
  

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เรื่อง   ทุนการศึกษา SPUC Portfolio 3 ดี ประจําปการศึกษา 2566 
--------------------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีนโยบายใหทุนสนับสนุนการศึกษา สําหรับผูเรียนดี 

หรือกิจกรรมดี หรือคนดี ท่ีสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.   ลักษณะทุนการศึกษา 

    รอบท่ี  1  สมัครพรอมชําระคาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตท่ี 

ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566 เต็มจํานวน ตามรอบระยะเวลา 

  หลักสูตร 4 ป 

  จะไดรับงดเวนคาเลาเรียน จํานวนเงิน 30,000 บาท โดยแบงเปน 8 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2566   เปนเงิน 5,000 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2566   เปนเงิน 5,000 บาท 

   ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2567   เปนเงิน 5,000 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2567    เปนเงิน 5,000 บาท 

   ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2568   เปนเงิน 2,500 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2568   เปนเงิน 2,500 บาท 

   ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2569   เปนเงิน 2,500 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2569    เปนเงิน 2,500 บาท 

      หลักสูตรเทียบโอน 

  จะไดรับงดเวนคาเลาเรียน จํานวนเงิน 15,000 บาท โดยแบงเปน 4 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2566   เปนเงิน 5,000 บาท 

    ภาคการศึกษาท่ี 2/2566    เปนเงิน 5,000 บาท 

   ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2567   เปนเงิน 2,500 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2567    เปนเงิน 2,500 บาท 

  รอบท่ี  2  สมัครพรอมชําระคาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา คาหนวยกิตท่ี 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566 เต็มจํานวน ตามรอบระยะเวลา 

   หลักสูตร 4 ป 

  จะไดรับงดเวนคาเลาเรียน จํานวนเงิน 20,000 บาท โดยแบงเปน 6 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2566   เปนเงิน 5,000 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2566   เปนเงิน 5,000 บาท 

                  ปท่ี 2… 
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   ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1/2567   เปนเงิน 2,500 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2567    เปนเงิน 2,500 บาท 

   ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1/2568   เปนเงิน 2,500 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2568    เปนเงิน 2,500 บาท 

  หลักสูตรเทียบโอน 

  จะไดรับงดเวนคาเลาเรียน จํานวนเงิน 10,000 บาท โดยแบงเปน 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2566   เปนเงิน 5,000 บาท 

     ภาคการศึกษาท่ี 2/2566    เปนเงิน 2,500 บาท 

   ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1/2567   เปนเงิน 2,500 บาท 

  2.   จํานวนทุนการศึกษา ไมจํากัดจํานวนทุน 

 3.   คุณสมบัติผูมีสิทธิ์ไดรับทุนการศึกษา 

   3.1  เปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2566  

  3.2 เปนผูสมัครเรียนท่ียื่นแฟมสะสมงาน (Portfolio) ในชวงระยะเวลาตามประกาศการใหทุน

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้        

         3.2.1 เรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเม่ือสิ้นภาคการศึกษาลาสุด ไมนอยกวา 3.00 หรือ

         3.2.2 กิจกรรมดี มีผลงานการทํากิจกรรมเปนท่ียอมรับ ยอนหลังไมนอยกวา 2 ป หรือ

         3.2.3 คนดี เปนผูท่ีไดรับการยอมรับจากสังคม 

  3.3 ชําระคาบํารุงการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา และคาเลาเรียนท่ีลงทะเบียนเต็มจํานวน  

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  3.4  ไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ยกเวนกองทุน

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา)  

        4.   เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

  4.1   เปนผูผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

  4.2   จะไดรับสวนลดคาเลาเรียนในแตละภาคการศึกษา เม่ือชําระคาบํารุงการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษา และคาหนวยกิตท่ีลงทะเบียนเต็มจํานวน  

   4.3  หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (CGPA) เม่ือสิ้นปการศึกษา 2566 ต่ํากวา 2.50 จะพนสภาพ

การเปนนักศึกษาทุนและหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาทันที 

    4.4  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2567 เปนตนไป หากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

(CGPA) เม่ือสิ้นภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยใชทุนการศึกษา ต่ํากวา 2.50 จะพนสภาพการเปนนักศึกษาทุน

และหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาทันที  

5. หลักฐาน... 
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 5. หลักฐานการสมัคร 

  5.1   ใบสมัครขอรับทุน จํานวน 1 ฉบับ 

  5.2   ใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ 

  5.3   แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  จํานวน 1 เลม 

 6. การสมัครและประกาศผล 

   6.1  สมัคร ณ ศูนยรับสมัครนักศึกษาใหม หรือสมัคร Online ท่ี www.chonburi.spu.ac.th 

(ทุนการศึกษา) 

   รอบท่ี 1  ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2565   

    รอบท่ี 2  ตั้งแตวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2565 

   6.2  สัมภาษณและประกาศผล ณ วันยื่นแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

          ประกาศ   ณ   วันท่ี   10   กันยายน  พ.ศ. 2565 

                                                               
                   (ดร.บุษบา ชัยจินดา) 

                                                          รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี    

 

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