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สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา 

เปนผูชวยวจัิย (Research Assistant) ปการศึกษา 2564 

 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น  ณ  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ   

เมื่อวันที่....................................................... ระหวาง คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

โดย คณบดคีณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร/ผูรับมอบอํานาจ ซึ่งตอไป ในสัญญานี้เรียกวา 

“ผูใหทุน” ฝายที่หนึ่ง นาย /นาง/นางสาว .....................................................................                            

ตําแหนง....................................................สังกัด........................................................... คณะวทิยาศาสตร 

บัตรประจําตัวขาราชการ / พนักงานเลขที่ ................................................  หมดอาย.ุ................................ 

ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้  เรียกวา “อาจารยที่ปรึกษาหลัก” ฝายที่สอง กับ  นักศึกษารับทุน                           

นาย/นาง/นางสาว…….………….………………………….…..…………รหัสนักศึกษา.................................................

นักศกึษาระดับปรญิญาโท สาขาวิชา....................................................................................................... 

เกดิเมื่อวันที่ …...…เดอืน..……………….… พ.ศ. …………… อายุ ………. ป  แผนการศกึษาแบบ   ก 1    ก 2     

อยูบานเลขที่………………ตรอก/ซอย ……...……… ถนน…………………………….…..… ตําบล/แขวง………………………………

อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด ………………………… โทรศัพท ……………………………….………โทรศัพท(มือถือ) 

……………………………………….………บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ .....................................................................    

บัตรหมดอายุ ............................................... ออกให ณ ที่วาการอําเภอ.................................................   

จังหวัด ................................................................. 

ผูที่สามารถตดิตอไดในกรณฉีุกเฉนิ  ช่ือ-สกุล .......................................  เบอรโทรศัพท............................ 

ความสัมพันธกับนักศกึษาผูรับทุนเปน    พอ  /  แม   /  สาม ี  /  ภรรยา 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรยีกวา “นักศกึษาผูรับทุน”   อกีฝายหนึ่ง   

 

  คูสัญญาทัง้สองฝายไดตกลงทําสัญญากันไวดังตอไปนี้ 

ขอ  1   อาจารยที่ปรึกษาหลัก  เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ของนักศึกษาผูรับทุน 

ไดตรวจสอบแลววานักศึกษาผู รับทุนเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะวิทยาศาสตร                   

เรื่องทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนผูชวยวิจัย (Research Assistant) ภาคการศึกษาที่ 1

ประจําปการศกึษา 2564 

สัญญาเลขที ่  1-2564-02- …....... 

ปดอากร 

แสตมป 

1 บาท 

ติดรูปถาย 

ขนาด 

1.5 x 2.5 ซม. 
สญัญารับทุน RA ระดับปริญญาโท 
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หนาที ่ 2 

ขอ  2   นักศึกษาผูรับทุน   ตกลงจะรับเงินอุดหนุนคาใชจาย เปนคาธรรมเนียมการศึกษาตาม

จายจรงิ  ตัง้แต ภาคการศกึษาที่  1  ปการศกึษา  2564  ถงึ  ภาคการศกึษาที่  2  ปการศกึษา  2565   

ขอ  3  นักศึกษาผูรับทุน ตกลงรับเงินสนับสนุนคาใชจายรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท             

เปนระยะเวลา 2 ป (24 เดอืน)  
 

ภาคการศึกษา เง่ือนไขการเบกิจายเดอืน 

1/2564 ผูรับทุนไดทําสัญญารับทุนกับผูใหทุนแลว  

2/2564 ผูรับทุนจะตองสอบโครงรางวทิยานพินธแลว และ 

มคีวามกาวหนาของผลงานอยางนอย 40 – 50% 

1/2565 ผูรับทุนจะตองสอบภาษาอังกฤษผานแลว และมีความกาวหนาของผลงาน

อยางนอย 60 – 70% 

2/2565 ผูรับทุนสามารถกําหนดวันสอบวิทยานิพนธได และอยางนอยผลงาน

จะตองไดรับการ Submit จากสํานักพมิพแลว 
  

 - เงินเดือนทุกงวดจะจายเมื่อผูรับทุนสงรายงานความกาวหนา พรอมแบบฟอรมการขอเบิก

เงนิเดอืน 

 - จะชะลอการเบิกจายเงินเดือนทุกครั้งที่ผูรับทุนไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเบิกจาย

เงนิเดอืนได และมผีลการเรยีนไมเปนไปตามแผน 

ขอ  4  นักศึกษาผูรับทุนที่เปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานภาครัฐ/เอกชน  ที่ไดรับ

คาจางหรอืมเีงินเดอืนประจําระหวางลาศกึษาตอ  กรณีไดรับเงินเดือนนอยกวาคาใชจายรายเดือนของทุนนี้ 

คณะฯ จะสมทบคาใชจายรายเดือนเพิ่มเติมในสวนตาง  และในกรณีที่ไดรับเงินเดือนมากกวาคาใชจายราย

เดือนของทุนนี้ จะไมไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายรายเดือน  หากคณะฯ ตรวจพบภายหลังวามีการเบิกจาย

เงินเดือนที่ผิดเงื่อนไข จะระงับการใหทุนทันที   ผูรับทุนยินยอมชดใชเงินเดือนทั้งหมดที่ไดรับไปแลว  และ

ผูรับทุนยนิยอมจะปฏบิัตติามเงื่อนไขของสัญญาขอ 5 ตอไป 

ขอ  5   นักศกึษาผูรับทุน ระดับปริญญาโท จะตองมีผลงานตีพิมพ ในวารสาร ระดับนานาชาติ 

ฐานขอมูล  ISI  อยางนอย  1  เรื่อง/ทุน  กอนการสําเร็จการศึกษา โดยผูรับทุนจะตองเปนผูนิพนธช่ือแรก 

(First Author) หรือเปนช่ือหลัก (Corresponding Author) ในกรณีที่ไมสามารถมีผลงานตีพิมพกอนสําเร็จ

การศึกษาได  อาจารยที่ปรึกษาจะตองรับรองวาจะดําเนินการใหผลงานไดรับการตีพิมพหรือตอบรับให

ตีพิมพ พรอมแนบ Manuscript  โดยอาจารยที่ปรึกษาจะไมมีสิทธิ์รับนักศึกษาเพื่อรับทุนผูชวยวิจัยคนใหม

จนกวาจะรายงานการตพีมิพใหผูใหทุน ทราบ  
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หนาที ่ 3 

ขอ  6  บทความตองมีกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) วา “ผลงานนี้ไดรับการ

สนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สัญญาเลขที่.......” หรือ 

ภาษาอังกฤษวา “This work was supported by the Faculty of Science Research Fund, Prince of Songkla 

University, Contract no. ……..”   

ขอ  7  หากนักศึกษาผูรับทุน ไมปฏิบัติตามสัญญาขอ 5 นักศึกษาผูรับทุนยินยอมชดใช

เงินเดือนทั้งหมดที่ไดรับไปแลว  และในกรณีที่ผูรับทุนเปนขาราชการหรือลูกจางของหนวยงานภาครัฐ/

เอกชน ที่ไดรับคาจางหรือมีเงินเดือนประจําระหวางลาศึกษาตอ จะตองชดใชคาธรรมเนียมการศึกษา

ทัง้หมดที่ไดรับไปแลวคนืแกผูใหทุนกอนการสําเร็จการศกึษา 

ขอ  8  นักศึกษาผูรับทุน ตองรายงานผลการศึกษา  และรายงานความกาวหนาของการ

คนควาวจัิยใหผูใหทุนทราบทุก 6 เดือน  และรวมปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการคุมสอบของคณะวิทยาศาสตร   

ปการศกึษาละ 2 ครัง้ 

ขอ  9  นักศกึษาผูรับทุนจะไมรับทุน หรอืเขารับทุนการศึกษาอื่นใดในระหวางระยะเวลาการรับ

ทุนที่รับทุนตามสัญญานี้  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุนกอน 

ขอ 10  อาจารยที่ปรึกษาหลักจะตองดูแลใหนักศึกษาผูรับทุนทําการศึกษาคนควาวิจัย               

ดวยความวิริยะอุตสาหะใหสําเร็จไดผลสมความมุงหมายของผูใหทุน  หากเกิดอุปสรรคไมสามารถ

ทําการศึกษาคนควาวิจัยใหแลวเสร็จไดดวยประการใดก็ดี  หรือมีความประสงคจะยุติการศึกษาวิจัย                 

ตามสัญญานี้  อาจารยที่ปรึกษาหลักและนักศึกษาผูรับทุนจะตองรีบรายงานใหผูใหทุนทราบทันที  และ  

การยุตหิรอืยกเลกิการศกึษาวจัิยนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหทุน 

ขอ 11   นักศึกษาผูรับทุน ยินยอมใหผูใหทุนบอกเลิก หรือยุติ หรือระงับ การใหทุนโดยผูรับทุน

จะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  และยินยอมชดใชเงินเดือนและ/หรือคาธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 

ที่ไดรับไปแลวตามสัญญาการรับทุน  ในกรณีตอไปนี้ 

11.1  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และนักศึกษาผูรับทุน  หยุดดําเนินการวิจัย

โดยไมมเีหตุผลอันควร 

11.2  นักศึกษาผูรับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา คนควา วิจัย และ/หรือตองพนสภาพ

การเปนนักศกึษา 

11.3  นักศึกษาผูรับทุน ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือปฏิบัติตาม

เงื่อนไขแตละขอในลักษณะที่ไมครบถวนสมบูรณ 

11.4 นักศึกษาผูรับทุนไมสงผลการศึกษา  รายงานความกาวหนาของการคนควาวิจัย

ตามกําหนด โดยไมแจงเหตุขัดของใหผูใหทุนทราบ 

การบอกเลกิสัญญารับทุน  ผูใหทุนจะมีหนังสอืแจงนักศกึษาผูรับทุนทราบ 

ขอ 12  กรณีที่ตองชดใชเงินคืน  นักศึกษาผูรับทุนจะชําระเงินคืนแกผูใหทุนทั้งหมดภายใน

กําหนด 30 วัน  นับจากถัดจากวันที่ไดรับแจงจากผูใหทุน  หากไมชําระใหภายในกําหนดหรือชําระให             
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แตไมครบทั้งนี้โดยความยินยอมของผูใหทุนหรือไมก็ตาม  นักศึกษาผูรับทุนยอมใหคิดดอกเบี้ยจากเงิน               

ที่ยังไมไดชําระในอัตรารอยละ 15 ตอป จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 

ขอ 13  กรณีนักศึกษา  พสวท.  คณะวิทยาศาสตร จะสมทบทุนสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจาย           

รายเดือน ในอัตรา 20 % ของเงินทุนคาใชจายสวนตัวที่ไดรับจากโครงการ  พสวท. (โดยคณะวิทยาศาสตร 

จะรับผิดชอบ 50 % และภาควชิาที่นักศกึษาผูรับทุนสังกัดรับผิดชอบ 50 %) 

 ขอ 14 ผูรับทุนไมตองรับผิดชอบตามสัญญา ในกรณตีอไปนี้ 

(1) ตาย  

(2) ตกเปนผูไรความสามารถตามคําสั่งศาล จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เจ็บปวย

รายแรง หรอืพกิาร โดยตองไดรับหนังสอืรับรองจากแพทย 

(3) ผูใหทุนพิจารณาแลวเห็นวามีเหตุผลอันสมควรใหผูรับทุนไมตองรับผิดชอบตาม

สัญญา 
ขอ 15  เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ผูรับทุนไดจัดให   นาย / นาง / นางสาว 

......................................................................ซึ่งมีความสัมพันธกับผูรับทุนโดยเปนบิดา / มารดา                     

กับผูรับทุน เปนผูค้ําประกันการปฏบิัตแิละความรับผิดชอบของผูรับทุนตามสัญญานี้ 

 ในกรณีผูใหทุนเห็นสมควรใหผูรับทุนเปลี่ยนผูค้ําประกัน หรือผูค้ําประกันตาย หรือ           

ตกเปนคนไรความสามารถ หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือศาลมีคําสั่งใหลมละลาย                  

ในระหวางอายุการค้ําประกันตามสัญญานี้ ผูรับทุนจะจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมภายใน 30 (สามสิบ) วัน 

นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูใหทุน หรือวันที่ผูค้ําประกันเดิมตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ 

หรือถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือเปนบุคคลลมละลายแลวแตกรณี โดยผูค้ําประกันรายใหมจะตองค้ํา

ประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมทุกประการ และหากผูรับทุนไมปฏิบัติตามใหถือวาเปนการปฏิบัติผิด

สัญญานี้ 
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ลงลายมอืช่ืออาจารยท่ีปรึกษาหลัก.................................................................... 

 

หนาที ่ 5 

สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน  คูสัญญาทั้งสองฝายไดอานทราบความ และ

เขาใจขอความในสัญญาตลอดแลว จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนสําคัญ  โดยผูใหทุน  และนักศึกษา

ผูรับทุน  ตางยดึถอืไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจา..........................................  บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.................................... 

เกี่ยวของกับผูรับทุนในฐานะ.............................. ขอใหความยินยอมแกผูรับทุนในการเขาทําสัญญาฉบับนี้

เพื่อใหมผีลสมบูรณตามกฎหมาย 

 

                              ลงช่ือ  ............................................................ ผูใหความยนิยอม 
                                      (.......................................................) 

              ลงช่ือ…………………..……………….……………………….ผูใหทุน 

                 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พมิลศร ีมติรภาพอาทร) 

                 รองคณบดฝีายวจัิยและนวัตกรรม ปฏบิัติการแทน 

                               คณบดคีณะวทิยาศาสตร 

 

              ลงช่ือ………………………………….……………… ( อาจารยที่ปรกึษาวทิยานพินธหลักผูรับทุน ) 

                   (………………………………………………………) 

 

              ลงช่ือ………………………………………............ ( นักศกึษาผูรับทุน ) 

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

 

              ลงช่ือ………………………………………..พยาน ( ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ) 

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

 

              ลงช่ือ………………………………………..พยาน ( เจาหนาที่บัณฑติศกึษา ) 

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


