Announcement for 2017-2018 Global Undergraduate Exchange Program
ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่ นสาหรับมหาวิทยาลัยในภูมภิ าค
------------------------------------------------สถานทูตอเมริ กันประจาประเทศไทย ร่ วมกับมูลนิ ธิการศึ กษาไทย-อเมริ กัน (ฟุลไบรท์) เปิ ดรั บสมัครแข่งขันทุ นนักศึ กษา
แลกเปลี่ยนสาหรั บมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาไทยที่เรี ยนดีและมีภาวะความเป็ นผู้นา ที่ ผ่านการคัดเลื อกจาก
คณะกรรมการ ได้เรี ยนร่ วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริ กนั เพื่อเพิ่มพูนภาวะผูน้ าและเรี ยนรู ้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและ
สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริ กา ดังนี้
 Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กาหนด)
ทุนสาหรับ ภาคการศึกษา (ระยะเวลา เดือน โดยเริ่ มเรี ยนในเทอม Fall 2017/Spring 2018)
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
 ผูส
้ มัครต้องมีสญ
ั ชาติไทย อายุ ปี ขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้ องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.5 ขึน้ ไป
 เป็ นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี ช้ น
ั ปี ที่ เป็ นต้นไป (สาหรับนักศึกษาชั้นปี อื่น จะต้องเหลือ
ระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรี ยนเพื่อที่จะสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลังกลับจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สุขภาพที่เกี่ ยวข้องกับการสัมผัสผูป้ ่ วยหรื อสัตว์ที่ใช้ในการทดลอง อาจจะมีขอ้ จากัดในการเข้าชั้นเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี )
 เป็ นนัก ศึ ก ษาในมหาวิท ยาลัย ภู มิ ภ าค หรื อ เป็ นนัก ศึ ก ษาที่ สัง กัด วิท ยาเขตของมหาวิท ยาลัย ซึ่ ง ตั้ง อยู่น อกเขตกรุ ง เทพฯ และ
ปริ มณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีทตี่ ้งั ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่ สามารถสมัครได้
 มีผลการเรี ยนดี มีภาวะผูน
้ า ทากิจกรรมเพื่อชุมชนหรื อกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 ไม่ เคยมีประสบการณ์ หรื อมีประสบการณ์ น้อยมากในการเดิ นทางหรื อรับทุ นไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรั ฐอเมริ กาและ
ประเทศอื่น ๆ
 ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดให้เข้าร่ วมโครงการหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 เป็ นผูท
้ ี่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน รวมถึงต้องสามารถเข้าร่ วมการสัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองผ่าน Skype ในบริ เวณที่ทาง
มหาวิทยาลัยจัดให้ หรื อผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ต้ งั มุมอเมริ กนั ศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่ง
หนึ่งในจานวน แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช)
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับสาหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program
 รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจานวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริ กา โดยมี Fulbright Thailand (ประเทศไทย) และ World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริ กา) เป็ นผูบ้ ริ หารทุนการศึกษา
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เงือ่ นไข








ได้รับการประสานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟุลไบรท์ ประเทศไทย ทาให้มีโอกาสได้สร้างเครื อข่ายกับ
ผูไ้ ด้รับทุนฟุลไบรท์อื่นๆ ทั้งที่จะไปในปี เดียวกัน รวมถึงศิษย์เก่าทั้งไทยและอเมริ กนั
มีโอกาสได้รับการอบรมภาษาอังกฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุน
เข้าเรี ยนในหลักสูตรที่เปิ ดสอนในสถานศึกษาและพักร่ วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริ กนั หรื อพักกับครอบครัวชาวอเมริ กนั
ร่ วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา และลงทะเบียนเรี ยนอย่างน้อย 1 วิชาที่เกี่ยวข้องกับ
U.S. Studies เช่น ประวัติศาสตร์อเมริ กนั เป็ นต้น
ทุน Global UGRAD เป็ นทุนทีไ่ ม่ ม่ ุงเน้ นการให้ ปริญญา แต่ อาจจะสามารถถ่ ายโอนหน่ วยกิตได้ ในบางกรณี (ขึน้ อยู่กบั มหาวิทยาลัย
ต้ นสั งกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้ องรั บผิดชอบการดาเนินการทั้งหมด) และผูท้ ี่ได้รับทุนจะต้องเดิ นทางกลับ ทันทีหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ
มูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยที่ผสู ้ มัครสังกัดเท่านั้น
ผูไ้ ด้รับทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่ วมโครงการได้ โดยทาง World Learning เป็ นผูด้ าเนิ นการเลือกมหาวิทยาลัยให้
ตามความเหมาะสม
การพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้ายขึ้นอยูก่ บั กระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริ กา

เอกสารสาคัญทีต่ ้ องส่ ง มีดงั นี้
 เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ (Online Application) พร้อมเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องในหน้าสุ ดท้ายที่ลงชื่อ
กากับ และทั้งสองหน้าของ Essays 2 ข้อ
 Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ งที่ออกโดยมหาวิทยาลัย มีลายเซ็นผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและตรามหาวิทยาลัยกากับ
 จดหมายรับรองเป็ นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) ฉบับ
o ฉบับที่ รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา หรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเอก ที่นิสิต/นักศึกษาเคยเรี ยนด้วย
o ฉบับที่ รับรองโดยบุคคลอื่นที่นิสิต/นักศึกษาเคยร่ วมงานด้วย เช่น หัวหน้างานที่เคยฝึ กงาน, โค้ช, หรื อหัวหน้าฝ่ ายการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่ควรให้เพื่อนหรื อบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้)
 สาเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี) หรื อสาเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
 สาเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรื อ IELTS ที่ยงั ไม่หมดอายุ (ถ้ามี) (เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ: เอกสารสาคัญข้างต้นใช้อย่างละ ชุด (สแกนและอัพโหลดเอกสารทั้งหมด เข้าระบบ Online Application และส่งสาเนามาพร้อม
ใบสมัครให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัด)
ขั้นต้ อนการสมัคร
1. ตั้งแต่วน
ั ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม
(เวลา 17:00 น. ของประเทศสหรัฐอเมริ กาโซนตะวันออก) ผูส้ นใจสมัครชิง
ทุน Global Undergraduate Exchange Program สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนาการกรอกใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์
ของมูลนิธิฯที่ www.fulbrightthai.org และกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ (Online Application) พร้อมอัพโหลดเอกสารสาคัญ
ข้างต้นเข้าระบบ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ World Learning ได้ที่ https://goo.gl/uz2CkM
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ผูส้ มัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ (ผูส้ มัครเซ็นรับรองสาเนาถูกต้องหน้าสุดท้ายของใบสมัครและเรี ยงความ ข้อ)
พร้ อมแนบเอกสารสาคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่ งไปที่ กองวิเทศสั มพันธ์ หรื อสานักงานวิเทศสั มพันธ์ ของ
มหาวิทยาลัยต้ นสั งกัดของผู้สมัคร เท่านั้น เพื่อทาการคัดเลือกภายใน โดยมหาวิทยาลัยอาจกาหนดวันปิ ดรับสมัครภายในเอง
มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับพิจารณาใบสมัครทีส่ ่ งตรงจากนักศึกษา หรือใบสมัครทีไ่ ม่ มเี อกสารครบสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยทาการคัดเลือกภายใน และเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัตรครบถ้วนจานวน คนต่อวิทยาเขต โดยนาส่ งเอกสาร
ตามที่กาหนดในข้ อ ของนักศึกษาทั้ง คน พร้อมหนังสื อนาส่ งจากมหาวิทยาลัย ให้มูลนิ ธิฯ ภายในวันจันทร์ ที่ มกราคม
25 เวลา 16.30 น. ทั้ง ช่ องทาง ต่ อไปนี้
 ส่งอีเมลล์หนังสื อเสนอรายชื่อมาให้มูลนิธิฯที่ tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16.30 น. ของวันที่จนั ทร์ที่ มกราคม
(มูลนิธิฯ ขอสงวนสิ ทธิ์งดพิจารณาผูส้ มัครจากมหาวิทยาลัยที่มิได้ส่งรายชื่อภายในวันดังกล่าว) และ
 ส่งเอกสารทั้งหมดโดย EMS - Express Mail Service ตามที่อยูด่ งั นี้ (ต้องประทับตราไปรษณี ยภ์ ายในวันจันทร์ที่
มกราคม
เท่านั้น)
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟุลไบรท์)
อาคารไทยวา ชั้น เลขที่ / ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(วงเล็บมุมซอง “201 GLOBAL UGRAD”)

อนึ่ง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริ กนั เป็ นผูด้ าเนินการร่ วมกับสถานทูตฯ ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกเท่านั้น ผูไ้ ด้รับทุนจะ
ถือได้วา่ เป็ นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ ามิใช่ เป็ นผู้ได้ รับทุนฟุลไบรท์ แต่ผไู ้ ด้รับทุนนี้ จะได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู ้
ได้รับทุนฟุลไบรท์ทุกประการ รวมทั้งยังคงมีสิทธ์ที่จะสมัครสอบทุนต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟุลไบรท์) ได้ในอนาคต
หากมีขอ้ สงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทาการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา . – . น. โทร. 0-2285-0581-2
ต่อ คุณศุภวารี ภัทราวณิ ชย์ หรื อส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org (กรุ ณาเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
ของผูส้ อบถามให้ชดั เจนด้วย)
ตารางการดาเนินงาน (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
พฤศจิกายน
เปิ ดรับสมัครทุน 2017 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application
3 ธันวาคม 9
ปิ ดรับสมัครในระบบ Online Application (เวลา :00 น. ของประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวันออก)
2-22 มกราคม
มหาวิทยาลัยทาการคัดเลือกภายใน (หากคัดเลือกเสร็ จก่อนกาหนด สามารถส่งรายชื่อและเอกสารได้ทนั ที
มกราคม
ปิ ดรับเอกสารเสนอชื่อตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่ งอีเมลล์ รายชื่อและส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS –
Express Mail Service เท่ านั้น โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์ วันจันทร์ ที่ ม.ค. 9 เป็ นวันสุ ดท้ าย)
กุมภาพันธ์ 25
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกเบื้องต้น ที่เว็บไซต์ของฟุลไบรท์ www.fulbrightthai.org
1 กุมภาพันธ์ 25
สอบสัมภาษณ์ผา่ นทาง Video Conference หรื อ Skype ณ มุมอเมริ กนั ศึกษา หรื อมหาวิทยาลัย
มีนาคม 25
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อจากประเทศไทย คน (ตัวจริ ง คนและตัวสารอง คน) ที่เว็บไซต์ของ
ฟุลไบรท์ www.fulbrightthai.org และเสนอชื่ อผูท้ ี่ ได้รับการคัดเลื อกจากประเทศไทยไปยังกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา (Bureau of Education and Cultural Affairs - ECA) เพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย
มีนาคม – เมษายน
ผูถ้ ูกรับการเสนอชื่อจากประเทศไทย คน สอบ iBT TOEFL (รายละเอียดการสอบจะแจ้งในภายหลัง)
พฤษภาคม 25
ประกาศผลรอบสุ ดท้ายสาหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program (โดย World Learning และ
มูลนิธิฯ จะแจ้งกาหนดการเดินทางให้นกั ศึกษาทุนทราบในภายหลัง
** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัคร ทีไ่ ม่ ได้ ส่งให้ มูลนิธิฯ จากมหาวิทยาลัยต้ นสังกัดตามเวลาทีก่ าหนด
และหากเอกสารไม่ ครบถ้ วน โดยไม่ มขี ้ อแม้ ใด ๆ ทั้งสิ้น **

3

Appli atio Guideli es fo Thai Appli a ts
201 7 -201 8 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
complete the form. Forms will not be marked as complete unless submitted.
Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Family Name (*)
First Name (*)
Middle Name
Gender (*)
Please select one: Female/Male/Other
Date of Birth (*) Format: mm/dd/yyyy
Where were you born? (*)
Please list your birth city and country.
Country of Citizenship (*)
Please select one from the list.
Do you have dual citizenship? (*)
Please select one: Yes/No
If yes, please list all countries in which you have
citizenship.
Primary Email Address (*)
Primary Telephone Number (*)

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)
Permanent Address: City and Country (*)
Permanent Address: State/Province and Postal Code
(optional)
(Maximum 4,000 characters)
Emergency Contact Person:
Name (fist and last) (*)

it to

Descriptions
นามสกุล
ชื่อจริ ง
ชื่อกลาง (ถ้ าไม่มี ไม่ต้องใส่ ให้ เว้ นไว้ )
เพศ (หญิง/ชาย/อื่น ๆ)
วันเกิด เดือน/วัน/ปี ค.ศ. **เดือนขึ ้นก่อน และเป็ นตัวเลขทังหมด
้
สถานที่เกิด ใส่จงั หวัดและประเทศ
เช่น Chiang Mai, Thailand
สัญชาติ เลือก Thailand
คุณถือสองสัญชาติหรื อไม่ เลือกใช่/ไม่ใช่
หากตอบใช่ ให้ เลือกประเทศที่ถือสัญชาติร่วม
(นอกเหนือจากประเทศไทย)
อีเมลล์หลักที่ใช้ ในการติดต่อ
เบอร์ โทรศัพท์หลักที่ใช้ ในการติดต่อ
ให้ ใส่ รหัสประเทศ + หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตัด หน้ า และ
ออก เช่น +
ที่อยู่ถาวรที่บ้านทีใ่ ช้ สง่ ไปรษณีย์ถึงได้ (อาจเป็ นที่อยู่บ้านผู้ปกครอง)
ใส่บ้านเลขที่ หมู่ ถนน ซอย ตาบล อาเภอ
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน ,

ตัวอักษร)

ใส่จงั หวัดและประเทศ
ใส่จงั หวัดและรหัสไปรษณีย์
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน ,

ตัวอักษร)

ชื่อและนามสกุล ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในยามฉุกเฉิน
(ควรเป็ นบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง พี่น้อง ญาติ หรื อครู /อาจารย์)
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15.

Questions
Emergency Contact Person:
Relationship to you (*)

16.

Emergency Contact Person:
Telephone Number (*)
Please include country code and area if applicable.

17.

Emergency Contact Person:
Email Address (*)
Voluntary Disability Disclosure (optional)

18.

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.
19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

If ou a s e es i uestio #18, please explain
(optional).
(Maximum 4,000 characters)
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.
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.
Please provide the name and city of the
college/university you attend. (*)
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.
What is the name of your faculty/department? (*)
(University) What is your field of study? (*)
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)

Descriptions
ความสัมพันธ์ของผู้สมัครและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในยามฉุกเฉิน
เช่น บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง พี่น้อง ญาติ หรื อครู /อาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรื อมือถือ ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ใน
ยามฉุกเฉิน ให้ ใส่ รหัสประเทศ + หมายเลขโทรศัพท์ เช่น +
สาหรับมือถือ หรื อ +
โทรศัพท์ปกติ
อีเมลล์ ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในยามฉุกเฉิน
ความสมัครใจในการเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านความทุพพลภาพ
(ตอบหรื อไม่ตอบก็ได้ )
หมายเหตุ: World Learning สนับสนุนให้ นกั เรี ยนทุกคน รวมถึงผู้
ทุพพลภาพ สมัครแข่งขันเข้ าร่ วมโครงการ Global UGRAD ผู้สมัครทุก
คนที่ผ่านคุณสมบัตขิ นต้
ั ้ นจะได้ รับการพิจารณา
หากต้ องการตอบคาถาม กรุ ณาเลือกจาก คาตอบต่อไปนี ้
- ใช่ ฉันมีความทุพพลภาพ (หากตอบข้ อนี ้ กรุ ณาอธิบาย)
- ฉันไม่มีความทุพพลภาพ
- ฉันไม่อยากตอบคาถามข้ อนี ้
หากคุณตอบใช่ในข้ อ กรุ ณาอธิบาย (ตอบหรื อไม่ตอบก็ได้ )
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
คุณเคยถูกจับหรื อมีประวัตกิ ารก่ออาชญากรรมหรื อไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช่
ถ้ าตอบใช่ กรุ ณาอธิบาย

ตอนนี ้คุณลงทะเบียนเป็ นนักศึกษาเรี ยนเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา
หรื อไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช่ (ทุกคนควรตอบว่าใช่)
ถ้ าตอบไม่ใช่ กรุ ณาอธิบาย
ชื่อและจังหวัดของมหาวิทยาลัยที่คณ
ุ สังกัด
เช่น Mae Fah Luang University, Chiang Rai
เดือน-ปี วันที่เริ่ มเรี ยนที่สถาบันในข้ อ 21
และเดือน-ปี ที่คาดว่าจะเรี ยนจบจากสถาบันนี ้
เช่น August 2015 – May 2019

ชื่อคณะที่กาลังศึกษาอยู่ เช่น Faculty of Science
ชื่อสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ เช่น Biology
ใส่ชื่อวิชาที่คณ
ุ สนใจอยากจะเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริ การะหว่างร่ วม
โครงการแลกเปลีย่ นฯ (ทังในสาขาวิ
้
ชาและนอกสาขาวิชา/วิชาเลือก)
หมายเหตุ
- ไม่มีการรับรองแน่นอนว่าคุณจะได้ เรี ยนในวิชาที่เลือกมา
ดังกล่าว
- หากคุณได้ รับเลือกเข้ าร่ วมโครงการ ทางผู้บริ หารทุนจะใช้
ข้ อมูลเหล่านี ้ในการพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)

2017 Global Undergraduate Exchange Program: Guidelines and Checklist for Thai Applicants

2

27.

Questions
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.

28.
29.

30.

31.

32.

(Numeric data only)
Please indicate your current year of study. (*)
Please select one: 1/2/3/4/Other
If ou sele ted othe fo the uestio a o e (#28),
please write your current year of study.
(Numeric data only)
How many years does it take to complete your
undergraduate degree program? (*)
(Numeric data only)
What is the date you expect to receive your degree?
(*) (Please indicate the month and year you expect
to receive your degree.)
Dea ’s a d/o a ade i ad iso ’s a e a d
telephone number or email address. (*)
(Maximum 4,000 characters)

33.

(University) What is the academic calendar at your
university? (*)
e.g. March-December, August-May
(Maximum 4,000 characters)

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.

35.

36.

Have you ever been dismissed from a school or
university? (*)
Please select one: Yes/No
If yes, please explain.
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.

37.

Please list your native language(s). (*)

38.

How many years have you studied English? (*)
(Numeric data only)

39.

Where have you studied English? (*)
Please provide the name(s) of the institution(s).
(Maximum 4,000 characters)

Descriptions
ผลการเรี ยนรวมเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา เช่น .
(ใช้ ตามระบบเกรดที่มหาวิทยาลัยออกให้ ใน Transcript
ไม่ต้องแปลงให้ เป็ นระบบของสหรัฐอเมริกา)
(ตัวเลขเท่านัน)
้

ชันปี
้ การศึกษาของผู้สมัครในปั จจุบนั
เลือกปี / / / /อื่น ๆ
ถ้ าในข้ อ 28 เลือกอื่น ๆ ให้ ใส่ชนปี
ั ้ การศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั
(ตัวเลขเท่านัน)
้
หลักสูตรปริ ญญาตรี ขอบคุณ ใช้ เวลากี่ปีในการจบการศึกษา
(ตัวเลขเท่านัน)
้
คุณคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เมื่อไหร่
ใส่เดือนและปี ที่คาดว่าจะจบ เช่น May 2019
ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์หรื ออีเมลล์
ของคณบดีหรื ออาจารย์ที่ปรึกษา
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
ปี ปฏิทนิ การศึกษาของสถาบันของท่านเป็ นอย่างไร
เช่น August – May (เริ่มปี การศึกษาเดือนสิงหาคม จบปี เดือน
พฤษภาคม)
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
ท่านเคยเรี ยนที่มหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือจากที่กรอกในข้ อ 21 หรื อไม่
ตอบ ใช่/ไม่ใช่
ถ้ าตอบใช่ กรุ ณาใส่ชื่อมหาวิทยาลัย จังหวัด และช่วงระยะเวลาที่เรี ยน
(เดือน-ปี ถึง เดือน-ปี ) เช่น Maejo University, Chiang Mai, Thailand.
August 2015 – May 2016.
ท่านเคยถูกไล่ออกจากโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัยหรื อไม่
ตอบ ใช่/ไม่ใช่
หากตอบใช่ กรุณาอธิบาย
คุณเคยเรี ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรื อไม่
(ในทุกระดับชัน้ ทังระยะสั
้
นและยาว)
้
ตอบ ใช่/ไม่ใช่
หากตอบใช่ กรุณาใส่ชื่อสถาบัน (โรงเรี ยน/มหาวิทยาลัย) เมือง รัฐ
ชื่อโปรแกรม และช่วงระยะเวลาที่เรี ยนในสหรัฐอเมริ กา (เดือน-ปี ถึง
เดือน-ปี ) เช่น Lafayette High School, St. Joseph, MO, USA.
AFS Intercultural Programs, August 2013 – July 2014.
ภาษาแม่ของท่านคือภาษาอะไร เช่น Thai
ถ้ ามีภาษาแม่หลายภาษา สามารถตอบได้ โดยใช้ , คัน่ ระหว่างคาตอบ
คุณเรี ยนภาษาอังกฤษมาแล้ วกี่ปี
(ตัวเลขเท่านัน)
้
คุณเรี ยนภาษาอังกฤษที่ไหน กรุ ณาใส่ชื่อสถาบันที่เรี ยน
เช่น ชื่อโรงเรี ยนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย
สถาบันภาษา และอื่น ๆ
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
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40.

Questions
Please rate your reading ability in English. (*)
Please select one: Excellent/Good/Fair

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

44.

45.

46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.

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: internetbased, or paper-based.
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.
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)
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.
What is ou fathe ’s o upatio ? *
What is ou othe ’s o upatio ? *
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)
Please list your hobbies and interests. (*)
(Maximum 4,000 characters)
What university clubs or extracurricular activities
would you like to participate in? (*)
(Maximum 4,000 characters)
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

Descriptions
กรุ ณาประเมินความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของคุณ
37. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
38. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
39.ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
Excellent: ดีเยี่ยม เทียบเท่าเจ้ าของภาษา
Good: ดี สื่อสารเข้ าใจ มีข้อผิดพลาดด้ านหลักภาษาน้ อย
Fair: พอใช้ สื่อสารเข้ าใจ อาจมีข้อผิดพลาดด้ านหลักภาษา
คุณเคยสอบโทเฟิ ล (TOEFL) หรื อไม่
ตอบ ใช่/ไมใช่
ถ้ าตอบใช่ กรุ ณาใส่ประเภทข้ อสอบที่ใช้ สอบ วันที่ที่สอบ และคะแนนที่
ได้ เช่น TOEFL iBT (Internet-based), Feb 2015, Score: 83
หรื อ TOEFL ITP (Paper-based), Dec 2014, Score: 560
คุณเคยสอบไอเอลท์ส (IELTS) หรื อไม่
ตอบ ใช่/ไมใช่
ถ้ าตอบใช่ กรุ ณาใส่ วันที่ที่สอบ และคะแนนที่ได้
เช่น January 2016, Overall band score: 6.5
รางวัลหรื อทุนการศึกษาที่เคยได้ รับ (ถ้ าไม่มี ให้ เว้ นไว้ )
หากมี ให้ ใส่ชื่อรางวัล/ทุนการศึกษา และปี ที่ได้ รับ
เช่น Excellent Academic Achievement Awards from
Mae Fah Luang University, 2014
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
ตอนนี ้คุณทางานด้ วยหรื อไม่
ตอบ ใช่/ไมใช่ ถ้ าตอบใช่ กรุ ณาอธิบายถึงตาแหน่งงานและช่วง
ระยะเวลาที่ทา เช่น Private Tutor, Jan 2015 - present
อาชีพของบิดา
อาชีพของมารดา
กรุ ณาอธิบายกิจกรรมการกุศลหรื ออาสาสมัครที่คณ
ุ ทาเป็ นประจา
เลือกใส่เฉพาะกิจกรรมที่ทาในระยะ ปี ที่ผ่านมา
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
งานอดิเรกและความสนใจส่วนตัว
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
ชมรมหรื อกิจกรรมนอกเวลาเรี ยนที่คณ
ุ สนใจอยากเข้ าร่ วม
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
หากเลือกได้ คุณอยากเข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในภาคการศึกษาใด
ตอบ Fall/Spring/No preference
- Fall semester: สิงหาคม – ธันวาคม 7
- Spring semester: มกราคม – พฤษภาคม 8
- No preference: ภาคการศึกษาใดก็ได้
หมายเหตุ – ไม่รับรองว่าจะได้ ตามที่ขอ

Note: We cannot guarantee that you will be given
your preference.
2017 Global Undergraduate Exchange Program: Guidelines and Checklist for Thai Applicants
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53.

Questions
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

54.

If you selected "other" for the question above (#53),
please explain.
(Maximum 4,000 characters)

55.

Certification (*)

Descriptions
คุณได้ ยินเกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD จากทีใ่ ด
สมาชิกสมาคม
ผู้ทีเคยเข้ าร่ วมโครงการ Global UGRAD มาก่อน
สถาบันภาษาหรื อสถาบันวัฒนธรรม
หนังสือพิมพ์/วิทยุ
อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กา
งานออกบูธประชาสัมพันธ์
สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุค, ทวิตเตอร์ , ไลน์, ข้ อความกลุม่ ,
อื่นๆ)
- มีคนบอกเล่ามา (เล่าให้ ฟัง, ส่งอีเมลล์, ข้ อความ)
- สถานทูตสหรัฐอเมริ กา (เจ้ าหน้ าที่, เว็บไซต์, อีเมลล์/
จดหมาย)
- บุคลากรมหาวิทยาลัยหรื อโรงเรี ยน (ครู /อาจารย์,
เจ้ าหน้ าที่)
- เว็บไซต์ Global UGRAD
- อื่น ๆ
หากคุณเลือก “อื่น ๆ” ในข้ อ กรุ ณาอธิบายว่ารู้ จกั โครงการ
Global UGRAD จากที่ใด
(ความยาวทังหมดไม่
้
เกิน , ตัวอักษร)
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เพื่อรับรองว่าผู้สมัคร:
- กรอกข้ อมูล ครบถ้ วน ถูกต้ อง และเป็ นความจริ ง
- ทาการกรอกใบสมัครด้ วยตนเอง โดยมิได้ รับความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลหรื อองค์กร
- เข้ าใจและตระหนักว่า หากส่งใบสมัครที่มีข้อมูลที่ไม่เป็ นความ
จริ ง บิดเบือน คัดลอกจากที่อื่น หรื อทาให้ เข้ าใจผิด จะส่งผลให้
ไม่ได้ รับการพิจารณาหรื อถูกปลดออกจากโครงการ
- หากได้ รับเลือก ผู้สมัครเข้ าใจและตกลงยินยอมที่จะปฏิบตั ติ าม
กฎและข้ อกาหนดของ Global UGRAD Program ที่วางไว้ โดย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา, มหาวิทยาลัย, World
Learning Inc., และวีซา่ ประเภท J-1.
- หากได้ รับเลือก ผู้สมัครเข้ าใจและตกลงยินยอมที่จะกลับสู่
ประเทศไทยทันทีหลังจากจบโครงการ
- หากคุณเห็นด้ วยกับข้ อตกลงทังหมดที
้
่กล่าวมา กรุ ณาพิมพ์ชื่อ
จริ งและนามสกุลในช่องว่าง
-
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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.

1.

Questions
Why would you be a great participant in the Global
UGRAD program? (*)
Please answer in 400-600 words.

2.

Please answer one of the following questions in 400600 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?

Descriptions
เรี ยงความ #1
ทาไมคุณถึงอยากเข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Global UGRAD
(ความยาวระหว่าง - คา, พิมพ์ในช่องว่างที่จดั ให้ )
หากผู้สมัครพิมพ์เรี ยงความไว้ ใน Microsoft Word หรื อโปรแกรมอื่น ๆ
ให้ คดั เลือก แล้ ววางในช่องว่างที่จดั ให้
เรี ยงความ #2
เลือก 1 หัวข้ อจากตัวเลือก A, B, หรื อ C ซึง่ ระบุอยูใ่ นระบบ Online
Application (ความยาวระหว่าง - คา, พิมพ์ในช่องว่างที่จดั ให้ )
หากผู้สมัครพิมพ์เรี ยงความไว้ ใน Microsoft Word หรื อโปรแกรมอื่น ๆ
ให้ คดั เลือก แล้ ววางในช่องว่างที่จดั ให้

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?
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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.

1.

Questions
Upload Letter of Recommendation to your
application. (*)

Descriptions
อัพโหลดจดหมายรับรอง ในหน้ า Letter of Recommendation #1
อัพโหลดจดหมายรับรอง 2 ในหน้ า Letter of Recommendation #2

For detailed instructions on completing the
recommendation forms, please see the
Glo al UGRAD: Re o
e datio Guideli es

ข้ อกาหนดของผู้ให้ Recommendation ทัง้ และ มีความต่างกัน
กรุ ณาดู Academic Recommendation Form Guidelines 1 และ 2
ที่แนบและในระบบ Online Application
1. ผู้เขียน Letter of Recommendation คนที่ ควรเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา หรื ออาจารย์มหาวิทยาลัยในสาขา
วิชาเอกที่นิสติ /นักศึกษาเคยเรี ยนด้ วย
2. ผู้เขียน Letter of Recommendation คนที่ 2 ควรเป็ น
บุคคลอื่นที่นิสติ /นักศึกษาเคยร่ วมงานด้ วย เช่น หัวหน้ า
งานที่เคยฝึ กงาน, อาจารย์หวั หน้ าชมรม, โค้ ช, หรื อหัวหน้ า
ฝ่ ายแลกเปลี่ยนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (หากเคย
ร่ วมโครงการแลกเปลีย่ น) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ผู้สมัครไม่ควรให้
เพื่อนหรื อบุคคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้

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.

ใน ไฟล์ของ Letter of Recommendation อาจะมีมากกว่า หน้ า
- หน้ าแรก คือ Academic Recommendation Form
Guidelines (ใช้ เป็ นใบปะหน้ า)
- หน้ าต่อไป คือ Letter of Recommendation ไม่จากัด
จานวนหน้ า
ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสาร (.pdf) หรื อภาพ (.jpeg) ได้ โดย
- เลือกรู ปแฟ้มสีเหลือง
- กด “browse” ในหน้ าต่างที่ขึ ้นมา
- เลือกไฟล์ที่ต้องการ
- กด “submit” ด้ านล่างเพื่ออัพโหลด
โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง
2.

Upload translation of Letter of Recommendation.
(Optional)

หากจดหมายรับรองข้ างต้ นไม่เป็ นภาษาอังกฤษ
กรุ ณาอัพโหลดเอกสารทีแ่ ปลเป็ นภาษาอังกฤษประกอบ
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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.

1.

Questions
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, governmentissued 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.

2.

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

-

Descriptions
ถ้ ามีพาสปอร์ ต ให้ อพั โหลดสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
ถ้ าไม่มีพาสปอร์ ต ให้ อพั โหลดสาเนาบัตรประชาชนแทน

ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสาร (.pdf) หรื อภาพ (.jpeg) ได้ โดย
- เลือกรู ปแฟ้มสีเหลือง
- กด “browse” ในหน้ าต่างที่ขึ ้นมา
- เลือกไฟล์ที่ต้องการ
- กด “submit” ด้ านล่างเพื่ออัพโหลด
โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง

คุณมีพาสปอร์ ตหรื อไม่ ตอบ ใช่/ไม่ใช่
ถ้ าไม่มีพาสปอร์ ต กรุ ณาอธิบายว่าจะทาพาสปอร์ ตหรื อไม่
หากทาอยู่ อยู่ในระหว่างขันตอนใด
้

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.

1.

Questions
Your transcripts are an official statement of your
grades.

Descriptions
อัพโหลด Transcript(s) ของมหาวิทยาลัยที่นี่ หากมีมากกว่า หน้ า
กรุ ณาสแกนเอกสารทังหมดรวมเป็
้
น ไฟล์แล้ วอัพโหลด

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.

ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสาร (.pdf) หรื อภาพ (.jpeg) ได้ โดย
- เลือกรู ปแฟ้มสีเหลือง
- กด “browse” ในหน้ าต่างที่ขึ ้นมา
- เลือกไฟล์ที่ต้องการ
- กด “submit” ด้ านล่างเพื่ออัพโหลด
โดยไม่ต้องพิมพ์อะไรในช่องว่าง

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.

2.

Do not fill in any other text into the box provided.
Please upload translation of your official transcript(s) หาก Transcript(s) ข้ างต้ นไม่เป็ นภาษาอังกฤษ
to your application. (Optional)
กรุ ณาอัพโหลดเอกสารที่แปลเป็ นภาษาอังกฤษประกอบ

2017 Global Undergraduate Exchange Program: Guidelines and Checklist for Thai Applicants

8

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.

1.

Questions
The portfolio is intended for arts and architecture
students to upload a portfolio of their work.

Descriptions
ส่วนนี ้มีไว้ สาหรับนิสติ /นักศึกษาที่เรี ยนในด้ านศิลปกรรมและ
สถาปั ตยกรรม อัพโหลด Portfolio ทีเ่ ป็ นผลงานเท่านัน้

Would you like to upload a portfolio you created as
part of your academic program (examples: art,
architecture, etc.)?

คุณอยากจะอัพโหลด Portfolio ที่คณ
ุ รวบรวมผลงานของคุณ
(เช่น งานด้ านศิลปะ งานด้ านสถาปั ตยกรรม โครงงาน และอื่น ๆ
ที่ไม่ใช่ใบประกาศนียบัตร) ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนในหลักสูตร
ของคุณหรื อไม่

This is an optional component of the UGRAD
application, even if you have a portfolio you are not
required to upload it.

Portfolio เป็ นเพียงส่วนเพิ่มเติมของใบสมัครเท่านัน้ แม้ ผ้ สู มัครจะมี
Portfolio แต่สามารถเลือกที่จะอัพโหลดหรื อไม่ก็ได้

Please select: Yes/No
ตอบ ใช่/ไม่ใช่
Upload your portfolio to your application (optional).

อัพโหลด Portfolio ขอบคุณได้ ที่นี่

If you have created a portfolio as part of your
academic program (art, architecture, etc.), you can
upload materials from it to your application.

หากคุณมี Portfolio ที่คณ
ุ รวบรวมผลงานของคุณ (เช่น งานด้ านศิลปะ
งานด้ านสถาปั ตยกรรม โครงงาน และอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ใบประกาศนียบัตร)
และเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนในหลักสูตรของคุณ คุณสามารถอัพ
โหลดเข้ าไปในระบบได้ ในส่วนนี ้

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.

หมายเหตุ
Portfolio เป็ นเพียงส่วนเพิ่มเติมของใบสมัครเท่านัน้
ถึงผู้สมัครจะมี Portfolio แต่สามารถเลือกที่จะจะอัพโหลดหรื อไม่ก็ได้
ไม่เป็ นต้ องใช้ ในการสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
หากมีมากกว่า หน้ า กรุ ณาสแกนเอกสารทังหมดรวมเป็
้
น ไฟล์แล้ ว
อัพโหลด
ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสาร (.pdf) หรื อภาพ (.jpeg) ได้ โดย
- เลือกรู ปแฟ้มสีเหลือง
- กด “browse” ในหน้ าต่างที่ขึ ้นมา
- เลือกไฟล์ที่ต้องการ
- กด “submit” ด้ านล่างเพื่ออัพโหลด
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
1.

Application

2.
3.
4.
5.

Essay 1
Essay 2
Letter of Recommendation 1
Letter of Recommendation 2

6.
7.

Official Transcript(s)
Photocopy of Passport (if available)
or Photocopy of National ID
Portfolio (optional)

8.

Step 1:
Submit through Online
Application System
Apply at
https://goo.gl/GCKcz4

Step 2:
Submit to International
Affairs Office
Print from the online
application system.

Type in space provided.

Print from the online
application system.
Submit two original
Letters of Recommendation.

Complete the forms
provided.
Scan and upload files.
Scan and upload file(s).
Scan and upload file.
Scan and upload file.

Submit original documents.
Make a copy from
original document.
Print or make a copy from
original document.

2017 Global Undergraduate Exchange Program: Guidelines and Checklist for Thai Applicants
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Global UGRAD Program
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? .
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Global UGRAD Program
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!

Your Email Here

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

rede tials to this site
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Global UGRAD Program

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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Global UGRAD Program
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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Global UGRAD Program
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).
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Global UGRAD Program
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:

YOUR NAME

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

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.

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
complete. You will not be able to edit it after you submit the form.

it your for

he it is
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Global UGRAD Program
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
Appli atio
utto . You ill re ei e a i
ediate o fir atio
essage.

it

You will also receive an automated email within 24 hours after submitting all your forms to confirm that
your application is complete.
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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:

“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

Benefits of being a Global UGRAD student.








What is the Global UGRAD program?
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.

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

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.

“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.”

Application Deadline:
December 31, 2016
5:00 pm EST

Global UGRAD

Global Undergraduate Exchange Program

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

www.worldlearning.org/ugrad

นิสิต/นักศึกษาคนไทย ดูรายละเอียด
การสมัครได้ ที� https://goo.gl/8hCT9n
และส่ งใบสมัครให้ กองวิเทศสั มพันธ์
ของมหาวิทยาลัยภายในวันทีก� าํ หนด

