
   

 

 

ประกาศมหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

เร่ือง   ทุนการศึกษาสําหรับนักกฬีา ประจําปีการศึกษา 2564 
------------------------------------------------------------  

 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาการกีฬาควบคู่ไปกบัการพฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วทิยาเขตชลบุรี ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาํหรับเยาวชนท่ีมีความสามารถดา้นกีฬา ใหมี้โอกาส

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

  1.  ลกัษณะทุนการศึกษา 

      จะไดรั้บส่วนลดค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 50% ตลอดหลกัสูตร 

(ยกเวน้รายวชิาตามแนบทา้ยประกาศฉบบัน้ี ผูรั้บทุนการศึกษาตอ้งชาํระค่าหน่วยกิตเองเต็มจาํนวน) ส่วนรายวิชา

ท่ีนกัศึกษาสอบไม่ผา่นหรือรายวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้เพิกถอนไดส้ัญญลกัษณ์ W ผูรั้บทุนตอ้งลงทะเบียน

เรียนใหม่ และตอ้งชาํระ ค่าหน่วยกิตเตม็จาํนวน 

 2.  จํานวนทุนการศึกษา จาํนวน  19  ทุน 

 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษา 

     3.1 สาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส. ) และอายไุม่เกิน 25 ปี 

   3.2 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (CGPA) ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) ประกาศนียบตัร-

วชิาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ตํ่ากวา่ 2.00  

   3.3 มีความประพฤติเรียบร้อย  

    3.4 เป็นนกักีฬาทีมชาติไทย หรือเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาระหวา่งประเทศ หรือในการแข่งขนั

กีฬาระดบัประเทศ หรือระดบัภาค โดยมีผลงานยอ้นหลงัไม่เกิน 3 ปี 

  3.5 ผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการของมหาวทิยาลยัฯ 

  3.6 รายงานตวัลงทะเบียนเรียน ชาํระเงินค่าบาํรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเตม็จาํนวน  

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

  3.7  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บทุนอ่ืนใดของมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี (ยกเวน้กองทุนเงิน

ใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา) 

 4.  เง่ือนไขการรับทุนการศึกษา 

                         4.1 จะไดรั้บการงดเวน้ค่าหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา เม่ือชาํระค่าบาํรุงการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เตม็จาํนวน 

        4.2 หากผลการเรียนเฉล่ียสะสม (CGPA) เม่ือส้ินภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนโดยใช ้

ทุนการศึกษา ตํ่ากวา่ 2.25 จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาทุนและหมดสิทธ์ิรับทุนการศึกษาทนัที 

        4.3 เป็นนกักีฬาของมหาวทิยาลยัและลงแข่งขนัตามรายการแข่งขนัในนามมหาวทิยาลยั 
 

4.4  ไม่สมคัร… 
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   4.4 ไม่สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาใดๆ ทั้งในและต่างประเทศในนามของสถาบนัการศึกษาอ่ืน 

   4.5 ไม่สมคัรเขา้แข่งขนักีฬาใดๆ ในนามสมาคม หรือสโมสรในรายการท่ีมหาวทิยาลยัเขา้ร่วม

การแข่งขนั 

    4.6  ตอ้งขยนั หมัน่ฝึกซอ้ม รักษาสภาพการเป็นนกัศึกษาทุนกีฬา และพฒันาความสามารถ 

ดา้นกีฬาเสมอ 

       4.7 ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือมหาวิทยาลยัในการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัจดัข้ึน 

   4.8 หากผดิเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงใน 4.2 ถึง 4.7 มหาวทิยาลยัมีสิทธ์ิในการพิจารณาระงบั

การใหทุ้นการศึกษา 

 5.  หลกัฐานการสมัคร 

       5.1  ใบสมคัร       จาํนวน 1 ฉบบั 

       5.2  สาํเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1: พ) 

หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1)      จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.3  สาํเนาทะเบียนบา้น     จาํนวน 1 ฉบบั 

  5.4  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน    จาํนวน 1 ฉบบั 

       5.5  รูปถ่ายสีคร่ึงตวั ไม่สวมแวน่ดาํ ขนาด 1 น้ิว    จาํนวน 1 รูป 

       5.6 หลกัฐานท่ีชนะการแข่งขนั เช่น สาํเนาเกียรติบตัร ภาพถ่ายเหรียญท่ีไดจ้ากการแข่งขนั

รายการต่างๆ เป็นตน้ 

 6.  การสมัครและประกาศผล  

       6.1 สมคัรตั้งแต่บดัน้ีถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ณ ศูนยรั์บสมคัรนกัศึกษาใหม่ หรือสมคัร

ออนไลน์ ท่ี www.chonburi.spu.ac.th (ทุนการศึกษา) 

       6.2  คดัเลือกโดยการสัมภาษณ์ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม 1 

ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พคุยาภรณ์  

        6.3  ประกาศผลการคดัเลือกในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ท่ี www.chonburi.spu.ac.th 

       6.4  รายงานตวัเพื่อลงทะเบียนเรียนในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สาํนกังาน

บริการสวสัดิการนกัศึกษา ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ หากไม่มารายงานตวัเพื่อลงทะเบียนเรียน

ตามท่ีกาํหนดไวจ้ะถือวา่สละสิทธ์ิ 
   

 จึงประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

            ประกาศ   ณ   วนัท่ี   21   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                                                           
                                                                   (ดร.บุษบา  ชยัจินดา) 

                                                            รองอธิการบดี วทิยาเขตชลบุรี    

 

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

ทุนการศึกษาสําหรับนักกฬีา ประจําปีการศึกษา 2564 

(ผู้รับทุนการศึกษาต้องชําระค่าหน่วยกติเองเต็มจํานวน) 
 

1.  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.1 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    ICT390 การฝึกงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ICT491 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ICT492 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    ICT499 สหกิจศึกษาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

   WIL481 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1 

   WIL482 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2 

2.  คณะนิติศาสตร์   

           2.1 สาขาวชิานิตศิาสตร์ 

    LLB499 สหกิจศึกษานิติศาสตร์ 

3.  คณะนิเทศศาสตร์ 

 3.1  สาขาวชิาการออกแบบส่ือดิจิทลั     

    DMD425 การฝึกปฏิบติังานการออกแบบส่ือดิจิทลั 

    DMD499 สหกิจศึกษาออกแบบส่ือดิจิทลั 

   WIL331 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 1 

   WIL361 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 3 

   WIL431 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 2 

   WIL461 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 4  

   WIL462 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 5 

4.  คณะบริหารธุรกจิ 

 4.1  สาขาวชิาการบริหารและการจัดการสมยัใหม่ 

    MGT499 สหกิจศึกษาการจดัการ 

   WIL331 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 1 

   WIL361 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 3 

   WIL431 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 2  

   WIL461 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 4  

   WIL462 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 5 

4.2  สาขาวชิา… 
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 4.2  สาขาวชิาการตลาดดิจิทลั 

    MKT499 สหกิจศึกษาทางการตลาด 

   WIL331 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 1 

   WIL361 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 3 

   WIL431 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 2 

   WIL461 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 4  

   WIL462 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 5 

 4.3  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน 

    ABM499 สหกิจศึกษาการจดัการธุรกิจการบิน 

   WIL331 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 1 

   WIL361 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 3 

   WIL431 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 2 

   WIL461 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 4  

   WIL462 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 5 

5.  คณะบัญชี   

 5.1   สาขาวชิาการบัญชี 

    WIL481  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1 

    ACT499 สหกิจศึกษาการบญัชี 

6.   คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 6.1   สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

    LSM499 สหกิจศึกษาทางการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

   WIL432 ประสบการณ์วชิาชีพ 1 

   WIL433 ประสบการณ์วชิาชีพ 2 

7.   คณะศิลปศาสตร์ 

 7.1.  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วและไมซ์ 

    TMT299 ประสบการณ์การทาํงาน 

    TMT499 สหกิจศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว 

   WIL331 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 1 

   WIL361 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 3 

   WIL431 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 2 

   WIL461 การบูรณาการการเรียนกบัการทาํงาน 4  

   WIL462 การบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 5 

 7.2 สาขาวชิา… 
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 7.2 สาขาวชิาภาษาจีนส่ือสารธุรกจิ 

    CBC299 ประสบการณ์การทาํงาน 

    CBC499 สหกิจศึกษาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ 

 7.3  สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกจิ 

    EBC299 ประสบการณ์การทาํงาน 

    EBC499 สหกิจศึกษาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 
 

******************************** 
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