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ติดอากร
สแตมป์
1 บาท

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 นิ้ว
เลขที่สัญญา............................

สัญญาให้ทุนการศึกษา
โครงการศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา .................
ทาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ...........
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลโดย..............................................คณบดี คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับมอบอานาจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตามคาสั่งที่ ...................... ลงวันที่ .............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับนาย/นางสาว ...................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.....................................................เกิดเมื่อวันที่............เดือน..........................พ.ศ................อายุ .......... ปี
โดยมีภูมิลาเนาที่อยู่บ้านเลขที่............................. หมู่ที่……......... ตรอก/ซอย................................ ถนน.........................................
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี.......................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .............. หมู่ที่…..….......... ตรอก/ซอย ............................................. ถนน ..................................................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์................................................................... โทรสาร.............................................
ชื่อ-สกุล บิดา นาย..................................................................... ชื่อ-สกุล มารดา นาง ....................................................................
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา มารดา เสียชีวิต หรือถูกศาลถอนอานาจปกครอง) .......................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากผู้รับทุนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาในโครงการศรีตรังทอง
ประจาปีการศึกษา ............................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “โครงการฯ” ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทาสัญญากันไว้ดงั นี้
ข้อ 1
ผู้ใ ห้ ทุน ตกลงให้ทุ น การศึ ก ษาตามโครงการฯ
แก่ ผู้ รับ ทุ น ศึ ก ษาในหลัก สู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ( ฟิ สิ ก ส์ , เคมี , ชี ว วิ ท ยา, คณิ ต ศาสตร์ , พฤกษสาสตร์ , และ
เทคโนโลยีชีวภาพ) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้ผู้รับทุนตกลงรับ
ทุนการศึกษาดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือข้อกาหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในประกาศทุน
โครงการศรีตรังทองของคณะวิทยาศาสตร์ และในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ตลอดจนข้อกาหนดที่
คณะวิทยาศาสตร์จะประกาศเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของโครงการฯ ที่จะมีขึ้นโดยนับเป็น ส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้
ข้อ 2
ในระหว่า งที่ผู้รับทุนจะเข้า ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณ ฑิต ระดับปริญญาตรี และยังไม่ได้รับเงิ น
ทุนการศึกษา แต่ขอสละสิทธิ์การรับทุนและขอยกเลิกการทาสัญญาฉบับนี้ ผู้รับทุนจะยินยอมให้ ผู้ให้ทุน
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ข้อ 3

ข้อ 4

ข้อ 5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8

ข้อ 9

ดาเนินการแจ้งหน่วยงาน หรือคณะ หรือสถาบันที่ผู้รับทุนจะเลือกเข้าศึกษา เพื่อให้รับทราบการผิดคาใน
สัญญา และขอให้ทบทวนการรับเข้าศึกษาในคณะหรือสถาบันนั้นๆ
ในระหว่างที่ผู้รับทุนกาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนยินยอมอยู่ในความดูแลของผู้ให้ทุนโดยจะเชื่อ
ฟัง ประพฤติ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือคาสั่งของผู้ให้ทุนที่กาหนดและสั่งการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการศึกษา และความประพฤติ และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งใดๆ ที่คณะวิทยาศาสตร์
หรือมหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ในระหว่างการศึกษาและรับทุนในโครงการฯ ระดับปริญญาตรี ผู้รับทุนต้องตั้งใจเรียนและเพียรพยายาม
ศึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร ห้ามหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง
ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หากไม่ปฏิบัติตามผู้รับทุนจะยินยอมชดใช้ทุนตามที่
ระบุ ใ นข้ อ 12 ของสั ญ ญานี้ การยุ ติ ห รื อ เลิ ก การศึ ก ษาอั น เนื่ อ งจากมี ห ลั ก ฐานแน่ ชั ด ว่ า เป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ มี
ความสามารถศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น ผู้ให้ทุนจึงจะพิจารณาให้ยุติการศึกษาโดยไม่ต้องชดใช้ทุน
ผู้รับทุนจะไม่สมัครเข้าศึกษาในคณะหรือสถาบันอื่นในระหว่างที่รับทุนของโครงการ หากประสงค์จะ
ดาเนินการดังกล่าวผู้รับทุนจะต้องแจ้ง ผู้ให้ทุน ให้พิจารณาอนุมัติงดการให้ทุนการศึกษา และให้ออกจาก
โครงการฯ หลังจากการอนุมัติ ให้ออกจากโครงการแล้ว ผู้รับทุนจะยินยอมให้ผู้ให้ทุนดาเนินการตามข้อ 2
และ/หรือชดใช้เงินตามที่กาหนดไว้ในข้อ 9 ของสัญญานี้ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ให้ทุนที่จะ
พิจารณา
เมื่อผู้รับทุนเรียนสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และผู้ให้ทุนจะสนับสนุน ทุนให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ในสาขาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอน
ในปีเดียวกับที่จบการศึกษา และเมื่อหลักสูตรรับผู้รับทุนเข้าศึกษาแล้ว ผู้รับทุนจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี
ในกรณีที่ผู้รับทุนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว หรือ ขณะศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรากฏว่าได้รับ
ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อไปศึกษาในสถาบันต่างประเทศ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และ/หรือเอก
ผู้รับทุนสามารถขอยกเลิกการรับทุนในโครงการฯ ได้โดยไม่ต้องชดใช้ทุน ทั้งนี้จะต้องผ่า นความเห็นชอบจาก
ผู้ให้ทุน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนทาสัญญาตกลงรับทุนอื่นข้างต้น หากผู้รับทุน ดาเนินการไปโดย
พลการและไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องชดใช้ทุนให้กับผู้ให้ทุน ตามข้อ 12
ผู้ให้ทุนไม่มีภาระผูก พันในการจัดหาตาแหน่งงานของผู้รับทุนเมื่อสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่
อย่ า งใด แต่ ผู้ รั บ ทุ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านภายในประเทศไทยเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี และจะต้ อ งแจ้ ง
สถานภาพอาชีพและ/หรือในการศึกษาผู้ให้ทุนรับทราบหลังจบการศึกษาเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือตามที่ผู้ให้ทุนได้รอ้ งขอ
ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น และ/หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อในลักษณะที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญานี้ คือ สัญญาให้ทุนการศึกษาตามโครงการศรีตรังทอง ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา....................สัญญาเลขที.่ .......................ลงวันที่.............เดือน........................ พ.ศ. ......................
รวมทั้งสัญญาและเกณฑ์แนบท้ายของสัญญานี้ หรือศึกษาไม่สาเร็จด้วยประการใดๆ ผู้รับทุนยินยอมชดใช้
เงินคืนให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจานวนสองเท่าของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
โครงการฯ ภายในเวลาไม่เกิน 90 วัน นับถัดแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชดใช้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชาระเงินดังกล่าว
หรือชาระไม่ครบถ้วนภายในกาหนดเวลา 90 วัน ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชาระในอัตรา
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ข้อ 10

ข้อ 11

ร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกาหนดชาระจนถึงวันที่ผู้รับทุนได้ชาระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว หรือขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของคณบดี
ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ในกรณีต่อไปนี้
(ก) ตาย
(ข) ไม่สามารถศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยมิได้เจตนา แต่ยังคงศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนจบหลักสูตร
(ค) ผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา
เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับทุนได้ให้ ............................................. ซึ่งเป็นผู้ที่
ผู้ให้ทุนเชื่อถือว่าสามารถเป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้รับทุนตามสัญญานี้ และใน
กรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ผู้รับทุนยินยอมเปลี่ยนผู้ค้าประกันให้ใหม่ ภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน

สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ทุน
(.....................................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับทุน
(.....................................................................)
ลงชื่อ......................................................ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
(...................................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน

(................................................................)
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อากร
สแตมป์
10 บาท

สัญญาค้าประกัน
โครงการศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา .................
ทาที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที.่ .............เดือน..............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... เลขประจาตัวประชาชน...........................
อายุ...........................ปี อาชีพ.................................................สถานประกอบอาชีพ............................................................
มีภูมิลาเนาที่อยู่ เลขที่ ................................. ตรอก/ซอย ........................................... ถนน..........................................
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน..........................................
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต.............................................................. จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์................................................................... โทรสาร....................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1
ตามที่นาย/นาง/นางสาว ........................................ ................................ ได้ทาสัญญารับทุนการศึกษาตาม
โครงการศรีตรังทอง ปีการศึกษา ................................. ตามสัญญาเลขที่ ............................. วันที่ .............
เดือน .......................... พ.ศ. .................. กับมหาวิทยาลัยมหิดล ข้าพเจ้าได้ทราบและ เข้าใจข้อความใน
สัญญาเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน นาย/นาง/นางสาว ........................................
ถ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผิดสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ดี และจะต้องชดใช้
เงินให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล แทน นาย/นาง/นางสาว
............................................ ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วน
โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มิต้องเรียกร้องให้ นาย/นาง/นางสาว .................................................. ชาระหนี้
ก่อนและข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า นาย/นาง/นางสาว ........................................
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในโครงการศรีตรังทองตามเอกสารแนบท้ายสัญญาในการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือจนกว่าจะมีการชดใช้เงินตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้า
ยินยอมสละสิทธิ์ของผู้ค้าประกันตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687 มาตรา
688 มาตรา 689 และมาตรา 690
ข้อ 2
หากมหาวิทยาลัยมหิดล ยินยอมให้มีการผัดหรือผ่อนเวลา หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการชาระ
หนี้ตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ นาย/นาง/นางสาว ..................................................................... ไม่ว่ากรณีใด ๆ
โดยจะแจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตาม ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมด้วยทุกครั้ง และข้าพเจ้า
จะไม่เพิกถอนการค้าประกันตามสัญญานี้ในระยะเวลาที่ นาย/นาง/นางสาว ..................................................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญา
ข้อ 3
เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพ ดังนี้
อาชีพ ................................ ตาแหน่ง ..................................... เงินตอบแทน ...................... บาท/เดือน
บัตรประชาชนเลขที่ ............................... บัตรประจาตัวพนักงาน/ข้าราชการเลขที่ ......................................

5
ออกโดย ..................................................... เมื่อวันที่ .................................. วันหมดอายุ ..............................
สถานที่ทางาน ......................................................... ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น .....................................................
ตาแหน่ง ..........................บัตรประชาชนเลขที่ .............................. บัตรประจาตัวพนักงาน/ข้าราชการ
เลขที่ ..............ออกโดย ..................................... เมื่อวันที่ ......................... วันหมดอายุ ..............................
สาหรับผู้ค้าประกันที่ไม่ใช่ข้าราชการ ได้แนบเอกสารรายได้ประจาเดือนจากหน่วยงานสังกัดและผู้รับรองมา
พร้อมนี้แล้ว

สัญญาค้าประกันนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ......................................................................ผู้ค้าประกัน
(..........................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(..........................................................................)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................. ...................................................................................คู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... ได้ทราบข้อความในสัญญาค้าประกันแล้ว
ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................ทาสัญญาค้าประกันฉบับนี้ได้

ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ความยินยอม
(...................................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(..................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
ลงชื่อ..............................................................ผู้ค้าประกัน
(................................................................)

6

เอกสารแนบท้ายสัญญาให้ทนุ การศึกษาโครงการศรีตรังทอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขส้าหรับผูร้ ับทุนโครงการศรีตรังทอง
ผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยได้รับทุนในโครงการศรีตรังทองคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นใด ในระหว่างที่รับทุนในโครงการศรีตรังทอง
2. ไม่ลาออกจากโครงการฯ เพื่อไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นใด ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ โดยจะไม่ทอดทิ้ง ละเลยการเรียน หรือไม่
บกพร่องต่อการปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรกาหนด อันจะเป็นเหตุให้มีผลการศึกษาตกต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
4. มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของคณะวิทยาศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอยู่และจะ
มีต่อไป จะรับฟังคาแนะนา ข้อเสนอแนะจากโครงการฯ และนาไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์
และ/หรือมหาวิทยาลัยมหิดล
5.
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในระดับปริญญาตรี
5.1 ต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
ชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาของทั้งปีการศึกษา (GPAX) ไม่ต่้ากว่า 3.00
กรณีที่ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ได้ไม่ถึงเกณฑ์ แต่ไม่ต่้ากว่า 2.85 จะอยู่ในสภาพรอ
พินิจ โดยโครงการฯ จะถูกพักทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อผลการศึกษาของภาค
การศึกษาถัดไปได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 3.00 จึงจะได้รับการอนุมัติให้รับทุนต่อในภาคการศึกษา
ถัดไปโดยไม่ย้อนหลัง หากคะแนนยังไม่ถึง 3.00 จะยุติการให้ทุนในโครงการฯ แต่ยังคงศึกษาต่อจน
จบหลักสูตรได้ ทั้งนี้การชดใช้ทุนจะพิจารณาว่าผู้รับทุนได้เล่าเรียนเต็มความสามารถหรือไม่
ชั้นปีที่ 2-4 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00 และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละภาค
การศึกษา (GPA) ต้องไม่ต่ากว่า 3.00 ด้วย กรณีที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00
แต่ได้คะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPA) ต่ากว่า 3.00 เพียง 1 ครั้ง จะอนุโลมให้คงรับทุนได้ แต่ถ้าได้
คะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPA) ต่ากว่า 3.00 เป็นครั้งที่ 2 (ไม่ว่าภาคการศึกษาใด) จะยุติการให้ทุน
ในโครงการศรีตรังทอง แต่ยังคงศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้ โดยไม่ได้รับทุน ทั้งนี้การชดใช้ทุนจะ
พิจารณาว่าได้เล่าเรียนเต็มความสามารถหรือไม่
5.2 ผู้รับทุนจะต้องไม่มีผลของรายวิชาใดทีเ่ ป็นตก ไม่ผ่าน หรือได้คะแนนเป็น F และไม่มีการลงทะเบียนเรียน
ซ้า และ/หรือสอบแก้ตัวในรายวิชาใดๆ
5.3 เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 ต้องปฏิบัติงานทดลองหรือ โครงงานวิจัยในสาขาที่สนใจหรือในสาขาเอกที่ศึกษาอยู่
โดยให้เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง อาจเป็นการฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของอาจารย์ที่
ปรึกษา หรืออาจารย์ประจาภาควิชา หรือในหน่วยงานราชการที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยอาจเริ่มปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 1 หรือปฏิบัติงานในระหว่างภาค
เรียนปกติและ/หรือภาคฤดูร้อนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องส่งรายงาน
ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติงานหรือโครงงานวิจัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึก ษาให้คารับรอง (กาหนดส่ง
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5.4

5.5

5.6

5.7

รายงาน ในเดือนแรกของภาคการศึกษาต้นของแต่ละปี) สาหรับปีการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาต้องทา
โครงงานวิจัยของหลักสูตร และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่งานบริการการศึกษาก่อนปิดภาคการศึกษา
ปลาย
ผู้รับทุนที่มีคะแนนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้
เข้าเรียนในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) ในสาขาเอกที่ตนศึกษาอยู่ เพื่อที่เมื่อจบปริญญา
ตรีแล้วจะมีสิทธิ์สมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและรับทุนของโครงการฯ โดยไม่ต้องศึกษาผ่านปริญญา
โท สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการเรียนในหลักสูตรพิสิฐวิธานแต่ต้องการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยได้รับทุนจาก
โครงการฯ จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรปกติด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.50 เพื่อจะได้มีสิทธิส์ มัครเข้าในระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องเรียนผ่านปริญญาโท
กาหนดระยะเวลาการให้ทุนระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้รับทุน ทั้งนี้นับรวมถึง
ระยะเวลาที่ถูกพักทุน อันเนื่องมาจากมีผลการศึกษาต่าและต้องรอผลการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
ด้วย
การสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
5.6.1 สาหรับผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของหลักสูตรพิสิฐวิธานไม่ต่ากว่า 3.25
หรือไม่ต่ากว่า 3.50 ของหลักสูตรปกติ จะต้องสมัครและเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาเอก ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทุนในระดับปริญญาเอก
5.6.2 สาหรับผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรพิสิฐวิธาน (GPAX) ระหว่าง 3.00-3.24 หรือ
หลักสูตรปกติระหว่าง 3.00-3.49 สามารถสมัครและเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทใน
สถาบันใดๆ ได้ และเมื่อสาเร็จปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์โดยได้คะแนน
เฉลี่ ย ตลอดการศึ กษาไม่ต่ ากว่า 3.25 จึ ง จะมีสิ ท ธิ์ สมั ค รเพื่ อ รั บ ทุ น ระดั บ ปริญ ญาเอกของ
โครงการศรีตรังทอง โดยจะต้องผ่านคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ในหลักสูตรของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ การสมัครรับทุนจะต้องอยู่ภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี
หลังจบปริญญาตรี ส่วนการจะได้รับทุนในระดับปริญญาเอกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา
และความประพฤติของผู้สมัคร
5.6.3 สาหรับผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรพิสิฐวิธาน (GPAX) ระหว่าง 3.00-3.24 หรือ
หลักสูตรปกติระหว่าง 3.00-3.49 ที่ไม่สมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญา
เอกในสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เมื่ออยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี จะหมด
สิทธิ์การรับทุนในการศึกษาระดับปริญญาเอกของโครงการฯ ทั้งนี้โครงการฯ จะไม่พิจารณาให้
ทุนหลังกลับมาศึกษาในปริญญาเอกไม่ว่าในปีการศึกษาใด
5.6.4 สาหรับผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ต่ากว่า 3.00 จะพ้นสภาพของนักศึกษา
ในโครงการศรีตรังทอง และไม่มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษาของโครงการศรีตรังทองในระดับ
ปริญญาเอก
การสมั ค รขอรั บ ทุ น การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหลั ง จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ผู้ รั บ ทุ น ต้ อ งมี
คุณสมบัติดังนี้
5.7.1 จบการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นโครงการศรี ต รั ง ทอง โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00 และจบมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่จะสมัครเข้าศึกษาหรือ
รับทุนในระดับปริญญาเอก
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5.7.2

6.

7.
8.

9.

จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสายวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.25 และจบปริญญาโทมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน หรือ
5.7.3 กาลังศึกษาในระดับปริญญาโทในสายวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ในปีสุดท้าย หรือ จะขอ
เปลี่ยนสถานภาพจากการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอก ทั้งนี้จะต้องสมัครขอรับทุน
ก่อนจบการศึกษาหรือขอเปลี่ยนสถานภาพไม่ต่ากว่า 3 เดือน
5.7.4 เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีประวัติการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของโครงการ
ศรีตรังทอง หรือของคณะวิทยาศาสตร์ หรือของมหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ได้รับทุนในระดับปริญญาเอก
6.1 ต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้
ชั้นปีที่ 1 จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของทั้งปีการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.25
กรณีที่ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ไม่ถึงเกณฑ์จะอยู่ในสภาพรอพินิจ และถูกพักทุนในชั้นปี
ที่ 2 ของภาคการศึกษาต้น เมื่อภาคการศึกษาต้นได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง 3.25 จึงจะได้รับการ
อนุมัติให้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้หากคะแนนเฉลี่ยสะสมยังไม่ถึง 3.25 จะยุติการให้ทุน
ในโครงการ แต่ยังคงศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้ ทั้งนี้การชดใช้ทุนจะพิจารณาว่าผู้รับทุนได้เล่า
เรียนเต็มความสามารถหรือไม่
ชั้นปีที่ 2-3จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของแต่ละภาคการศึกษา (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.25
ผู้ที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป จะพ้นสภาพการรับทุนในโครงการศรีตรังทอง
โดยไม่มีสภาพรอพินิจหรือการถูกพักทุน แต่ยังคงศึกษาต่อจนจบหลักสูตรได้โดยไม่ได้ รับทุน ทั้งนี้
การชดใช้ทุนจะพิจารณาว่าได้เล่าเรียนเต็มความสามารถหรือไม่
6.2 ผู้รับทุนจะต้องไม่มีผลของรายวิชาใดที่ต่ากว่า B
6.3 ต้องปฏิบัติงานวิจัยในสาขาทีต่ นศึกษาอยู่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ทอดทิ้งละเลย หรือกระทาการใดๆ ที่
ท าให้ เ สี ย เวลาเรี ย นและวิ จั ย อั น จะมี ผ ลให้ จ บช้ า กว่ า เวลาปกติ ที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ทั้ ง นี้ ใ นแต่ ล ะปี
การศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าของงานวิจัยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
6.4 กาหนดระยะเวลาการให้ทุน ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้รับทุน ทั้งนี้นับรวมถึงระยะเวลาที่
ถู ก พั ก ทุ น อั น เนื่ อ งมาจากมี ผ ลการศึ ก ษาต่ า ที่ ท าให้ ต้ อ งรอการพิ จ ารณาจากผลการศึ ก ษาในภาค
การศึกษาถัดไปด้วย
ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมประชุม อบรม หรือเสนอผลงานวิชาการตามที่โครงการฯ ภาควิชา หรือคณะวิทยาศาสตร์
กาหนด
ผู้รับทุนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และ/หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์การรับเงิน
สนับสนุนการทาวิจัย และ/หรืองบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ หรือของคณะ
วิทยาศาสตร์ หรือถูกพักทุนตามระยะเวลาที่โครงการฯ เห็นเหมาะสม หรือถูกยุติการให้ทุนแต่ผู้รับทุนยังคงมีสิทธิ์
ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จนสาเร็จการศึกษา ส่วนการชดใช้ทุนหรือไม่นั้นให้ขึ้นกับ
การพิจารณาของโครงการฯ
ผู้รับทุนที่ประสงค์จะขอลาออกจากโครงการฯ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ จะต้องได้รับอนุมัติจากโครงการฯ และต้อง
ชดใช้ทุนตามข้อ 13 การพิจารณาให้ไม่ต้องไม่ชดใช้ทุนนัน้ ขึ้นกับดุลยพินิจของโครงการฯ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณี
ไป
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ผู้รับทุนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว หรือขณะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาเอกอยู่ ปรากฏว่า
ได้รับทุนจากหน่วยงานหรือองค์กรให้ไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ในสถาบันต่างประเทศทั้งใน
ระดับปริญญาตรี โท และ/หรือเอก ผู้รับทุนสามารถขอระงับ การรับทุนในโครงการฯ ได้โดยไม่ต้องชดใช้ทุน ทั้งนี้
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากโครงการฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนทาสัญญาตกลงรับทุนอื่นข้างต้น
หากผู้รับทุนดาเนินการไปโดยพลการและไม่แจ้งล่วงหน้าหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้ องชดใช้ทุนให้กับโครงการฯ ตาม
ข้อ 13
11. ผู้รับทุนในโครงการศรีตรังทองเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาเอกแล้ว ไม่มีข้อผูกพันในการ
ทางานของหน่วยงานใดๆ แต่ต้องทางานในประเทศไทยหลังจบการศึกษา หรือหลังจากสิ้นสุดการได้รับทุนศึกษา
และวิจัยในต่างประเทศแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้จะต้องรายงานสถานภาพการทางานและ/หรือ
การศึกษาต่อในระดับสูง ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังสาเร็จการศึกษาแต่ละระดับ หรือตามที่โครงการฯ ร้องขอ
12. ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น จะต้องชดใช้ทุนเป็นเงินจานวนสองเท่าของเงินทุนรวมทั้งเงิน
สนับสนุนที่ผู้รับทุนได้รับตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการฯ ภายใน 90 วัน หลังได้รับแจ้งให้ชดใช้ทุนหรือหลัง
การอนุมัติให้ออกจากโครงการฯ หากเกินกาหนดเวลาจะต้องชดใช้เงินทั้งหมดพร้อมกับดอกเบี้ย ตามที่ระบุใน
สัญญาของโครงการศรีตรังทอง
13. กรณีมีผู้สละสิทธิ์การรับทุนหรือมีผู้ถูกยุติการรับทุนในโครงการฯ การรับนักศึกษาทดแทนจานวนที่สละสิทธิ์ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของโครงการฯ
14. อัตราทุนการศึกษาในโครงการศรีตรังทอง
ที่ รายการ
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาเอก*
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามจ่ายจริง
ตามจ่ายจริง
2 ค่าลงทะเบียน(ค่าหน่วยกิต)
ตามจ่ายจริง
ตามจ่ า ยจริ ง แต่ ไ ม่ เ กิ น 40,000
บาท/ปีการศึกษา*
3 ค่าใช้จ่ายรายเดือน
5,000 บาท/เดือน
7,000 บาท/เดือนเป็นเวลา
รวมไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
รวมไม่เกิน 84,000 บาท/ปี
เป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี
เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี
(รวม 240,000 บาท/คน)
(รวม 252,000 บาท/คน)
4 ค่าทาโครงงานวิจัย
5,000 บาท/โครงงาน
5 ค่าหนังสือ
5,000 บาทตลอดหลักสูตร
6 ค่าร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
7 ค่ า เสนอผลงานวิ ช าการ ในและ/หรื อ ตามความเหมาะสม
ตามความเหมาะสม
ต่างประเทศ
* เนื่องจากหลักสูตรปริญญาเอกของคณะวิ ทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์จะทาความตกลงกับบัณฑิต
วิทยาลัยและเจ้าของหลักสูตรในการชาระค่าลงทะเบียน (หน่วยกิต) ในราคาพิเศษ
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ผู้รับทุนได้อ่านและรับทราบระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติของโครงการศรีตรังทองตามที่ระบุข้างต้นแล้วทุก
ประการ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามที่โครงการฯ กาหนดทุกประการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ..............................................
ลงนาม ............................................................................ ผู้รับทุน
(.....................................................................)
ลงนาม .............................................................................พยาน
(....................................................................)
ลงนาม ............................................................................พยาน
(...................................................................)
วันที่ .............. เดือน ........................................ พ.ศ. .............

