
สัญญารับทุนบัณทิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา................ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

     
 

สัญญาท าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันที่...............เดือน............................พ.ศ................ 

โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษา ประเภท                     
ทุนบัณทิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือศึกษาให้นักศึกษาสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาและวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ น ามาซึ่งการเพ่ิม
ผลงานวิจัยของหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการได้มา
ซึ่งบัณฑิตที่มคีุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดท าสัญญาการรับทุน และสัญญาค้ าประกัน
การรับทุนผูกพันกับผู้ไดร้ับทุน และผู้ค้ าประกัน ดังข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาดังนี้  

และโดยที่ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... ..........

หมายเลขบัตรประชาชน.............................................. ..เกิดเมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ.................. 

อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่..................... ตรอก/ซอย........................ ........ต าบล/แขวง.................................... 

อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด..............................บิดาชื่อ................................................................. 

มารดาชื่อ...................................................................ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ได้รับทุน” และเป็นผู้ได้รับการ

คัดเลือกตามเจตจ านงดังกล่าวข้างต้น 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักชื่อ............................... .............................................................

สังกัด........................................................................................................................................................................... 

ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้ได้รับทุนตกลงรับทุนบัณทิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

ประจ าปกีารศึกษา.................มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน...........ปี นับตั้งแตภ่าคการศึกษาที่ .................................ถงึ

ภาคการศึกษาท่ี.................................... 

ข้อ 2 ผู้ให้ทุนตกลงจ่ายเงินทุนให้แก่ผู้ไดร้ับทุน ดังรายการต่อไปนี้ 
        2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 3 ผู้ไดร้ับทุน จะตั้งใจ และขยันหมั่นเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะฝึกอบรมโดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
ทอดทิ้ง ยุติ หรือยกเลิกการศึกษา และจะปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งและข้อก าหนดที่บังคับใช้อยู่ในวันท าสัญญานี้
และที่ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ทุนบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และท่ีจะประกาศบังคับใช้ภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบค าสั่ง และข้อก าหนด
ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของข้อสัญญานี้ 

หน้า 2 / ข้อ 4 ผู้ไดร้ับทุนจะต้อง..... 

 

ลายมือชื่อผู้ได้รับทุน ........................................................ 
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ข้อ 4 ผู้ได้รับทุน จะต้องส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพนักศึกษาไปยังกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ทุกสิ้นเดือน ตามรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่คณะก าหนด  

ข้อ 5 ผู้ไดร้ับทุน จะต้องส่งรายงานผลการรับทุนพร้อมใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษานั้น เมื่อ    
สิ้นภาคการศึกษา ตามรูปแบบรายงานผลการรับทุนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด  

ข้อ 6  ผู้ได้รับทุน จะต้องช่วยปฏิบัติงานตามภาระงานที่สาขาวิชามอบหมายไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
และไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของคณะหรือมหาวิทยาลัย ตามที่คณะขอให้เข้าร่วม 

ข้อ 7 ผู้ไดร้ับทุน จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ 1 ที่เข้าศึกษาและต้องส่งรายงานผล
คะแนนการสอบภาษาอังกฤษพร้อมส่งรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษา ซึ่งผลคะแนนภาษาอังกฤษที่
รายงานในแต่ละครั้งจะต้องมีคะแนนที่เพ่ิมขึ้นทุกครั้ง หากผลคะแนนไม่เพ่ิมขึ้น จะต้องท าแผนรายงานเ พ่ือชี้แจง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้  
ผู้ได้รับทุน จะต้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษภายใน 4 ภาคการศึกษา หากผู้ได้รับทุนไม่สามารถสอบผ่าน
คะแนนภาษาอังกฤษได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะมีผลต่อการพิจารณาการให้ทุนในภาคการศึกษาถัดไป 

ข้อ 8 ผู้ได้รับทุน สามารถรับทุนภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ แต่ต้อง     
ไม่ขัดกับเงื่อนไขของแหล่งทุน ทั้งนี้ สามารถรับทุนซ้ าซ้อนได้เฉพาะในส่วนของค่าครองชีพรายเดือนเท่านั้น 

ข้อ 9 ผู้ได้รับทุน จะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
โดยเรื่องท่ี 1 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ในฐานข้อมูล Web of Science ที่มี impact factor ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ และเรื่องที่ 2 
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล 
Scopus เป็นอย่างน้อย ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ความเห็นชอบ  ไม่ว่านักศึกษาจะได้รับทุนครบตาม
ระยะเวลาการรับทุนก าหนดหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 10 ผู้ไดร้ับทุนยินยอมให้ผู้ให้ทุนบอกเลิกสัญญาและระงับการให้เงินอุดหนุนตามสัญญานี้ โดยผู้ได้รับทุน
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีต่อไปนี้       
        10.1 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้ระงับทุน 
         10.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 3.00       
        10.3 ไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผ่านได้ภายใน 3 ภาคการศึกษา โดยเริ่มนับระยะเวลา
ตั้งแต่เข้าศึกษา จนถึงวันปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษานั้น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
                10.4 ลาออก/พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย    
                10.5 มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
                10.6 ลาพักการศึกษา         
                10.7 ผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาที่ได้ก าหนดไว้       
                   10.8 นักศึกษาที่ไม่ส่งรายงานความก้าวหน้าผลการรับทุนตามที่คณะก าหนด จะถูกพิจารณาระงับการให้
ทุนในภาคการศึกษาถัดไป  

       หน้า 3 / การบอกเลิกสัญญา...... 

         ลายมือชื่อผู้รับทุน ..............................................................  
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 การบอกเลิกสัญญาตามวรรคแรกผู้ให้ทุนจะมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับทุน พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา 

 

กรณีที่ผู้ได้รับทุน ไม่ได้ตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถ ลาออกจากการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ ได้รับทุนจะต้องคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับไปแล้วให้กับคณะ หรือตามที่คณะ
เห็นสมควร  เว้นแต่จะยุติ หรือยกเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผู้ให้ทุน  

ข้อ 11 เงินที่จะชดใช้คืนและค่าเสียหายตามสัญญานี้ผู้รับทุนจะช าระให้แก่ผู้ให้ทุนทั้งหมดภายในก าหนด  
30 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา หากไม่ช าระให้ภายในก าหนดหรือช าระให้แต่ไม่ครบ ผู้รับทุน
ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยังมิได้ช าระในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนกว่าจะช าระเงินครบถ้วน 

ข้อ 12 เอกสารแนบท้ายสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งจัดท าขึ้นในภายหน้าให้ถือว่าเป็น      
ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองให้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ให้ทุน 

สัญญานี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญา
และเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานโดยผู้ให้ทุน และ
นักศึกษาผู้ได้รับทุนต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………......................……………………… ผู้ให้ทุน 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ)                               
                           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

(ลงชื่อ)……………............………….........…………… ผู้ไดร้ับทุน             
            (...................................................................) 

 
   (ลงชื่อ)………......…….……………………......อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/พยาน 

       (.............………………..........……………..) 

 
  (ลงชื่อ)………...…….……………................ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/พยาน 

                (…….……….......………...............………) 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะท าสัญญา 

 

   (ลงชื่อ)……………...…….........……………….....ผู้ไดร้ับทุน 
            (……..........…………..............…………..) 



หนังสือยินยอมใหท้ าสัญญารับทุน 

 

     เขียนที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

วันที่.........เดือน.........................พ.ศ................ 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................หมายเลขบัตรประชาชน.................................
เกิดเมื่อวันที่.....................เดือน...................................................... พ.ศ...........................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่........................
ตรอก/ซอย............................................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด......................................................................................ได้รับทราบข้อความในสัญญารับทุนบัณทิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปกีารศึกษา..............................................................
ที่ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................คู่สมรสของข้าพเจ้าท าสัญญารับทุนบัณทิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผูกพันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบร่วมกับ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................ตามสัญญาที่ท าไว้นั้น 
ทุกประการ  
 

 

(ลงชื่อ)………………………………...…………………ผู้ให้ความยินยอม 
        (………………………..……….………………..) 

 
 

 (ลงชื่อ)………………………………...…………………พยาน 
         (………………………..……….………………..) 

 
 

(ลงชื่อ)………………………………...…………………พยาน 
        (………………………...……….………………..) 

 
 

 

 

 

 

 

 



สัญญาค  าประกัน 
 

     เขียนที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 วันที่............เดือน...............................พ.ศ.............. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................หมายเลขบัตรประชาชน.....................................

เกิดเม่ือวันที่..............เดือน........................................พ.ศ...............อายุ...............ปี อาชีพ.........................................

อยู่บ้านเลขท่ี.................ซอย..................................ถนน .................................ต าบล/แขวง.......................................

อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด .............................ชื่อสามี/ชื่อภรรยา................................................................ 

เกี่ยวข้องกับผู้ให้สัญญาโดยเป็น .........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค  าประกัน” 

 ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ดังข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... ได้ท าสัญญาเพ่ือรับทุนบัณทิตศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา...............กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และได้ท าสัญญาไว้ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่...........เดือน...................................พ.ศ..............นั้น 

ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว จึงขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าถ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ผดิสัญญาดังกลา่วด้วย

ประการใดๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามความ

รับผิดชอบของ(นาย/นาง/นางสาว).............................................................ตามสัญญาดังกล่าวทั้งสิ้นทุกประการ 

ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่า แม้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่      

(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................ข้าพเจ้าก็ตกลงยินยอมรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกันต่อไป 

หนังสือสัญญาฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจดีตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
 
  ลงชื่อ.......................................... .................................ผู้ค้ าประกัน 

       (..................................... ....................................) 
 
 
ลงชื่อ........................................................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
       (.................................................... .....................) 
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ลงชื่อ...........................................................................พยาน  
       (..........................................................................) 
 
 
ลงชื่อ...........................................................................พยาน  
      (..................................... .....................................) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 

 

  ลงชื่อ...........................................................................ผู้ค้ าประกัน  
      (...........................................................................) 

 

หมายเหตุ ผู้ค้ าประกัน  คือ 1. บิดา หรือ มารดา หรือ พี่ น้องร่วมบิดามารดา  บิดาหรือมารดาเดียวกัน  

                         โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ค้ าประกัน  หรือ      

                       2. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ      

                       3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป 


