
 
ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

 เร่ือง   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับข้าราชการต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรภาค 2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
…………………………………..…………… 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อของขา้ราชการต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรภาค 2
ไดมี้โอกาสศึกษาต่อโดยไม่ตอ้งเดินทางเขา้ไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ขา้ราชการต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรภาค 2 ไดมี้โอกาสศึกษาต่อ
ในระดบัอุดมศึกษา โดยมอบใหแ้ก่ผูเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ทุนการศึกษาท่ีจะมอบใหใ้นปีการศึกษา 
2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะทุน 
    ทุนการศึกษาน้ีเป็นทุนท่ีใหศึ้กษาในระดบัปริญญาตรี ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขต
ชลบุรี ตลอดหลกัสูตรจนส าเร็จการศึกษาโดยไม่มีขอ้ผกูมดัใดๆ เก่ียวกบัการชดใชทุ้น ผูรั้บทุนจะไดรั้บการ
งดเวน้เฉพาะค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน (ยกเวน้รายวชิาตามแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ีตอ้งช าระค่าหน่วยกิต 
เตม็จ านวน) ส่วนรายวิชาท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น หรือรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้เพิกถอนไดส้ัญลกัษณ์ W 
ผูรั้บทุนตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่ และตอ้งช าระค่าหน่วยกิตเอง  
 2.  จ านวนทุนการศึกษา  ปีละ  1 ทุน  
  3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครขอรับทุน 
   3.1  เป็นขา้ราชการต ารวจสังกดัต ารวจภูธรภาค 2  โดยมีหนงัสือส่งตวั อยา่งเป็นทางการ 
จากผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 2 หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย                                                         
   3.2  ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษา
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ   
   3.3  ไม่เป็นนกัศึกษาเทียบโอนจากสถาบนัอ่ืน       
   3.4 มีความประพฤติดี โดยมีหนงัสือรับรองความประพฤติจากตน้สังกดั 
   3.5  ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
        3.6 เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีในคณะนิติศาสตร์ สาขาวชิานิติศาสตร์  
 4. เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับทุน      
    4.1 เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกจากต ารวจภูธรภาค 2 
   4.2 เม่ือไดรั้บทุน และเขา้เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัศรีปทุมแลว้จะตอ้งอยูใ่น 
เง่ือนไข ดงัน้ี 
     4.2.1  เม่ือส้ินภาคการศึกษาไดรั้บคะแนนเฉล่ียสะสม (CGPA ในระดบัปริญญาตรี)  
ไม่ต ่ากวา่ 2.50  
     
                                                                                                                                           4.2.2 ลงทะเบียน... 
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   4.2.2  ลงทะเบียนเรียนในสาขาวชิาท่ีไดรั้บทุนตามแผนการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
    4.2.3  มีความประพฤติดี  และปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบ วนิยั  ขอ้บงัคบั และค าสั่งของ
มหาวทิยาลยั 
   4.2.4  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
 5. หลกัฐานประกอบการยืน่สมัครขอรับทุน 
  5.1  ใบสมคัรขอรับทุน 
  5.2  ใบแสดงผลการเรียน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรขา้ราชการ อยา่งละ 1 ฉบบั 
  5.3  รูปถ่ายสีคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ด า ขนาด 1 น้ิว จ  านวน 1 รูป 
  5.4  หนงัสือส่งตวั จากต ารวจภูธรภาค 2 เพื่อขอรับทุน (ขอ้ 5.1-5.4 ส่งถึงมหาวทิยาลยั 
ศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ภายในวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562) 
  6. วนัรายงานตัวเพือ่ลงทะเบียนเรียน   
   ใหผู้รั้บทุนมารายงานตวัเพื่อลงทะเบียนในวนัเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  
ณ ส านกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์   
 

                  จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

             ประกาศ   ณ   วนัท่ี   11   กนัยายน  พ.ศ. 2561 
 

                                                                                   
                                                         (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 
                                                                        รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี    
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รายวชิาแนบท้ายประกาศ 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับข้าราชการต ารวจ สังกดัต ารวจภูธรภาค 2 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.1 สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
    BCS 490 โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
   BCS 499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 1.2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.2.1 กลุ่มมัลติมีเดีย 
    MMT 489 โครงงานทางดา้นเทคโนโลยีมลัติมีเดีย  
    MMT 499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 
  1.2.2   กลุ่มส่ือสาร 
    ICT 390 การฝึกงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    ICT 492 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    ICT 499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
2.  คณะนิติศาสตร์   
           2.1 สาขาวชิานิติศาสตร์ 
    LLB 499 สหกิจศึกษานิติศาสตร์ 
3.  คณะนิเทศศาสตร์ 
 3.1  สาขาวชิาออกแบบส่ือสาร     
    CMD 415 การเตรียมฝึกปฏิบติังานออกแบบส่ือสาร 
    CMD 416 การฝึกปฏิบติังานออกแบบส่ือสาร 
    CMD 499 สหกิจศึกษาออกแบบส่ือสาร 
4.  คณะบริหารธุรกจิ 
 4.1  สาขาวชิาการจัดการ 
    MGT 499 สหกิจศึกษาการจดัการ   
 4.2  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบิน 
    ABM 499 สหกิจศึกษาการจดัการธุรกิจการบิน   
 4.3  สาขาวชิาการตลาด 
    MKT 499 สหกิจศึกษาทางการตลาด  
5.   คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 5.1   สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
    LSM 499 สหกิจศึกษาทางการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   
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6.  คณะบัญชี   
 6.1   สาขาวชิาการบัญชี 
    ACT 491 เสริมสร้างประสบการณ์วชิาชีพบญัชี  
    ACT 499 สหกิจศึกษาการบญัชี 
7.  คณะศิลปศาสตร์ 
 7.1.  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 
    TMT 299 ประสบการณ์การท างาน 
    TMT 499 สหกิจศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว 
 7.2 สาขาวชิาภาษาจีนส่ือสารธุรกจิ 
    CBC 299 ประสบการณ์การท างาน 
    CBC 499 สหกิจศึกษาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 
 7.3  สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกจิ 
    EBC 299 ประสบการณ์การท างาน 
    EBC 499 สหกิจศึกษาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
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