
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง   ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความสามารถพิเศษ ประจําปการศึกษา 2566 
---------------------------------------------------------------- 

 

  เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาการความสามารถพิเศษควบคูไปกับการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงมีนโยบายใหทุนสนับสนุนการศึกษาแกเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ือศึกษาตอใน 

ระดับปริญญาตรี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.  ลักษณะทุนการศึกษา 

  ทุนการศึกษานี้เปนทุนท่ีใหศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

ผูไดรับทุนจะไดรับการงดเวนคาบํารุงการศึกษาและคาหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร  สวนรายวชิาท่ี

นักศึกษาสอบไมผานหรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแลวเพิกถอนไดสัญลักษณ W และรายวิชาตามแนบทายประกาศ

ฉบับนี้ ผูรับทุนการศึกษาตองลงทะเบียนและชําระคาหนวยกิตเอง 

 2.  จํานวนทุนการศึกษา  จํานวน  10  ทุน  

  3.  คุณสมบัติผูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา 

   3.1  เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2566 

   3.2  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไมต่ํากวา 2.00  

   3.3  มีความประพฤติเรียบรอย 

   3.4  มีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยโดยมีหลักฐานผลงาน

ยอนหลังไมเกิน 3 ป 

   3.5  ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยฯ 

   3.6 รายงานตัวลงทะเบียน ชําระคาธรรมเนียมการศึกษา ภายในระยะ เวลาท่ีกําหนด 

                      3.7  ไมเปนผูไดรับทุนอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ยกเวนกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษา) 

  4.  เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

  4.1 จะไดรับทุนเม่ือชําระคาธรรมเนียมการศึกษา เต็มจํานวน  

  4.2 หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) เม่ือสิ้นปการศึกษา 2566 ต่ํากวา 2.25 จะพนสภาพ

การเปนนักศึกษาทุน และหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาทันที 

  4.3 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2567 เปนตนไป หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) 

เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยใชทุนการศึกษา ต่ํากวา 2.25 จะพนสภาพการเปนนักศึกษาทุนและหมดสิทธิ์

รับทุนการศึกษาทันที  
 

                                                                                                                  4.4 ใหความ... 
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  4.4   ใหความรวมมือในการดําเนินการเพ่ือสงเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

      4.5 ใหความรวมมือและชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

 5.  หลักฐานการสมัคร 

  5.1 ใบสมัครขอรับทุน  จํานวน 1 ฉบับ 

  5.2 รูปถายสีครึ่งตัว ไมสวมแวนดํา ขนาด 1 นิ้ว  จํานวน 1 รูป 

  5.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ)  

หรือใบระเบยีนแสดงผลการเรียน (รบ.1)   จํานวน 1 ฉบับ 

  5.4 หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ เชน สําเนาวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ท่ีชนะการประกวด 

หรือการแขงขัน เปนตน  

 6.  การรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก 

  6.1 สมัครตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2566 ณ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม หรือสมัคร 

Online ท่ี www.chonburi.spu.ac.th (ทุนการศึกษา) 

  6.2 คัดเลือกโดยการสัมภาษณในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 

อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ  

   6.3 ประกาศผลการคัดเลือกในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2566 ท่ี www.chonburi.spu.ac.th 

   6.4 รายงานตัวเพ่ือลงทะเบียนเรียนในวันท่ี 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สํานักงาน

บริการสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ป ดร.มาลินี พุคยาภรณ หากไมมารายงานตัวเพ่ือลงทะเบียนเรียน

ตามท่ีกําหนดไวจะถือวาสละสิทธิ์ 
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันท่ี   10   กันยายน  พ.ศ. 2565 

                                                              
       (ดร.บุษบา ชัยจินดา) 

                       รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

http://www.chonburi.spu.ac.th/
http://www.chonburi.spu.ac.th/
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รายวิชาแนบทายประกาศ 

สําหรับนักศึกษาทุน ที่ตองชําระคาหนวยกิตเอง 

สําหรับนักศึกษา รหัส 66 

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

    ICT390 การฝกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ICT492 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ICT499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ICT290 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 1 

   ICT296 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 2 

   ICT297 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 3 

   ICT298 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4 
   

2. คณะนิติศาสตร 

  2.1 สาขาวิชานิติศาสตร 

      LLB499 สหกิจศึกษานิติศาสตร 
 

3. คณะนิเทศศาสตร 

   3.1  สาขาวิชาการออกแบบส่ือดิจิทัล 

DMD299 ประสบการณวิชาชีพ 

DMD499 สหกิจศึกษาการออกแบบสื่อดิจิทัล 

DMD425 การฝกปฏิบัติงานการออกแบบสื่อดิจิทัล 

DMD290 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 1 

   DMD296 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 2 

  DMD297 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 3 

  DMD298 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4 
 

4. คณะบริหารธุรกิจ 

  4.1 สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม 

    MGT499 สหกิจศึกษาการจัดการ 

   MGT290 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 1 

   MGT296 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 2 

   MGT297 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 3 

   MGT298 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4 

4.2 สาขาวิชา... 
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  4.2 สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

   MKT499 สหกิจศึกษาทางการตลาด 

   MKT290 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 1 

   MKT296 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 2 

   MKT297 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 3 

    MKT298 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4 
 

5. คณะโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

  5.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

    LSM499 สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

     LSM290 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 1 

   LSM296 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 2 

       LSM297 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 3 

   LSM298 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4 
 

6. คณะบัญชี 

  6.1 สาขาวิชาการบัญชี 

      ACT499 สหกิจศึกษาการบญัชี 

    ACT290 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 1 

    ACT296 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 2 

    ACT297 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 3 

     ACT298 การบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 4 
 

7. คณะศิลปศาสตร 

    7.1 สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 

    CBC299 ประสบการณการทํางาน 

                  CBC499 สหกิจศึกษาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 
 

   7.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ 

    EBC299 ประสบการณการทํางาน 

   EBC499 สหกิจศึกษาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
 

....................................................................................... 
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