สัญญารับทุนตรี-โท

ปิดอากร
แสตมป์
1 บาท

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2.5 ซม.

สัญญาเลขที่ 1-2558-02-……….......
เรื่อง

สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท, ตรี-เอก คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558

สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ณ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่
เมื่อวันที่.............................ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ผู้รับมอบอานาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้ทุน ” ฝ่ ายที่ห นึ่ง นาย/นาง/นางสาว........................................................................................
ตาแหน่ง........................................................... สังกัด.......................................................... คณะวิทยาศาสตร์
บัตรประจาตัวข้าราชการ / พนักงานเลขที่ ................................................. หมดอายุ............................................
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่า “อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก” ฝ่ายที่สอง กับ นักศึกษารับทุน นาย / นาง/ นางสาว
…….………….………………………..……………….....รหัสนักศึกษา........................................ ...นักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิชา.........................................................เกิดเมื่อวันที่ …...… เดือน ..………… พ.ศ …………… อายุ ………. ปี
แผนการศึกษาแบบ  ก 1  ก 2
อยู่บ้านเลขที่…………… ตรอก/ซอย …….........……… ถนน……………………….…… ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต………………………………จังหวัด …………………………… โทรศัพท์ ……………………………….……………………..
โทรศัพท์(มือถือ) ………………………………………บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .........................................................
บัตรหมดอายุ ............................. ออกให้ ณ ที่ว่าการอาเภอ.....................................จังหวัด ..................................
ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ-สกุล ........................................................ เบอร์โทรศัพท์..........................
ความสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้รับทุนเป็น พ่อ / แม่ / สามี / ภรรยา
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “นักศึกษาผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ของนักศึกษาผู้รับทุน
ได้ต รวจสอบแล้ ว ว่ านั กศึ กษาผู้ รั บ ทุ น เป็ น ผู้ ที่ มีคุ ณสมบัติ ครบถ้ ว นตามประกาศคณะวิ ทยาศาสตร์ เรื่อ งทุ น
สนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท, ตรี-เอก คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 แล้ว
ข้อ 2 นักศึกษาผู้รับทุน ตกลงรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
2.1 ช่ ว งที่ 1 ท าวิ จั ย ภาคฤดู ร้ อ น สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยรายเดื อ น เดื อ นละ 7,000 บาท
เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2.2 ช่วงที่ 2 สถานะเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ
7,000 – 8,000 บาท ภายใต้เงื่อนไข ต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านภายใน 60 วัน จึงจะปรับเงินเดือนเป็น
8,000 บาท ระยะเวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561

ลงลายมือชื่อนักศึกษารับทุน...............................................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก....................................................................
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2.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้รับทุน ตกลงจะรับเงินสนับสนุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามจ่ายจริง ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ภายใต้เงื่อนไข จะเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมแรกที่นักศึกษาได้สารองจ่ายเงินไปแล้วเมื่อนักศึกษาสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านภายใน 60 วัน และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
ข้อ 3 เงื่อนไขการรับทุน
3.1 นั ก ศึก ษาผู้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การศึก ษา ตรี -โท จะต้อ งมีผ ลงานตีพิ ม พ์ใ นวารสารระดั บ
นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของ สกว. อย่างน้อย 1 เรื่อง/ทุน ก่อนการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาญาโท
3.2 บทความต้ องมี กิต ติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่ า “ผลงานนี้ไ ด้รับ การ
สนับสนุ นจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย สงขลานครินทร์ สัญญาเลขที่ ..............” หรือ
ภาษาอังกฤษว่า “This work was supported by the Faculty of Science Research Fund, Prince of
Songkla University Contract no. ……………….”
3.3 นักศึกษาผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนอื่นๆ ที่มีรายการค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าใช้จ่าย
รายเดือน
3.4 ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรทุนของคณะฯหรือคณะฯต้องสมทบ เพื่อการศึกษาในระดับ
เดียวกันเมื่อทุนการศึกษานี้ได้เสร็จสิ้นลง
ข้อ 4 การรายงานผลการรับทุน
4.1 นั ก ศึ ก ษาผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งส่ ง รายงานรายงานความก้ า วหน้ า ในการวิ จั ย / ผลการศึ ก ษา
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาตามรูปแบบรายงานผลการรับทุนที่คณะฯ กาหนดเพื่อรายงานให้คณะกรรมการวิจัย และ
ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป
4.2 นั ก ศึกษาที่ ไม่ส่ งความก้า วหน้าในการวิจั ย / ผลการศึก ษา ภายในระยะเวลาที่คณะฯ
กาหนด ผู้รับทุนจะต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการวิจัย และทุนบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ทราบ
4.3 นักศึกษาที่ไม่ส่ งความก้าวหน้าในการวิจัย / ผลการศึกษา ตามที่คณะฯกาหนด จะถูก
พิจารณาระงับการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ 5 การบอกเลิก หรือยุติ หรือระงับการให้ทุน
นักศึกษาผู้รับทุนยินยอม ให้ผู้ให้ทุนบอกเลิก หรือยุติ หรือระงับการให้ทุนโดยผู้รับทุนจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และยินยอมชดใช้เงินเดือนและ/หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วตาม
สัญญาการรับทุน ในกรณีต่อไปนี้
5.1 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และคณะกรรมการวิ จั ย และทุ นบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์
เห็นสมควรให้ระงับทุน
5.2 ผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะที่ได้
กาหนดไว้
5.3 ตรี-โท : ไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านได้ภายในเวลา 60 วัน (นับตั้งแต่เปิดภาค
การศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย)
5.4 นักศึกษาผู้รับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ/หรือต้องพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาของบัณฑิตศึกษาวิทยาลัย
ลงลายมือชื่อนักศึกษารับทุน...............................................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก....................................................................

หน้าที่ 3

5.5 มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5.6 ลาพักการเรียน
5.7 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับบัณฑิตศึกษาต่ากว่า 3.25
5.8 นักศึกษาผู้รับทุนไม่ส่งผลการศึกษา รายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยตามกาหนด
โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ให้ทุนทราบ
5.9 นักศึกษาผู้รับทุน ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละ
ข้อในลักษณะที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อ 6 การเรียกทุนคืน
6.1 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้ตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษาหรือพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้รับทุนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือตามที่
คณะฯ เห็นสมควร
6.2 กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขต่างๆระหว่างการรับทุน เช่น ไม่เข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ภายหลังสาเร็จการศึกษาปริญญาตรี , ไม่สอบหรือสอบไม่ผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์/สอบวัดคุณสมบัติภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นต้น
6.3 การเรียกทุนคืน พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดยให้ผู้รับทุนคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะฯ หรือตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
ข้อ 7 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะต้องดูแลให้นักศึกษาผู้รับทุนทาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะให้สาเร็จได้ผลสมความมุ่งหมายของผู้ให้ทุน หากเกิดอุปสรรคไม่สามารถทาการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้
แล้วเสร็จได้ด้วยประการใดก็ดี หรือมีความประสงค์จะยุติการศึกษาวิจัย ตามสัญญานี้ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
และนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องรีบรายงานให้ผู้รับทุนทราบทันที และการยุติหรือยกเลิกการศึกษาวิจัยนี้ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุน
ข้อ 8 การบอกเลิกสัญญารับทุน ผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งนักศึกษาผู้รับทุนทราบ
ข้อ 9 กรณีนั กศึกษาผู้รั บทุน ต้องชดใช้เงินคืน นักศึกษาผู้รับทุนจะชาระเงินคืนแก่ผู้ให้ทุนทั้งหมด
ภายในกาหนด 30 วัน นับจากถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ทุน หากไม่ชาระให้ภายในกาหนดหรือชาระให้แต่
ไม่ครบทั้งนี้โดยความยินยอมของผู้ให้ทุนหรือไม่ก็ตาม นักศึกษาผู้รับทุนยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังไม่ได้
ชาระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
ข้อ 10 ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ในกรณีต่อไปนี้
10.1 ตาย
10.2 ตกเป็นผู้ไร้ความสามารถตามคาสั่งศาล จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เจ็บป่วยร้ายแรง
หรือพิการ โดยต้องได้รับหนังสือรับรองจากแพทย์
10.3 ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา
ข้ อ 11 เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ในการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญานี้ ผู้ รั บ ทุ น ได้ จั ด ให้ นาย/ นาง/ นางสาว
.........................................................................ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผุ้รับทุนโดยเป็น บิดา / มารดา กับผู้รับทุน
เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้รับทุนตามสัญญานี้
ลงลายมือชื่อนักศึกษารับทุน...............................................................................
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ในกรณีผู้ ให้ ทุน เห็ น สมควรให้ ผู้ รั บทุนเปลี่ ย นผู้ ค้าประกั น หรือผู้ ค้ าประกันตาย หรือตกเป็น คนไร้
ความสามารถ หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือศาลมีคาสั่งให้ล้มละลาย ในระหว่างอายุการค้า
ประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากผู้ให้ทุน หรือวันที่ผู้ค้าประกันเดิมตาย หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
หรื อเป็ น บุ ค คลล้ มละลายแล้ ว แต่ กรณี โดยผู้ ค้าประกั นรายใหม่ จะต้อ งค้าประกันตามสั ญญาค้าประกันเดิ ม
ทุกประการ และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญานี้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้ง สองฝ่ายได้อ่านทราบความ และเข้าใจ
ข้อความในสัญญาตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่ อหน้าพยานเป็นสาคัญ โดยผู้ให้ทุน และนักศึกษาผู้รับทุน
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ……………………..……………..…………………………….ผู้ให้ทุน
(รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ลงชื่อ………….………………………………………………..…….นักศึกษาผู้รับทุน
(………………..………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักผู้รับทุน
(………………………………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………....พยาน (หัวหน้าภาควิชา)
(……………………………….…………………..……..….)
ลงชื่อ………………………………………......พยาน (เลขานุการภาควิชาฯ)
(…………………………………………..…………………….)

ลงลายมือชื่อนักศึกษารับทุน...............................................................................
ลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลัก....................................................................

