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Announcement for 2017-2018 Global Undergraduate Exchange Program 

ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมภิาค 

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

สถานทูตอเมริกันประจ าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมคัรแข่งขนัทุนนักศึกษา
แลกเปล่ียนส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้น า ท่ีผ่านการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการ ไดเ้รียนร่วมกบันกัศึกษาและอภิปรายกบัคณาจารยช์าวอเมริกนั เพ่ือเพ่ิมพูนภาวะผูน้ าและเรียนรู้ชีวิต สังคม วฒันธรรมและ
สถาบนัการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ดงัน้ี  

 Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนกัศึกษาแลกเปล่ียนส าหรับมหาวทิยาลยัในภูมิภาคท่ีก าหนด) 
ทุนส าหรับ  ภาคการศึกษา (ระยะเวลา  เดือน โดยเร่ิมเรียนในเทอม Fall 2017/Spring 2018) 

 

คุณสมบัตขิองผู้สมคัร 

 ผูส้มคัรตอ้งมีสญัชาติไทย อาย ุ  ปีข้ึนไป ณ วนัท่ีปิดรับสมคัรและต้องมคีะแนนเฉลีย่สะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.5  ขึน้ไป  
 เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี  เป็นตน้ไป (ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีอ่ืน จะตอ้งเหลือ

ระยะเวลาอีกอยา่งนอ้ย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพ่ือท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงักลบัจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาแลว้) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสัผูป่้วยหรือสัตวท่ี์ใชใ้นการทดลอง อาจจะมีขอ้จ ากดัในการเขา้ชั้นเรียนระดบั
ปริญญาตรี) 

 เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลยัภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัซ่ึงตั้ งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาทีก่ าลงัศึกษาอยู่ในมหาวทิยาลยัซ่ึงมทีีต่ั้งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมคัรได้  

 มีผลการเรียนดี มีภาวะผูน้ า ท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืน ๆ 

 ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศึกษาท่ีตนสงักดัใหเ้ขา้ร่วมโครงการหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  
 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้น รวมถึงตอ้งสามารถเขา้ร่วมการสมัภาษณ์ดว้ยตวัเองผา่น Skype ในบริเวณท่ีทาง

มหาวทิยาลยัจดัให ้ หรือผา่นระบบ Video Conference ณ ท่ีตั้งมุมอเมริกนัศึกษา (American Corner) ในมหาวทิยาลยัแห่งใดแห่ง
หน่ึงในจ านวน  แห่ง  (มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
และ มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช)  

 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program 

 รับทุนแลกเปล่ียนเตม็จ านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา โดยมี Fulbright Thailand (ประเทศไทย) และ World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผูบ้ริหารทุนการศึกษา 
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 ไดรั้บการประสานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟลุไบรท ์ประเทศไทย ท าใหมี้โอกาสไดส้ร้างเครือข่ายกบั 

ผูไ้ดรั้บทุนฟลุไบรทอ่ื์นๆ ทั้งท่ีจะไปในปีเดียวกนั รวมถึงศิษยเ์ก่าทั้งไทยและอเมริกนั 

 มีโอกาสไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเขา้รับทุน 

 เขา้เรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถานศึกษาและพกัร่วมกบัเพ่ือนนกัศึกษาชาวอเมริกนัหรือพกักบัครอบครัวชาวอเมริกนั  
 ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชนเป็นเวลา 2  ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรียนอยา่งนอ้ย  1 วชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

U.S. Studies เช่น ประวติัศาสตร์อเมริกนั เป็นตน้ 

เงือ่นไข 

 ทุน Global UGRAD เป็นทุนทีไ่ม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกติได้ในบางกรณี (ขึน้อยู่กบัมหาวทิยาลยั
ต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผดิชอบการด าเนินการทั้งหมด) และผูท่ี้ไดรั้บทุนจะตอ้งเดินทางกลบัทนัทีหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการ 

 มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากมหาวทิยาลยัท่ีผูส้มคัรสงักดัเท่านั้น  

 ผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถเลือกมหาวทิยาลยัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการได ้โดยทาง World Learning เป็นผูด้  าเนินการเลือกมหาวิทยาลยัให้
ตามความเหมาะสม 

 การพิจารณาคดัเลือกขั้นสุดทา้ยข้ึนอยูก่บักระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

เอกสารส าคญัทีต้่องส่ง มดีงันี ้ 
 เอกสารใบสมคัรท่ีพิมพจ์ากระบบใบสมคัรออนไลน์ (Online Application) พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งในหนา้สุดทา้ยท่ีลงช่ือ

ก ากบั และทั้งสองหนา้ของ Essays 2 ขอ้ 

 Official Transcript (ภาษาองักฤษ) ตวัจริงท่ีออกโดยมหาวทิยาลยั มีลายเซ็นผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและตรามหาวทิยาลยัก ากบั 

 จดหมายรับรองเป็นภาษาองักฤษ (Letters of Recommendation)  ฉบบั 

o ฉบบัท่ี  รับรองโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยม์หาวทิยาลยัในสาขาวชิาเอก ท่ีนิสิต/นกัศึกษาเคยเรียนดว้ย 

o ฉบบัท่ี  รับรองโดยบุคคลอ่ืนท่ีนิสิต/นกัศึกษาเคยร่วมงานดว้ย เช่น หวัหนา้งานท่ีเคยฝึกงาน, โคช้, หรือหวัหนา้ฝ่ายการ
แลกเปล่ียนทางการศึกษาของมหาวทิยาลยั (ไม่ควรใหเ้พ่ือนหรือบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให)้ 

 ส าเนาหนา้พาสปอร์ต (ถา้มี) หรือส าเนาบตัรประชาชน (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 ส าเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ  IELTS ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ถา้มี) (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

หมายเหตุ: เอกสารส าคญัขา้งตน้ใชอ้ยา่งละ  ชุด (สแกนและอพัโหลดเอกสารทั้งหมด เขา้ระบบ Online Application และส่งส าเนามาพร้อม
ใบสมคัรใหท้างมหาวทิยาลยัตน้สงักดั) 
 

ขั้นต้อนการสมคัร 

1. ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน  2559 – 31 ธนัวาคม  (เวลา 17:00 น. ของประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวนัออก) ผูส้นใจสมคัรชิง
ทุน Global Undergraduate Exchange Program สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและขอ้แนะน าการกรอกใบสมคัร ไดจ้ากเวบ็ไซต์
ของมูลนิธิฯท่ี www.fulbrightthai.org และกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอพัโหลดเอกสารส าคญั
ขา้งตน้เขา้ระบบ โดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซตข์อง World Learning ไดท่ี้ https://goo.gl/uz2CkM  

 

 

 

QR Code ส าหรับ Global UGRAD 7 Application 

 

http://www.fulbrightthai.org/
https://goo.gl/uz2CkM
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2. ผูส้มคัรพิมพเ์อกสารใบสมคัรทุกหนา้จากระบบ (ผูส้มคัรเซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้งหนา้สุดทา้ยของใบสมคัรและเรียงความ  ขอ้) 
พร้อมแนบเอกสารส าคญัประกอบตามรายละเอียดขา้งตน้ และส่งไปท่ีกองวิเทศสัมพันธ์หรือส านักงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัคร เท่านั้น เพ่ือท าการคดัเลือกภายใน โดยมหาวิทยาลยัอาจก าหนดวนัปิดรับสมคัรภายในเอง 

มูลนิธิฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพจิารณาใบสมคัรทีส่่งตรงจากนักศึกษา หรือใบสมคัรทีไ่ม่มเีอกสารครบสมบูรณ์ 

3. มหาวทิยาลยัท าการคดัเลือกภายใน และเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบตัรครบถว้นจ านวน  คนต่อวทิยาเขต โดยน าส่งเอกสาร
ตามที่ก าหนดในข้อ  ของนักศึกษาทั้ง  คน พร้อมหนงัสือน าส่งจากมหาวิทยาลยั ให้มูลนิธิฯ ภายในวันจันทร์ที่  มกราคม 
25  เวลา 16.30 น. ทั้ง  ช่องทาง ต่อไปนี ้

 ส่งอีเมลลห์นงัสือเสนอรายช่ือมาใหมู้ลนิธิฯท่ี tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16.30 น. ของวนัท่ีจนัทร์ท่ี  มกราคม 
 (มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิงดพิจารณาผูส้มคัรจากมหาวทิยาลยัท่ีมิไดส่้งรายช่ือภายในวนัดงักล่าว) และ 

 ส่งเอกสารทั้งหมดโดย EMS - Express Mail Service ตามท่ีอยูด่งัน้ี (ตอ้งประทบัตราไปรษณียภ์ายในวนัจนัทร์ท่ี  
 มกราคม  เท่านั้น) 

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์)  
อาคารไทยวา  ช้ัน  เลขที ่ /  ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

(วงเลบ็มุมซอง “201  GLOBAL UGRAD”) 

อน่ึง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนัเป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคดัเลือกเท่านั้น ผูไ้ดรั้บทุนจะ
ถือไดว้า่เป็นศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามใิช่เป็นผู้ได้รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผูไ้ดรั้บทุนน้ี จะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัผู ้
ไดรั้บทุนฟลุไบรททุ์กประการ รวมทั้งยงัคงมีสิทธ์ท่ีจะสมคัรสอบทุนต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟลุไบรท)์ ไดใ้นอนาคต 

หากมีขอ้สงสยั สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไดใ้นเวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา .  – .  น. โทร. 0-2285-0581-2  

ต่อ  คุณศุภวารี ภทัราวณิชย ์หรือส่งอีเมลลม์าท่ี tusef@fulbrightthai.org (กรุณาเขียนช่ือ นามสกลุ และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก
ของผูส้อบถามใหช้ดัเจนดว้ย) 

ตารางการด าเนินงาน (วนัและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
 พฤศจิกายน  เปิดรับสมคัรทุน 2017 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application 

3  ธันวาคม 9 ปิดรับสมคัรในระบบ Online Application (เวลา :00 น. ของประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวนัออก) 
2-22 มกราคม  มหาวทิยาลยัท าการคดัเลือกภายใน (หากคดัเลือกเสร็จก่อนก าหนด สามารถส่งรายช่ือและเอกสารไดท้นัที 

 มกราคม  ปิดรับเอกสารเสนอช่ือตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่งอีเมลล์รายช่ือและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS – 

Express Mail Service เท่านั้น โดยดูจากตราประทบัไปรษณีย์ วนัจนัทร์ที ่  ม.ค. 9 เป็นวนัสุดท้าย) 
 กมุภาพนัธ์ 25  ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ ท่ีเวบ็ไซตข์องฟลุไบรท ์www.fulbrightthai.org  

1  กมุภาพนัธ์ 25  สอบสมัภาษณ์ผา่นทาง Video Conference หรือ Skype ณ มุมอเมริกนัศึกษา หรือมหาวทิยาลยั 

 มีนาคม 25  ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากประเทศไทย  คน (ตวัจริง  คนและตวัส ารอง  คน) ท่ีเวบ็ไซตข์อง
ฟุลไบรท์ www.fulbrightthai.org และเสนอช่ือผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกจากประเทศไทยไปยงักระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of Education and Cultural Affairs - ECA) เพ่ือคดัเลือกรอบสุดทา้ย 

มีนาคม – เมษายน  ผูถู้กรับการเสนอช่ือจากประเทศไทย  คน สอบ iBT TOEFL (รายละเอียดการสอบจะแจง้ในภายหลงั) 
พฤษภาคม 25  ประกาศผลรอบสุดทา้ยส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program (โดย World Learning และ

มูลนิธิฯ จะแจง้ก าหนดการเดินทางใหน้กัศึกษาทุนทราบในภายหลงั 

 

** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพจิารณาใบสมคัร ทีไ่ม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯ จากมหาวทิยาลยัต้นสังกดัตามเวลาทีก่ าหนด  
และหากเอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่มข้ีอแม้ใด ๆ ทั้งส้ิน ** 

mailto:tusef@fulbrightthai.org
mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
http://www.fulbrightthai.org/
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Appli atio  Guideli es fo  Thai Appli a ts 
2017-2018 Global Undergraduate Exchange Program 

** Online application must be completed by December 31, 2016, midnight, U.S. Eastern Time. ** 

If you have any questions, please contact Ms. Supawaree Patravanich at tusef@fulbrightthai.org or call  

02-285-0581-2 ext. 106 during Monday-Friday, 8:30 AM – 4:30 PM. 
Global UGRAD Application 2017-2018 

 Please provide all answers in English. 

 Answer every question completely and carefully. 

 Respond to essay questions as instructed, adhering to indicated word limits. 

 (*) Indicates the question requires an answer. Applicant cannot leave it blank. 

 If a question is listed as optio al , a  appli a t a  skip the uestio . 
 IMPORTANT: P ess sa e  to sa e ou  espo ses a d o ti ue editi g late . P ess su it  to 

complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Family Name (*) นามสกลุ 

2. First Name (*) ช่ือจริง 
3. Middle Name ช่ือกลาง (ถ้าไม่มี ไม่ต้องใส ่ให้เว้นไว้) 
4. Gender (*) 

Please select one: Female/Male/Other 

เพศ (หญิง/ชาย/อ่ืน ๆ) 

5. Date of Birth (*) Format: mm/dd/yyyy วนัเกิด เดือน/วนั/ปี ค.ศ. **เดือนขึน้ก่อน และเป็นตวัเลขทัง้หมด 

6. Where were you born? (*)  

Please list your birth city and country. 

สถานท่ีเกิด ใสจ่งัหวดัและประเทศ 

เช่น Chiang Mai, Thailand 

7. Country of Citizenship (*) 

Please select one from the list. 

สญัชาต ิเลือก Thailand 

8. Do you have dual citizenship? (*)  

Please select one: Yes/No 

If yes, please list all countries in which you have 

citizenship. 

คณุถือสองสญัชาตหิรือไม่ เลือกใช่/ไม่ใช่ 

หากตอบใช่ ให้เลือกประเทศท่ีถือสญัชาตร่ิวม  
(นอกเหนือจากประเทศไทย) 

9. Primary Email  Address (*) อีเมลล์หลกัที่ใช้ในการตดิตอ่ 

10. Primary Telephone Number (*) เบอร์โทรศพัท์หลกัที่ใช้ในการตดิตอ่  
ให้ใส ่รหสัประเทศ + หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ตดั  หน้า  และ  
ออก เช่น +     

11. Permanent Address:  

Street Name and Number (*) 

Your permanent address is a long-term address at 

which you may receive mail, or someone may do so 

on your behalf. 

(Maximum 4,000 characters) 

ท่ีอยู่ถาวรท่ีบ้านท่ีใช้สง่ไปรษณีย์ถึงได้ (อาจเป็นท่ีอยู่บ้านผู้ปกครอง) 
ใสบ้่านเลขท่ี หมู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ 

 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

12. Permanent Address: City and Country (*) ใสจ่งัหวดัและประเทศ 

13. Permanent Address: State/Province and Postal Code 

(optional) 

(Maximum 4,000 characters) 

ใสจ่งัหวดัและรหสัไปรษณีย์ 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

14. Emergency Contact Person: 

Name (fist and last) (*) 

ช่ือและนามสกลุ ของบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในยามฉกุเฉิน  
(ควรเป็นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาต ิหรือครู/อาจารย์) 

mailto:tusef@fulbrightthai.org
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 Questions Descriptions 

15. Emergency Contact Person: 

Relationship to you (*) 

ความสมัพนัธ์ของผู้สมคัรและบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในยามฉกุเฉิน 

เช่น บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาต ิหรือครู/อาจารย์ 

16. Emergency Contact Person: 

Telephone Number (*) 

Please include country code and area if applicable. 

หมายเลขโทรศพัท์ท่ีบ้านหรือมือถือ ของบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ใน
ยามฉกุเฉิน ให้ใส ่รหสัประเทศ + หมายเลขโทรศพัท์ เช่น +    

 ส าหรับมือถือ หรือ +     โทรศพัท์ปกต ิ

17. Emergency Contact Person: 

Email Address (*) 

อีเมลล์ ของบคุคลท่ีสามารถตดิตอ่ได้ในยามฉกุเฉิน 

18. Voluntary Disability Disclosure (optional) 

 

Note: World Learning encourages all students, 

including those with disabilities, to apply to the 

Global UGRAD program. All qualified applicants will 

be considered for the program. 

Please select one of the following: 

- Yes, I do have a disability. 

- No, I do not have a disability. 

- I do not wish to answer. 

 

ความสมคัรใจในการเปิดเผยข้อมลูด้านความทพุพลภาพ  
(ตอบหรือไม่ตอบก็ได้) 
หมายเหต:ุ World Learning สนบัสนนุให้นกัเรียนทกุคน รวมถึงผู้
ทพุพลภาพ สมคัรแข่งขนัเข้าร่วมโครงการ Global UGRAD ผู้สมคัรทกุ
คนท่ีผ่านคณุสมบตัขิัน้ต้นจะได้รับการพิจารณา 

 

หากต้องการตอบค าถาม กรุณาเลือกจาก  ค าตอบตอ่ไปนี ้

- ใช่ ฉนัมีความทพุพลภาพ (หากตอบข้อนี ้กรุณาอธิบาย) 
- ฉนัไม่มีความทพุพลภาพ 

- ฉนัไม่อยากตอบค าถามข้อนี ้

19. If ou a s e  es  i  uestio  #18, please explain 

(optional). 

(Maximum 4,000 characters) 

หากคณุตอบใช่ในข้อ  กรุณาอธิบาย (ตอบหรือไม่ตอบก็ได้) 
(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

20. Have you ever been arrested, charged with or 

convicted of a crime? (*)  
Please select one: Yes/No  

 

If you select yes, please explain in the space 

provided. 

คณุเคยถกูจบัหรือมีประวตักิารก่ออาชญากรรมหรือไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาอธิบาย 

21. Are you currently enrolled as a full-time student in 

an institution of higher education? (*)  

Please select one: Yes/No 

If you select no, please explain. 

ตอนนีค้ณุลงทะเบียนเป็นนกัศกึษาเรียนเตม็เวลาในสถาบนัอดุมศกึษา
หรือไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช่ (ทกุคนควรตอบว่าใช่) 
ถ้าตอบไม่ใช่ กรุณาอธิบาย 

22. Please provide the name and city of the 

college/university you attend. (*) 

ช่ือและจงัหวดัของมหาวิทยาลยัที่คณุสงักดั 

เช่น Mae Fah Luang University, Chiang Rai 

23. Please provide the dates of your attendance at this 

college/university. (*) 

 

Please include the month and year you started 

attending this school and the month and year you 

expect to complete your studies at this school. 

เดือน-ปี วนัท่ีเร่ิมเรียนท่ีสถาบนัในข้อ 21  
และเดือน-ปี ที่คาดว่าจะเรียนจบจากสถาบนันี ้

เช่น August 2015 – May 2019 

24. What is the name of your faculty/department? (*) ช่ือคณะท่ีก าลงัศกึษาอยู ่เช่น Faculty of Science 

25. (University) What is your field of study? (*) ช่ือสาขาวิชาท่ีก าลงัศกึษาอยู ่เช่น Biology 

26. What courses would you like to take in the United 

States? (*) 

 

Please list any courses and subjects you would like 

to take while in the United States. 

 

(Maximum 4,000 characters) 

ใสช่ื่อวิชาท่ีคณุสนใจอยากจะเรียนในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างร่วม
โครงการแลกเปล่ียนฯ (ทัง้ในสาขาวิชาและนอกสาขาวิชา/วิชาเลือก) 
 

หมายเหต ุ

- ไม่มีการรับรองแน่นอนว่าคณุจะได้เรียนในวิชาท่ีเลือกมา
ดงักลา่ว 

- หากคณุได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ทางผู้บริหารทนุจะใช้
ข้อมลูเหลา่นีใ้นการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลยัที่เหมาะสม 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 
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 Questions Descriptions 

27. What is your current cumulative GPA? (*) 

 

Please indicate your grade point average according 

to the system used at the institution at which you 

study. Do not convert your GPA to the U.S. 

edu atio al s ste ’s e ui ale t. 
 

(Numeric data only) 

ผลการเรียนรวมเฉล่ียทกุภาคการศกึษา เช่น .  

(ใช้ตามระบบเกรดท่ีมหาวิทยาลยัออกให้ใน Transcript 

 ไม่ต้องแปลงให้เป็นระบบของสหรัฐอเมริกา) 
 

(ตวัเลขเทา่นัน้) 

28. Please indicate your current year of study. (*) 

Please select one: 1/2/3/4/Other 

ชัน้ปีการศกึษาของผู้สมคัรในปัจจบุนั 

เลือกปี / / / /อ่ืน ๆ 

29. If ou sele ted othe  fo  the uestio  a o e (#28), 

please write your current year of study. 

(Numeric data only) 

ถ้าในข้อ 28 เลือกอ่ืน ๆ ให้ใสช่ัน้ปีการศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปัจจบุนั 
(ตวัเลขเทา่นัน้) 

30. How many years does it take to complete your 

undergraduate degree program? (*) 

(Numeric data only) 

หลกัสตูรปริญญาตรีขอบคณุ ใช้เวลาก่ีปีในการจบการศกึษา 

(ตวัเลขเทา่นัน้) 

31. What is the date you expect to receive your degree? 

(*) (Please indicate the month and year you expect 

to receive your degree.) 

คณุคาดว่าจะจบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเม่ือไหร่ 
ใสเ่ดือนและปีท่ีคาดว่าจะจบ เช่น May 2019 

32. Dea ’s a d/o  a ade i  ad iso ’s a e a d 
telephone number or email address. (*) 

(Maximum 4,000 characters) 

ช่ือ-สกลุ หมายเลขโทรศพัท์หรืออีเมลล์  
ของคณบดีหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 
33. (University) What is the academic calendar at your 

university? (*) 

e.g. March-December, August-May 

(Maximum 4,000 characters) 

ปีปฏิทนิการศกึษาของสถาบนัของทา่นเป็นอย่างไร  
เช่น August – May (เร่ิมปีการศกึษาเดือนสงิหาคม จบปีเดือน
พฤษภาคม) 
(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

34. Have you attended any other universities? (*) 

Please select one: Yes/No 

 

If you select yes, please provide the name of the 

university and the dates of your attendance. 

ทา่นเคยเรียนท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกรอกในข้อ 21 หรือไม่ 

ตอบ ใช่/ไม่ใช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาใสช่ื่อมหาวิทยาลยั จงัหวดั และช่วงระยะเวลาท่ีเรียน 
(เดือน-ปี ถึง เดือน-ปี) เช่น Maejo University, Chiang Mai, Thailand. 

August 2015 – May 2016. 

35. Have you ever been dismissed from a school or 

university? (*) 

Please select one: Yes/No 

If yes, please explain. 

ทา่นเคยถกูไลอ่อกจากโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยัหรือไม่ 

ตอบ ใช่/ไม่ใช่ 

หากตอบใช่ กรุณาอธิบาย 

36. Have you ever studied in the United States? (*) 

Please select one: Yes/No 

If yes, please give the name of the institution where 

you studied, the name of your program, and your 

dates of attendance. 

คณุเคยเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่  
(ในทกุระดบัชัน้ ทัง้ระยะสัน้และยาว) ตอบ ใช่/ไม่ใช่  
หากตอบใช่ กรุณาใสช่ื่อสถาบนั (โรงเรียน/มหาวิทยาลยั) เมือง รัฐ  
ช่ือโปรแกรม และช่วงระยะเวลาท่ีเรียนในสหรัฐอเมริกา (เดือน-ปี ถงึ 
เดือน-ปี) เช่น Lafayette High School, St. Joseph, MO, USA. 

AFS Intercultural Programs, August 2013 – July 2014. 

37. Please list your native language(s). (*) ภาษาแม่ของทา่นคือภาษาอะไร เช่น Thai 

ถ้ามีภาษาแม่หลายภาษา สามารถตอบได้โดยใช้ , คัน่ระหว่างค าตอบ 

38. How many years have you studied English? (*) 

(Numeric data only) 

คณุเรียนภาษาองักฤษมาแล้วก่ีปี 

(ตวัเลขเทา่นัน้) 
39. Where have you studied English? (*) 

Please provide the name(s) of the institution(s). 

(Maximum 4,000 characters) 

คณุเรียนภาษาองักฤษท่ีไหน กรุณาใสช่ื่อสถาบนัท่ีเรียน 

เช่น ช่ือโรงเรียนประถมศกึษา/มธัยมศกึษา มหาวิทยาลยั  
สถาบนัภาษา และอ่ืน ๆ 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 
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 Questions Descriptions 

40. Please rate your reading ability in English. (*) 

Please select one: Excellent/Good/Fair 

 

กรุณาประเมินความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของคณุ 

37. ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 

38. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 

39.ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 

 

Excellent: ดีเย่ียม เทียบเทา่เจ้าของภาษา 

Good: ดี สื่อสารเข้าใจ มีข้อผิดพลาดด้านหลกัภาษาน้อย 

Fair: พอใช้ สื่อสารเข้าใจ อาจมีข้อผิดพลาดด้านหลกัภาษา 

41. Please rate your writing ability in English. (*) 

Please select one: Excellent/Good/Fair 

 

42. Please rate your speaking ability in English. (*) 

Please select one: Excellent/Good/Fair 

 

43. Have you taken the TOEFL? (optional)  

Please select one: Yes/No 

 

If ou ha e take  the TOEFL, please hoose es  
indicating the date of the exam and your score. 

Please indicate the type of test you took: internet-

based, or paper-based. 

คณุเคยสอบโทเฟิล (TOEFL) หรือไม่ 

ตอบ ใช่/ไมใช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาใสป่ระเภทข้อสอบท่ีใช้สอบ วนัท่ีท่ีสอบ และคะแนนท่ี
ได้ เช่น TOEFL iBT (Internet-based), Feb 2015, Score: 83 

หรือ TOEFL ITP (Paper-based), Dec 2014, Score: 560 

44. Have you taken the IELTS? (optional) 

Please select one: Yes/No 

 

If ou ha e take  the IELT“, please hoose es  
indicating the date of the exam and your score. 

คณุเคยสอบไอเอลท์ส (IELTS) หรือไม่ 

ตอบ ใช่/ไมใช่  
ถ้าตอบใช่ กรุณาใส ่วนัท่ีท่ีสอบ และคะแนนท่ีได้ 

เช่น January 2016, Overall band score: 6.5 

45. Please list any honors or scholarships you have 

received (optional). 

 

Please indicate the name(s) of the award(s) you 

received and the year. 

(Maximum 4,000 characters) 

รางวลัหรือทนุการศกึษาท่ีเคยได้รับ (ถ้าไม่มี ให้เว้นไว้) 
หากมี ให้ใสช่ื่อรางวลั/ทนุการศกึษา และปีท่ีได้รับ 

เช่น Excellent Academic Achievement Awards from  

Mae Fah Luang University, 2014 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

46. Are you currently employed? (*) 

Please select one: Yes/No 

 

If you answered yes  to this question, describe your 

position(s) and the dates of employment. 

ตอนนีค้ณุท างานด้วยหรือไม่ 

ตอบ ใช่/ไมใช่ ถ้าตอบใช่ กรุณาอธิบายถงึต าแหน่งงานและช่วง
ระยะเวลาท่ีท า เช่น Private Tutor, Jan 2015 - present 

47. What is ou  fathe ’s o upatio ? *  อาชีพของบิดา 

48. What is ou  othe ’s o upatio ? *  อาชีพของมารดา 

49. Describe any community service activities in which 

you have regularly participated. Only include 

activities you have participated in the last 2 years. 

(Maximum 4,000 characters) 

กรุณาอธิบายกิจกรรมการกศุลหรืออาสาสมคัรท่ีคณุท าเป็นประจ า  
เลือกใสเ่ฉพาะกิจกรรมท่ีท าในระยะ  ปีท่ีผ่านมา 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

50. Please list your hobbies and interests. (*)  

(Maximum 4,000 characters) 

งานอดเิรกและความสนใจสว่นตวั 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 
51. What university clubs or extracurricular activities 

would you like to participate in? (*) 

(Maximum 4,000 characters) 

ชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนท่ีคณุสนใจอยากเข้าร่วม 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 

52. In which semester would you prefer to participate 

on the program? (*) 

Please select one: Fall/Spring 

- Fall semester: August – December 2017 

- Spring semester: January – May 2018 

- No preference 

 

Note: We cannot guarantee that you will be given 

your preference. 

หากเลือกได้ คณุอยากเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนในภาคการศกึษาใด 

ตอบ Fall/Spring/No preference  

- Fall semester: สงิหาคม – ธนัวาคม 7 

- Spring semester: มกราคม – พฤษภาคม 8 

- No preference: ภาคการศกึษาใดก็ได้ 

หมายเหต ุ– ไม่รับรองว่าจะได้ตามท่ีขอ 
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 Questions Descriptions 

53. How did you hear about the UGRAD program? (*) 

Please select one: 

- Association Membership 

- Former UGRAD Participant 

- Language or Cultural Center 

- Newspaper/Radio 

- Peace Corps Volunteer 

- Presentation/Fair 

- Social Media (Facebook, Twitter, Line, group 

messaging, other) 

- Someone told me (speaking, email, text) 

- US Embassy (staff, webpage, email or letter) 

- University or High School Teacher 

(professor, lecturer, etc.) 

- Website 

- Other 

 

- คณุได้ยินเก่ียวกบัโครงการ Global UGRAD จากท่ีใด 

- สมาชิกสมาคม 

- ผู้ ทีเคยเข้าร่วมโครงการ Global UGRAD มาก่อน 

- สถาบนัภาษาหรือสถาบนัวฒันธรรม 

- หนงัสือพิมพ์/วิทย ุ

- อาสาสมคัรหน่วยสนัตภิาพสหรัฐอเมริกา 

- งานออกบธูประชาสมัพนัธ์ 

- สื่อสงัคมออนไลน์ (เฟซบคุ, ทวิตเตอร์, ไลน์, ข้อความกลุม่, 

อ่ืนๆ) 
- มีคนบอกเลา่มา (เลา่ให้ฟัง, สง่อีเมลล์, ข้อความ) 
- สถานทตูสหรัฐอเมริกา (เจ้าหน้าท่ี, เวบ็ไซต์, อีเมลล์/

จดหมาย) 
- บคุลากรมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน (ครู/อาจารย์, 

เจ้าหน้าท่ี) 
- เว็บไซต์ Global UGRAD 

- อ่ืน ๆ 

54. If you selected "other" for the question above (#53), 

please explain. 

(Maximum 4,000 characters) 

หากคณุเลือก “อ่ืน ๆ” ในข้อ  กรุณาอธิบายว่ารู้จกัโครงการ  
Global UGRAD จากที่ใด 

(ความยาวทัง้หมดไม่เกิน ,  ตวัอกัษร) 
55. Certification (*) พิมพ์ช่ือ-นามสกลุ เพ่ือรับรองว่าผู้สมคัร: 

- กรอกข้อมลู ครบถ้วน ถกูต้อง และเป็นความจริง  
- ท าการกรอกใบสมคัรด้วยตนเอง โดยมิได้รับความช่วยเหลือ

จากผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นบคุคลหรือองค์กร 
- เข้าใจและตระหนกัวา่ หากสง่ใบสมคัรท่ีมีข้อมลูท่ีไม่เป็นความ

จริง บิดเบือน คดัลอกจากท่ีอ่ืน หรือท าให้เข้าใจผิด จะสง่ผลให้
ไม่ได้รับการพิจารณาหรือถกูปลดออกจากโครงการ 

- หากได้รับเลือก ผู้สมคัรเข้าใจและตกลงยนิยอมท่ีจะปฏิบตัติาม
กฎและข้อก าหนดของ Global UGRAD Program ท่ีวางไว้โดย
กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐอเมริกา, มหาวิทยาลยั, World 

Learning Inc., และวีซา่ประเภท J-1.  

- หากได้รับเลือก ผู้สมคัรเข้าใจและตกลงยนิยอมท่ีจะกลบัสู่
ประเทศไทยทนัทีหลงัจากจบโครงการ 

- หากคณุเหน็ด้วยกบัข้อตกลงทัง้หมดท่ีกลา่วมา กรุณาพิมพ์ช่ือ
จริงและนามสกลุในช่องว่าง 
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Global UGRAD: Essay 

 Please provide all answers in English. 

 Please write in the provided space. If you have written your essay in a Word document, please copy 

and paste the text in the provided space. 

 (*) Indicates the question is required. 

 IMPORTANT: P ess sa e  to sa e ou  espo ses a d o ti ue editi g late . P ess su it  to 
complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Why would you be a great participant in the Global 

UGRAD program? (*) 

 

Please answer in 400-600 words. 

 

เรียงความ #1 

ท าไมคณุถึงอยากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD  

(ความยาวระหว่าง -  ค า, พิมพ์ในช่องว่างท่ีจดัให้) 
 

หากผู้สมคัรพิมพ์เรียงความไว้ใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ให้คดัเลือก แล้ววางในช่องวา่งท่ีจดัให้ 

2. Please answer one of the following questions in 400-

600 words. Write the essay choice you are 

responding to above your essay. 

 

Essay Choice A: Helen Keller once said Character 

cannot be developed in ease and quiet. Only 

through experience of trial and suffering can the 

soul be strengthened, ambition inspired, and success 

a hie ed.  Des i ed a ti e that ou had to 
overcome a challenge or difficulty in your life. How 

did you resolve the situation? What did you learn 

from the experience and how did it change you? 

 

Essay Choice B: A o di g to Ro ald Reaga , The 
greatest leader is not necessarily the one who does 

the greatest things. He is the one that gets the 

people to do the g eatest thi gs.  Des i e a  
instance where you had to be a leader in your 

community. What did you learn about yourself, your 

leadership style, and your capacity to create 

change? 

 

Essay Choice C: Martin Luther King J. said, 

E e od  a  e g eat… e ause a od  a  
se e. You do ’t ha e to ha e a ollege deg ee to 
se e. You do ’t ha e to ake ou  su je t a d e  
agree to serve. You only need a heart full of grace. A 

soul ge e ated  lo e.  Des i e a  i sta e he e 
you gave back to your community. How will the 

Global UGRAD program help you continue to serve 

your community? 

 

เรียงความ #2 

เลือก 1 หวัข้อจากตวัเลือก A, B, หรือ C ซึง่ระบอุยูใ่นระบบ Online 

Application (ความยาวระหว่าง -  ค า, พมิพ์ในช่องว่างท่ีจดัให้) 
 

หากผู้สมคัรพิมพ์เรียงความไว้ใน Microsoft Word หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ให้คดัเลือก แล้ววางในช่องวา่งท่ีจดัให้ 
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Global UGRAD: Letters of Recommendation 1 and 2 

 It is highly recommended that both letters of recommendation are in English. 

 There are two separate pages for Letters of Recommendation 1 and 2. Please follow the same 

instructions for both letters. 

 Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

 IMPORTANT: P ess sa e  to sa e ou  espo ses a d o ti ue editi g late . P ess su it  to 
complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Upload Letter of Recommendation to your 

application. (*) 

 

For detailed instructions on completing the 

recommendation forms, please see the  

Glo al UGRAD: Re o e datio  Guideli es  

 

To upload your document, click on the little yellow 

folder below this te t. P ess o se  o  the o  
that pops up, and then select your completed form 

that is saved on your computer. Finally, please press 

su it  at the otto  of the page. 
 

Do not fill in any other text into the box provided. 

 

อพัโหลดจดหมายรับรอง  ในหน้า Letter of Recommendation #1  

อพัโหลดจดหมายรับรอง 2 ในหน้า Letter of Recommendation #2 

 

ข้อก าหนดของผู้ให้ Recommendation ทัง้  และ  มีความตา่งกนั 
กรุณาด ูAcademic Recommendation Form Guidelines 1 และ 2  

ท่ีแนบและในระบบ Online Application 

1. ผู้ เขียน Letter of Recommendation คนท่ี  ควรเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออาจารย์มหาวิทยาลยัในสาขา
วิชาเอกท่ีนิสติ/นกัศกึษาเคยเรียนด้วย 

2. ผู้ เขียน Letter of Recommendation คนท่ี 2 ควรเป็น
บคุคลอ่ืนท่ีนิสติ/นกัศกึษาเคยร่วมงานด้วย เช่น หวัหน้า
งานท่ีเคยฝึกงาน, อาจารย์หวัหน้าชมรม, โค้ช, หรือหวัหน้า
ฝ่ายแลกเปล่ียนทางการศกึษาของมหาวิทยาลยั (หากเคย
ร่วมโครงการแลกเปล่ียน) เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้สมคัรไม่ควรให้
เพ่ือนหรือบคุคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้ 

 

ใน  ไฟลข์อง Letter of Recommendation อาจะมีมากกว่า  หน้า 

- หน้าแรก คือ Academic Recommendation Form 

Guidelines (ใช้เป็นใบปะหน้า) 
- หน้าตอ่ไป คือ Letter of Recommendation ไม่จ ากดั

จ านวนหน้า 

 

ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 

- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 

- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 
 

2. Upload translation of Letter of Recommendation. 

(Optional) 

หากจดหมายรับรองข้างต้นไม่เป็นภาษาองักฤษ  
กรุณาอพัโหลดเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษประกอบ 
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Global UGRAD: International Passport or National Identification 

 Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

 IMPORTANT: P ess sa e  to sa e ou  espo ses a d o ti ue editi g late . P ess su it  to 
complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Upload a photocopy of the face of your passport or 

national government-issued identification. (*) 

 

Please use the passport you use to travel 

internationally (international passport).  

Please upload a copy of your national, government-

issued identification card if you do not have a 

passport. 

 

To upload your document, click on the little yellow 

folder below this te t. P ess o se  o  the o  
that pops up, then select your completed form that 

is saved on your computer. Finally, please press 

su it  at the otto  of the page. 

 

Do not fill in any other text into the box provided. 

- ถ้ามีพาสปอร์ต ให้อพัโหลดส าเนาหน้าพาสปอร์ต 

- ถ้าไม่มีพาสปอร์ต ให้อพัโหลดส าเนาบตัรประชาชนแทน 

 

ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 

- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 

- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 

2. Do you currently have an international passport? (*) 

Please select one: Yes/No 

 

If you do not currently have an international 

passport, please explain. Are you applying for one? 

At what point are you in the passport application 

process? 

คณุมีพาสปอร์ตหรือไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช่ 

 

ถ้าไม่มีพาสปอร์ต กรุณาอธิบายว่าจะท าพาสปอร์ตหรือไม่  
หากท าอยู่ อยู่ในระหว่างขัน้ตอนใด 

 

Global UGRAD: Official Transcripts 

 It is highly recommended that your transcript(s) are in English. 

 Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

 IMPORTANT: P ess sa e  to sa e ou  espo ses a d o ti ue editi g late . P ess su it  to 
complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. Your transcripts are an official statement of your 

grades. 

 

Please upload your official transcript(s) here. (*) 

If you have more than 1 page of transcripts, please 

combine all pages into 1 file and upload. 

 

To upload your document, click on the little yellow 

folder below this te t. P ess o se  o  the o  
that pops up, and then select your completed form 

that is saved on your computer. Finally, please press 

su it  at the otto  of the page. 
 

Do not fill in any other text into the box provided. 

อพัโหลด Transcript(s) ของมหาวิทยาลยัท่ีน่ี หากมีมากกวา่  หน้า 
กรุณาสแกนเอกสารทัง้หมดรวมเป็น  ไฟล์แล้วอพัโหลด 

 

ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 

- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 

- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 

2. Please upload translation of your official transcript(s) 

to your application. (Optional) 

หาก Transcript(s) ข้างต้นไม่เป็นภาษาองักฤษ  
กรุณาอพัโหลดเอกสารท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษประกอบ 
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Global UGRAD: Portfolio Upload 

 It is highly recommended that your portfolio is in English. 

 Please upload your document as a .pdf or .jpeg file. (The .pdf format is highly recommended.) 

 IMPORTANT: P ess sa e  to sa e ou  espo ses a d o ti ue editi g late . P ess su it  to 
complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted. 

 Questions Descriptions 

1. The portfolio is intended for arts and architecture 

students to upload a portfolio of their work.  

 

Would you like to upload a portfolio you created as 

part of your academic program (examples: art, 

architecture, etc.)?  

 

This is an optional component of the UGRAD 

application, even if you have a portfolio you are not 

required to upload it. 

 

Please select: Yes/No 

 

สว่นนีมี้ไว้ส าหรับนิสติ/นกัศกึษาท่ีเรียนในด้านศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรม อพัโหลด Portfolio ท่ีเป็นผลงานเทา่นัน้ 

 

คณุอยากจะอพัโหลด Portfolio ท่ีคณุรวบรวมผลงานของคณุ  
(เช่น งานด้านศลิปะ งานด้านสถาปัตยกรรม โครงงาน และอ่ืน ๆ  
ท่ีไม่ใช่ใบประกาศนียบตัร) ที่เป็นสว่นหนึง่ของการเรียนในหลกัสตูร 
ของคณุหรือไม่  
 

Portfolio เป็นเพียงสว่นเพิ่มเตมิของใบสมคัรเทา่นัน้ แม้ผู้สมคัรจะมี 
Portfolio แตส่ามารถเลือกที่จะอพัโหลดหรือไม่ก็ได้ 

 

ตอบ ใช่/ไม่ใช่ 
 

 Upload your portfolio to your application (optional). 

 

If you have created a portfolio as part of your 

academic program (art, architecture, etc.), you can 

upload materials from it to your application.  

 

This is an optional component of the UGRAD 

application, even if you have a portfolio, you are not 

required to upload any materials from it. 

อพัโหลด Portfolio ขอบคณุได้ท่ีน่ี 

 

หากคณุมี Portfolio ท่ีคณุรวบรวมผลงานของคณุ (เช่น งานด้านศลิปะ 
งานด้านสถาปัตยกรรม โครงงาน และอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ใบประกาศนียบตัร) 
และเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนในหลกัสตูรของคณุ คณุสามารถอพั
โหลดเข้าไปในระบบได้ในสว่นนี ้

 

หมายเหต ุ

Portfolio เป็นเพียงสว่นเพิ่มเตมิของใบสมคัรเทา่นัน้  
ถึงผู้สมคัรจะมี Portfolio แตส่ามารถเลือกท่ีจะจะอพัโหลดหรือไม่ก็ได้ 
ไม่เป็นต้องใช้ในการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

 

หากมีมากกว่า  หน้า กรุณาสแกนเอกสารทัง้หมดรวมเป็น  ไฟล์แล้ว
อพัโหลด 

 

ผู้สมคัรสามารถอพัโหลดเอกสาร (.pdf) หรือภาพ (.jpeg) ได้โดย 

- เลือกรูปแฟ้มสเีหลือง 

- กด “browse” ในหน้าตา่งท่ีขึน้มา 

- เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 
- กด “submit” ด้านลา่งเพ่ืออพัโหลด  

โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง 
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Appli atio  Che klist 
2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program 

** Applicants must submit the same documents typed/uploaded in the online application system to the Office 

of International Affairs ** 

 

Documents 

Step 1: 

Submit through Online  

Application System 

Step 2: 

Submit to International 

Affairs Office 

1. 

 

Application Apply at 

https://goo.gl/GCKcz4  
 

 

 
 

 

 

Print from the online 

application system. 

2. Essay 1 Type in space provided. Print from the online 

application system. 3. Essay 2 

4. Letter of Recommendation 1 Complete the forms 

provided.  

Scan and upload files. 

Submit two original 

Letters of Recommendation. 5. Letter of Recommendation 2 

6. Official Transcript(s) Scan and upload file(s). Submit original documents. 

7. Photocopy of Passport (if available) 
or Photocopy of National ID 

Scan and upload file. Make a copy from  

original document. 

8. Portfolio (optional) Scan and upload file. Print or make a copy from  

original document. 

 

 

 

https://goo.gl/GCKcz4
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Application Instructions for Global UGRAD 2017-2018 Portal  
Step-by-Step 

 

   

 

 

 

I. REGISTERING FOR THE PROGRAM 

 

Google Chrome and Mozilla Firefox work best when completing the UGRAD application. We 

do NOT recommend using Internet Explorer. 

 

Register for the program using this link: http://exchangeprograms.worldlearning.org/?go=globalUGRAD1718 

 

Select the Global UGRAD 2017 Application a d li k register .  

 

 
 

The site will then ask if you already have login information for the portal.  

 

 If you applied for UGRAD in the past, select the first option: I ha e logi  rede tials to this site 
that I received y e ail .  

 If this is your first time, select the 2nd option: I do not have log-i  rede tials to this site . 

 

 
 

If you have a login from last year, please sign in using your existing credentials. Once you do this, select 

Academic Year 2017-2018  to begin your new application, and skip to pages 6-8 in this guide for more 

application tips. DO NOT create a new account if you cannot remember your password. (Note: your 

username is your email address.) If you cannot remember your password, request a new password by 

li ki g Forgot pass ord? . 

 

 

 

http://exchangeprograms.worldlearning.org/?go=globalUGRAD1718
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If you are a new applicant, after selecting the 2nd option, you will fill out the New User Form  to 

register. The email address you use to sign up will be your registration email and user name. Filling in 

the Ne  User For  ill ge erate te porary logi  rede tials for the appli atio  site.  
 

 
 

After completing the form and clicking reate a ou t,  heck your email for your temporary password, 

and follow the link to sign in.  

You MUST follow the link in your email to correctly access the application site for the first time! 

 

 
 

After following the link, you will see the following message. Click I ha e logi  rede tials to this site 
that I re ei ed y e ail  a d press “u it . 
 

 

 

Your Email Here 
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Type your user ID (email) into the Username field and use your temporary password to sign in.  

 

 
 

Security Questions 

Next you will choose security questions and change your password. Once you have done so, be sure to 

write down both the answers to your security questions and your new password and keep them 

somewhere safe for future reference.  
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Change Password 

Create a new pass ord you ill re e er a d press Cha ge . 
 

 
Next, choose Academic Year 2017-2018 a d press Apply .  
 

 
Fill in your Applicant Information a d press “a e . 
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After answering and saving this information, you will be taken directly to your Participant Homepage 

and may begin to complete your application. 

 

 

II. LOGGING IN 

Now that you have set up your account and changed your password, you may regularly access the Portal 

at http://exchangeprograms.worldlearning.org/ using your permanent login credentials (registration 

email and newly-changed password).  

 

http://exchangeprograms.worldlearning.org/
http://exchangeprograms.worldlearning.org/
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III. FORGOTTEN PASSWORD 

 

If you forget your password, on the 

login screen, li k Forgot your 
pass ord?  a d follo  the i stru tio s 

on the next page.  

 

World Learning will send you an email 

with temporary login credentials 

(similar to what you received when you 

initially registered your account) so 

that you can regain access to the site 

and reset your password. 

 

IV. PARTICIPANT HOMEPAGE 
 

Your Participant Homepage will list all of your required forms. All program forms and upload spots are 

shown here: 

 

 
 

Click on the name of a form (in green) to begin answering questions or to upload a document.  

 

 

 

 

YOUR NAME 
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Once you have responded to all required questions (marked with *), you must submit  the form in 

order for it to be considered complete and ready for review.  

 

 

 

 
 

You ay press “a e  to sa e your ork a d o e a k later to edit. “u it  your for  he  it is 
complete. You will not be able to edit it after you submit the form.  

 

 

After you have submitted a form, the 
corresponding box will be marked 
with a check. 

 

All forms that have not been 
submitted will be blank. 
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V. PROGRESS METER 

The Progress Meter is located toward the top of your home page and will help you gauge the 

completeness of your application. Once you have completed and submitted all required parts of your 

application, the meter will display a message that your application is complete.  

 

 
 

 

VI. SUBMIT APPLICATION 

The “ubmit Application  button at the top of the page is your final submission button. 

If the progress meter is complete and all forms have a check mark, then your application is finished. If 

you click the Submit Application button, an error message will appear if there are missing components 

to your application.  

 

 

 
 

 

 

Once you have completed and submitted all required parts of your application, li k o  the “u it 
Appli atio  utto . You ill re ei e a  i ediate o fir atio  essage.  
 

 

 
 

 

You will also receive an automated email within 24 hours after submitting all your forms to confirm that 

your application is complete. 



 

 

 

 

 

 

 

Student’s name: ____________________________________________ 

 

 

 

SECOND RECOMMENDATION FORM GUIDELINES 

 
The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides scholarships for talented students from around the world 

to attend U.S. universities and colleges for one semester of undergraduate, non-degree study. The Global UGRAD program, 

sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, is supported by the people of the United 

States. The program is administered through the joint efforts of the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural 

Affairs, the U.S. Embassies, and World Learning. 

 

To be completed by a Professor familiar with the student’s work in his or her major field of study, OR from an employer, former 

exchange program coordinator or host family, coach, or any supervisor or authority familiar with the student’s extra curricular 

activities. Recommendations should not be from family members or friends.  

 

 

Instructions: Your statement will be given considerable importance by the American universities and colleges reviewing the 

student’s application, and therefore should be as complete and detailed as possible. Please, include your candid evaluation of the 

student’s ability to participate in such an exchange program by indicating: 

d) in what context you know the student; 

e) how you would describe the mentality and adaptability of the student in difficult situations; 

f) the qualities that would make the student a successful exchange student including their interaction with others.   

 

This recommendation should be typewritten or clearly printed in English, if possible.  If not in English, an accurate translation must 

be attached. You do not have to use this form for your recommendation but please include all of the information below if you do 

not submit your recommendation on this form.  

 

Recommended by: 

Place of Employment: 

Address: 

Telephone: 

Signature: 

Date: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Student’s name: ____________________________________________ 

 

 

 

SECOND RECOMMENDATION FORM GUIDELINES 

 
The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides scholarships for talented students from around the world 

to attend U.S. universities and colleges for one semester of undergraduate, non-degree study. The Global UGRAD program, 

sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, is supported by the people of the United 

States. The program is administered through the joint efforts of the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural 

Affairs, the U.S. Embassies, and World Learning. 

 

To be completed by a Professor familiar with the student’s work in his or her major field of study, OR from an employer, former 

exchange program coordinator or host family, coach, or any supervisor or authority familiar with the student’s extra curricular 

activities. Recommendations should not be from family members or friends.  

 

 

Instructions: Your statement will be given considerable importance by the American universities and colleges reviewing the 

student’s application, and therefore should be as complete and detailed as possible. Please, include your candid evaluation of the 

student’s ability to participate in such an exchange program by indicating: 

d) in what context you know the student; 

e) how you would describe the mentality and adaptability of the student in difficult situations; 

f) the qualities that would make the student a successful exchange student including their interaction with others.   

 

This recommendation should be typewritten or clearly printed in English, if possible.  If not in English, an accurate translation must 

be attached. You do not have to use this form for your recommendation but please include all of the information below if you do 

not submit your recommendation on this form.  

 

Recommended by: 

Place of Employment: 

Address: 

Telephone: 

Signature: 

Date: 

 



Student’s name: ____________________________________________ 

ACADEMIC RECOMMENDATION FORM GUIDELINES 

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) provides scholarships for talented students from around the world 

to attend U.S. universities and colleges for one semester of undergraduate, non-degree study. The Global UGRAD program, 

sponsored by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, is supported by the people of the United 

States. The program is administered through the joint efforts of the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural 

Affairs, the U.S. Embassies, and World Learning. 

To be completed by a University Professor familiar with the student’s work in his or her major field of study. Recommendations 

should not be from family members or friends.  

Instructions: Your statement will be given considerable importance by the American universities and colleges reviewing the 

student’s application, and therefore should be as complete and detailed as possible. Please, include your candid evaluation of the 

student’s ability to participate in such an exchange program by indicating: 

a) in what context you know the student;

b) how you would describe the mentality and adaptability of the student in difficult situations;

c) the qualities that would make the student a successful exchange student including their interaction with others.

This recommendation should be typewritten or clearly printed in English, if possible.  If not in English, an accurate translation must 

be attached. You do not have to use this form for your recommendation but please include all of the information below if you do 

not submit your recommendation on this form. 

Recommended by: 

Place of Employment: 

Address: 

Telephone: 

Signature: 

Date: 



“I have developed more skills in each area of my life. I feel more connected with the world 
in general. I feel more confident to face new challenges.” 

 Experience the United States in a

unique and meaningful way

 Get out of your comfort zone

and, in doing so, gain the skills to

adapt to new environments

 Develop skills that allow you be a

productive global citizen and a

contributing member of your

home community

 Form life long connections with

people from across the globe

 Participate in a virtual professional skills development course

which will allow you to take full advantage of your Global

UGRAD experience

 Gain access to a variety activities and grants available only to

U.S. Department of State alumni

The Global UGRAD Program 

is a U.S. Department of State  

sponsored initiative that grants 

scholarships to undergraduate 

level students from over 55 

countries. Students are placed 

at colleges and universities 

across the United States where 

they participate in one 

semester of undergraduate, 

non-degree study. Global 

UGRAD is administered by World Learning. 

Since 2008, World Learning has facilitated the placement of 

almost 1,800 Global UGRAD students. Students leave the 

U.S. with the tools to become leaders in their professions 

and home communities.  

What is the Global UGRAD program? Benefits of being a Global UGRAD student. 

Global UGRAD 
Global Undergraduate Exchange Program 

“Even though you are thousands of miles away from home, you soon get to realize that you have a 
family in the U.S. too—the Global UGRAD one.”  

Biljana Konatar (University of Missouri), Montenegro 

Application Deadline: 

December 31, 2016 

5:00 pm EST 

Funded by the U.S. Department of State and administered by World Learning 

www.worldlearning.org/ugrad 

นิสิต/นักศึกษาคนไทย ดูรายละเอยีด
การสมคัรได้ที� https://goo.gl/8hCT9n 
และส่งใบสมคัรให้กองวเิทศสัมพนัธ์
ของมหาวทิยาลยัภายในวนัที�กาํหนด


