
                                                                                                                                                                          
 

             
 

ประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

                   ประเภทดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                            ********** 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษา              
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ได้ มี โอกาสศึ กษ าต่ อ ใน ระดั บ อุดมศึ กษ า ทุ กคณ ะ (ยก เว้ น  คณ ะแพทยศาสตร์  คณ ะเภสั ชศาสตร์                         
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง) 
มหาวิทยาลัยสยาม จึงเห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษประเภทดนตรีไทย
นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย โดยให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ดังต่อไปนี้ 

 

๑. การสมัครและประกาศผล  
 

สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที ่๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ และสามารถ   
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cul.siam.edu หรือโทรติดต่อสอบถามได้ทีเ่บอร์ ๐๒-๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๕๑๒๗ 

๑.๑ หลักฐานการสมัคร 
 

 - ใบสมัคร  จ านวน ๑ ชุด - ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน ๑ ใบ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ใบ - ส าเนาวุฒิการศึกษา จ านวน ๑ ใบ 

 - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป - แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
 

*เมื่อผู้สมัครสอบกรอกรายละเอียดและแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สมัครสอบน าใบสมัคร      
พร้อมเอกสารหลักฐานมาส่งได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓  ในวันท าการ วันอังคาร – วันเสาร์         
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *ให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาติดต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม*  
  

๑.๒  สัมภาษณ์และทดสอบความสามารถพิเศษ  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔                      
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓ 
 

๑.๓  ประกาศผล  วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที ่www.cul.siam.edu 
๑.๔  รายงานตัว   วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคาร ๔ ชั้น ๓                

เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 

หมายเหตุ  วันเวลาในการประกาศข้างต้นทางมหาวิทยาลัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากอยู่
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดยทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะแจ้งประกาศประชาสัมพันธ์
ให้ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
    

 

         

http://www.cul.siam.edu/
http://www.cul.siam.edu/


 ๒ 

๒.  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา 
       (๒.๑)  จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน ๒๒ ปี นับถึงวันสมัครขอรับทุน   
       (๒.๒)  มีความช านาญในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย หรือความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ไทย หรือการขับร้องเพลงไทย จากคณะกรรมการพิจารณาทุนความสามารถพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งข้ึน 
       (๒.๓) เป็นผู้มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม 
ส าหรับผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสยามอยู่เดิมแล้ว และมีคุณสมบัติครบตามข้อ (๒.๒) สามารถยื่นใบสมัครสอบ
คัดเลือกทุนการศึกษาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสยามก็ย่อมกระท าได้ 
 

๓. จ านวนทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและลักษณะการให้ทุน    
          -   ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และการขับร้องเพลงไทย  

         -   ลักษณะทุนการศึกษา (ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร) 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยามภาคการศึกษาที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประเภททุนศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๕ ทุน                       
(ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
 

๔.  เกณฑ์การคัดเลือก 
นักศึกษาผู้เข้าสอบคัดเลือกทุนต้องมีคุณสมบัติตาม (ข้อ.๒)  และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

พิจารณาทุนความสามารถพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

(๔.๑) การสอบคัดเลือก (ภาคปฏิบัติด้านดนตรีไทย) 
 - ประเภทเครื่องดนตรีไทย 

นักศึกษาผู้เข้าสอบคัดเลือกทุนจะต้องมีความช านาญในเครื่องดนตรีไทย ดังต่อไปนี้   
ปี่พาทย์  ได้แก่ ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม  ฆ้องวงใหญ่  ฆ้องวงเล็ก  ปี่ใน   
เครื่องหนัง ได้แก่ ตะโพนไทย  กลองทัด  กลองแขก  โทนชาตรี  โทน- ร ามะนา 
เครื่องสาย ได้แก่ จะเข้  ซอด้วง  ซออู้  ซอสามสาย  ขลุ่ย  ขิม 
 

นักศึกษาผู้เข้าสอบคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย ประเภทเครื่องปี่พาทย์และเครื่องสาย 
สอบบรรเลงเพลงต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดดังนี้ 

สอบ 
 - เพลงเถา         จ านวน ๑ เพลง  

      - เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย   จ านวน ๑ เพลง 
  - เพลงไทยตามความถนัดเฉพาะเครื่องมือที่ทดสอบ จ านวน ๑ เพลง 
 

การทดสอบหน้าทับส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องหนังให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการพิจารณาทุน  

 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 (๔.๒)  การสอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติด้านการขับร้องเพลงไทย) 
 - ประเภทการขับร้องเพลงไทย 

นักศึกษาผู้เข้าสอบคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษด้านการขับร้องเพลงไทย สามารถขับร้องเพลงไทย 
ได้ถูกต้องและไพเราะโดยทดสอบขับร้องเพลงไทย  ดังต่อไปนี้ 

สอบ  
      - ขับร้องเพลงไทย   ประเภทเพลงสองชั้น    จ านวน ๑ เพลง 
      - ขับร้องเพลงไทย  เพลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ไทย  จ านวน ๑ เพลง 
      - ขับร้องเพลงไทย  ตามความถนัด    จ านวน ๑ เพลง   

 

 (๔.๓)  การสอบคัดเลือก  (ภาคปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ไทย) 
นักศึกษาผู้เข้าสอบคัดเลือกทุนความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์ไทยร าได้อย่างถูกต้องสวยงาม  

ตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย ดังนี้ 
(๔.๓.๑) สอบ  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  ประเภท  ร าเดี่ยว        จ านวน ๑ ชุด (ไม่จ ากัดชุดการแสดง) 
(๔.๓.๒) สอบ  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  ประเภท  ร ามาตรฐาน  จ านวน ๑ ชุด (ไม่จ ากัดชุดการแสดง) 
(๔.๓.๓) สอบ  การแสดงนาฏศิลป์ไทย  ประเภท  ร าพื้นเมือง    จ านวน ๑ ชุด (ไม่จ ากัดชุดการแสดง) 
 

 

     การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทย คณะกรรมการสอบพิจารณา
ทุนสามารถทดสอบความสามารถพิเศษอ่ืนๆ นอกเหนือจากประกาศ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการที่สามารถทดสอบได้ 

 

๕. เกณฑ์การให้คะแนนการสอบคัดเลือก 
   - บุคลิกภาพ       ๑๐ คะแนน 
   - ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและความรู้ทั่วไป (การสอบสัมภาษณ์)  ๒๐ คะแนน 
   - ทักษะการปฏิบัติด้านการแสดงและการบรรเลง   ๖๐ คะแนน 
    (ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทย) 

- ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม (แฟ้มผลงาน)    ๑๐  คะแนน 
         รวมคะแนน ๑๐๐ คะแนน  
 
 

๖. ข้อบังคับของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  
(๖.๑) นักศึกษาทุนความสามารถพิเศษเมื่อได้เข้าศึกษาแล้วจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละภาค   
การศึกษาไมต่่ ากว่า  ๒.๐๐ ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร 
 ของมหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้คณะกรรมการพิจารณา

ทุนที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสนอความเห็นต่อท่านอธิการบดี เพ่ือใช้ดุลยพินิจจะให้ตัดทุน
หรือไม่ ถ้าตัดทุนนักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา      

(๖.๒)   หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อเทอมไม่ถึง ๒.๐๐ นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด     
ในภาคการศึกษาต่อไป 

(๖.๓)   ในระหว่างที่นักศึกษาถูกตัดทุนและออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอง หากยั งช่วยกิจกรรมการบรรเลง      
ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และขับร้องเพลงไทยให้กับมหาวิทยาลัยโดยมีคะแนนสอบในภาคการศึกษาถัดไป
เฉลี่ยสะสมแล้วไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิ์ขอรับทุนตามปกติส่วนค่าใช้จ่ายที่ออกไปในภาค
การศึกษาก่อนจะขอถอนคืนไม่ได้ 

(๖.๔)   ในกรณีที่นักศึกษาทุนผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบให้ลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหน่วยกิตการศึกษาในแต่
ละภาคเรียน หากนักศึกษาได้ท าผิดเงื่อนไขการรับทุนโดยเหตุอันไม่สมควร จะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษา   
ที่ใช้ไปคืนเพราะเหตุผิดเงื่อนไขในภาคเรียนนั้น 



 ๔ 

(๖.๕)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องน าผู้ปกครองมาเพ่ือรับทราบ กฎระเบียบ ข้อบังคับในการขอรับ
ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสยาม ในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ 

(๖.๖)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
         และส าเนาใบลงทะเบียนมาเก็บไว้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือประโยชน์ต่อการตรวจสอบผลการเรียนของ    

นักศึกษา 
(๖.๗)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งและท าการฝึกซ้อมตามวัน เวลา ที่อาจารย์ผู้ฝึกสอน

ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
(๖.๘)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องแสดงดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย หรือขับร้องเพลงไทยให้แก่มหาวิทยาลัยใน

โอกาสต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๖.๙)  นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการอนุมัติทุนการศึกษานั้น ในทุก ๆ ปี จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการเข้าร่วมงาน

กิจกรรม และผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถ ประจ าปีๆ ละ ๑ ครั้ง เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้รับ
ทุนการศึกษาในปีต่อไป 

(๖.๑๐) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและต้องปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม  

(๖.๑๑) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับในข้อ  (๖.๗,๖.๘,๖.๙ และ ๖.๑๐)  
          ต้องถูกตัดทุนและต้องออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาของภาคการศึกษาต่อไปเอง 
(๖.๑๒) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี ในหนึ่งปีการศึกษา จะต้องน าผู้ปกครองมาเข้าร่วมประชุมเพ่ือ  

รับทราบข้อมูลผลการเรียน ผลการปฏิบัติงานด้านการแสดงและการเข้าร่วมกิจกรรมงานประจ าปี 
(๖.๑๓) นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาที่ถูกตัดทุนทุกกรณจีะต้องน าผู้ปกครองมาเพ่ือรับทราบสาเหตุของการถูกตัด
ทุนการศึกษา 
 

๗.  การพิจารณาโทษ 
(๗.๑)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาอาจถูกพิจารณาลงโทษ  ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
(๗.๑.๑)  ไม่มาท าการฝึกซ้อมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๗.๑.๒)  ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย หรือท าให้แตกความสามัคคี 
(๗.๑.๓)  ไม่เข้าร่วมงานและรับผิดชอบกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

                      มหาวิทยาลัยสยามในโอกาสต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๗.๑.๔)  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของอาจารย์ผู้ฝึกสอนและผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
(๗.๑.๕)  การท าอันขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับวินัยนักศึกษา 
การพิจารณาก าหนดโทษนักศึกษาที่ได้รับทุนให้อาจารย์ผู้ฝึกสอนท าบันทึกรายงานผ่านผู้อ านวยการ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าเสนอต่อท่านอธิการบดีพิจารณาสั่งการ ค าสั่งของท่านอธิการบดี ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๘. บทลงโทษ 
(๘.๑)  ว่ากล่าวตักเตือน 

 (๘.๒)  ท าทัณฑ์บน 
 (๘.๓)  ระงับการให้ทุนการศึกษา 
 

 
 
 
 




