
Fellowship
ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน
โดยรัฐบาลไทย

ประเภททุน มูลค่าของทุนที่ได้รับ ข้อกำาหนดของคะแนนเฉลี่ยสะสม

100 % 48 หน่วยกิต

(4 ภาคการศึกษา)

GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยช้ันนำา*)

GPA ≥ 3.50 (จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ)

75 % 36 หน่วยกิต

(3 ภาคการศึกษา)

GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยช้ันนำา*)

GPA ≥ 3.00 (จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ)

50% 24 หน่วยกิต

(2 ภาคการศึกษา)

GPA ≥ 2.75 (จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ)

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.  มีสัญชาติไทย

2.  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ตามที่เอไอทีกำาหนด

3.   จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ

ยอมรับ

4.  สำาหรับผู้สมัครขอรับทุน

เรียนในหลักสูตรปริญญา

โทบริหารธุรกิจ ต้องมี

ประสบการณ์การทำางานใน

ด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

อย่างน้อย 1 ปี

ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำาหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำาหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 

(เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำา*) และ 3.00 (สำาหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) 

หมดเขตรับสมัครขอทุนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ

แผนกการรับนักศึกษาและทุน โทร. 02-524-5032 และ 02-524-5033 

อีเมล admissions@ait.asia และทางเว็บไซต์ http://www.ait.asia/apply

ข้อมูลด้านทุนอุดหนุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย คุณกาญจนา โทร. 02-524-6119 หรือ

คุณวิไลลักษณ์ โทร. 02-524-5023 อีเมล rtg@ait.asia

หมายเหตุ

1.  ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยน้ีครอบคลุม 

เฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าท่ี

พัก และค่าครองชีพ

2.  การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษา

ของรัฐบาลไทยข้ันสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะ

กรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษา

รัฐบาลไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำานักวิทยาการการจัดการ

เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น THAILAND 4.0 รัฐบาลไทย
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำาลังขับเคลื่อนที่สำาคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไป
ในอนาคต



Disaster Preparedness, Mitigation and Management
School of Environmental, Resources and Development (SERD)
School of Engineering and Technology (SET)
Asian Institute of Technology (AIT)

Contact
Disaster Preparedness, Mitigation and Management (DPMM)

Asian Institute of Technology (AIT)
58 Moo 9, Km. 42, Paholyothin Highway, 

Khlong Luang, Pathum Thani, 10210, Thailand
Phone +66-2524-6430    Website : http://dpmm.ait.ac.th E-mail : DPMM@ait.ac.th

Apply Now. 

Study in Disaster 
Preparedness, Mitigation and Management at AIT

Partners and Collaborators

•

Floods and Droughts

• Mitigation of Earthquake Disasters
• Tsunami Science and Preparedness
• Energy Technologies for Disaster Warning and Management
• Climate Prediction and Early Warning Systems
• Remote Sensing and GIS for Disaster Risk Management
• Geospatial Technology for Disaster Risk Mapping
• Human Conflicts and Humanitarian Emergency Management
• Health and Ecological Risk Management
• Coastal Resiliency and Natural Disaster Preparedness
• Disaster Governance Policy and RiskManagement
• Planning and Implementation of Disaster Emergency Management
• Community Based Disaster Risk Management
• Disaster Management in Urban Environmental Planning
•

Managing Disasters

• Disaster Management and Humanitarian Assistance

Coursework

A limited number of scholarships and fellowships are available for selected 
applicants with high academic achievement and relevant experience in disaster-
related fields.

Scholarships and Fellowship

Internships are a must for our 
Professional Master’s Students. We 
also encourage all our students to 
do internships so that they can 
have exposure to disaster-related 
issues in the practical level.

Internship Admission Requirement

Potential candidates with architecture, 
engineering, environment, management, 
medical, natural and social science 
backgrounds can apply. Those with 
backgrounds in relevant fields of study or 
work experiences will be given priority for 
selection.

Disaster Preparedness, Mitigation and management (DPMM) is an 
interdisciplinary academic program at AIT that aims to produce 
high quality of professionals for better contribution in disaster 
preparedness, mitigation and management. DPMM works closely 
with its partners/collaborators to enhance a much wider 
understanding and knowledge sharing from the international to 
local level. The program graduates will be ready to play leading 
roles in developing appropriate disaster management policies, 
strategies and techniques people from the increasing disasters and 
helping build resilient communities.

https://admission.ait.ac.th


