Fellowship

ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน
โดยรัฐบาลไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำ�ลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำ�นักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำ�นักวิทยาการการจัดการ
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ
ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำ�ลังขับเคลื่อนที่
สำ�คัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำ�หรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

1. มีสัญชาติไทย

ประเภททุน

มูลค่าของทุนที่ได้รับ

ข้อกำ�หนดของเกรดเฉลี่ยสะสม

2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ตามที่เอไอทีกำ�หนด

100 %

752,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยตลอด
ระยะเวลาการศึกษาซึง่ เป็นจำ�นวนทัง้ สิน้ 4
ภาคการศึกษา)

GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�*)
GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ)

3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับ

75 %

564,000 บาท (ครอบคลุมค่าใช้จา่ ย
จำ�นวน 3 ภาคการศึกษา โดยผูร้ บั ทุนต้อง
รับผิดชอบจ่ายเงินจำ�นวน 188,000 บาท
สำ�หรับภาคการศึกษาทีเ่ หลือเอง)

GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�*)
GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ)

4. สำ�หรับผู้สมัครขอรับทุน
เรียนในหลักสูตรปริญญา
โทบริหารธุรกิจ ต้องมี
ประสบการณ์การทำ�งานใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
อย่างน้อย 1 ปี

50%

376,000 Baht (ครอบคลุมค่าใช้จา่ ย
จำ�นวน 2 ภาคการศึกษา โดยผูร้ บั ทุนต้อง
รับผิดชอบจ่ายเงินจำ�นวน 376,000 บาท
สำ�หรับภาคการศึกษาทีเ่ หลือเอง)

GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ)

หมายเหตุ
1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยนีค้ รอบคลุม
เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่
พัก และค่าครองชีพ
2. การตัดสินใจคัดเลือกให้ทนุ อุดหนุนการศึกษา
ของรัฐบาลไทยขัน้ สุดท้ายเป็นอำ�นาจของคณะ
กรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษา
รัฐบาลไทย

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก

ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำ�หรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ผู้สมัครขอรับทุนควรมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะ
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�*) และ 3.00 (สำ�หรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ)

หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 21 ธันวาคม พ. ศ. 2559
ผู้สนใจกรุณาติดต่อ
แผนกการรับนักศึกษาและทุน โทร. 02-524-5032 และ 02-524-5033
อีเมล admissions@ait.asia และทางเว็บไซต์ http://www.ait.ac.th/AIT/admissions/
ข้อมูลด้านทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย คุณกาญจนา โทร. 02-524-6119 หรือ
คุณวิไลลักษณ์ โทร. 02-524-5023 อีเมล rtg@ait.asia

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็ นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศไทย กาลัง
เปิ ดรับสมัครนักศึกกษาไทย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐบาลไทย
(RTG
FELLOWSHIP) ซึ่ งมีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ในทุก
หลักสู ตรของสานักวิชาฯ ต่างๆ ของสถาบันเอไอที โดยนักศึกษาผูส้ นใจสมัครขอรับทุนฯในสานักวิชา
สิ่ งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา (คณะสิ่ งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา) สามารถสมัครขอรับทุนฯ
ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้














การจัดการธุ รกิจการเกษตร
วิศวกรรมและระบบการเกษตร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการจัดการทรัพยากรทางน้ า
วิศวกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
พลังงาน
การจัดการธุ รกิจพลังงาน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เพศสภาวะและการพัฒนาศึกษา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การวางแผนพัฒนาภูมิภาคและชนบท
การเตรี ยมความพร้อมภัยพิบตั ิและการฟื้ นฟูบูรณะ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในเมือง

Agri-business Management
Agricultural Systems and Engineering
Aquaculture and Aquatic Resources Management
Food Engineering and Bioprecess Technology
Energy
Energy Business
Environmental Engineering and Management
Climate Change and Sustainable Development
Gender and Development Studies
Natural Resources Management
Regional and Rural Development Planning
Disaster Preparedness, Mitigation and Management
Urban Environmental Management

ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดหลักสู ตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.serd.ait.ac.th/wpserd/academic-

programs/. หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 21 ธันวาคม พ. ศ. 2559
คุณสมบัติผสู ้ มัครขอรับทุนฯ และรายละเอียดมูลค่าของทุนฯที่ได้รับ (กรุ ณาดูที่หน้าถัดไป)
สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ได้ที่
http://www.ait.asia/admissions/calendar.html#.WBsEdPl96Uk และDownload ใบสมัครได้ที่

http://www.ait.asia/admissions/application.html#.WBsEtPl96Uk
ผูส้ นใจรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อได้ที่ โทร. 02-524 6070, 02-524 5032 และ 02-524 5033 Email sarina@ait.asia, deanserd@ait.asia

