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Announcement for 2014 Global Undergraduate Exchange Program 

ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมภิาค 
  

------------------------------------------------- 
 

สถานทูตอเมรกิันประจ าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธกิารศกึษาไทย-อเมรกิัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัคร
แขง่ขันทุนนักศกึษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวทิยาลัยในภมูภิาค เพือ่ใหโ้อกาสนกัศกึษาไทยทีเ่รยีนดแีละมภีาวะ
ความเป็นผูน้ า ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ไดเ้รียนร่วมกับนักศกึษาและอภปิรายกับคณาจารย์ชาว
อเมรกินั เพือ่เพิม่พนูภาวะผูน้ าและเรยีนรูช้วีติ สงัคม วัฒนธรรมและสถาบนัการศกึษาในประเทศสหรัฐอเมรกิา ดังนี ้ 

 

Global Undergraduate Exchange Program  
(ทนุนักศกึษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวทิยาลัยในภมูภิาคทีก่ าหนด) 

 
ทนุส าหรับ 1 ภาคการศกึษา (ระยะเวลา 5 เดอืน โดยเริม่เรยีนในเทอม Fall 2014/Spring2015) 

 
คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 
 

 ผูส้มัครตอ้งมสีัญชาตไิทย อาย ุ18 ปีขึน้ไปและไมเ่กนิ 24 ปี ณ วันทีปิ่ดรับสมัครและตอ้งมคีะแนนเฉลีย่

สะสมจนถงึปจัจบุนั 2.50 ขึน้ไป (ไมม่ขีอ้แมใ้ดๆท ัง้ส ิน้) 
 เป็นนักศกึษาในระดับอดุมศกึษาทีส่ าเร็จภาคการศกึษาที ่1ของปีที ่1 แลว้ถงึชัน้ปีที ่3 (โดยจะตอ้งเหลอื

อกี 1 ภาคการศกึษา เพือ่ทีจ่ะส าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีหลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมรกิาแลว้) ใน
ทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และ
วทิยาศาสตรส์ขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง จะมขีอ้จ ากดัในการเขา้ชัน้เรยีนระดับปรญิญาตร)ี 

 มหาวทิยาลยัจะตอ้งท าการคัดเลอืกและเสนอรายชือ่นักศกึษาทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น จ านวนมหาวทิยาลัย
ละไมเ่กนิ 5 คนมายงัมลูนธิฯิภายในเวลาทีก่ าหนด 

 เป็นนักศกึษามหาวทิยาลัยในภมูภิาคทีเ่ป็นเจา้ภาพทีต่ัง้ หรอือยูใ่กลท้ีต่ัง้มมุอเมรกิันศกึษา (American 
Corners - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

มหาวทิยาลัยราชภฎัยะลา และ มหาวทิยาลัยราชภฎันครศรธีรรมราช)  

 อนึง่ นักศกึษาทีก่ าลังศกึษาอยู่ในวทิยาเขตทีเ่ป็นของมหาวทิยาลัยซึง่มทีีต่ัง้หลักในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล (ปทมุธาน ีนนทบรุ ีนครปฐม สมทุรสาครและสมทุรปราการ) ไมส่ามารถสมคัรได ้

 ผูท้ี่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถว้น จะตอ้งยินดีเดินทางไปสัมภาษณ์ดว้ยตัวเองผ่านระบบ Video 

Conference ณ ทีต่ัง้มมุอเมรกินัศกึษาในมหาวทิยาลัยแหง่ใดแหง่หนึง่ในจ านวน 5 แหง่ขา้งตน้  

 มผีลการเรยีนด ีมภีาวะผูน้ า ท ากจิกรรมเพื่อชุมชนหรอืกจิกรรมพเิศษนอกหลักสูตรในสถานศกึษาอย่าง
ตอ่เนือ่ง 

 ไมเ่คยมปีระสบการณ์หรอืมปีระสบการณ์นอ้ยมากในการเดนิทางหรอืรับทนุไปตา่งประเทศ 
 ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศกึษาทีต่นสงักดัหากไดรั้บการพจิารณาคัดเลอืก  

 
ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัส าหรบัทนุ Global Undergraduate Exchange Program 

 ไดรั้บการประสานภาพรวม การปฐมนิเทศ การดูแล จากฟุลไบรท์ ประเทศไทย ท าใหม้โีอกาสไดส้รา้ง
เครอืขา่ยกบัผูไ้ดรั้บทนุฟลุไบรทอ์ืน่ๆ ทัง้ทีจ่ะไปในปีเดยีวกนั และศษิยเ์กา่ทัง้ไทยและอเมรกินั 

 ไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษเป็นเวลา 2 - 4 สปัดาห ์ในสหรัฐฯ กอ่นเขา้รับทนุ 
 รับทุนแลกเปลีย่นเต็มจ านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวง

การตา่งประเทศของสหรัฐอเมรกิา 
 เขา้เรยีนในหลักสตูรทีเ่ปิดสอนในสถานศกึษาและพักรว่มกบัเพือ่นนักศกึษาชาวอเมรกินั  
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 รว่มกจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์พือ่ชมุชนเป็นเวลา 10 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา  
 มโีอกาสไดฝึ้กงานในสาขาทีก่ าลังศกึษาหรอืในสายงานทีว่างแผนไว ้

 

เงือ่นไข 
 

 การพจิารณาคัดเลอืกขัน้สดุทา้ยอยูท่ีก่ระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 เป็นทุนทีไ่มมุ่ง่เนน้การใหป้รญิญา แตอ่าจจะสามารถถา่ยโอนหนว่ยกติไดใ้นบางกรณี (ขึน้อยูก่บั

สถาบนัตน้สงักดัของผูส้มคัร โดยผูส้มคัรตอ้งรบัผดิชอบการด าเนนิการท ัง้หมด) 
และ ผูท้ีไ่ดรั้บทนุจะตอ้งเดนิทางกลับทันทหีลังจากสิน้สดุโครงการ 

 

เอกสารส าคญัทีต่อ้งสง่ มดีงันี ้
  

 ใบสมัครฉบับจรงิ 1 ชุด ติดรูปถ่าย 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต พรอ้มเรียงความ 3 ฉบับ (personal 
statement จ านวน 350-500 ค า Exchange preparedness จ านวน 250-350 ค า และเรียงความ
เลอืกจากค าถาม จ านวน 250-350 ค า) และส าเนาใบสมคัรจากฉบบัจรงิจ านวน 5 ชดุ 

 หนังสือแสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี (ฉบับจริง
ภาษาองักฤษ) อยา่งละ 1 ชดุ และส าเนาผลการเรยีนระดับดังกลา่ว จ านวน 5 ชดุ  

 จดหมายรับรองฉบบัจรงิ จ านวน 3 ฉบบั (ภาษาองักฤษ) และส าเนาจดหมาย จ านวน 5 ชดุ 

 ส าเนาผลคะแนนสอบ TOEFL ทีม่อีายไุมเ่กนิ 2 ปี นับจากวันทีส่อบจนถงึวันทีส่มคัร 
จ านวน 5 ชดุ (ถา้ม)ี 

 ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไมห่มดอายกุอ่น สงิหาคม 2015 จ านวน 5 ชดุ (ถา้ม)ี  
 

 
 

 
 

ตารางการด าเนนิงาน  
 
22 พฤศจกิายน 2556 ปิดรบัสมคัร (ดูจากวนัประทบัตราไปรษณีย ์และตอ้งถงึทีมู่ลนธิ ิ

ภายใน 25 พฤศจิกายน 2556 ด้วย โดยไปรษณีย์ Express 

Service เทา่น ัน้) 
12 ธันวาคม 2556   สอบสมัภาษณ์ (ผา่นทาง Video Conference) 

16 ธันวาคม 2556 สอบภาษาองักฤษ ITP TOEFL ณ ทีต่ัง้มมุอเมรกินัศกึษา 
(ส าหรับผูท้ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกขัน้ตน้และยงัไมม่ผีลคะแนน TOEFL) 

19 ธันวาคม 2556   ประกาศรายชือ่ผูไ้ดรั้บการเสนอชือ่ทนุ 
20 ธันวาคม 2556 เสนอชือ่ผูท้ีไ่ดรั้บการคัดเลอืกจากประเทศไทยไปยงักระทรวง 

การตา่งประเทศสหรัฐอเมรกิา เพือ่คัดเลอืกรอบสดุทา้ย 
มนีาคม-เมษายน 2557 ประกาศผลรอบสดุทา้ยส าหรับทนุ Global Undergraduate Exchange Program 

ECA และมูลนิธิฯ จะแจง้ก าหนดการเดินทางใหนั้กเรียนทุนทราบใน
ภายหลัง 
 

(วันและเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 
 
 

 
 

** มูลนธิฯิขอสงวนสทิธิไ์มร่บัพจิารณาใบสมคัร โดยไมม่ขีอ้แมใ้ดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีที่
ไมไ่ดส้ง่ใหม้ลูนธิฯิ จากมหาวทิยาลยัตน้สงักดั และหากเอกสารไมค่รบถว้น** 
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ผูส้นใจสมัครชงิทุน สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครจากเอกสารแนบในเว็บไซต์ของสถานทูตฯ 
http://bangkok.usembassy.gov หรอืจากเว็บไซตข์องมลูนธิฯิ www.fulbrightthai.org และสง่ใบสมัคร
พรอ้มทัง้เอกสารส าคัญไปทีก่องวเิทศสมัพนัธห์รอืส านกังานวเิทศสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัตน้สงักดัของ
ผูส้มคัร เทา่นัน้ มลูนธิฯิจะไมรั่บพจิารณาใบสมคัรทีส่ง่ตรงจากนักศกึษาหรอืใบสมคัรทีไ่มส่มบรูณ์ 
 
ทัง้นีข้อใหม้หาวทิยาลยัท าการคดัเลอืกและเสนอชือ่ทัง้หมดทางไปรษณียม์ายงัมลูนธิฯิ ภายในวนัศกุรท์ี ่22 
พฤศจกิายน 2556 (ถอืประทบัตราไปรษณียล์งวนัที ่22 พฤศจกิายน 2556 และตอ้งถงึกอ่น วนัจนัทรท์ี ่
25 โดยบรกิารดว่นของไปรษณียเ์ทา่น ัน้) 

 
 

มลูนธิกิารศกึษาไทย-อเมรกินั (ฟุลไบรท)์  

อาคารไทยวา 1 ช ัน้ 3 เลขที ่21/5  
ถนนสาทรใต ้กรงุเทพฯ 10120 

(วงเล็บมมุซอง “2014 GLOBAL UGRAD”) 
 

 
อนึง่ มลูนธิกิารศกึษาไทย-อเมรกินัเป็นผูด้ าเนนิการรว่มกบัสถานทตูฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคัดเลอืกเทา่นัน้ ผู ้
ไดรั้บทุนจะถอืไดว้่า เป็นศษิยเ์กา่ทีไ่ดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถอืวา่มใิช่เป็นผูไ้ดร้บัทุนฟุลไบรท ์แต่ผู ้
ไดรั้บทุนนี ้จะไดรั้บการดูแลเชน่เดยีวกับผูไ้ดรั้บทุนฟลุไบรทท์กุประการ รวมทัง้ยังคงมสีทิธท์ีจ่ะสมัครสอบทุนต่างๆ
ของมลูนธิฯิ (ฟลุไบรท)์ไดใ้นอนาคต 

 
 

หากมขีอ้สงสยั สามารถตดิตอ่สอบถามโดยตรงไดใ้นเวลาท าการ วันจันทร-์วันศกุร ์เวลา 8.30 – 16.30 น.  
โทร. 0-2285-0581-2 ตอ่ 106 คณุพงษ์ศักดิ ์ธงรัตนะ หรอืสง่อเีมลลม์าที ่tusef@fulbrightthai.org 

(กรณุาเขยีนชือ่ นามสกลุ และเบอรโ์ทรศัพทท์ีต่ดิตอ่สะดวกของผูส้อบถามใหช้ดัเจนดว้ย) 
 

http://bangkok.usembassy.gov/
http://www.fulbrightthai.org/
mailto:tusef@fulbrightthai.org

