
ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ท่ี ๓๗/๒๕๕๕ 

เรื่อง  การใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก ณ ตางประเทศ แกบุคคลทั่วไป  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
............................................ 

 
จุดมุงหมายของการใหทุนการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกรงุเทพไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนากําลังคนเสมอมา จึงไดจัดทําโครงการใหทุน 
การศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทควบปริญญาเอกแกบุคคลทั่วไปควบคูกับโครงการพัฒนาอาจารยของ
มหาวิทยาลัย (Faculty Development Program) โครงการนี้มีจดุมุงหมายที่จะสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ  
ความรู ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเปนอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการใหทุนดังนี้ 
 
๑. ประเภทของทุน 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 
หรือโทควบเอก 

การเปนเจาของธุรกิจ 
(Entrepreneurship) 

๑ ทุน 

การจัดการโลจสิติกส 
(Logistics Management) 

๑ ทุน 

บริหารธุรกิจ : การตลาด  การเงิน  การจัดการความรู 
(Business Administration : Marketing / Finance / 
Knowledge Management) 

๒ ทุน 

คณะบัญชี ปริญญาเอก 
หรือโทควบเอก 

การบัญชี 
(Accounting) 

๒ ทุน 

คณะนิเทศศาสตร ปริญญาเอก 
หรือโทควบเอก 

การสื่อสาร / การสื่อสารมวลชน : การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
วารสารศาสตร การสื่อสารการตลาด  
(Communication / Mass Communication : Advertising / 
Public Relations / Broadcasting / Journalism/ Integrated 
Marketing Communications) 

๒ ทุน 

ภาพยนตร 
(Film) 

๑ ทุน 

ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) 

๑ ทุน 

 



-๒- 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา จํานวนทุน 
ท่ีเปดรับ 

คณะมนุษยศาสตร ปริญญาเอก 
หรือโทควบเอก 

ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวางประเทศ 
(Chinese for International Business) 

๑ ทุน 

ธุรกิจสายการบนิ 
(Airline Business) 

๑ ทุน 

การจัดการการโรงแรมและการทองเที่ยว 
(Hospitality and Tourism Management) 

๒ ทุน 

คณะนิติศาสตร ปริญญาเอก กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ / กฎหมายทรัพยสิน 
ทางปญญา 
(International Business Law / Intellectual Property Law) 

๑ ทุน 

คณะศิลปกรรมศาสตร ปริญญาเอก 
 

การออกแบบนิเทศศิลป 
(Communication Design) 

๑ ทุน 

การออกแบบแฟชั่น 
(Fashion Design) 

๑ ทุน 

การออกแบบผลิตภัณฑ 
(Product Design) 

๑ ทุน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและ
การออกแบบ 

ปริญญาเอก 
 

การออกแบบภายใน / สถาปตยกรรมภายใน 
(Interior Design / Interior Architecture) 

๒ ทุน 

ภูมิสถาปตยกรรม 
(Landscape Architecture) 

๑ ทุน 

สถาปตยกรรมศาสตร 
(Architecture) 

๑ ทุน 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ปริญญาเอก 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
(Computer Science) 

๒ ทุน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ปริญญาเอก 
 

วิศวกรรมมัลตมิิเดียและระบบอินเทอรเน็ต 
(Multimedia and Internet System Engineering) 

๑ ทุน 

วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical Engineering) 

๑ ทุน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร / ชีวสารสนเทศ 
(Computer Engineering / Bioinformatics) 

๑ ทุน 

 



-๓- 

 
หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา จํานวนทุน 

ท่ีเปดรับ 
วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก 

 
นิเทศศาสตร 
(Communication Arts) 

๑ ทุน 

คอมพิวเตอรกราฟกส 
(Computer Graphics) 

๑ ทุน 

การเปนเจาของธุรกิจ 
(Entrepreneurship) 

๑ ทุน 

การจัดการทองเที่ยว หรือการจดัการโรงแรม 
(Tourism or Hospitality Management) 

๑ ทุน 

รวม ๓๑ ทุน 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัครขอรับทุน 
 

ทุนระดับปริญญาเอก ทุนระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก 
๑. เปนผูสนใจจะเปนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๑. เปนผูสนใจจะเปนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๒. ตองมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโท

ไมต่ํากวา ๓.๕๐  (ยกเวนสาขาวิศวกรรมศาสตร และ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ตองมีผลการเรียนคะแนน
เฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไมต่ํากวา ๓.๒๕) สวนผูท่ี
กําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใหถือเอา
คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมถึงภาคแรกของปการศึกษา
สุดทายท่ีสมัครขอรับทุน 

๒. ตองมีผลการเรยีนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี
ไมต่ํากวา ๓.๐๐ (ยกเวนสาขาวิศวกรรมศาสตร และ
สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร ตองมีผลการเรียนคะแนน
เฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา ๒.๗๕) สวนผูท่ี
กําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหถือเอา
คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมถึงภาคแรกของปการศึกษา
สุดทายท่ีสมัครขอรับทุน 

๓. เปนโสด สัญชาติไทย มีอายุไมเกิน ๓๕ ปบริบูรณ นับถึง
วันสุดทายของการรับสมัคร(วนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕) 
และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมมีโรคติดตอรายแรงที่
เปนอุปสรรคตอการศึกษา (สําหรับผูสมัครชายตองพน
พันธะทางทหารแลว) 

๓. เปนโสด สัญชาติไทย มีอายุไมเกิน ๓๐ ปบริบูรณ นับถึง
วันสุดทายของการรับสมัคร(วนัที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕) 
และมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงไมมีโรคติดตอรายแรงที่
เปนอุปสรรคตอการศึกษา (สําหรับผูสมัครชายตองพน
พันธะทางทหารแลว) 

๔. ตองมีหนังสอืรบัรองความประพฤติจากอาจารย  
(ในกรณีท่ีเปนนักศึกษา) หรือผูบังคับบัญชาที่ผูสมัคร
สังกัดอยูตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรับ
แบบฟอรมในวันยื่นเรื่องขอทุน 

๔. ตองมีหนังสอืรบัรองความประพฤติจากอาจารย  
(ในกรณีท่ีเปนนักศึกษา) หรือผูบังคับบัญชาที่ผูสมัคร
สังกัดอยูตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยรับ
แบบฟอรมในวันยื่นเรื่องขอทุน 

 



-๔- 
 

ทุนระดับปริญญาเอก ทุนระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก 
๕. ตองไมเปนผูอยูระหวางการรับทุนจากสถาบันหรือ

องคกรใด หรือหากเคยไดรับทุนจากสถาบันหรือ   
องคกรใดมาแลว ตองเปนผูซึ่งหมดภาระผูกพนัในการ
ปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับสถาบัน 
หรือองคกรนั้นๆ แลว 

๕. ตองไมเปนผูอยูระหวางการรับทุนจากสถาบันหรือ
องคกรใด หรือหากเคยไดรับทุนจากสถาบันหรือ   
องคกรใดมาแลว ตองเปนผูซึ่งหมดภาระผูกพนัในการ
ปฏิบัติงานชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับสถาบัน 
หรือองคกรนั้นๆ แลว 

๖. เปนผูท่ีไมเคยและไมอยูในระหวางการถูกฟองคดีแพง 
 และคดีอาญา 

๖. เปนผูท่ีไมเคยและไมอยูในระหวางการถูกฟองคดีแพง 
และคดีอาญา 

๗. สําหรับผูท่ีมีคะแนน TOEFL ๖๐๐ คะแนน (Paper- 
based Test) หรอื ๒๕๐ คะแนน (Computer-based Test) 
หรือ ๑๐๐ คะแนน (Internet-based Test) หรอื IELTS 
๗.๐ คะแนน โดยผลการสอบตองไมเกิน ๒ ป (นับถึง
วันที่สมัครขอรบัทุน) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

๗. สําหรับผูท่ีมีคะแนน TOEFL ๕๕๐ คะแนน (Paper-
based Test) หรอื ๒๑๓ คะแนน (Computer-based Test) 
หรือ ๗๙ คะแนน (Internet-based Test) หรือ IELTS  
๖.๕ คะแนน โดยผลการสอบตองไมเกิน ๒ ป (นับถึง
วันที่สมัครขอรบัทุน) จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 
๓. คุณวุฒิการศึกษาของผูสมัครขอรับทุน 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาเอก 

หรือโทควบเอก 
การเปนเจาของธุรกิจ 
(Entrepreneurship) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาการเปนเจาของธุรกจิ 

การจัดการโลจสิติกส 
(Logistics Management) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาการจัดการโลจิสติกส   
สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

บริหารธุรกิจ : การตลาด  
การเงิน  การจัดการความรู 
(Business Administration : 
Marketing / Finance / 
Knowledge Management) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  
สาขาการเงิน  สาขาการจัดการความรู 



-๕- 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 
คณะบัญชี ปริญญาเอก 

หรือโทควบเอก 
การบัญชี 
(Accounting) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาบัญชี 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาบัญชี 
ปริญญาโท: สาขาบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ  
(การบัญชี) 
 

คณะนิเทศศาสตร ปริญญาเอก 
หรือโทควบเอก 

การสื่อสาร / การ
สื่อสารมวลชน : การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ 
วิทยุกระจายเสยีงและวิทยุ
โทรทัศน วารสารศาสตร  
การสื่อสารการตลาด  
(Communication / Mass 
Communication : 
Advertising / Public 
Relations / Broadcasting / 
Journalism / Integrated 
Marketing Communications) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขานิเทศศาสตร 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขานิเทศศาสตร 
ปริญญาโท: สาขานิเทศศาสตร  สาขาการสื่อสาร 
สาขาการสื่อสารมวลชน  สาขาการโฆษณา   
สาขาการประชาสัมพันธ  สาขาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  สาขาวารสารศาสตร   
สาขาการสื่อสารการตลาด 

ภาพยนตร 
(Film) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาภาพยนตร  สาขานิเทศศาสตร 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรีและปริญญาโท :  
สาขาภาพยนตร  สาขานิเทศศาสตร 

ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาศิลปะการแสดง   
สาขานิเทศศาสตร 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรีและปริญญาโท :  
สาขาศิลปะการแสดง  สาขานิเทศศาสตร 
 

 
 



-๖- 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร ปริญญาเอก 

หรือโทควบเอก 
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหวาง
ประเทศ 
(Chinese for International 
Business) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาภาษาจีน 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาภาษาจีน 
ปริญญาโท: สาขาภาษาจีน 

ธุรกิจสายการบนิ 
(Airline Business) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาธุรกิจสายการบิน  สาขาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว  สาขาภาษาอังกฤษ 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาธุรกิจสายการบิน  สาขาการ
โรงแรมและการทองเที่ยว 

การจัดการการโรงแรมและ 
การทองเที่ยว 
(Hospitality and Tourism 
Management) 

ผูสมัครปริญญาโทควบปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว 
สาขาภาษาอังกฤษ 
ผูสมัครปริญญาเอก 
ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาการโรงแรมและการทองเที่ยว  
สาขาบริหารธุรกิจ 

คณะนิติศาสตร ปริญญาเอก กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
(International Business Law / 
Intellectual Property Law) 

ปริญญาตรีและปริญญาโท : สาขานิติศาสตร 
- มีประสบการณการทํางานดานกฎหมาย

อยางนอย 2 ป 
- สนใจทํางานเปนนักวิจัยและนกัวิชาการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร ปริญญาเอก 
 

การออกแบบนิเทศศิลป 
(Communication Design) 

ปริญญาตรี: สาขาการออกแบบนิเทศศิลป  
สาขานฤมิตศิลป หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
ปริญญาโท: สาขาการออกแบบนิเทศศิลป  
สาขานฤมิตศิลป 

การออกแบบแฟชั่น 
(Fashion Design) 

ปริญญาตรี: สาขาการออกแบบแฟชั่น หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
ปริญญาโท: สาขาการออกแบบแฟชั่น  

การออกแบบผลิตภัณฑ 
(Product Design) 

ปริญญาตรีและปริญญาโท: สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 



-๗- 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ 

ปริญญาเอก 
 

การออกแบบภายใน /  
สถาปตยกรรมภายใน 
(Interior Design / Interior 
Architecture) 

ปริญญาตรี: สาขาสถาปตยกรรมภายใน   
สาขาการออกแบบภายใน  สาขาการออกแบบ
ตกแตงภายใน 
ปริญญาโท: สาขาสถาปตยกรรมภายใน   
สาขาสถาปตยกรรมอื่นที่สภาสถาปนิกรับรอง 
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
- ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

ภูมิสถาปตยกรรม 
(Landscape Architecture) 

ปริญญาตรี: สาขาภูมิสถาปตยกรรม 
ปริญญาโท: สาขาภูมิสถาปตยกรรม 
สาขาสถาปตยกรรมอื่นที่สภาสถาปนิกรับรอง 
- ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

สถาปตยกรรมศาสตร 
(Architecture) 

ปริญญาตรีและปริญญาโท: สาขาสถาปตยกรรม  
สาขาสถาปตยกรรมอื่นที่สภาสถาปนิกรับรอง 
- ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

ปริญญาเอก 
 

วิทยาการคอมพิวเตอร 
(Computer Science) 

ปริญญาตรีและปริญญาโท:  
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร ปริญญาเอก 
 

วิศวกรรมมัลตมิิเดียและ
ระบบอินเทอรเน็ต 
(Multimedia and Internet 
System Engineering) 

ปริญญาตรี: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร  หรือวศิวกรรมศาสตร 
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
ปริญญาโท: สาขาที่เกี่ยวของกับงานดาน
มัลติมีเดีย 

วิศวกรรมไฟฟา 
(Electrical Engineering) 

ปริญญาตรีและปริญญาโท:  
สาขาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร /  
ชีวสารสนเทศ 
(Computer Engineering / 
Bioinformatics) 

ปริญญาตรี: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
สาขาชีวสารสนเทศ 
ปริญญาโท: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาชีวสารสนเทศ 
 

 
 
 



-๘- 
 

หนวยงานตนสงักัด ระดับปริญญา สาขาวิชา คุณวุฒิการศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติ ปริญญาเอก 

 
นิเทศศาสตร 
(Communication Arts) 

ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขานิเทศศาสตร  

คอมพิวเตอรกราฟกส 
(Computer Graphics) 

ปริญญาตรี: สาขาคอมพิวเตอรกราฟกส   
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ปริญญาโท: สาขาคอมพิวเตอรกราฟกส 

การเปนเจาของธุรกิจ 
(Entrepreneurship) 

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิตทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาการเปนเจาของธุรกจิ   
สาขาการจัดการ  สาขาการตลาด 

การจัดการทองเที่ยว หรือ 
การจัดการโรงแรม 
(Tourism or Hospitality 
Management) 

ปริญญาตรี: ทุกสาขา 
ปริญญาโท: สาขาการจัดการโรงแรมและ 
การทองเที่ยว  

 
๔. วิธีการขอรับทุน 
 ผูสมัครขอรับทุนจะตองกรอกใบสมัครขอรับทุนพรอมแนบหลักฐาน ณ ฝายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตกลวยน้ําไท อาคาร ดร.เจริญ  คันธวงศ ช้ัน ๑๐ ระหวางวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ เมษายน 
๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เวนวันเสารและวันอาทิตย) 

หลักฐานและเอกสารที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร มีดังนี ้
๑. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๓ 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) 

 
๕. กําหนดการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

๕.๑ ผูสมัครขอรับทุนทุกคนตองสอบขอเขียนในวันเสารท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น.  
 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลวยน้ําไท   
๕.๒ ผูท่ีสอบผานขอเขียนจะตองสอบสัมภาษณท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ และ วันศุกรท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (สําหรับผูสมัครขอรับทุนสาขาคอมพิวเตอรกราฟกส
และทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จะตองนํา 
Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย) 



-๙- 
 
๖. การสอบขอเขียน 

๖.๑ ผูสมัครขอรับทุนสาขาการเปนเจาของธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาการบัญชี 
จะตองสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษแนว TOEFL และ GMAT (๓ ช่ัวโมง) 

๖.๒ ผูสมัครขอรับทุนสาขาอื่นนอกเหนือจากขอ ๖.๑ จะตองสอบขอเขียนวิชาภาษาอังกฤษแนว TOEFL และ 
GRE (๓ ช่ัวโมง) 

๖.๓ ผูสมัครขอรับทุนทุกคนตองเขียนเรียงความภาษาไทยอีก ๑ เรื่อง (๓๐ นาที) 
 
๗. การประกาศผลการสอบแขงขัน 

๗.๑ ประกาศผลการสอบขอเขียนในวันจันทรท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต 
 กลวยน้ําไท เวลา ๐๙.๐๐ น. ผูท่ีสอบผานขอเขียนตองมาติดตอกับฝายบุคลากรเพื่อลงชือ่รบัทราบดวยตนเอง 
 ในวันประกาศผลภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อนัดวันและเวลาสอบสัมภาษณ  มิฉะนั้นจะถือวาผูขอรับทุน 
 สละสิทธิ 
๗.๒ ประกาศผลการสอบสัมภาษณในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต

กลวยน้ําไท เวลา ๐๙.๐๐ น. ผูท่ีสอบผานการคัดเลือกใหรับทุนตองรายงานตัวท่ีฝายบุคลากรดวยตนเอง
ทันทีในวันประกาศผลสอบสัมภาษณภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิการไดรับทุน  

 
ผูท่ีผานการคัดเลือกใหรับทุนจะตองลงนามในสัญญาการยินยอมรับทุน พรอมกับนําผูปกครองมา 

ลงนามยินยอมใหรับทุนในระหวางวันที่ ๑๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
การตัดสินของคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยใหถือเปนเดด็ขาด และคณะกรรมการมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

การใหทุนไดหากปรากฏภายหลังวาบุคคลผูมีสิทธิไดรับทุนระบุรายละเอียดในใบสมัครไมตรงกับความเปนจริงหรือใช
หลักฐานปลอมในการสมัครหรือไมผานการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกําหนดหรือไมผานทดลองงาน
ภายใน ๑๒๐ วนัตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

๘. คาใชจายท่ีผูรับทุนจะไดรับ 
๘.๑ คาสงใบสมัครทางไปรษณีย และคาสมัครในการติดตอเขามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ แหง 
๘.๒ คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง วีซา คาภาษีเดินทางออกนอกประเทศ ปลูกฝ-ฉีดยา (ถามี)  
 ตามหลักฐานของทางราชการ 
๘.๓ คาเครื่องแตงกาย  
๘.๔ คาตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ 
๘.๕ คาเลาเรียนและคาธรรมเนียมจนจบหลักสูตรตามความเปนจริงของสถาบันที่เขาศึกษา 
๘.๖ คาเบี้ยประกันสุขภาพ  
๘.๗ คาตรวจสุขภาพและตรวจรักษาฟน (กอนเดินทาง) 
๘.๘ คาใชจายประจําเดือน  
๘.๙ คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา  

 



-๑๐- 
 

๘.๑๐ คาใชบริการอินเทอรเน็ตตามที่จายจริงท้ังท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาและที่พัก (กรณีแยกเก็บจากคาเชาท่ีพัก) 
๘.๑๑ คาทําวิทยานิพนธ  
๘.๑๒ คาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามที่จายจริง 
๘.๑๓ คาเสื้อครุย (GOWN) และปกเสื้อครุย (HOOD) 
๘.๑๔ คาเครื่องคอมพิวเตอร  
๘.๑๕ คาพาหนะระหวางสนามบินกับที่พักในตางประเทศทั้งขาไปและขากลับ 
๘.๑๖ คาขนยายสิ่งของกลับประเทศไทย 
๘.๑๗ คาสมัครเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive Course) และคาสมัครสอบ TOEFL  IELTS  GMAT   
 หรือ GRE (ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

 

๙. การติดตอมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาตอ 
๙.๑ ผูรับทุนตองดําเนินการติดตอหาสถาบันที่จะเขาศึกษาดวยตนเองใหไดภายในระยะเวลา ๒ ปนับจากวันที่

ลงนามในสัญญายินยอมเปนผูรับทุนกับมหาวิทยาลัย มิฉะนั้น ใหถือวาหมดสิทธิการไดรับทุน 
  กรณีผูรับทุนเปนบุคคลภายนอกและไมสามารถดําเนินการติดตอหาสถาบันที่จะเขาศึกษาได

ภายในระยะเวลาตามวรรคแรก ใหถือวาสัญญายินยอมรับทุนยุติทันทีโดยมิตองบอกกลาว 
๙.๒ ผูรับทุนตองติดตอสอบ TOEFL IELTS GMAT หรือ GRE ดวยตนเอง โดยตองสอบไดคะแนนตามเกณฑ 
 ท่ีมหาวิทยาลัยท่ีจะเขาศึกษากําหนด จึงจะมีสิทธิติดตอขอเขาศึกษาได  
๙.๓ มหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาตองเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงไดรบัการรับรองคณุวุฒิจากสํานักงาน ก.พ. และ

สมาคมวิชาชีพนั้นๆ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพใหความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร 
 

๑๐. ระยะเวลาการศึกษา 
๑๐.๑ ผูรับทุนจะตองศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตรท่ีศึกษา โดยนับตั้งแต

วันที่ออกเดินทาง ท้ังนี้ ในระหวางที่กําลังศึกษาตอหามผูรับทุนเขาปฏิบัติงานที่หนึ่งท่ีใดโดยเด็ดขาด 
๑๐.๒ กรณีผูรับทุนไมสามารถศึกษาใหสําเร็จไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตรท่ีศึกษา และมีความ

ประสงคจะขอขยายระยะเวลาในการศึกษาออกไปอีกจะตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปน
ลายลักษณอักษรกอน 

 
๑๑. เงื่อนไขการตอบแทนการรับทุน 

๑๑.๑ ผูรับทุนจะตองเขาทํางานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในระหวางที่รอไปศึกษาตอตั้งแตวันจันทรท่ี     
 ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยมหาวทิยาลัยจะจายเงินเดือนใหตามคุณวุฒิกอนที่จะไปศึกษาตอ 
 ในอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีท่ีไมสามารถเขาประจําทํางานกับมหาวิทยาลัยไดในวนัดังกลาว

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเปนรายบุคคล 
๑๑.๒ ผูรับทุนจะตองเขาศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนดใหทุน ท้ังนี้ ระยะเวลาในการติดตอ

มหาวิทยาลัยท่ีจะเขาศึกษาตองไมเกินระยะเวลาตามขอ ๙.๑  มิฉะนั้นจะถือวาหมดสิทธิการไดรับทุน 
 



-๑๑- 
 

๑๑.๓ ผูรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทตองเลือกแผนการเรียนที่มีการทําวิทยานิพนธเปนอันดับแรก ยกเวน 
 บางสาขาที่มหาวิทยาลัยอาจอนมุัติใหเลือกแผนที่ไมมีการทําวิทยานิพนธได  
๑๑.๔ เมื่อสําเร็จการศกึษาแลวผูรับทุนจะตองกลับมาทํางานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปนเวลาไมนอยกวา ๓ เทา

ของระยะเวลาที่ใชในการศึกษา โดยนับตั้งแตวันที่ออกเดินทางไปศึกษาตางประเทศจนถึงวันที่รายงานตัว
กลับเขาทํางาน สําหรับอัตราการบรรจุแตงตั้งใหเปนไปตามคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
๑๑.๕ ถามีเหตุท่ีทําใหผูรับทุนไมสามารถเขาทํางานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดหรอืทํางานไมครบระยะเวลา

ตามขอ ๑๑.๔ จะดวยประการใด ๆ ก็ตาม (ยกเวนกรณีถึงแกกรรม) ผูรับทุนตองชดใชทุนเปนจํานวนเงิน
เทากับจํานวนเงินคาใชจายท่ีมหาวิทยาลัยไดจายไปแลวท้ังสิ้น กับใชเงินอีกสองเทาของจํานวนเงิน
คาใชจายดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกมหาวิทยาลัยดวยทันที  

๑๑.๖ เมื่อสําเร็จการศกึษาแลวผูรับทุนตองผลิตผลงานวิชาการตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

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

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
 
 

  (ดร.มัทนา  สานติวัตร) 
                 อธิการบดี 


