
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
1.  ทุนเรียนดีประเภทที่ 1 จ านวน 2 ทุน 
ข้อเสนอทุน : ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจ านวน ตลอดระยะเวลา 4 ป ี
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.50 ขึ้นไป 
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

เงื่อนไขของผู้สมัคร 
1. มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.25 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
2.  ทุนเรียนดีประเภทที่ 2 จ านวน 4 ทุน 
ข้อเสนอทุน : ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 40,000 บาท โดยสนับสนุนภาคการศึกษาละ 5,000 บาท  
                 ระยะเวลา 4 ปี  (8 ภาคการศึกษา) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.00 ขึ้นไป 
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

เงื่อนไขของผู้สมัคร 
1. มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 3.00 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การคัดเลือก ส าหรับทุนเรียนดีประเภท 1 และ 2 
ในกรณีที่มีผู้สมัครทุนเรียนดปีระเภทที่ 1 และ 2 มากกว่าจ านวนทุนที่ก าหนด ผูส้มัครจะต้อง 
ผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ผู้รบัผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้ 

- ผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ที่จัดสอบโดยภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และต้องผา่นเกณฑ์คะแนน 
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- พิจารณาจาก Portfolio ของผู้สมัคร (ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม, ด้านความสามารถพิเศษ เป็นต้น)  

 
3.  ทุนประสบการณ์สร้างสรรค์  จ านวน 4 ทุน 
ข้อเสนอทุน : ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 30,000 บาท โดยสนับสนุนภาคการศึกษาละ 5,000 บาท  

      ระยะเวลา 6 ภาคการศึกษา 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.00 ขึ้นไป 
3. มีทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม หรือมีประสบการณ์การท ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
   โรงเรียน หรือเป็นผู้น ากิจกรรมของโรงเรียน  
4. มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

เงื่อนไขของผู้สมัคร 
1. มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.25 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 



4.  ทุนประเภททั่วไป  ไม่จ ากัดจ านวนทุน 
ข้อเสนอทุน : ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 15,000 บาท โดยสนับสนุนภาคการศึกษาละ 5,000 บาท  
                 ระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.00 ขึ้นไป 
3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 

เงื่อนไขของผู้สมัคร 
1. มีผลการเรียนระดับอุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.25 ขึ้นไป ทุกภาคการศึกษา 
2. เข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาและคณะวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 
 
     
********  กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้จาก QR code                                ******** 
 
 

                                                             https://forms.gle/tjykkecsSR749YJL9 
 

ปฏิทินเวลาในการเปิดรับสมัครทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2564 

วัน-เดือน-ปี ก าหนดการ 
บัดนี ้– 16 มิถุนายน 2564 เปิดรับสมัครทุน 4 ประเภท 
23 มิถุนายน 2564 สอบข้อเขียน (9.00 -12.00 น.) 

สอบสัมภาษณ์ (13.00-16.00 น.) 
25 มิถุนายน 2564 ประกาศผลทุนเรียนดี 
30 มิถุนายน 2564 รายงานตัว และลงทะเบียน 
 

การสอบข้อเขียน แบบทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1: แบบทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จ านวน 100 ข้อ) ประกอบด้วย  

- คณิตศาสตร์  
- ชีววิทยา  
- เคมี 

- ฟิสิกส์  
- ภาษาอังกฤษ  

ส่วนที่ 2:  ข้อเขียนทางด้านความรู้/ทักษะทางเทคโนโลยีการอาหาร (จ านวน 2 ข้อ) 
 
ผู้ประสานงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรนาถ บุญคง มือถือ 081-6682457 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ มือถือ 094-9236923 
หรือโทรเบอร์ภาควิชาฯ 02-8678026 ต่อ 5189 
 


