ทุนการศึกษาพระราชทาน และ ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย
(1) ทุนการศึกษาพระราชทาน (King’s and Queen’s Scholarships)
วัตถุประสงคของโครงการ
-

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งของประเทศไทยและประเทศ
ตางๆ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย

-

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมทั้งของประเทศไทยและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย

-

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ที่มีความรูค
 วามสามารถทางวิชาการสูง ใหไดเขาศึกษา ณ สถาบัน ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียที่
ตั้งอยูในประเทศไทยและมีชื่อเสียงและคุณภาพทางวิชาการเปนที่ยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตางๆ

-

เพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการของสถาบันใหกาวหนายิ่งขึ้นโดยทุนพระราชทานนี้ จะเปดโอกาสให
นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากประเทศในภูมภ
ิ าคเอเชียที่มค
ี วามสามารถพิเศษในทางวิชาการไดเขามาศึกษา
และรวมสรางสรรคงานวิชาการกับคณาจารยของสถาบันอันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการใน
สาขาวิชาตาง ของประเทศใหกาวไกลอีกดวย

ประเภทของทุน
ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวฯ (H.M. King’s Scholarships)
พระราชทานใหแกนักศึกษาทีม
่ ีความรูมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดีเยีย
่ มไดเขาศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียโดยรวม ซึ่งผลการดําเนินการในการจัดสรรและมอบทุน
ใหนักศึกษาที่ผา นมาประสบความสําเร็จในระดับคอนขางสูง กลาวคือ จํานวนนักศึกษาที่ไดรบ
ั พระราชทานทุน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห
 ัวฯ ทั้งสิ้น (ถึงภาคการศึกษาสิงหาคม 2546) มีจาํ นวน 408 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนนักศึกษา
ที่มส
ี ัญชาติไทยจํานวนทั้งสิ้น 128 คน นอกจากนั้นเปนนักศึกษาที่มาจากชาติ ตางๆ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย ไดแก อาฟกานิ
สถาน บังคลาเทศ บรูไน กัมพูชา ใตหวัน ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหราน ญี่ปุน เกาหลี มาเกา มาเลเซีย พมา
เนปาล ปากีสถาน จีน ฟลิปปนส ศรีลังกา เวียดนาม และจากประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต
ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (H.M. Queen’s Scholarships)
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดใหแกสถาบัน ตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนทุนการศึกษาทีพ
่ ระราชทาน
ใหแกนักศึกษาที่มีความรูมผ
ี ลการศึกษาในระดับปริญญาตรีดเี ยี่ยมไดเขาศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียโดยรวม การดําเนินการในการจัดสรรและมอบทุนให
นักศึกษาทีผ
่ านมาประสบความสําเร็จในระดับคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่ไดรับพระราชทานทุนใน
สมเด็จพระนางเจาฯ มีทั้งสิ้น (ถึงภาคการศึกษาสิงหาคม 2546) มีจํานวน 81 คน ซึ่งในจํานวนนี้เปนนักศึกษาที่มี
สัญชาติไทยจํานวนทั้งสิ้น 36 คน นอกจากนั้นเปนนักศึกษาที่มาจากชาติตา งๆ ในภูมิภาคเอเชีย ไดแก เกาหลี จีน
เนปาล บังคลาเทศ พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา อินเดีย และ อินโดนีเซีย สวนผูท
 ี่สาํ เร็จ

การศึกษาไปแลวนั้น จนถึงภาคการศึกษาพฤษภาคม 2546 มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 72 คน โดยเปนผูส
 ําเร็จการศึกษาที่มี
สัญชาติไทยจํานวนรวม 30 คน
คุณสมบัตข
ิ องนักศึกษาที่ขอรับทุนพระราชทาน
-

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
เปนผูมีสญ
ั ชาติไทย หรือสัญชาติอื่นๆ ในภูมภ
ิ าคเอเชีย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง
มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลีย
่ สะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.0 และมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL)
ไมต่ํากวา 550 หรือ เทียบเทา
เปนนักศึกษาใหมทส
ี่ มัครและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาของสํานักวิชาตางๆ ของสถาบัน ทุกสํานัก
วิชา ในระหวางปงบประมาณในแตละป

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุนพระราชทาน (ประมาณ 30 ทุนตอป)
-

เปนทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ผูรับทุนจะไดรบ
ั ทุนเปนคาหนวยกิตจํานวน 48 หนวย
กิต สําหรับศึกษา ณ สถาบัน ในเวลา 4 ภาคการศึกษา นอกจากนี้ ทุนการศึกษายังครอบคลุมถึง คาที่พัก
คาใชจายสวนตัว รวมทั้งสิ้นเปนเวลาจํานวน 22 เดือน

-

เงินทุนสนับสนุนการศึกษา ตอนักศึกษาหนึ่งคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาเลาเรียนและคาลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา รวมเปนเงิน

752,000 บาท

คาที่พักและคากินอยู 22 เดือน รวมเปนเงิน

214,500 บาท

รวมทั้งหมด

966,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowships)
สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) เปดโอกาสใหนักศึกษาไทยไดรวมศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศีกษานานาชาติ โดยเปดรับสมัครขอทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยที่ไม
มีขอผูกมัดใดๆ จุดประสงคของทุนอุดหนุนนี้ เพื่อการผลิตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร ใหมีมวลวิกฤติ เพื่อความพรอม
ในการเผชิญหนากับการเปดการคาและบริการโดยเสรี (FTA)
วัตถุประสงคของโครงการ
-

พัฒนาการผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบเรงรัด เพื่อตอบสนองความตองการในดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย อันเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางยั่งยืน

-

ใหความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและองคกรวิจย
ั อื่นๆ ทัง้ ของ
รัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งที่เปนความรวมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีโดยมีสถาบันเปนศูนยประสานงานและ
ดําเนินการ

คุณสมบัตข
ิ องนักศึกษาที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
1.
2.
3.
4.
5.

เปนผูมีสญ
ั ชาติไทย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง
มีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉลีย
่ สะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.75
มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไมต่ํากวา 550 หรือ เทียบเทา
เปนนักศึกษาใหมทส
ี่ มัครและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาของสํานักวิชาตางๆ ของสถาบัน ทุก
สํานักวิชา ดวยทุนการศึกษาประเภททุนบางสวนในระหวางปงบประมาณในแตละป

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
1.
2.
3.
4.
5.

เปนผูมีสญ
ั ชาติไทย
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวของจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง
มีผลการศึกษาปริญญาโทดี มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 3.50 และปริญญาตรีไมต่ํากวา 3.0
มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไมต่ํากวา 550 หรือ เทียบเทา
เปนนักศึกษาใหมทส
ี่ มัครและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาในสาขาวิชาของสํานักวิชาตาง ๆ ของสถาบัน ทุก
สํานักวิชา ดวยทุนการศึกษาประเภททุนบางสวนในระหวางปงบประมาณในแตละป

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุน (ไมจํากัด)
ผูสมัครจะตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดว ยคะแนนสะสมตามที่กําหนด และมีความสามารถในภาษาอังกฤษพอควร
โดยเขาศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่งของ สํานักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี รายละเอียดของทุน มีดังตอไปนี้
-

ทุนอุดหนุนเต็ม (752,000 บาท). ผูไดรับทุนนี้ จะไดรับทุนเทากับคาเลาเรียนทั้งหมด สําหรับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท โดยผูส
 มัครจะตองมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรี ไมต่ํากวา 3.5

-

ทุนอุดหนุน 75% (564,000 บาท). ผูไดรับทุนนี้ จะไดรับทุนมูลคาเทากับคาเลาเรียนสามภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาชําระคาเลาเรียนภาคการศึกษาแรก เปนเงิน 188,000 ยาท โดยผูสมัครจะตองมีคะแนนสะสมในระดับ
ปริญญาตรี ไมต่ํากวา 3.0

-

ทุนอุดหนุน 50% (376,000 บาท). ผูไดรับทุนนี้ จะไดรับทุนมูลคาเทากับคาเลาเรียนสองภาคการศึกษา โดย
นักศึกษาชําระคาเลาเรียนสองภาคการศึกษา เปนเงิน 376,000 ยาท โดยผูสมัครจะตองมีคะแนนสะสมในระดับ
ปริญญาตรี ไมต่ํากวา 2.75
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