
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
เร่ือง  ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาทีม่ีความสามารถพเิศษด้านกจิกรรมและ

ศิลปวฒันธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 
............................................ 

                  เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษดา้นกิจกรรมและศิลปวฒันธรรม 
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายแก่ผูท่ี้ก าลงัศึกษาในมหาวทิยาลยั 
ศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี โดยทุนการศึกษาท่ีจะมอบใหส้ าหรับปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
                      1. ลกัษณะทุน 
                ผูรั้บทุนจะไดรั้บส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  50% 
ตลอดปีการศึกษา 2562  (ยกเวน้รายวชิาตามแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ีตอ้งช าระค่าหน่วยกิตเตม็จ านวน) ส่วน
รายวชิาท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่น หรือรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้เพิกถอนไดส้ัญลกัษณ์ W หากผูรั้บทุน
ลงทะเบียนเรียนใหม่จะตอ้งช าระค่าหน่วยกิตเตม็จ านวน 
 2. จ านวน 15 ทุน 
 3. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 
      3.1 ก าลงัศึกษา ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี ทุกคณะ/สาขาวชิาและทุกชั้นปี
  3.2  มีความประพฤติเรียบร้อย 
  3.3  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (CGPA) ไม่ต ่ากวา่ 2.25 
  3.4 ไม่รับทุนอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี (ยกเวน้กองทุนเงินใหกู้ย้มื  
เพื่อการศึกษา) 
  3.5 มีจิตอาสา บ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม และช่วยเหลือกิจกรรมมหาวทิยาลยัอยา่ง 
สม ่าเสมอ  
  3.6  มีความสามารถพิเศษดา้นกิจกรรมและศิลปวฒันธรรม มีผลงานยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี  
 4. เง่ือนไขการให้ทุน 
  4.1 ในระหวา่งรับทุนตอ้งรักษาผลการเรียนเฉล่ียสะสม (CGPA) ไม่ต ่ากวา่  2.00  เม่ือส้ินภาค 
การศึกษาทุกภาค 
  4.2  ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการเพื่อส่งเสริมช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 
   4.3 ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือมหาวทิยาลยัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีมหาวทิยาลยั 
จดัข้ึน 
  4.4 เป็นตวัแทนของมหาวทิยาลยั เขา้ร่วมแข่งขนั หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ กบัหน่วยงาน 
ภายนอกในนามมหาวทิยาลยั 

                           
                 5. หลกัฐาน... 



 
 

2 
 

 5. หลกัฐานในการสมัครขอรับทุน  
  5.1  ใบสมคัรขอรับทุน 
  5.2  ใบแสดงผลการศึกษา ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้นอยา่งละ  
1 ฉบบั 
  5.3   รูปถ่ายสีคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ด า ขนาด 1 น้ิว  จ  านวน 2 รูป 
  5.4   หลกัฐานท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวด หรือแข่งขนั หรือการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น 
ศิลปวฒันธรรม เช่น ส าเนาวุฒิบตัร หรือส าเนาเกียรติบตัร เป็นตน้ 
  5.5 หลกัฐานการท ากิจกรรมจิตอาสาหรือการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 6.  การรับสมัคร การคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และการรายงานตัวเพือ่ลงทะเบียนเรียน  
  6.1 รับสมคัร ตั้งแต่บดัน้ี ถึงวนัเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2562 ณ ส านกังานบริการสวสัดิการ
นกัศึกษา   
   6.2  การคดัเลือก จะท าโดยการสัมภาษณ์ ในวนัพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. 
 ณ  หอ้งประชุม 1 ชั้น 2  อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์  
  6.3   ประกาศผลการคดัเลือก ในวนัพฤหสับดีท่ี 8 สิงหาคม 2562 ท่ี www.east.spu.ac.th 
  6.4   รายงานตวัเพื่อลงทะเบียนเรียน ในวนัเสาร์ท่ี 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ส านกังานบริการสวสัดิการนกัศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ หากไม่มารายงานตวั  
เพื่อลงทะเบียนเรียนตามท่ีก าหนดไวจ้ะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 

                       จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

            ประกาศ   ณ   วนัท่ี   6   ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                                                                  
                                                                        (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 
                                                                     รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี    
 

http://www.east.spu.ac.th/
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รายวชิาแนบท้ายประกาศ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาทีม่ีความสามารถพเิศษด้านกจิกรรมและ

ศิลปวฒันธรรม 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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