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Announcement for 2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) 
ทุนนักศึกษาแลกเปลีย่นส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค 

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

สถานทูตอเมริกันประจ าประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขนัทุนนักศึกษา
แลกเปล่ียนส าหรับมหาวิทยาลยัในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้น า ท่ีผ่านการคดัเลือกจาก
คณะกรรมการ ไดเ้รียนร่วมกบันกัศึกษาและอภิปรายกบัคณาจารยช์าวอเมริกนั เพื่อเพ่ิมพูนภาวะผูน้ าและเรียนรู้ชีวิต สังคม วฒันธรรมและ
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนนักศึกษาแลกเปล่ียนส าหรับ
มหาวิทยาลยัในภูมิภาคท่ีก าหนด) ส าหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเร่ิมเรียนในเทอม Fall 2020 หรือ Spring 2021  
 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับส าหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program 

• ไดรั้บทนุแลกเปล่ียนเตม็จ านวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา โดยมี World Learning (ประเทศสหรัฐอเมริกา) และ Fulbright Thailand (ประเทศไทย) เป็นผูบ้ริหารทุนการศึกษา 

• เขา้เรียนในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนในสถาบนัอุดมศึกษา และพกัร่วมกบัเพื่อนนกัศึกษาชาวอเมริกนัหรือครอบครัวชาวอเมริกนั  
• ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา และร่วมประชุมสัมมนาร่วมกบัผูรั้บทุน Global 

UGRAD จากประเทศอื่น ๆ ในหวัขอ้เก่ียวกบัการพฒันาผูน้ าและทกัษะในการท างาน 
• อาจมีโอกาสไดรั้บการอบรมภาษาองักฤษ ในสหรัฐฯ ก่อนเขา้รับทนุ 
• ไดรั้บการประสานงานในภาพรวม การปฐมนิเทศ และการดูแล จากฟุลไบรท ์ประเทศไทย ท าให้มีโอกาสไดส้ร้างเครือข่ายกบั 

ผูไ้ดรั้บทุนฟุลไบรทอ่ื์นๆ ทั้งท่ีจะไปในปีเดียวกนั รวมถึงศิษยเ์ก่าทั้งไทยและอเมริกนั 
• ผูส้นใจสามารถอ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการ Global UGRAD ในภาพรวมไดท่ี้ http://www.worldlearning.org/ugrad และ

ศึกษาคุณสมบติัและขั้นตอนการสมคัรส าหรับนกัศึกษาไทย ไดท่ี้ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/  
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
• ผูส้มคัรตอ้งมีสัญชาติไทย อาย ุ18 ปีขึ้นไป ณ วนัท่ีปิดรับสมคัรและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึน้ไป  
• เป็นนกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 เป็นตน้ไป (ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีอื่น จะตอ้งเหลือ

ระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อท่ีจะส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงักลบัจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาแลว้)  

• นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมคัรได้ โดยในรอบการรับสมัครปี 2020 โครงการเน้นให้ความส าคัญกับสาขาวิชาด้านการ
บริหารธุรกิจ (Business Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship)  และสาขาสะเต็มศึกษา  (STEM)  ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทั้งน้ี ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสัมผสัผูป่้วยหรือสัตวท่ี์ใชใ้นการทดลอง อาจจะมีขอ้จ ากดั
ในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาขา้งตน้ หากไดรั้บการคดัเลือกให้ร่วมโครงการ นิสิต/นกัศึกษาอาจตอ้งลงเรียนในวิชาอื่น ๆ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัวิชาเอกแทน 

http://www.worldlearning.org/ugrad
http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/
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• เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาท่ีสังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัซ่ึงตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซ่ึงมีท่ีตั้งในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่สามารถสมัครได้  

• นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนีไ้ด้ ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
หรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

• มีผลการเรียนดี มีภาวะผูน้ า ท ากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
• ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอื่น ๆ 
• ไดรั้บความเห็นชอบจากสถานศึกษาท่ีตนสังกดัให้เขา้ร่วมโครงการหากไดรั้บการพิจารณาคดัเลือก  
• เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและเอกสารครบถว้น รวมถึงตอ้งสามารถเขา้ร่วมการสัมภาษณ์ดว้ยตวัเองผา่น Skype ในสถานท่ีท่ีทาง

มหาวิทยาลยัจดัให้ หรือผา่นระบบ Video Conference ณ ท่ีตั้งมุมอเมริกนัศึกษา (American Corner) ในมหาวิทยาลยัแห่งใดแห่ง
หน่ึงในจ านวน 4 แห่ง  (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
และมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา)  

 
เง่ือนไข 

• ทุน Global UGRAD เป็นทุนท่ีไม่มุ่งเน้นการให้ปริญญา แต่อาจจะสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ในบางกรณี (ขึน้อยู่กับมหาวิทยาลยั
ต้นสังกัดของผู้สมัคร โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบการด าเนินการท้ังหมด) และผูท่ี้ไดรั้บทุนจะตอ้งเดินทางกลบัทนัทีหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการ 

• มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเฉพาะนกัศึกษาท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากมหาวิทยาลยัท่ีผูส้มคัรสังกดัเท่านั้น  
• ผูไ้ดรั้บทุนไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลยัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการได ้โดยทาง World Learning เป็นผูด้  าเนินการเลือกมหาวิทยาลยัให้

ตามความเหมาะสม 
• การพิจารณาคดัเลือกขั้นสุดทา้ยขึ้นอยูก่บักระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

เอกสารส าคัญที่ต้องส่ง มีดังนี ้ 
• เอกสารใบสมคัรท่ีพิมพจ์ากระบบใบสมคัรออนไลน์ (Online Application) ซ่ึงตอ้งพมิพ์ก่อนระบบปิดรับสมัคร  
• เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ขอ้ ตามหวัขอ้ท่ีระบบก าหนด ขอ้ละ 450-600 ค า 
• Official Transcript (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริงท่ีออกโดยมหาวิทยาลยั มีลายเซ็นผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและตรามหาวิทยาลยัก ากบั 

(ผูส้มคัรไม่ตอ้งเซ็นรับรองเน่ืองจากเป็นเอกสารฉบบัจริง) 
• จดหมายแนะน า/สนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ (Letters of Recommendation) 2 ฉบบั โดยใชแ้บบฟอร์มท่ีดาวโหลดไดจ้ากระบบ 

o ฉบบัท่ี 1 รับรองโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา หรืออาจารยม์หาวิทยาลยัในสาขาวิชาเอก ท่ีนิสิต/นกัศึกษาก าลงัเรียน/เคยเรียนดว้ย 
o ฉบบัท่ี 2 รับรองโดยบคุคลอื่นท่ีนิสิต/นกัศึกษาเคยร่วมงานดว้ย เช่น หวัหนา้งานท่ีเคยฝึกงาน, โคช้, หรือหวัหนา้ฝ่ายการ

แลกเปล่ียนทางการศึกษาของมหาวิทยาลยั (ไม่ควรให้เพื่อนหรือบคุคลในครอบครัวออกจดหมายรับรองให้) 
• (ถา้มี) ส าเนาหนา้พาสปอร์ต หากไม่มี ให้แนบส าเนาบตัรประชาชนแทน (เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
• (ถา้มี) ส าเนาเอกสารคะแนน TOEFL หรือ  IELTS ท่ียงัไม่หมดอาย ุ(เซ็นรับรองส าเนาถูกตอ้ง) หากไม่มี ไม่ตอ้งส่งเอกสารฉบบัน้ี 

 
หมายเหตุ: เอกสารส าคญัขา้งตน้ใช้อย่างละ 1 ชุด (สแกนและอพัโหลดเอกสารทั้งหมด เขา้ระบบ Online Application และส่งมาพร้อมใบ
สมคัรให้ทางมหาวิทยาลยัตน้สังกดั เพ่ือท าการคดัเลือกเบ้ืองตน้) 
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ขั้นตอนการสมัคร 
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจกิายน  2562 – 1 มกราคม 2563 เวลา 5:00 น. ตามเวลาในประเทศไทย (ซ่ึงตรงกบัเวลา 17:00 น. 

ของวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามเวลาประเทศสหรัฐอเมริกาโซนตะวนัออก) ผูส้นใจสมคัรชิงทนุ Global Undergraduate 
Exchange Program (Global UGRAD) สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและขอ้แนะน าการกรอกใบสมคัร ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
มูลนิธิฯ ท่ี http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/ และกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ (Online Application) 
พร้อมอพัโหลดเอกสารส าคญัขา้งตน้เขา้ระบบ โดยเขา้ไปที่เวบ็ไซตข์อง World Learning ไดท่ี้  
 

https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application 
 
ทั้งนี ้ ผู้สมัครต้องพมิพ์เอกสารท้ังหมดก่อนเวลา 5:00 น. วันที่ 1 มกราคม 2563 (ตามเวลาประเทศไทย) หากเม่ือเลยก าหนดแลว้ 
ระบบจะปิดการรับสมคัร และผูส้มคัรจะไม่สามารถเขา้ไปดูขอ้มูล หรือพิมพเ์อกสารของตนเองได ้
 

2. ผูส้มัครพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ พร้อมแนบเอกสารส าคัญประกอบตามรายละเอียดข้างต้น และส่งไปท่ี 
กองวิเทศสัมพนัธ์หรือส านักงานวิเทศสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตต้นสังกัดของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อท าการคดัเลือกภายใน  
โดยมหาวิทยาลยัอาจก าหนดวนัปิดรับสมคัรภายในเอง มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพจิารณาใบสมัครที่ส่งตรงจากนักศึกษามายัง
มูลนิธิฯ หรือใบสมัครที่ไม่มีเอกสารครบสมบูรณ์ 

3. มหาวิทยาลยัท าการคดัเลือกภายใน และเสนอรายช่ือนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบตัรครบถว้นจ านวน 2 คนต่อวิทยาเขต โดยน าส่งเอกสาร
ตามที่ก าหนดในข้อ 2 ของนักศึกษาทั้ง 2 คน พร้อมหนงัสือน าส่งจากมหาวิทยาลยั พร้อมขอ้มูลส าหรับการติดต่อผูป้ระสานงาน
หลกัของมหาวิทยาลยั ให้มูลนิธิฯ ภายในวนัอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ทั้ง 2 ช่องทาง ต่อไปนี ้

• ส่งอีเมลลห์นงัสือเสนอรายช่ือมาให้มูลนิธิฯท่ี tusef@fulbrightthai.org ก่อน 16:30 น. ของวนัองัคารท่ี 14 มกราคม 2563 
(มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธ์ิงดพจิารณาผูส้มคัรจากมหาวิทยาลยัท่ีมิไดส่้งรายช่ือภายในวนัดงักล่าว) และ 

• ส่งเอกสารทั้งหมดดว้ยมือ หรือโดยบริการไปรษณียด์่วนท่ีติดตามได ้เช่น EMS หรือ Kerry ตามท่ีอยูข่า้งล่าง (โดยตอ้ง
ประทบัตราไปรษณียภ์ายในวนัองัคารท่ี 14 มกราคม 2563 เท่านั้น แต่ไปรษณียอ์าจน าส่งถึงมูลนิธิฯในวนัถดัไปได)้ 

 
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนั (ฟลุไบรท์)  
อาคารไทยวา 1 ช้ัน 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
(วงเล็บมุมซอง “2020 GLOBAL UGRAD”) 

อน่ึง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกนัเป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัสถานทตูฯ ในกระบวนการรับสมคัรและคดัเลือกเท่านั้น ผูไ้ดรั้บทุนจะ
ถือไดว่้าเป็นศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ โดยจะถือว่ามิใช่เป็นผู้ได้รับทุนฟลุไบรท์ แต่ผูไ้ดรั้บทนุน้ี จะไดรั้บการดูแลเช่นเดียวกบัผู ้
ไดรั้บทนุฟุลไบรทท์ุกประการ รวมทั้งยงัคงมีสิทธ์ท่ีจะสมคัรสอบทนุต่างๆของมูลนิธิฯ (ฟุลไบรท)์ ไดใ้นอนาคต 

หากมีขอ้สงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไดใ้นเวลาท าการ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:30 น. – 16:30 น. โทร. 0-2285-0581-2  
ต่อ 106 คุณศุภวารี ภทัราวณิชย ์ หรือส่งอีเมลลม์าท่ี tusef@fulbrightthai.org (กรุณาเขียนช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศพัทท่ี์ติดตอ่สะดวก 
ของผูส้อบถามให้ชดัเจนดว้ย) 

 

 

http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/
https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application
mailto:tusef@fulbrightthai.org
mailto:tusef@fulbrightthai.org
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ตารางการด าเนินงาน (วนัและเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
4 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมคัรทุน 2020 Global Undergraduate Exchange Program ทางระบบ Online Application 
1 มกราคม 2563 ปิดรับสมัครในระบบ Online Application (เวลา 5:00 น. ของเวลาประเทศไทย) 
2-13 มกราคม 2563 มหาวิทยาลยัท าการคดัเลือกภายใน (หากคดัเลือกเสร็จก่อนก าหนด สามารถส่งรายช่ือและเอกสารไดท้นัที) 
14 มกราคม 2563 ปิดรับเอกสารเสนอช่ือตัวแทนจากทางมหาวิทยาลัย (ส่งอีเมลล์รายช่ือและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่

ติดตามได้เท่านั้น โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์ วันอังคารที่ 14 ม.ค. 63 เป็นวันสุดท้าย) 
ตน้เดือนกุมภาพนัธ ์2563 ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือกเบ้ืองตน้ ท่ีเวบ็ไซตข์องฟุลไบรท ์http://www.fulbrightthai.org 
14 กุมภาพนัธ์ 2563 สอบสัมภาษณ์ผา่นทาง Video Conference ณ มุมอเมริกนัศึกษา หรือ Skype จากห้องประชุมมหาวิทยาลยั 
2 มีนาคม 2563 ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือจากประเทศไทย 6 คน (ตวัจริง 2 คนและตวัส ารอง 4 คน) ท่ีเวบ็ไซตข์อง

ฟุลไบรท์ http://www.fulbrightthai.org และเสนอช่ือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากประเทศไทยไปยงักระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of Education and Cultural Affairs - ECA) เพื่อคดัเลือกรอบสุดทา้ย 

ปลายเดือนมีนาคม 2563 ประกาศผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกรอบสุดทา้ยจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีนาคม – เมษายน 2563 ผูผ้า่นการคดัเลือกรอบสุดทา้ย สอบ TOEFL iBT (รายละเอียดการสอบจะแจง้ในภายหลงั) 
ตน้เดือนมิถุนายน 2563 ผูไ้ดรั้บคดัเลือกตวัจริง เขา้รวมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง  
สิงหาคม - ธนัวาคม 2563 นกัศึกษาเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเขา้ร่วมโครงการใน Fall Semester 
มกราคม - พฤษภาคม 2564 นกัศึกษาเดินทางไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเขา้ร่วมโครงการใน Spring Semester 
 

** มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพจิารณาใบสมัคร ท่ีไม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯ จากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดตามเวลาท่ีก าหนด  
หรือหากเอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งส้ิน ** 

http://www.fulbrightthai.org/
http://www.fulbrightthai.org/


Application Checklist 
2020-2021 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://webportalapp.com/sp/login/ 
ugrad_student_application 

Print from the online 
application system. 

2. Essay 1 Type in space provided in online 
application. 

Print from the online 
application system  

or word file. 
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. Submit original document(s). 
7. Photocopy of Passport  

(if available) or  
Photocopy of National ID 

Scan and upload file. Make a copy from  
original document. 

8. TOEFL or IELTS Score Report 
(If available) 

Upload PDF Score Report. Print or make a copy from 
original document. 

9. Portfolio (optional) Scan and upload file. Submit original document. 

Note: 
- Everything must be copied/printed one-sided.
- Please do not staple documents but use paper clips instead.

Application Guidelines for Thai Applicants 
2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program 

** Online application must be submitted and printed by January 1, 2020, 5 a.m. Thailand 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 2020-2021 
• 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 “optional”, an applicant may skip the question.
• IMPORTANT: Press “save” to save your responses and continue editing later. Press “submit” to

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

https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application
https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application
mailto:tusef@fulbrightthai.org


Welcome, (applicant's email) Logout

Word Count: 0 / 600 (min: 450)

Word Count: 0 / 600 (min: 450)

Save Draft Save

Record Label (hidden field)

Applicant's Full Name 

Global UGRAD Eligibility Check
Are you a U.S. citizen? *

Are you an aspiring leader with citizenship in one of the following countries listed below?: *

Algeria, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Burma (Myanmar), Cambodia, China,
Costa Rica, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Georgia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Israel,
Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macedonia, Malawi, Malaysia, Maldives, Mauritania,
Moldova, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Palestinian Territories, Panama,
Paraguay, Philippines, Russia, Saudi Arabia, Serbia, South Korea, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Turkmenistan, Ukraine,
Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, and Zimbabwe.

Will you be 18 years old by August 1, 2020? *

Are you a full-time undergraduate student in your country of citizenship? *

Will you have at least one semester of university remaining after May 2021? *

Can you communicate in English? *

Are you committed to service in your community? *

Thank you for completing the eligibility check. You are qualified to apply. Please continue to the
main application.

About You
Applicant First (Given) Name *

Middle Name

Applicant Last (Family) Name *

What is your biological gender? *

Please indicate the gender with which you identify *

For example: I was born a male but I identify as a female

Date of Birth *

In which city and country were you born? *

This is the city/country that issued your birth certificate/documentation.

In which city and country do you currently live? *

What is your citizenship? *

Please indicate if you are a dual citizen *

Have you ever been arrested for or convicted of a crime? *

Contact Information
Primary Email Address *

Primary Phone Number *

Permanent Address: Street Name and Number *

Permanent Address: City *

Permanent Address: Country *

Permanent Address: State/Province *

Permanent Address: Postal Code *

Emergency Contacts
In case of an emergency during your exchange, who should we contact?

First (given) name of your emergency contact person *

Last (family) name of your emergency contact person. *

Emergency Contact Email Address *

In the event of an emergency situation, World Learning will send related emails to this address.

Emergency Contact Phone Number *

In the event of an emergency situation, World Learning will call this phone number.

Describe the relationship between you and your emergency contact. *

Disability Disclosure *

Academic Information
Tell us about your current academic environment.

What is the name of the university where you are currently enrolled? *

Please do not use abbreviations.

Full address of the university where you are currently enrolled *

Field of study *

e.g. English, Biology, Political Science, etc.

Indicate your grade point average (GPA) according to the system used at the institution at which you study *

Do not convert your GPA to the US educational system equivalent.

What is your current year of study? *

What is the month and year that you began attending your current school? *

What is the date you expect to receive your degree? *

Do you expect to graduate from your current school before the year 2021? *

Are you currently enrolled elsewhere? *

Do you have experience at, or have your previously attended, other universities? *

Have you ever been dismissed from university? *

Within your field, indicate which courses you would like to study in the United States. *

IMPORTANT: This list will be used to determine your university placement if you are selected as a finalist. It does not guarantee that you will be able to take
these classes if you are selected for the program.

Outside of your field, what additional subjects would you like to study in the United States? *

Which semester would you like to participate on the Global UGRAD Program? *

Disclaimer: Participation in your semester of preference is not guaranteed.

Have you studied in the US previously? *

Have you previously participated in a U.S. exchange program? *

How did you hear about the Global UGRAD Program? *

Contact Information for Your Faculty Reference
List the first (given) and last (family) name of your Dean, Headmaster, or Advisor. *

What is a valid email address for your current school Dean, Headmaster, or Advisor? *

What is a valid phone number for your current school Dean, Headmaster, or Advisor? *

Rate Your English Proficiency
What is your native language? *

How many years have you studied English? *

Where have you studied English? *

Rate your English Reading Proficiency *

Rate your Spoken English Proficiency *

Rate your Written English Proficiency *

Have you taken the TOEFL? *

Have you taken the IELTS? *

Tell Us About Your Interests, Hobbies, Community
Service
Are you currently employed? *

What is your father's occupation? *

What is your mother's occupation? *

What hobbies and interests do you enjoy? *

List any hobbies or interests that you want to try in the US. *

Describe Your Commitment to Your Community.
Please list any community service activities you have completed or engage in that may be relevant to your Global UGRAD
application. *

Please list any scholarships or awards that you have received. *

Essays
Essay 1 The Global UGRAD Program is for young leaders committed to serving their home communities. Why would you be a great
participant in the Global UGRAD Program?

Essay 1 *

Please answer either Essay 2 or Essay 3
Essay 2:

Martin Luther King Jr. said "Life's most persistent and urgent question is: What are you doing for others?" A key component of the
Global UGRAD Program is service to the community. Why is service important to the development of future leaders? What have you
done to serve others around you, and what is the next thing you imagine doing for your community?

Essay 3 :

Eleanor Roosevelt once said, “A good leader inspires people to have confidence in the leader. A great leader inspires people to have
confidence in themselves.” Approaches to leadership can vary from person to person. What is your definition of a great leader? What
are the strengths of your leadership style, and how can it be improved?

Which essay question would like to answer *

Essay 2 *

The following documents are required to complete
your application.
Academic Letter of Recommendation
Please click the link below to download a blank Letter of Recommendation form. When you are ready you can upload your
Academic Letter of Recommendation below.

https://www.worldlearning.org/wp-content/uploads/2019/10/Recommendation-form-1-fillable.pdf

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.

Academic Letter of Recommendation (upload as a pdf or word doc) *

Personal Letter of Recommendation
Please click the link below to download a blank Letter of Recommendation form. When you are ready you can upload your
Personal Letter of Recommendation below.

https://www.worldlearning.org/wp-content/uploads/2019/10/Recommendation-form-2-fillable.pdf

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 familiar with the student’s extra-curricular activities.
Recommendations should not be from family members or friends..

Personal Letter of Recommendation (upload as a pdf or word doc) *

Photocopy of your passport or government-issued ID (upload as a pdf or jpg or png) *

Official Transcripts (upload as a pdf or word doc) *
A list of your official grades, typically provided by the registrar's office at your home university.

If you have created a portfolio as part of your academic program (i.e. you are a student of art, artchitecture, etc.) and would like
to include samples of your work, please upload them here. *
This is an optional component of the Global UGRAD application; even if you have a portfolio you are not required to attach it.

(upload as a pdf or word doc)

Homepage ! Applicant's Full Name ! Global UGRAD Application Input 

In order to complete this form, please complete all required fields. 

You can save this as a draft and return later to complete by clicking "Save Draft" at the bottom of the page. 

When you are ready to submit this section, please click the blue "Save" button at the bottom of the page. 

Once you have clicked "Save" you will be redirected to the Submission Page. 

DO NOT open up your application in two separate windows. You may lose your work.

Draft
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Select a file+ 

Select a file+ 
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Select a file+ 
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ชื�อจรงิ ภาษาอังกฤษ (ไม่ตอ้งใส่คาํนําหน้า นาย/นางสาว) เช่น Kanda

ถ้าไม่มีชื�อกลาง ให้เวน้วา่งไว้

นามสกุล ภาษาอังกฤษ

เพศสภาพโดยกําเนิด เลือกระหวา่งเพศชาย (Male) หรอืเพศหญิง (Female)

เพศวถิี ตามตอ้งการส่วนบุคคล/ใช้ชีวติ

วนัเกิด ในรปูแบบ เดอืน / วนั / ปี

จังหวดัและประเทศที�เกิด ตามที�ระบุในสูตบิัตร  เช่น Chiang Mai, Thailand

จังหวดัและประเทศที�อาศัยอยู่ ณ �จจุบัน เช่น Khon Kaen, Thailand

สัญชาต ิโดยเลือกจากตวัเลือก

คณุถือสองสัญชาตหิรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้เลือกประเทศที�ถือสัญชาตริว่ม

คณุเคยถูกจับกุมหรอืตดัสินวา่มีความผิดทางอาญาหรอืไม่

อีเมลล์หลักที� ใช้ ในการตดิตอ่

เบอร ์โทรศัพท์หลักที� ใช้ ในการตดิตอ่ ให้ ใส่รหัสประเทศ +66 ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยตดั 0 ตวัหนา้ออก เช่น +66 86 123 4567

ที�อยู่ถาวร: บ้านเลขที� หมู ถนน ตาํบล อําเภอ

ที�อยู่ถาวร: จังหวดั

ที�อยู่ถาวร: จังหวดั

ที�อยู่ถาวร: ประเทศ โดยเลือกจากตวัเลือก

ชื�อ ของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได้ ในยามฉุกเฉิน ไม่ตอ้งใส่คาํนําหน้าชื�อ นาย/นาง/นางสาว

นามสกุล ของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได้ ในยามฉุกเฉิน

อีเมลล์ ของผู้ที�สามารถตดิตอ่ได้ ในยามฉุกเฉิน

เบอร์ โทรศัพท์ ของผู้ที�สามาระตดิตอ่ได้ ในยามฉุกเฉิน
 ให้ ใส่รหัสประเทศ +66 ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยตดั 0 ตวัหน้าออก เช่น +66 86 123 4567

ความสัมพันธ์ระหวา่งผู้สมัครและผู้ที�สามารถตดิตอ่ได้ ในยามฉุกเฉิน
เช่น Father / Mother / Guardian / Sister / Brother / Friend / Teacher

คณุมีความพิการหรอืทุพลภาพหรอืไม่ เลือกตอบ  มี / ไม่มี

ชื�อมหาวทิยาลัยที�กําลังศึกษาอยู่

ที�อยู่ของมหาวทิยาลัยที�กําลังศึกษาอยู่ เช่น 
123 Moo 16 Mittraphap Rd., 
Nai-Muang, Muang District, 
Khon Kaen 40002,Thailand

สาชาวชิาที�กําลังศึกษาอยู่

GPA สะสมล่าสุดที�แสดงใน Transcript

ชั �นปีการศึกษาของผู้สมัครใน�จจุบัน

คณุเข้าเรยีนที�มหาวทิยาลัยนี�ตั �งแตเ่มื�อไหร ่ใส่เดอืนและปีที�เข้าเรยีน

คณุคาดวา่จะจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรเีมื�อไหร ่ใส่เดอืนและปีที�คาดวา่จะจบ

คณุคดิวา่จะจบการศึกษาระดบัปรญิญาตรกี่อนปี 2021 หรอืไม่

นอกเหนือจากมหาวทิยาลัยที�ระบุข้างตน้ คณุลงเรยีนที�อื�นดว้ยหรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะแจ้งให้ ใส่ชื�อสถาบัน

คณุเคยมีประสบการณ์หรอืลงเรยีนที�มหาวทิยาลัยอื�นหรอืไม่

คณุเคยถูกไล่ออกจากมหาวทิยาลัยหรอืไม่

ในสาขาวชิาที�คณุกําลังเรยีน (Major) กรณุาระบุวชิาที�อยากจะลงเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

นอกเหนือจากสาขาที�กําลังเรยีน กรณุาระบุวชิาอื�นที�สนใจที�อยากเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

คณุยากเข้ารว่มโครงการ Global UGRAD ในภาคการศึกษาใด
- Fall 2020 (สิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2563) หรอื
- Spring 2021 (มกราคม 2564 - พฤษภาคม 2564)

คณุเคยเรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิามาก่อนหรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้ระบุ
- ชื�อโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยที�เคยเข้าเรยีน
- ระยะเวลาที�เรยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา

คณุเคยเข้ารว่มโครงการแลกเปลี�ยนในประเทศสหรฐัอเมรกิามาก่อนหรอืไม่
หากตอบใช่ กรณุาให้ข้อมูลเกี�ยวกับโครงการแลกเปลี�ยนนั�น ไดแ้ก่
ชื�อโครงการ ระยะเวลาที�เข้ารว่ม เมืองและมลรฐั

คณุรูจ้ักโครงการ Global UGRAD  จากที� ใด 

ชื�อและสนามสกุล ของคณบดหีรอือาจารย์ที�ปรกึษา

อีเมลล์ของคณบดหีรอือาจารย์ที�ปรกึษา

เบอร์ โทรศัพท์ของคณบดหีรอือาจารย์ที�รกึษา
ให้ ใส่รหัสประเทศ +66 ตามดว้ยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยตดั 0 ตวัหน้าออก เช่น +66 86 123 4567

ภาษาที�คณุพูดเป็นหลัก (ภาษาแม่)

จํานวนปีที�คณุเรยีนภาษาอังกฤษ

สถานที�ที�คณุเรยีนภาษาอังกฤษ เช่น School, Tutoring School, University

คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เลือกจาก ยอดเยี�ยม / ด ี/ ปานกลางหรอืพอใช้ ได้

คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ เลือกจาก ยอดเยยี  ม / ด ี/ ปานกลางหรอืพอใช้ ได้

คะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เลือกจาก ยอดเยยี  ม / ด ี/ ปานกลางหรอืพอใช้ ได้

คณุเคยสอบ TOEFL หรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้กรอกคะแนน และวนัที�สอบ

คณุเคยสอบ IELTS หรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้กรอกคะแนน และวนัที�สอน

ตอนนี�คณุทํางานอยู่หรอืไม่ หากตอบใช่ ระบบจะให้กรอกชื�อหน่วยงานที�จ้างงาน

อาชีพบิดา

อาชีพมารดา

งานอดเิรกและความสนใจส่วนตวั

ระบุงานอดเิรกหรอืความสนใจส่วนตวัที�อยากเข้ารว่มหรอืลองทําในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ระบุกิจกรรมจิตสาธารณะหรอืบรกิารชุมชนที�คณุเคยทําสําเรจ็หรอืเข้ารว่ม

ระบุทุนการศึกษาหรอืรางวลัที�เคยไดร้บั

เรยีงความข้อที� 1 ความยาวอ450-600 คาํ (ผู้สมัครทุกคนตอ้งตอบตามโจทย์ข้อนี�)

เรยีงความข้อที� 2 ความยาว 450-600 คาํ
ให้เลือกหัวข้อจาก Essay 2 หรอื Essay 3 เพียงข้อใดข้อหนึ�ง 

จดหมายสนับสนุนแนะนําจากอาจารย์ทางวชิาการ ใช้แบบฟอรม์ 1 ตามลิงคข์้างล่าง

จดหมายสนับสนุนแนะนําจากคนรูจ้ักส่วนตวั ใช้แบบฟอรม์ 2 ตามลิงคข์้างล่าง

(กรณุาด ูRecommendation Guidelines ก่อน Upload)

(กรณุาด ูRecommendation Guidelines ก่อน Upload)

(Upload หน้าสแกน Passport หากไม่มี ใช้บัตรประชาชนแทน)

(Upload หน้าแสกน Transcript)

หากคณุมี Portfolio ที�คณุรวบรวมผลงานของคณุ (เช่น งานดา้นศิลปะ งานดา้นสถา�ตยกรรม โครงงาน และอื�น ๆ 
ที� ไม่ ใช่ ใบประกาศนียบัตร) และเป็นส่วนหนึ�งของการเรยีนในหลักสูตรของคณุ คณุสามารถอัพโหลดเข้าไปในระบบ
ได้ ในส่วนนี�

หมายเหต:ุ Portfolio เป็นเพียงส่วนเพิ�มเตมิของใบสมัครเท่านั�น ถ
ึงแม้ผู้สมัครจะมี Portfolio แตส่ามารถเลือกที�จะจะอัพโหลดหรอืไม่ก็ ได ้
ไม่เป็นตอ้งใช้ ในการสมัครเข้ารว่มโครงการ

หากเอกสารในแตล่ะประเภทมีหลายหน้า กรณุารวมไฟล์เป็น 1 PDF file ก่อน upload

หากเอกสารในแตล่ะประเภทมีหลายหน้า กรณุารวมไฟล์เป็น 1 PDF file ก่อน upload

หากเอกสารในแตล่ะประเภทมีหลายหน้า กรณุารวมไฟล์เป็น 1 PDF file ก่อน upload

หากเอกสารในแตล่ะประเภทมีหลายหน้า กรณุารวมไฟล์เป็น 1 PDF file ก่อน upload
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Letter of Recommendation Guidelines  
for Recommenders 
Global Undergraduate Exchange Program 

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. 

Your statement will be given considerable importance by the Global UGRAD Selection Committee as 

well as the American universities and colleges reviewing the student’s application, and therefore 

should be as complete and detailed as possible. Please review and follow these guidelines carefully 

when writing the letters of recommendation. 

Recommendation 1 (Academic Recommendation) 

• 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. 

Recommendation 2 (Professional/Personal Recommendation) 

• 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 extracurricular activities.  

• Recommendations should not be from family members or friends. 

Students may download Recommendation Form from the following sources:  

• Fulbright Thailand’s website (http://www.fulbrightthai.org); or  

• Global UGRAD online application system 

(https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application)  

Letters of Recommendation Should: 

• Provide a context in which you know the applicant and for what length of time. 

• Address the student’s academic/professional performance and extracurricular engagements 

in detail and with examples. This gives a stronger impression and demonstrates personal 

knowledge of the student beyond their grade. 

• Describe the mentality and adaptability of the student in difficult situations. 

• Discuss the student’s exceptional qualities/characteristics that would make the student a 

successful exchange student including their interaction with others. 

• Be candid but not negative. We are looking for realistic evaluations of students rather than 

overly positive hyperbole which may be unfounded or unsupported.  

http://www.fulbrightthai.org/
https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application


General Guidelines for Recommendation Letters: 

• Letters should be 1-2 pages single-spaced in length. They should give the sense of the 

student as an individual and cover all points discussed in the previous section.  

• This recommendation should be typewritten or clearly printed in English, if possible.  

If not in English, an accurate translation must be attached.  

• If you wish to type, please install before typing in the provided recommendation form. You 

can download the software at https://get.adobe.com/reader/. 

• If you wish to write, please print out the form and write legibly in the spaces provided. 

• The letter must have a handwritten signature.  

• If you need more space to write or type, please feel free to add an additional page, 

preferably on official letterhead from your institution (university, organization, etc.),  

if possible. 

• The letter is addressed to: “To the Global UGRAD Selection Committee” 

• Please to do not staple original documents and use paper clips instead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Things to Avoid: 
1. Using the same comments/texts for multiple students, but only change the name of the 

students. 

2. Providing recommendation in general terms or vague statements without providing examples or 

specific details. 

3. Writing letters of recommendations for students whom you do not know well or are not 

comfortable to do so.  

4. Submitting the recommendation after the deadline. This will automatically disqualify the 

application.  

Fill out 
information 

Type/write in in this space. 

Additional page  
may be added. 

https://get.adobe.com/reader/


Letter of Recommendation Guidelines  
for Students/Applicants 
Global Undergraduate Exchange Program 

Students are advised to prepare the following documents to the professors or other individuals who will 

write the letters of recommendation: 

• A printout of student’s transcript 

• Copies of two or three graded work projects or papers that represent the quality of student’s 

work 

• A rough draft or outline of student’s essays 

• A CV or resume, including activities, volunteer, and service experience, etc.  

• Guidelines for writing letter of recommendation (this document) 

• Clear instructions for submitting the letter 

o Recommendation Forms 

o Deadline 

Students should contact recommenders well in advance (at least 3 weeks), so that they have adequate 

time for preparation and writing. Periodic follow-ups are recommended. 

Please to do not staple original documents and use paper clips instead.  

Students must save all pages into 1 PDF file before uploading to the online application system. 

 

Recommendation 

Form 

(Additional page if needed) 

Students scan all pages 

into 1 PDF file for 

online application. 

(Recommendation) 



 Global UGRAD Program 

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: 



 Global UGRAD Program 

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: 



“My experience in the States was amazing and now I am happy to say I want to go 
home and be a new and improved person.” -2018-2019 Global UGRAD Participant

 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 60 

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 over 2,500 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 

“My Global UGRAD experience helped me to open my eyes widely. I am a more tolerant person 
than I used to be; I am more prepared to be a leader than I used to be. I have gained more 
knowledge and skills related to my professional career." -2017-2018 Global UGRAD Participant

Application opens on 
November 4, 2019 and 

closes on December 31, 
2019 at 5:00 pm

(U.S. Eastern Time)

The Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) is sponsored by the U.S. Department 
of State with funding provided by the U.S. Government and administered by World Learning.

www.worldlearning.org/ugrad 

Eligibility criteria and application 
procedures may vary by country.

Thai applicants should 
contact Fulbright Thailand at:

www.fulbrightthai.org



Global UGRAD
Frequently

Asked
Questions



Prepared by Thailand-United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) | 02-285-0821-2 | tusef@fulbrightthai.org | http://www.fulbrightthai.org

Global 
UGRAD 
FAQ

Q: â¤Ã§¡ÒÃ Global UGRAD ¤×Íâ¤Ã§¡ÒÃÍÐäÃ?

A: â¤Ã§¡ÒÃ Global UGRAD à»š¹â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒµÃÕ ÊíÒËÃÑº 1 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
(ÃÐÂÐàÇÅÒ 4-5 à´×Í¹) à¾×èÍà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè
àÃÕÂ¹´Õ ÁÕÀÒÇÐ¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ¹íÒáÅÐ Ô̈µÊÒ¸ÒÃ³Ð ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ
¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ä´ŒàÃÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅÐ
ÍÀÔ»ÃÒÂ¡Ñº¤³Ò¨ÒÃÂ�ªÒÇÍàÁÃÔ¡Ñ¹ à¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹ÀÒÇÐ¼ÙŒ¹íÒ
áÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒªÕÇÔµ ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÇÁ¶Ö§ÃÐºº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÃÐ´ÑºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
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Q: ã¤Ãà»š¹¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ Global UGRAD?

A: â¤Ã§¡ÒÃ Global UGRAD ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È ¢Í§»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 
áÅÐºÃÔËÒÃâ´Â World Learning ã¹¡ÃØ§ÇÍªÔ§µÑ¹ ´Õ.«Õ. 

ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â ÁÙÅ¹Ô¸Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒä·Â-ÍàÁÃÔ¡Ñ¹ 
(¿ØÅäºÃ·� ä·ÂáÅ¹´�) à»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ·Ø¹áÅÐ¤Ñ´àÅ×Í¡
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ â´Â»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶Ò¹·ÙµÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 
ã¹¡ÃØ§à·¾Ï

Global 
UGRAD 
FAQ

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
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Q: â¤Ã§¡ÒÃ Global UGRAD ãËŒ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÍº¤ÅØÁÍÐäÃºŒÒ§

A: ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàµçÁ í̈Ò¹Ç¹ ¤ÃÍº¤ÅØÁ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂËÅÑ¡ ´Ñ§¹Õé
• ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡ ¤‹ÒÍÒËÒÃ áÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
• ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÊ‹Ç¹µÑÇÃÒÂà´×Í¹ áÅÐ¤‹ÒË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹
• ¤‹Ò»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§Ã‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
• µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä»-¡ÅÑº ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´ ÃÐËÇ‹Ò§ Ñ̈§ËÇÑ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â 

¶Ö§àÁ×Í§»ÅÒÂ·Ò§ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
• ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Ñé§¢Òä»áÅÐ¡ÅÑº
• ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂã¹¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�à¾×èÍ¢ÍÇÕ«‹Òà¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
• ¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È¡‹Í¹à´Ô¹·Ò§ (¤‹Òà´Ô¹·Ò§áÅÐ·Õè¾Ñ¡) 

«Öè§ Ñ̈´ã¹¡ÃØ§à·¾Ï

Global 
UGRAD 
FAQ

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
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Q: ¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ Ç‹Ò¨Ðà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃã¹ª‹Ç§ÀÒ¤
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã´?

A: ä Œ́ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØä Œ́ã¹ãºÊÁÑ¤ÃÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ËÃ×Í¾ÃŒÍÁ
¨Ðà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã´µ‹Íä»¹Õé (ËÃ×Í·Ñé§¤Ù‹)
• ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµŒ¹ (Fall Semester: August – December) ËÃ×Í
• ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÅÒÂ (Spring Semester: January – May)

·Ñé§¹Õé ·Ò§ World Learning ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ Ñ̈´ãËŒµÒÁ·ÕèÃÐºØ áµ‹äÁ‹ÃÑºÃÍ§
Ç‹Ò¨Ðä Œ́µÒÁ·Õè¢Í áÅÐËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ¨ÐµŒÍ§á Œ̈§ãËŒÁÙÅ¹Ô Ô̧Ï 
·ÃÒºÀÒÂÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹ËÅÑ§¨Ò¡ÃÑº·ÃÒº¼Å¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡

Global 
UGRAD 
FAQ

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
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Q: ¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: äÁ‹ä Œ́ World Learning «Öè§à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ºÃÔËÒÃ·Ø¹¹Õé
ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ãËŒ¡Ñº¼ÙŒÃÑº·Ø¹à»š¹ÃÒÂºØ¤¤Å â´Â Ù́¨Ò¡¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
ã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒ·ÕèàÃÕÂ¹ áÅÐ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Õèä Œ́
¡ÃÍ¡äÇŒã¹ãºÊÁÑ¤Ãà»š¹ËÅÑ¡ ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò Œ́ÇÂ
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Q: ¢³ÐÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ ¼ÙŒÃÑº·Ø¹µŒÍ§Å§àÃÕÂ¹ÇÔªÒÍÐäÃºŒÒ§

A: ¼ÙŒÃÑº·Ø¹¨ÐµŒÍ§Å§àÃÕÂ¹à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàµçÁàÇÅÒ 
(full-time student) â´ÂÅ§àÃÕÂ¹ 4 ÇÔªÒ Ñ́§¹Õé
• ÇÔªÒÍàÁÃÔ¡Ñ¹ÈÖ¡ÉÒ 1 ÇÔªÒ

(àª‹¹ »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�/¡ÒÃàÁ×Í§/´¹µÃÕ/ÈÔÅ»Ð ÏÅÏ)
• ÇÔªÒã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍ¡ 2 ÇÔªÒ
• ÇÔªÒàÅ×Í¡Í×è¹ æ 1 ÇÔªÒ

áÅÐ·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¸ÒÃ³ÐÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 20 ªÑèÇâÁ§
µ‹ÍÀÒ¤àÃÕÂ¹
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Q: ¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶âÍ¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµ¢Í§ÇÔªÒ·ÕèÅ§àÃÕÂ¹ã¹»ÃÐà·È
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¡ÅÑºÁÒ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹»ÃÐà·Èä·Â·Õè¡íÒÅÑ§
ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹

A: ÍÒ¨¨Ð·íÒ¡ÒÃâÍ¹Ë¹‹ÇÂ¡Ôµä Œ́ã¹ºÒ§ÇÔªÒËÃ×ÍäÁ‹ä Œ́àÅÂ ·Ñé§¹Õé 
¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒË¹´ »ÃÐÁÒ³ ËÃ×ÍÃÐàºÕÂº ¢Í§·Ò§¤³ÐáÅÐ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ â´Â¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§à»š¹
¼ÙŒ í́Òà¹Ô¹ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃà·ÕÂºà¹×éÍËÒÃÒÂÇÔªÒáÅÐµÔ´µ‹Í¡Ñº·Ò§¤³Ð
µŒ¹ÊÑ§¡Ñ´àÍ§ (ã¹¡Ã³Õ·Õèà·ÕÂºâÍ¹äÁ‹ä Œ́ ÍÒ¨·íÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèà¢ŒÒ
Ã‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃàÃÕÂ¹¨ºªŒÒÇ‹Òà¾×èÍ¹ÃØ‹¹à ṌÂÇ¡Ñ¹)
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Q: à§×èÍ¹ä¢¢Í§·Ø¹ Global UGRAD ÁÕÍÐäÃºŒÒ§?

A: à§×èÍ¹ä¢¢Í§·Ø¹·Õ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¤ÇÃ·ÃÒº ÁÕ´Ñ§¹Õé
• ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨ÐµŒÍ§àËÅ×ÍàÇÅÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹

àÃÕÂ¹à¾×èÍ·Õè¨ÐÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â ËÅÑ§¡ÅÑº
¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅŒÇ (ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ
â¤Ã§¡ÒÃ µŒÍ§äÁ‹à»š¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹»ÃÔÞÞÒµÃÕ)

• ¼ÙŒÃÑº·Ø¹¨ÐµŒÍ§·íÒ community service ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 20 ªÑèÇâÁ§ 
ÃÐËÇ‹Ò§Ã‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

• ¼ÙŒÃÑº·Ø¹µŒÍ§à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº»ÃÐà·Èä·Â·Ñ¹·ÕËÅÑ§¨Ò¡¨ºâ¤Ã§¡ÒÃáÅŒÇ
• ËÅÑ§¨ºâ¤Ã§¡ÒÃ ¼ÙŒÃÑº·Ø¹µŒÍ§¡ÅÑºÁÒÍÂÙ‹àÁ×Í§ä·ÂÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 »‚ 

µÒÁ¡®¢Í§ÇÕ«‹Ò»ÃÐàÀ· J-1 Exchange Visitor Program
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Q: ÇÕ«‹Ò»ÃÐàÀ· J-1 Exchange Visitor Program ¤×ÍÍÐäÃ?

A: ÇÕ«‹Ò»ÃÐàÀ· J-1 Exchange Visitor Programà»š¹ÇÕ«‹ÒÊíÒËÃÑººØ¤¤Å·Õèä´ŒÃÑº
Í¹ØÁÑµÔãËŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒÃÑº·Ø¹¹Õé¨ÐµŒÍ§» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¡® two-year home-country foreign 
residency requirement ¹Ñè¹¤×Í µŒÍ§à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº»ÃÐà·Èä·Ââ´Â·Ñ¹·Õ
ËÅÑ§¨Ò¡¨ºâ¤Ã§¡ÒÃ áÅÐ¨ÐµŒÍ§¾íÒ¹Ñ¡ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Âà»š¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 »‚ 
¡‹Í¹·Õè¨Ð¢ÍÇÕ«‹Ò»ÃÐàÀ·¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ËÃ×ÍÇÕ«‹Ò¤ÃÍº¤ÃÑÇä´Œ

·Ñé§¹Õé ã¹ª‹Ç§ 2 »‚¹Õé ¼ÙŒÃÑº·Ø¹ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒ»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Òä´Œ 
à¾×èÍ·‹Í§à·ÕèÂÇ ÈÖ¡ÉÒµ‹Í ËÃ×Íà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áµ‹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÇÕ«‹Ò
à¾×èÍä»·íÒ§Ò¹à»š¹ÅÙ¡¨ŒÒ§·Õè»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Òä´Œ (ÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
à¡ÕèÂÇ¡Ñº J-1 Visa ä´Œ·Õè https://j1visa.state.gov/)
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾Ï áÅÐ»ÃÔÁ³±ÅÊÒÁÒÃ¶
ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: äÁ‹ä Œ́ ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨ÐµŒÍ§à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÑ§¡Ñ´
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ËÃ×Íà»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊÑ§¡Ñ´ÇÔ·ÂÒà¢µ¢Í§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ«Öè§µÑé§ÍÂÙ‹¹Í¡à¢µ¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Å à·‹Ò¹Ñé¹

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ«Öè§ÁÕ·ÕèµÑé§ã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾Ï 
áÅÐ»ÃÔÁ³±Å (»·ØÁ¸Ò¹Õ ¹¹·ºØÃÕ ¹¤Ã»°Á ÊÁØ·ÃÊÒ¤Ã áÅÐ
ÊÁØ·Ã»ÃÒ¡ÒÃ) äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ãä Œ́

·Ñé§¹Õé ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¢ŒÍ í̈Ò¡Ñ´·Ò§ Œ́Ò¹Ã‹Ò§¡ÒÂ áµ‹ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂàËÅ×Í
µ¹àÍ§ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ËÃ×Íã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Å
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾Ô¡ÒÃËÃ×Í·Ø¾ÅÀÒ¾ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹

A: ä Œ́ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´·Ò§ Œ́Ò¹Ã‹Ò§¡ÒÂ áµ‹ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂàËÅ×Í
µ¹àÍ§ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ËÃ×Íã¹à¢µ¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Å
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹¤³Ðà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�ÊØ¢ÀÒ¾ ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: ä Œ́ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹·Ø¡ÊÒ¢ÒÇÔªÒÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹ Global UGRAD ä Œ́

áµ‹ã¹ºÒ§ÊÒ¢ÒÇÔªÒ àª‹¹ ¡®ËÁÒÂ á¾·ÂÈÒÊµÃ� ·Ñ¹µá¾·ÂÈÒÊµÃ� 
àÀÊÑªÈÒÊµÃ� ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ� ÊÑµÇá¾·ÂÈÒÊµÃ� áÅÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
ÊØ¢ÀÒ¾·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ/ÃÑ¡ÉÒ¼ÙŒ»†ÇÂËÃ×ÍÊÑµÇ�·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ
·´ÅÍ§ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃÅ§àÃÕÂ¹ÇÔªÒàÍ¡µÒÁÊÒ¢Ò¢ŒÒ§µŒ¹ 
ËÒ¡ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ãËŒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÍÒ¨µŒÍ§Å§àÃÕÂ¹
ã¹ÇÔªÒÍ×è¹ æ ·ÕèäÁ‹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ¡ÑºÇÔªÒàÍ¡á·¹
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»‚ 1 ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: ä Œ́ ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃµŒÍ§à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ·Õè
¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕªÑé¹»‚·Õè 1 à»š¹µŒ¹ä» 
â´ÂÁÕ¢ŒÍáÁŒÇ‹Ò à¡Ã´¢Í§à·ÍÁ·Õè 1 ¨ÐµŒÍ§ÍÍ¡¤Ãº
·Ø¡ÇÔªÒ ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè»�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã áÅÐÁÕà¡Ã´à©ÅÕèÂ
ÊÐÊÁµÑé§áµ‹ 2.50 ¢Öé¹ä»
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»‚ 4 ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 4 »‚ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä´ŒËÃ×ÍäÁ‹?

A: äÁ‹ä´Œ à¾ÃÒÐ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¡íÒÅÑ§àÃÕÂ¹ã¹ªÑé¹»‚ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹
ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒµÃÕ

¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨ÐµŒÍ§àËÅ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒÍÕ¡ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
ã¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹à¾×èÍ·Õè¨ÐÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒ
µÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â ËÅÑ§¡ÅÑº¨Ò¡»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅŒÇ
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»‚ 4 ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃ 5 »‚ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: ä Œ́ à¾ÃÒÐÂÑ§äÁ‹ãª‹»‚ÊØ´·ŒÒÂ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕ 

¼ÙŒÊÁÑ¤ÃµŒÍ§à»š¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ·Õè¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹
ã¹ÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕªÑé¹»‚·Õè 1 à»š¹µŒ¹ä» áÅÐàËÅ×ÍÃÐÂÐàÇÅÒÍÕ¡
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹à¾×èÍ·Õè¨Ð
ÊíÒàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́º»ÃÔÞÞÒµÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â ËÅÑ§¡ÅÑº¨Ò¡
»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅŒÇ
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Q: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕà¡Ã´à©ÅÕèÂäÁ‹ÊÙ§ ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ãä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Ø¡¤¹ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹ªÑé¹»‚ã´ ¨ÐµŒÍ§ÁÕ
à¡Ã´à©ÅÕèÂÊÐÊÁÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2.50 à¾×èÍÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
¤Ñ´àÅ×Í¡ã¹¢Ñé¹µŒ¹ 
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Q: ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã í̈Òà»š¹µŒÍ§ÁÕ¤Ðá¹¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉá¹º¾ÃŒÍÁ¡Ñº
ãºÊÁÑ¤ÃËÃ×ÍäÁ‹?

A: ã¹¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃÂÑ§äÁ‹ í̈Òà»š¹µŒÍ§ÁÕ¤Ðá¹¹ÀÒÉÒ
ÍÑ§¡ÄÉ áµ‹ËÒ¡à¤ÂÊÍº TOEFL iBT ËÃ×Í IELTS áÅŒÇ 
áÅÐ¼ÅÊÍºÂÑ§äÁ‹ËÁ´ÍÒÂØ ãËŒá¹ºÊíÒà¹Ò Score Report 
¾ÃŒÍÁãºÊÁÑ¤Ã´ŒÇÂ (ÃÑºà©¾ÒÐ¤Ðá¹¹ TOEFL iBT áÅÐ 
IELTS à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹ÃÑº TOEIC)

(¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¤Ðá¹¹ ¡çäÁ‹µŒÍ§Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ©ºÑº¹Õé)
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Q: ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃµŒÍ§à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉäËÁ?

A: ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃäÁ‹ í̈Òà»š¹µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
à·ÕÂºà·‹Òà Œ̈Ò¢Í§ÀÒÉÒ áµ‹¤ÇÃÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¿˜§ ¾Ù´ Í‹Ò¹ 
áÅÐà¢ÕÂ¹ ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ÍÂÙ‹ã¹à¡³±�·Õè...
ÊÒÁÒÃ¶Ê×èÍÊÒÃã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ í̈ÒÇÑ¹·ÑèÇä»ä´Œ 
à¢ŒÒã¨áÅÐÃ‹ÇÁàÃÕÂ¹ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍàÁÃÔ¡Ñ¹

ã¹ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´Œ
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Q: ¼ÙŒ·Õèà¤ÂÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ä»áÅ¡à»ÅÕèÂ¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·ÈáÅŒÇ 
ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¹Õéä´ŒËÃ×ÍäÁ‹

A: ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ãä Œ́ áµ‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ð¾Ô̈ ÒÃ³ÒãËŒ
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹ÅíÒ´ÑºµŒ¹ æ á¡‹¼ÙŒ·ÕèäÁ‹à¤ÂÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
ËÃ×ÍÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¹ŒÍÂÁÒ¡ ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ËÃ×ÍÃÑº·Ø¹
ä»µ‹Ò§»ÃÐà·È (·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐ
»ÃÐà·ÈÍ×è¹ æ ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ)
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Q: ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨íÒà»š¹µŒÍ§à»š¹ “à ḉ¡¡Ô¨¡ÃÃÁ” ËÃ×ÍäÁ‹?

A: äÁ‹¨íÒà»š¹ áµ‹¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà»š¹»ÃÐ¨íÒ¨Ðª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ãËŒ
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÁÕ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ ÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Õè Ṍ 
ÁÕ»¯ÔÀÒ¹äËÇ¾ÃÔºã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà»š¹¼ÙŒ¹íÒ «Öè§à»š¹
¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ãã¹·Ø¡Í§¤�¡Ã

·Ñé§¹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÐÁÍ§¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ãâ´ÂÃÇÁ Ã‹ÇÁ¡Ñº
àÃÕÂ§¤ÇÒÁáÅÐ¨´ËÁÒÂá¹Ð¹íÒ/ÃÑºÃÍ§ ã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡ 
ÁÔä Œ́ Ù́à¡Ã´à©ÅÕèÂ ¤Ðá¹¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ ËÃ×Í¡Ô¨¡ÃÃÁà¾ÕÂ§
ÍÂ‹Ò§ã´ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§
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Q: ¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ã·Ø¹¼‹Ò¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹�ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ?

A: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·Â·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÊÁÑ¤Ãá¢‹§¢Ñ¹ ÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅ
à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡ÒÈ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã 
áÅÐàÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÁÑ¤Ãä´Œ·Õè 
http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/

**¼ÙŒÊ¹ã¨¤ÇÃÍ‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹àÍ¡ÊÒÃ·Ø¡©ºÑºãËŒà¢ŒÒã¨
¡‹Í¹ÊÁÑ¤Ã **
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Q: ¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒ¤Ñ´àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹â¤Ã§¡ÒÃ Global 
UGRAD Program »ÃÐ í̈Ò»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2020-2021 ä Œ́àÁ×èÍäËÃ‹?

A: ÊíÒËÃÑºÃÍº»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2020-2021 ÁÙÅ¹Ô Ô̧Ï à»�´ÃÑºÊÁÑ¤ÃµÑé§áµ‹
ÇÑ¹·Õè 4 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2562 – 1 Á¡ÃÒ¤Á 2563 àÇÅÒ 5.00 ¹. 
(µÕ 5) µÒÁàÇÅÒã¹»ÃÐà·Èä·Â â´ÂÊÁÑ¤Ã¼‹Ò¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹� 
«Öè§ÊÒÁÒÃ¶·íÒä Œ́ 24 ªÑèÇâÁ§

·Ñé§¹Õé ¼ÙŒÊÁÑ¤ÃµŒÍ§ submit àÍ¡ÊÒÃ·Ñé§ËÁ´ ÀÒÂã¹ÇÑ¹»�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã 
ËÒ¡àÅÂ¡íÒË¹´áÅŒÇ ÃÐºº¨Ð»�´¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã áÅÐ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨ÐäÁ‹
ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä» Ù́¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×Í¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃ¢Í§µ¹àÍ§ä Œ́
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Q: ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã í̈Òà»š¹µŒÍ§Ê‹§ Portfolio ËÃ×ÍäÁ‹?

A: äÁ‹ í̈Òà»š¹ à¾ÃÒÐ Portfolio à»š¹à¾ÕÂ§Ê‹Ç¹à¾ÔèÁàµÔÁ¢Í§ãºÊÁÑ¤Ãà·‹Ò¹Ñé¹ 
áÁŒ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨ÐÁÕ Portfolio áµ‹ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡·Õè¨ÐÊ‹§ËÃ×ÍäÁ‹¡çä Œ́ äÁ‹ÁÕ¼Å
µ‹Í¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

ËÒ¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹ã¹ Œ́Ò¹ÈÔÅ»¡ÃÃÁ/Ê¶Ò»̃µÂ¡ÃÃÁ ËÃ×Í¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÁÕ¼Å§Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ â¤Ã§§Ò¹ ËÃ×Í¼Å§Ò¹Í×è¹ æ ·Õèâ´´à ‹́¹¾ÔàÈÉ 
áÅÐäÁ‹ãª‹»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃ ÊÒÁÒÃ¶ÃÇºÃÇÁ¼Å§Ò¹áÅÐÍÑ¾âËÅ´ 
Portfolio ã¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹�ä Œ́ (â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇäÁ‹à¡Ô¹ 10 Ë¹ŒÒáÅÐ
ÃÇÁà»š¹ PDF 1 ä¿Å�)
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Q: Ê‹§ãºÊÁÑ¤ÃÍÍ¹äÅ¹�áÅŒÇ áµ‹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒÃÐººà¾×èÍ¾ÔÁ¾�
àÍ¡ÊÒÃä Œ́

A: ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·Â¨ÐµŒÍ§¡´ submit application áÅÐ¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃ
¨Ò¡ÃÐºº¡‹Í¹ÇÑ¹»�´ÃÑºÊÁÑ¤Ã 

ËÒ¡àÅÂ¡íÒË¹´áÅŒÇ ÃÐºº¨Ð»�´¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã áÅÐ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¨Ð
äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä» Ù́¢ŒÍÁÙÅ ËÃ×Í¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃ¢Í§µ¹àÍ§ä Œ́ áÅÐ
·Ò§ÁÙÅ¹Ô Ô̧Ï äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¾ÔÁ¾�àÍ¡ÊÒÃãËŒä Œ́ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ»�´
ÃÐººÃÑºÊÁÑ¤Ãà»š¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹»ÃÐà·È
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
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Q: Ê‹§ãºÊÁÑ¤ÃÍÍ¹äÅ¹�áÅŒÇ áµ‹·íÒäÁäÁ‹ÁÕª×èÍã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò?

A: ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¨ÐµŒÍ§Ê‹§ãºÊÁÑ¤Ã¼‹Ò¹ÃÐººÍÍ¹äÅ¹� áÅÐ
¾ÔÁ¾�ãºÊÁÑ¤Ã¨Ò¡ÃÐºº¾ÃŒÍÁ·Ñé§àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº à¾×èÍÊ‹§½†ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È
¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ÃÐ´ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨Ò¡¹Õé·Ò§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
¨Ð¤Ñ´àÅ×Í¡¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÊ‹§ÃÒÂª×èÍ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ã¹ÃÐ´Ñº
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂãËŒ·Ò§ÁÙÅ¹Ô¸ÔÏÍÕ¡µ‹ÍË¹Öè§ ·Ò§ÁÙÅ¹Ô¸ÔÏ ¨ÐàªÔÞÊ‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèÁÕÃÒÂª×èÍ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÒÊÑÁÀÒÉ³�à·‹Ò¹Ñé¹ (äÁ‹ãª‹·Ø¡¤¹·Õè
ÊÁÑ¤Ã¨Ðä´Œà¢ŒÒÊÑÁÀÒÉ³�)

·Ò§ÁÙÅ¹Ô¸ÔÏ ¨Ð¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹ÃÑº¾Ô¨ÒÃ³ÒãºÊÁÑ¤Ã·ÕèàÍ¡ÊÒÃäÁ‹¤Ãº¶ŒÇ¹ 
ËÃ×ÍäÁ‹ä´ŒÊ‹§ãËŒÁÙÅ¹Ô¸ÔÏ â´ÂµÃ§¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµŒ¹ÊÑ§¡Ñ´ÀÒÂã¹àÇÅÒ
·Õè¡íÒË¹´ â´ÂäÁ‹ÁÕ¢ŒÍáÁŒã´ æ ·Ñé§ÊÔé¹ 
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Q: ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙŒÊÁÑ¤Ãà»š¹ÍÂ‹Ò§äÃ

A: ÃÍº·Õè 1 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ·íÒ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡àº×éÍ§µŒ¹ÀÒÂã¹áÅÐÊ‹§ª×èÍãËŒÁÙÅ¹Ô Ô̧Ï
ÃÍº·Õè 2 ÁÙÅ¹Ô Ô̧Ï ·íÒ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡à¾×èÍàªÔÞÁÒÊÑÁÀÒÉ³�
ÃÍº·Õè 3 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�¤Ñ´àÅ×Í¡µÑÇ¨ÃÔ§áÅÐµÑÇÊíÒÃÍ§ 

áÅÐàÊ¹Íª×èÍãËŒ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
ã¹¹ÒÁ»ÃÐà·Èä·Â

·Ñé§¹Õé ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡¢Ñé¹ÊØ´·ŒÒÂ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È
¢Í§»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐ¶×Íà»š¹·ÕèÊÔé¹ÊØ´

Global 
UGRAD 
FAQ

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/


Prepared by Thailand-United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) | 02-285-0821-2 | tusef@fulbrightthai.org | http://www.fulbrightthai.org

Q: ËÒ¡¼ÙŒÊÁÑ¤ÃäÁ‹¼‹Ò¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ã¹»‚¹Õé ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤ÃãËÁ‹ã¹»‚Í×è¹ æ 
¶Ñ´ä» ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹?

A: ä Œ́ µÃÒºã´·Õè¼ÙŒÊÁÑ¤ÃÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè¤Ãº¶ŒÇ¹¶ÒÁà¡³±�·Õè¡íÒË¹´ 
ÊÒÁÒÃ¶ÊÁÑ¤ÃãËÁ‹ä Œ́ã¹»‚Í×è¹ æ ¶Ñ´ä» äÁ‹ í̈Ò¡Ñ´ÃÍº

·Ñé§¹Õé ËÒ¡¼ÙŒÊÁÑ¤Ã¡ÅÑºÁÒÊÁÑ¤ÃãËÁ‹ äÁ‹¤ÇÃãªŒàÃÕÂ§¤ÇÒÁà ỐÁáÅÐ
¨´ËÁÒÂá¹Ð¹íÒ/ÃÑºÃÍ§©ºÑºà ỐÁÁÒÊÁÑ¤Ã áµ‹¤ÇÃ»ÃÑº»ÃØ§àÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÁÑ¤Ãâ´Âà©¾ÒÐàÃÕÂ§¤ÇÒÁãËŒ Ṍ¢Öé¹ ËÒ¡¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃ¹íÒ
à¹×éÍ¤ÇÒÁã¹ÊÁÑ¤Ãà ỐÁÁÒãªŒâ´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ ÁÙÅ¹Ô Ô̧Ï ¢ÍÊ§Ç¹
ÊÔ· Ô̧ìã¹¡ÒÃ·Õè¨ÐäÁ‹¾Ô¨ÒÃ³ÒãºÊÁÑ¤Ã Ñ́§¡Å‹ÒÇ
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Q: ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ ÊÒÁÒÃ¶ËÒ¢ŒÍÁÙÅä Œ́¨Ò¡·Õèã´

A: ¼ÙŒÊ¹ã¨ ÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ Global UGRAD 
â´ÂÃÇÁ áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢Í§¼ÙŒÃÑº·Ø¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒä Œ́·Õè:
https://www.worldlearning.org/projects/global-ugrad/

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä·Â·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÊÁÑ¤Ãá¢‹§¢Ñ¹ ÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡ÒÈ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã ¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã áÅÐ
àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÁÑ¤Ãä Œ́·Õè:
http://www.fulbrightthai.org/programs/
2020-global-ugrad/

Global 
UGRAD 
FAQ

mailto:tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org/
https://www.worldlearning.org/projects/global-ugrad/
http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/


Thanks!
ËÒ¡ÁÕ¢ŒÍÊ§ÊÑÂà¾ÔèÁàµÔÁ ¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡ FAQ ¹Õé
ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í ¤Ø³ÈØÀÇÒÃÕ ÀÑ·ÃÒÇ³ÔªÂ� ä´Œ·Õè  tusef@fulbrightthai.org ËÃ×Í 02-285-0581-2 µ‹Í 106
ã¹ÇÑ¹ Ñ̈¹·Ã� – ÈØ¡Ã� àÇÅÒ 9.30 ¹. – 16.30 ¹.

Special thanks to all the people who made and released these resources for free: Presentation template by SlidesCarnival and Photographs by Unsplash.
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