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จุดมุงหมายของการใหทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกรงุเทพไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากําลังคนเสมอมา จึงไดจัดทําโครงการใหทุน 
การศึกษาระดับปริญญาเอกแกบุคคลทั่วไปควบคูกับโครงการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) 
โครงการนี้มีจุดมุงหมายที่จะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเปนอาจารย
ผูสอนของมหาวิทยาลัย โดยมรีายละเอียดของการใหทุนดังนี้ 
 
๑. ประเภทของทุน 
 

หนวยงานตนสงักัด สาขา ระดับปริญญา 
จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

สถาบันที่ปรึกษาดาน
การจัดการความรูและ
นวัตกรรม 

การจัดการความรูและนวัตกรรม  
(หลักสูตรนานาชาติ) 
(Knowledge Management and  
Innovation Management) 

ปริญญาเอก DUAL DEGREE  
ระหวางมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
กับ Telecom Business School 

ประเทศฝรั่งเศส 

๒ 

 
๒. คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน 
 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

๒.๑ เปนผูสนใจจะเปนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
๒.๒ เปนผูสนใจจะเปนผูชวยวิจัยอยูในสถาบันที่ปรึกษาดานการจัดการความรูและนวัตกรรม 
๒.๓ ตองเปนผูสําเรจ็การศึกษาหรือกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สาขา

วิทยาศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตร และสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
๒.๔ ตองมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๕๐  (ยกเวนสาขาวิศวกรรมศาสตร และ

สาขาวิทยาศาสตร ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๒๕) สวนผูท่ีกําลัง
จะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหถือเอาคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมถึงภาคแรกของปการศึกษาสุดทายที่
สมัครขอรับทุน 

๒.๕ เปนโสด สัญชาติไทย มีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึงวันสุดทายของการรบัสมัคร(วันที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๕๔) และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมมีโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา (สําหรับผูสมัคร
ชายตองพนพันธะทางทหารแลว) 
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๒.๖ ตองมีหนังสอืรบัรองความประพฤติจากอาจารย (ในกรณีท่ีเปนนักศึกษา) หรือผูบังคับบัญชาที่ผูสมัคร

สังกัดอยูตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรับแบบฟอรมในวันยืน่เรื่องขอทุน 
๒.๗ ตองไมเปนผูอยูระหวางการรับทุนจากสถาบันหรือองคกรใด หรือหากเคยไดรับทุนจากสถาบันหรือ 
 องคกรใดมาแลว ตองเปนผูซึ่งหมดภาระผูกพนัในการปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับสถาบัน

หรือองคกรนั้นๆ แลว 
๒.๘ ตองเปนผูท่ีไมเคยและไมอยูในระหวางการถกูฟองคดีแพงและคดีอาญา 
๒.๙ ตองมีคะแนน TOEFL ๕๕๐ คะแนน (Paper-based Test) หรือ ๒๑๓ คะแนน (Computer-based Test) หรือ 

๗๙ คะแนน (Internet-based Test) หรือ IELTS ๖.๕ คะแนน โดยผลการสอบตองไมเกิน ๒ ป (นับถึงวันที่
สมัครขอรับทุน) 

 
๓. วิธีการขอรับทุน
 ๓.๑ ดําเนินการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท ณ ฝายรับสมัครนักศึกษาดวยตนเองกอนยื่นเรือ่ง
ขอรับทุน ระหวางวันจันทรท่ี ๑ สิงหาคม ถึงวันจันทรท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 ๓.๒ ผูสมัครขอรับทุนจะตองกรอกใบสมัครขอรับทุนพรอมแนบหลักฐาน ณ ฝายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท อาคาร ดร.เจริญ  คันธวงศ ช้ัน ๑๐ ระหวางวันจันทรท่ี ๑ สิงหาคม ถึงวันจันทรท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เวนวันเสารและวันอาทิตย) 

หลักฐานและเอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร มีดังนี ้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 
๒. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
 จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
๓. ปริญญาบัตรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พรอมสําเนา  
 จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ 
๔. ทะเบียนบานฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 
๖. หลักฐานทางทหาร พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (สําหรับผูสมัครชาย) 
๗. สําเนาบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน ๑ ฉบับ 

 
๔. วิธีการคัดเลือกผูมีสิทธิไดรับทุน
 ผูสมัครขอรับทุนจะตองสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามขั้นตอนการสอบคัดเลือกของฝายรับสมัครนักศึกษา  
หากสอบผานครบทุกขั้นตอน ผูขอรับทุนตองแจงผลการสอบคัดเลือกใหฝายบุคลากรทราบภายในวันประกาศผลสอบ
คัดเลือกท่ีฝายรบัสมัครนักศึกษากําหนด 
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๕. กําหนดการสอบสัมภาษณ 
 ผูสมัครขอรับทุนจะตองสอบสัมภาษณกับคณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษาในวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป ณ มหาวิทยาลัยกรงุเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท  

 
๖. ประกาศผลสอบสัมภาษณ 
 มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณผูมีสิทธิไดรับทุนในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ  
ฝายบุคลากร วิทยาเขตกลวยน้ําไท เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 ผูผานการคัดเลือกใหรับทุนตองรายงานตัวและกรอกขอมูลประกอบการทําสัญญารับทุนศึกษาตอและสัญญาค้ํา
ประกันที่ฝายบุคลากรในวันประกาศผลสอบสัมภาษณผูมีสิทธิไดรับทุนและนัดหมายวันทําสัญญารับทุนตอไป 

การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยใหถือเปนเดด็ขาด และคณะกรรมการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการให
ทุนไดหากปรากฏภายหลังวาบุคคลผูมีสิทธิไดรับทุนระบุรายละเอียดในใบสมัครไมตรงกบัความเปนจริงหรือใชหลักฐาน
ปลอมในการสมัครหรือไมผานการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไมผานทดลองงานภายใน 
๑๒๐ วันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
๗. คาใชจายท่ีผูรับทุนจะไดรับ
 ๗.๑ คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตรท้ังในและตางประเทศ (เฉพาะวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตรท่ีไดรบัทุน)  คาเลาเรียนวิชาเสริมพืน้ฐาน  ตามที่จายจริง 
 ๗.๒ คาทําวิทยานิพนธ  ๑,๘๐๐ ยูโร   
 ๗.๓ คาปกเสื้อครุย (Hood) และคาเสื้อครุย (Gown) ตามที่จายจริง 
 ๗.๔ คาเครื่องคอมพิวเตอร (ไมเกิน US$ ๑,๕๐๐) 
 ๗.๕ คาใชจายในชวงระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศ 
 (๑) คาใชจายประจําเดือน  (ตามอัตราคุณวุฒิปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกําหนด) 
 (๒) คาพาหนะและคาเดินทางสําหรับการมาทํางาน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๓) คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา ปละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.๖ คาใชจายในชวงระยะเวลาที่ศึกษาตางประเทศ  
 (๑) คาธรรมเนียมทําหนังสือเดินทาง  วีซา  คาภาษีเดินทางออกนอกประเทศ ปลูกฝ-ฉีดยา (ถามี)  

ตามหลักฐานของทางราชการ  
(๒) คาตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 
(๓) คาเครื่องแตงกาย US$ ๑,๑๐๐ 
(๔) คาประกันสุขภาพ ไมเกิน ๗๗๐ ยูโร 
(๕) คาตรวจสุขภาพและตรวจรักษาฟน (กอนเดนิทาง) 
(๖) คาใชจายประจําเดือน เดือนละ  ๙๐๐ ยูโร   
(๗) คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา ปละ  ๗๐๐ ยูโร  
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(๘) คาใชบริการอินเทอรเน็ตตามที่จายจริงท้ังท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาและที่พัก  
  (กรณีแยกเก็บจากคาเชาท่ีพัก) 
(๙) คาพาหนะระหวางสนามบินกับที่พักในตางประเทศทั้งขาไปและขากลับ 
(๑๐) คาขนยายสิ่งของกลับประเทศไทยตามที่จายจริงแตไมเกิน US$ ๓๐๐ 

 
๘. คาใชจายท่ีผูรับทุนตองรับผิดชอบ
 ในกรณีท่ีผูรับทุนจะตองสอบซอมหรอืผูรับทุนมีความประสงคจะเรียนวิชาที่นอกเหนือจากที่กําหนดในหลักสูตร
ท่ีกําลังศึกษาอยูและมีคาใชจายเกิดขึ้นรวมทั้งคาใชจายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ ๗ ผูรับทุนจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนเอง 

 
๙. ระยะเวลาการศึกษา 

๙.๑ ผูรับทุนจะตองศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร  
๙.๒ กรณีผูรับทุนไมสามารถศึกษาใหสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่ท่ีกําหนดตามหลักสูตรท่ีศึกษา และมีความ

ประสงคจะขอขยายระยะเวลาในการศึกษาออกไปอีกจะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนลาย
ลักษณอักษรกอน 

 
๑๐. เงื่อนไขการตอบแทนการรับทุน 

๑๐.๑ ผูรับทุนจะตองเขาทํางานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เปนตนไป  
 โดยตองปฏิบัติงานเปนผูชวยวจิัยอยูในสถาบันที่ปรึกษาดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ท้ังนี้

มหาวิทยาลัยจะจายเงินเดือนใหตามคุณวุฒิปริญญาโทตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีไมสามารถ
เขาประจําทํางานกับมหาวิทยาลัยไดในวันดังกลาวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนรายบุคคล 

๑๐.๒ เมื่อสําเร็จการศกึษาแลวผูรับทุนจะตองกลับมาทํางานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา
ของระยะเวลาที่ใชในการศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และไมนอยกวา ๓ เทาของระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษาในตางประเทศรวมกัน สําหรับอัตราการบรรจุแตงตัง้ใหเปนไปตามคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๑๐.๓ ถามีเหตุท่ีทําใหผูรับทุนไมสามารถเขาทํางานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดหรอืทํางานไมครบระยะเวลา

ตามขอ ๑๐.๒ จะดวยประการใด ๆ ก็ตาม (ยกเวนกรณีถึงแกกรรม) ผูรับทุนตองชดใชทุน ดังนี้  
(๑) ชวงศึกษาในประเทศ: ผูรับทุนตองชดใชทุนเปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาใชจายที่

มหาวิทยาลัยไดจายไปแลวท้ังสิ้นในการศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับใชเงินอีกหนึ่งเทา 
 ของจํานวนเงินคาใชจายดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกมหาวิทยาลัยดวยทันทีและ 
(๒) ชวงศึกษาตางประเทศ: ผูรับทุนตองชดใชทุนเปนจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินคาใชจายที่

มหาวิทยาลัยไดจายไปแลวท้ังสิ้นในการศึกษาในตางประเทศ กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนเงิน
คาใชจายดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกมหาวิทยาลัยดวยทันที 

๑๐.๔ เมื่อสําเร็จการศกึษาแลวผูรับทุนตองผลิตผลงานวิชาการตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  



-๕- 
 

๑๑. ผูคํ้าประกัน
 เมื่อติดตอมหาวิทยาลัยท่ีจะเขาศึกษาไดแลวผูรับทุนจะตองทําสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยโดยตอง
นําผูคํ้าประกันมาทําสัญญาค้ําประกันพรอมกนัที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพดวย ท้ังนี้ ผูคํ้าประกันตองเปนบิดา มารดา หรือ
ขาราชการตั้งแตระดับ ๖ ข้ึนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 
 
 

(ดร.มัทนา  สานติวัตร) 
               อธิการบดี 
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