
  

 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง   ทุนการศึกษา SPUC Portfolio 3D ประจําปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------- 

 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาต่อสาํหรับผูเ้รียนดี หรือกิจกรรมดี หรือคนดี ไดมี้

โอกาสศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีโดยยืน่ Portfolio มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จึงจดัสรรงบประมาณ

ทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 1.   ลกัษณะทุนการศึกษา 

    รอบที ่1 สมคัรพร้อมชาํระคา่บาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตท่ี 

ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เตม็จาํนวน  

   หลกัสูตร 4 ปี 

   จะไดรั้บงดเวน้ค่าเล่าเรียน จาํนวนเงิน 30,000 บาท โดยแบ่งเป็น 8 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565    เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1/2566   เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2566   เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1/2567   เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2567    เป็นเงิน 2,500 บาท 

       หลกัสูตรเทยีบโอน 

  จะไดรั้บงดเวน้ค่าเล่าเรียน จาํนวนเงิน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1/2565   เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565    เป็นเงิน 2,500 บาท 

 

 

รอบท่ี 2... 
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  รอบที ่2 สมคัรพร้อมชาํระคา่บาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิตท่ี 

ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เตม็จาํนวน  

   หลกัสูตร 4 ปี 

  จะไดรั้บงดเวน้ค่าเล่าเรียน จาํนวนเงิน 20,000 บาท โดยแบ่งเป็น 6 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1/2565   เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565    เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1/2566   เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2566    เป็นเงิน 2,500 บาท 

  หลกัสูตรเทยีบโอน 

  จะไดรั้บงดเวน้ค่าเล่าเรียน จาํนวนเงิน 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดงัน้ี 

 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1/2564   เป็นเงิน 5,000 บาท 

 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564    เป็นเงิน 2,500 บาท 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1/2565   เป็นเงิน 2,500 บาท 

  2.   จํานวนทุนการศึกษา ไม่จาํกดัจาํนวนทุน 

 3.   คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษา 

  3.1   เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

(ปวช.) ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

  3.2 เป็นผูส้มคัรเรียนท่ียืน่แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในช่วงระยะเวลาตามประกาศการให้

ทุนโดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี        

         3.2.1 เรียนดี มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาล่าสุด ไม่น้อยกวา่ 3.00 หรือ

         3.2.2 กิจกรรมดี มีผลงานการทาํกิจกรรมเป็นท่ียอมรับ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรือ

         3.2.3 คนดี เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

  3.3  ชาํระค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าเล่าเรียนท่ีลงทะเบียนเตม็จาํนวน 

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  3.4 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนการศึกษาอ่ืนใดของมหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  

(ยกเวน้กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา)  

 

4. เง่ือนไข... 
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        4.   เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

  4.1   เป็นผูผ้า่นการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการฯ 

  4.2   จะไดรั้บส่วนลดคา่เล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา เม่ือชาํระค่าบาํรุงการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเต็มจาํนวน ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  4.3 หากผลการเรียนเฉล่ียสะสมเม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยใชทุ้นการศึกษา 

ตํ่ากว่า 2.50 จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาทุนและหมดสิทธ์ิรับทุนการศึกษาทนัที 

 5. หลกัฐานการสมัคร 

  5.1   ใบสมคัรขอรับทุน  จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.2   ใบแสดงผลการเรียนภาคล่าสุด จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.3   สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.4   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.5   แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  จาํนวน 1 เล่ม 

 6. การสมัครและประกาศผล 

  6.1  สมคัร ณ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่ หรือสมคัรออนไลน์ท่ี www.chonburi.spu.ac.th 

(ทุนการศึกษา) 

     รอบที ่1  ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2563   

      รอบที ่2  ระหว่างวนัท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2563 

  6.2   สัมภาษณ์และประกาศผล ณ วนัยืน่แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กนั 
 

            ประกาศ   ณ   วนัท่ี   21   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563                                          

                                                     
            (ดร. บุษบา  ชยัจินดา) 

                                                                    รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี    

 

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