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สัญญาเลขที ……………….
สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท-เอก (ในประเทศ)
ปี การศึกษา ………….
ตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ งประเทศไทย)
ทําที ...............................................
วันที …… เดือน ………..…………... พ.ศ. ....…..
ตามทีคณะรัฐ มนตรีไ ด้ม อบหมายให้สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึกษาจัด ทํ า
โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย) เพือสร้างฐานกําลังคนทีมีคุณภาพด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เฉพาะบาง
สาขาทีมีจํานวนผูส้ นใจเลือกเข้าศึกษาน้ อย แต่จําเป็ นทีต้องผลิตบัณฑิตเพือเกื8อหนุ นให้เกิดการพัฒนา
อย่างมันคงและยังยืนในระยะยาวทีมีคุณภาพด้านวิชาการ โดยสัญญาฉบับนี8ทําขึน8 ระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมอบอํานาจให้....................................................................................
ตําแหน่ ง ................................................. ผูร้ บั มอบอํานาจจาก เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามคําสังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที 171/2553 เรือง การมอบอํานาจให้ปฏิบตั ริ าชการแทน
ลงวันที 6 พฤษภาคม 2553 แนบท้ายสัญญานี8ซงต่
ึ อไปในสัญญานี8เรียกว่า ”ผูใ้ ห้ทนุ ”
และนาย/นางสาว ................................ เกิดเมือวันที … เดือน…..…....……พ.ศ.… ......
อายุ……......ปี อยู่บา้ นเลขที ......…......ตรอก/ซอย .............….…………ถนน ………………………..…
ตําบล/แขวง...….…...……..….… อําเภอ/เขต ……….….……….……… จังหวัด.................................
ตามสํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนแนบท้า ยสัญ ญานี8 บิด าชือ………..…..……………….…….. ....
มารดาชือ..……….…………….…....…… .…ผู้ปกครองชือ (กรณีทีบิดา/มารดา เสียชีวติ หรือบิดา/
มารดาถูกศาลถอนอํานาจปกครอง) ………..……..…………………………. ซึงต่อไปในสัญญานี8เรียกว่า
”ผูร้ บั ทุน” เป็ นผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเพือศึกษาวิชาในประเทศตามเจตจํานงดังกล่าวข้างต้น
ตามที ผู้ ร ับ ทุ น ได้ ร ั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ นนั ก เรี ย นทุ น ในโครงการพั ฒ นากํ า ลั ง ด้ า น
มนุ ษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ (ทุ น เรี ย นดีม นุ ษยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย)
สาขา...................................
วิช าเอก/เน้ น ทางด้า น ..............................................
คณะ ................................................. มหาวิท ยาลัย ..................................................
ประจําปี การศึกษา ……………... ซึงต่อไปในสัญญานี8เรียกว่า ” โครงการฯ ” ผูร้ บั ทุนจึงขอทําสัญญาให้
ไว้แก่ผใู้ ห้ทนุ มีขอ้ ความดังต่อไปนี8

-2ข้อ 1 ผูร้ บั ทุนตกลงรับทุนการศึกษาตามโครงการฯ เป็ นเวลาไม่เกินห้าปี อย่างต่อเนือง
โดยรับทุนเป็ นรายงวดตลอดหลักสูตร เพือศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ในสาขา ………..….……………
คณะ .....................................มหาวิทยาลัย ....................................เพือศึกษาวิชาในประเทศจนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษาตามโครงการทีผูใ้ ห้ทนุ กําหนด
ข้อ 2 ในระหว่างทีรับทุนตามสัญญานี8 ผูร้ บั ทุน ตกลงจะไม่รบั ทุนอืน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากผูใ้ ห้ทนุ โดยผูร้ บั ทุนจะเชือฟงั ประพฤติ ปฏิบตั ติ ามมติของผูใ้ ห้ทนุ จนสําเร็จการศึกษา
ข้อ 3 ในระหว่างทีรับทุนโครงการฯตามสัญญานี8 ถ้าผูร้ บั ทุนสละสิทธิ Jการรับทุนก็ด ี
หรือไม่เข้าศึกษาตามทีโครงการฯ กําหนดก็ด ี หรือถ้าผูร้ บั ทุนฝา่ ฝื นสัญญาข้อ 11 วรรคสอง จนผูใ้ ห้ทุนสัง
งดให้ทนุ หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุนแก่ผรู้ บั ทุนก็ดี ผูร้ บั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้เงินทุนตามทีผูใ้ ห้ทุนได้
จ่ายไปแล้วทัง8 สิน8 กับใช้เงินอีกหนึงเท่าของจํานวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบีย8 ปรับแก่ผใู้ ห้ทุนด้วยทันที
ข้อ 4 ในระหว่างทีรับทุน ตามสัญญานี8 ผู้รบั ทุน จะตัง8 ใจและขยัน หมันเพียรพยายาม
อย่างดีทสุี ดทีจะศึกษาวิชาตรงตามโครงการฯ ทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด โดยจะไม่หลีกเลียง ละเลย ทอดทิ8ง ยุต ิ
หรือ เลิกการศึกษาก่ อ นสําเร็จตามโครงการฯ ศึกษานั น8 เว้น แต่ จะยุติห รือเลิกการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทนุ
กรณีทผูี ร้ บั ทุนมีผลการศึกษาตํากว่าเกณฑ์ หรือมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมจนเป็ น
ทีประจักษ์ชดั ผูใ้ ห้ทุนสามารถยกเลิกการให้ทนุ ได้
หากผูร้ บั ทุนประสงค์จะเพิมเติมความรูใ้ นบางวิชาทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีกําลัง
ศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน โดยไม่รบั ทุนเพิมเติม ต้องแจ้งผูใ้ ห้ทุนทราบก่อน
ข้อ 5 ถ้าผูร้ บั ทุนไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาในข้อใดข้อหนึง ผู้ให้ทุนมีสทิ ธิระงับการให้ทุน
และผูร้ บั ทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษา และเงินอุดหนุ น ทีได้รบั ทัง8 หมดตัง8 แต่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทัง8
เบี8ยปรับจํานวนหนึงเท่า
ข้อ 6 ในระหว่างทีรับทุนโครงการฯ ตามสัญญานี8 หากผูใ้ ห้ทุนพิจารณาเห็นว่าผูร้ บั ทุน
ไม่สามารถทีจะสําเร็จการศึกษาภายในเวลาทีกําหนด หรือมีเหตุอนั ไม่สมควรจะให้ผูร้ บั ทุนศึกษาต่อไป
ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ผูใ้ ห้ทนุ มีอาํ นาจสังให้ผรู้ บั ทุนยุตหิ รือเลิกการศึกษาได้ ในกรณีน8ีผใู้ ห้ทุนจะสังงดให้ทุน
แก่ผู้รบั ทุนเสียตัง8 แต่วนั ทีสังให้ยุตหิ รือเลิกการศึกษา หรือตัง8 แต่วนั หนึงวันใดถัดจากวันทีสังดังกล่าวนัน8
ด้วยก็ได้
ข้อ 7 เมือผูใ้ ห้ทุนกําหนดให้ผรู้ บั ทุนเข้ารับราชการหรือปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษา
หรือส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผู้ให้ทุน เห็นชอบเมือใด โดยให้ได้รบั เงินเดือนตามทีส่วน
ราชการกําหนดให้แล้ว ผูร้ บั ทุนสัญญาว่าผูร้ บั ทุนจะเข้ารับราชการหรือปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษา

-3หรือส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผู้ให้ทุนเห็นชอบดังกล่าว และจะรับราชการหรือปฏิบตั ิงาน
อยู่ต่อไปอีกในส่วนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือ ส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผู้ให้ทุน
เห็นชอบติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึงเท่าของระยะเวลาทีผูร้ บั ทุนได้รบั ทุนตามสัญญานี8
ข้อ 8 ถ้าผู้รบั ทุนไม่ยอมเข้ารับราชการหรือปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วน
ราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทุนเห็นชอบตามทีผู้ให้ทุนกําหนดให้กด็ ี หรือผูร้ บั ทุนไม่ประพฤติ
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานี8ในประการหนึงประการใดก็ดี ผู้รบั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนตามทีผู้ให้ทุนได้
จ่ายไปแล้วทัง8 สิน8 กับใช้เงินอีกหนึงเท่าของจํานวนทุนดังกล่าวให้เป็ นเบีย8 ปรับแก่ผใู้ ห้ทุนด้วยทันที
ถ้าผูร้ บั ทุนรับราชการหรือปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนราชการของรัฐ
อืนทีโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทุนเห็นชอบไม่ครบกําหนดเวลาตามทีกล่าวในข้อ 7 แห่งสัญญานี8 ผูร้ บั ทุนยินยอม
รับผิดชดใช้ทุนตามทีผู้ให้ทุนได้จ่ายไปแล้ว รวมทัง8 เบี8ยปรับดังกล่าวตามวรรคหนึ งทันที โดยลดลงตาม
ส่ วนจํ านวนเวลาทีผู้ร บั ทุ นรับราชการหรือปฏิบ ัติงานชดใช้ไปบ้ างแล้ว เว้นแต่ ใ นกรณี ซึ งผู้ ให้ทุ นและ
กระทรวงการคลังจะใช้ดลุ พินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผรู้ บั ทุนพ้นความผิด
ข้อ 9 ผูร้ บั ทุนอาจไม่ตอ้ งรับผิดตามสัญญา ในกรณีต่อไปนี8
ั อนไม่สม
(1) ตาย หรือทุพพลภาพ หรือตกเป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือจิตฟนเฟื
ประกอบ
(2) ผูใ้ ห้ทุน/คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอนั
ควรให้ผรู้ บั ทุนไม่ตอ้ งรับผิดตามสัญญา
แต่ ถ้ าในระหว่ า งเวลาห้าปี นั บ แต่ วนั ทีผู้ใ ห้ทุ น กํา หนดให้เ ข้ารับ ราชการหรือ
ปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาหรือหรือส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทุนเห็นชอบ หรือ
วันทีผูร้ บั ทุนได้ลาออกจากราชการหรือออกจากงาน ผูร้ บั ทุนไปทํางานในรัฐวิสาหกิจ บริษทั ห้างร้านของ
เอกชน องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รบั เงินเดือนและประโยชน์ อย่างอืน
สูงกว่าเงินเดือนทีผูร้ บั ทุนได้รบั จากส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ ผูร้ บั ทุนยินยอมรับผิดชดใช้ทุนและ
เบี8ย ปรับ ตามทีกล่ า วในข้อ 8 วรรคหนึ งหรือ วรรคสอง แล้ว แต่ ก รณี เว้น แต่ ใ นกรณี ซึ งผู้ใ ห้ทุ น และ
กระทรวงการคลังจะใช้ดลุ พินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรให้ผรู้ บั ทุนพ้นความรับผิด
ข้อ 10 ในกรณีทผูี ร้ บั ทุนได้รบั อนุ มตั จิ ากผูใ้ ห้ทุนให้ศกึ ษาวิชาในประเทศต่อไปด้วยทุน
ส่วนตัวหรือทุนอืนตามระยะเวลาทีผูใ้ ห้ทุนกําหนด การได้รบั อนุ มตั ิดงั กล่าวไม่เป็ นเหตุปลดเปลื8องความ
รับผิดของผู้รบั ทุน โดยผู้รบั ทุนยังคงมีภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีได้ให้สญ
ั ญาไว้กบั ผู้ให้ทุน
ทัง8 ปวง รวมทัง8 ทีเกียวกับการรับทุนโครงการฯ ก็ดี การอยู่ในความดูแลของโครงการฯก็ดี การเข้ารับ
ราชการหรือปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทุนเห็นชอบ
และจํานวนเวลาทีต้องรับราชการหรือปฏิบตั งิ านชดใช้กด็ ี การชดใช้เงินทุนและเบี8ยปรับเมือผูร้ บั ทุนไม่เข้า
รับ ราชการหรือ ปฏิบ ัติง านในสถาบัน อุ ดมศึกษาหรือ รับ ราชการหรือ ปฏิบ ัติง านชดใช้ไ ม่ครบถ้ วนก็ดี
ผูร้ บั ทุนตกลงยินยอมรับผิดชอบและปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในสัญญานี8ทกุ ประการดังเดิม

-4ฉะนัน8 ในช่วงระยะเวลาทีผูร้ บั ทุนศึกษาวิชาในประเทศต่อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอืนดังกล่าวนี8 ผูใ้ ห้ทุนไม่
ต้องจ่ายเงินทุนให้แก่ผูร้ บั ทุน แต่ถ้าผูใ้ ห้ทุนได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รบั ทุนไปในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี8ไม่ว่า
กรณี ใด ผู้รบั ทุน ยิน ยอมให้ถือว่าเงิน นัน8 เป็ น เงิน ทุน ทีผู้รบั ทุน จะต้องชดใช้ใ ห้แก่ผู้ใ ห้ทุ น ตามสัญญานี8
ทุกประการ และในระหว่างทีผูร้ บั ทุนศึกษาวิชาในประเทศต่ อด้วยทุนส่วนตัวหรือทุนอืนนี8 หากผูใ้ ห้ทุน
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรทีจะเรียกหรือสังให้ผรู้ บั ทุนยุตกิ ารศึกษาไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ผูใ้ ห้ทุน
มีอํานาจสังให้ผรู้ บั ทุนยุตหิ รือเลิกการศึกษาแล้วแต่กรณีได้ และเมือผู้ให้ทุนกําหนดให้ผู้รบั ทุนรับราชการ
หรือปฏิบตั งิ านในสถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนราชการของรัฐอืนทีโครงการฯ หรือผูใ้ ห้ทุนเห็นชอบเมือใด
โดยให้ได้รบั เงิน เดือนตามทีส่วนราชการกําหนดให้แล้ว ผู้รบั ทุนยิน ยอมปฏิบตั ิตามคําสังของผู้ให้ทุน
ทุกประการ
ข้อ 11 เพือเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี8 ผูร้ บั ทุนจะจัดหาบุคคลทีมี
คุณสมบัตแิ ละหลักทรัพย์ซึงผู้ให้ทุนเห็นสมควรมาทําสัญญาคํ8าประกันกับผู้ให้ทุนภายในเวลาทีผู้ให้ทุน
กําหนด และในกรณีทผูี ใ้ ห้ทุนเห็นสมควรจะให้ผูร้ บั ทุนเปลียนผูค้ 8ําประกัน ผูร้ บั ทุนจะดําเนิ นการให้เสร็จ
สิน8 ภายใน 3 (สาม) เดือน
ในกรณีทผูี ค้ า8ํ ประกันตายหรือถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายในระหว่าง
อายุประกันตามสัญญานี8 ผูร้ บั ทุนตกลงจะจัดให้มผี คู้ 8าํ ประกันรายใหม่ภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วนั ที
ผูค้ 8ําประกันรายเดิมตายหรือเป็ นบุคคลล้มละลาย โดยผู้ค8าํ ประกันรายใหม่จะต้องคํ8าประกันตามสัญญา
คํ8าประกันเดิมทุกประการ และหากผู้รบั ทุนไม่ปฏิบตั ิตามให้ถอื ว่าผิดสัญญา ซึงผู้ให้ทุนมีสทิ ธิบอกเลิก
สัญญาได้ทนั ที
ผูร้ บั ทุน ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี8 ดแี ล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี8 ไว้ต่อ
หน้าพยานเป็ นสําคัญ
ลงชือ …………………………………………ผูร้ บั ทุน
(…...................................................)
ลงชือ ………………………….……………..ผูใ้ ห้ทนุ
(………..……………….….………….)
ลงชือ …………..…………………………….พยาน
(…………….………………………….)
ลงชือ ..……………………………………….พยาน
(…………………………....………….)

เอกสารแนบท้ายสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ในประเทศ)
ปี การศึกษา ………….............
ตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่ งประเทศไทย)
………………...…………
เงื-อนไขสําหรับนักเรียนที- ได้รบั การคัดเลือกเข้าโครงการฯ
1. เมือทําสัญญารับทุนเพือศึกษาตามโครงการฯ ผู้รบั ทุนต้องไม่สมัครสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอืนใดในประเทศ โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ก่อน
2. ต้องไม่รบั ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกจากโครงการอืนใด
3. ผูร้ บั ทุนต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดให้สาํ เร็จการศึกษา
ตามระยะทีมหาวิทยาลัยกําหนด
4. ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรผูร้ บั ทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
พิเศษ ทีสถาบันอุดมศึกษาจัดขึน8 อย่างสมําเสมอ
5. ขณะศึกษาอยู่ในคณะมนุ ษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ตอ้ งมีผลการศึกษาเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาดังนี8
5.1 ระดับปริญญาโท ชัน8 ปี ท ี 1 - 2
จะต้องได้รบั คะแนนเฉลียสะสมรวมทุกวิชา
(GPAX ของปี การศึกษานัน8 ) ไม่ตํากว่า 3.25
กรณีทได้
ี คะแนนตํากว่า 3.25 แต่ไม่น้อยกว่า 3.00 ทางผูใ้ ห้ทุนจะถือว่าอยูใ่ นช่วง
รอพินิจ
5.2 ระดับปริญญาเอก ชัน8 ปี ท ี 1-2
จะต้องได้รบั คะแนนเฉลียสะสมรวมทุกวิชา
(GPAX ของปี การศึกษานัน8 ) ไม่ตํากว่า 3.50
กรณีทได้
ี คะแนนตํากว่า 3.50 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ทางผูใ้ ห้ทุนจะถือว่าอยูใ่ นช่วง
รอพินิจ
5.3 ผูร้ บั ทุนทีอยู่ในช่วงรอพินิจติดต่อกัน 2 ปี จะถือว่าสิน8 สภาพการเป็ นผูร้ บั ทุน
ในโครงการฯ
5.4 หากผู้รบั ทุนมีผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ดงั กล่าวนี8 จะไม่ได้รบั การพิจารณาได้
ได้รบั ทุนในปี ต่อไป
6. ผูท้ ไม่
ี ปฏิบตั ติ ามเงือนไขเป็ นผลให้ออกจากโครงการก่อนสําเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุนคืน
ให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็ นเงินทีได้รบั จากทุนทัง8 หมด และจํานวนเงินอีกหนึงเท่า
เป็ นเบี8ยปรับ
7. ในกรณีทมีี ปญั หาเกียวกับการรับทุน คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะเป็ นผูพ้ จิ ารณา
และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถือเป็ นทีสิน8 สุด
-------------------------------

