ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เรื่อง ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจําปี การศึกษา 2564
-----------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีนโยบายที่จะส่ งเสริ ม สนับสนุน และเสริ มสร้าง
กําลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี และมีผลการเรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
ในการศึกษาเล่าเรี ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ลักษณะทุนการศึกษา
1.1 ประเภทที่ 1 ผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป เมื่อผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 7 ทุน
ดังนี้
1.1.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 1 ทุน
1.1.2 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จํานวน 1 ทุน
1.1.3 คณะนิ เทศศาสตร์
จํานวน 1 ทุน
1.1.4 คณะนิ ติศาสตร์
จํานวน 1 ทุน
1.1.5 คณะบัญชี
จํานวน 1 ทุน
1.1.6 คณะบริ หารธุรกิจ
จํานวน 1 ทุน
1.1.7 คณะศิลปศาสตร์
จํานวน 1 ทุน
1.2 ประเภทที่ 2 ผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 3.20-3.49 เมื่อผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะได้รับเป็ นเงินสดทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จํานวน 9 ทุน
2. จํานวนทุนการศึกษา จํานวน 16 ทุน
3. คุณสมบัติผ้ ูสมัครขอรับทุน
3.1 ประเภท 1
3.1.1 เป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
3.1.2 เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคปกติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
และมีจาํ นวนหน่ วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า 18 หน่วยกิต
3.1.3 เป็ นผูส้ อบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา ตามที่
กําหนดและต้องไม่เคยได้คะแนนรายวิชาใดตํ่ากว่า C และไม่มีรายวิชาใดปรากฏผลการเรี ยนในระดับ F
3.1.4 ไม่เป็ นนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิต
3.1.5 เป็ นผูม้ ี...
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3.1.5 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี เข้าร่ วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมจิต
อาสาบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3.1.6 ไม่เป็ นผูท้ ี่อยูร่ ะหว่างการได้รับทุนอื่นใดของมหาวิทยาลัย (ยกเว้นกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา)
3.2 ประเภทที่ 2 ผูท้ ี่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 3.20-3.49 เมื่อผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะได้รับเป็ นเงินสดทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จํานวน 9 ทุน
3.2.1 เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคปกติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา
และมีจาํ นวนหน่ วยกิตสะสมไม่ต่าํ กว่า 18 หน่วยกิต
3.2.2 เป็ นผูส้ อบได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา ตามที่
กําหนดและไม่มีรายวิชาใดปรากฏผลการเรี ยนในระดับ F
3.2.3 ไม่เป็ นนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิต
3.2.4 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี เข้าร่ วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
3.2.5 ไม่เป็ นผูท้ ี่อยูร่ ะหว่างการได้รับทุนอื่นใดของมหาวิทยาลัย (ยกเว้นกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา)
4. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
4.1 ประเภท 1 จะได้รับงดเว้นค่าหน่วยกิตในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 เมื่อชําระ
ค่าบํารุ งการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา เต็มจํานวน
4.2 ประเภท 2 จะได้รับเงินสด จํานวน 5,000 บาท ในพิธีไหว้ครู ประจําปี การศึกษา 2564
5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
5.2 ใบแสดงผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
จํานวน 1 ฉบับ
5.3 รู ปถ่ายสี ครึ่ งตัวไม่สวมแว่นดํา ขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 1 รู ป
5.4 สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน 1 ฉบับ
5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1 ฉบับ
5.6 สําเนา Transcript กิจกรรม หรื อหลักฐานการเข้าร่ วม
กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม
จํานวน 1 ชุด
5.7 หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัว
จํานวน 1 ชุด
6. การสมัคร...
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6. การสมัครและประกาศผล
6.1 สมัครระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สํานักงานบริ การ
สวัสดิการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ หรื อสมัครผ่านออนไลน์ ที่ www.chonburi.spu.ac.th
6.2 คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 อาคาร ดร.สุ ข-มาลินี พุคยาภรณ์
6.3 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ สํานักงานสวัสดิการนักศึกษา
ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ และที่ www.chonburi.spu.ac.th
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ดร.บุษบา ชัยจินดา)
รองอธิ การบดี วิทยาเขตชลบุรี

