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สัญญาเลขท่ี  ............................................................/..๒๕๖๑.. 

 
สัญญารับทุนการศึกษา 

โครงการส่งเสริมการผลิตครท่ีูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา  ...๒๕๖๑... 

……………………………… 
 
 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น  ณ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เลขท่ี  
๙๒๔  ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ เม่ือวันที่...................เดือน
..................................พ.ศ. ...๒๕๖๑... ระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย
รองผู้อํานวยการ ปฏิบัติงานแทนผู้อํานวยการ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า 
“ผู้ ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว) ……..........……......................……………………………..…….………....   
บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี........................................................ดังปรากฏตามสําเนาแนบท้ายสัญญานี้ เกิดเม่ือ
วันท่ี .…......... เดือน ....................……... พ.ศ. ............... อายุ ............ ปี  อยู่บ้านเลขท่ี .........................หมู่ท่ี ………
ตรอก / ซอย ......................……........  ถนน ...........................................  ตําบล / แขวง .........................................
อําเภอ/เขต............................... จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์.…………............ โทรศัพท์ ...................…… 
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้รับทุน”   อีกฝ่ายหน่ึง     
 โดยที่ผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา...๒๕๖๑...ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“โครงการ สควค.”  
 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทําสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาตามโครงการ สควค. แก่ผู้รับทุนเป็นเวลาไม่เกินสองปี           
เพ่ือศึกษาปริญญาโททางการศึกษา  สาขาวิชา...........................................................................................................
มหาวิทยาลัย.....................................................................................................จังหวัด ...................................... 
หรือสถาบันการศึกษาที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา” เห็นชอบหรือ
กําหนด และผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาดังกล่าว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ใน
ผนวก ๑  ซ่ึงผู้รับทุนได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดของโครงการ สควค. อย่างดีแล้ว 

 

                    /ข้อ ๒... 



-๒- 

 ข้อ ๒  ในระหว่างเวลารับทุนตามสัญญาน้ี หรือภายหลังท่ีครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา
แล้วแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนต้องอยู่ในความดูแลของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีศึกษาและผู้ให้ทุน โดยจะต้องเช่ือฟังประพฤติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่ง
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและของผู้ให้ทุนท่ีได้กําหนดและสัง่การเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติ
และการใช้จ่ายของผู้รับทุนตามสัญญาน้ี ท้ังที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันท่ีลงนามในสัญญาน้ีดังปรากฏตามผนวก 
๒ และท่ีจะออกใช้บังคับต่อไปภายหน้าโดยเคร่งครัด   
 ข้อ ๓  ในระหว่างเวลารับทุนการศึกษาตามสัญญานี้ ผู้รับทุนต้องต้ังใจและขยันหม่ันเพียร
พยายามศึกษาอย่างดีท่ีสุดให้ตรงตามเงื่อนไขที่ผู้ให้ทุนกําหนดเพ่ือให้สําเร็จการศึกษาโดยเร็วท่ีสุด โดยจะไม่
หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนเรียนสําเร็จการศึกษาตามสัญญาน้ี หากผู้รับทุนจะยุติหรือ
เลิกการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษาก่อน 
 ในกรณีท่ีครบกําหนดเวลาให้ทุนการศึกษาตามข้อ ๑ แล้ว แต่ผู้รับทุนยังเรียนไม่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรซ่ึงมิใช่ด้วยเหตุผู้รับทุนไม่ต้ังใจและขยันหม่ันเพียรพยายามศึกษา ผู้ให้ทุนอาจขยายเวลาศึกษาให้ผู้รับ
ทุนศึกษาต่ออีกระยะหน่ึงแต่ไม่เกินหน่ึงปีเม่ือสถาบันอุดมศึกษาท่ีผู้รับทุนศึกษาขยายเวลาศึกษาให้ โดยเวลา                 
ท่ีขยายให้น้ีผู้รับทุนต้องศึกษาด้วยทุนของตนเอง ท้ังน้ี ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้ให้ทุนทราบทุกภาค
การศึกษาด้วย 
 ในระหว่างการศึกษาตามสัญญานี้ผู้รับทุนจะไปรับทุนจากหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือไปศึกษา 
ฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือดูงาน หรือทํางานวิจัย ไม่ได้ ท้ังน้ี ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หากทุนดังกล่าวมี
สภาพเงื่อนไขหรือข้อผูกพันอันอาจเป็นอุปสรรคทําให้ผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาตามแผนของโครงการหรือปฏิบัติ
ตามสัญญานี้   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษาก่อน 
 ข้อ ๔  ในระหว่างท่ีรับทุนการศึกษา หากคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษามีมติให้ผู้รับทุน          
พ้นสภาพจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ในโครงการ สควค. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ มติดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุดโดยผู้รับทุน
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้ทุนทั้งสิ้น 
 ข้อ ๕  ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาในโครงการ สควค. โดยไม่ต้องชดใช้เงินทุน
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตาย 
  (๒) คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่สามารถศึกษา         
เล่าเรียนต่อไปได้ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือมีความพิการโดยต้องได้รับหนังสือรับรองจากแพทย์ 
 ข้อ ๖  ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาในโครงการ สควค. และต้องชดใชเ้งินคืนเป็น
จํานวนสองเทา่ของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากผู้ให้ทุนภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี 
  (๑) มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนิสิต นักศึกษา ในโครงการ สควค. และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาพิจารณาให้พ้นสภาพ 
  (๒) มีผลการเรียนได้คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรตํ่ากว่า ๓.๕๐ (สามจุดห้าศูนย์) 
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ท่ีมีคะแนนน้อยกว่า ๖๑ (หกสิบหนึ่ง) คะแนน 
หรือ IELTS น้อยกว่า ๕.๕ (ห้าจุดห้า) คะแนน 
  (๓) ไม่เข้าร่วมและหรือไม่ผ่านกิจกรรมเสริมท่ีโครงการ สควค. กําหนด 
  (๔) ไม่สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร เว้นแต่การไม่สําเร็จ
การศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาของหลกัสูตรน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือมีความ
พิการโดยต้องได้รับหนังสือรับรองจากแพทย์  และสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาพิจารณาขยายเวลาศึกษาให้ศึกษาต่อ
จนสําเร็จการศกึษา ท้ังนี้ ผู้รับทุนจะไม่ได้รับทุนการศึกษาสําหรับระยะเวลาที่พ้นกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร 

/ข้อ ๗… 



-๓- 

 ข้อ ๗  เม่ือผู้รับทุนเรียนสําเร็จการศึกษาตามสัญญาน้ีแล้ว ผู้รับทุนต้องเข้ารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิต
ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับหลังสําเร็จการศึกษา ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “คณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศึกษา” กําหนดเท่าน้ัน และต้องปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าของจํานวนเวลาที่รับทุนการศึกษาในประเทศและไม่น้อยกว่าสองเท่าของจํานวนเวลาที่รับ
ทุนการศึกษาต่างประเทศ 
 ถ้าผู้รับทุนไม่เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ี “คณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จ
การศึกษา” กําหนดผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ได้รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างท่ีศึกษาตามสัญญานี้ ในกรณีท่ีผู้รับทุนเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาท่ี
กําหนดไม่ครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เน่ืองจากผู้รับทุนประพฤติผิดวินัยจนถึงถูกไล่ออก หรือปลดออกจาก
สถานศึกษาท่ีกําหนดก็ดี หรือด้วยเหตุอ่ืนใดที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบก็ดี ผู้รับทุนยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืน
เป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างท่ีศึกษาตามสัญญาน้ี โดยคํานวณ
จํานวนเงินลดลงตามส่วนของจํานวนเวลาที่ผู้รับทุนเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังกล่าวใช้ไปบ้างแล้ว 
 ข้อ ๘  ถ้าผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้ข้อใดข้อหน่ึง หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแต่ละข้อ
ในลักษณะท่ีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือศึกษาไม่สําเร็จระดับปริญญาโททางการศึกษาตามโครงการ สควค. ด้วย
ประการใด ๆ และคณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา หรือคณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศึกษาแล้วแต่
กรณีเห็นว่าผู้รับทุนต้องรับผิด ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการให้ทุนตามสัญญาน้ีได้และงดการให้ทุนได้ ผู้รับทุน
ยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนเป็นจํานวนสองเท่าของเงินทุนและหรือเงินอ่ืนใดที่รับจากผู้ให้ทุนในระหว่างท่ี
ศึกษาตามสัญญานี้ 
 ข้อ ๙  เงินที่ชดใช้คืนตามข้อ ๖  ข้อ ๗ หรือข้อ ๘  ผู้รับทุนต้องชําระให้ครบถ้วนภายในกําหนด 
๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชําระเงินดังกล่าวหรือกรณีชําระ               
ไม่ครบภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับทุนยินยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างชําระในอัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า)          
ต่อปีของจํานวนเงินท่ีค้างชําระนับจากวันท่ีล่วงเลยกําหนดชําระจนถึงวันท่ีผู้รบัทุนได้ชําระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ ๑๐ ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินทุนการศึกษาตามข้อ ๗  หรือข้อ ๘  ในกรณีต่อไปน้ี 
  (๑) ผู้รับทุนตาย หรือทุพพลภาพ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน                
ไม่สมประกอบ 
  (๒) คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษา หรือคณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จ
การศึกษา แล้วแต่กรณี  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันสมควรให้ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิด 
  (๓) คณะอนุกรรมการระดับอุดมศึกษาหรือคณะอนุกรรมการระดับหลังสําเร็จการศกึษา 
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับทุนไม่อาจรับราชการได้ด้วยเหตุสุดวิสัยท่ีมิใช่ความผิดของ ผู้รับทุน หรือ
เจ็บป่วยร้ายแรงโดยต้องได้รับหนังสือรับรองจากแพทย์ 
 ข้อ ๑๑ ในวันทําสัญญานี้เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี ผู้รับทุนได้จัดให้     
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... เป็นผู้ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ของผู้รับทุนตามสัญญานี้ด้วยแล้ว  และในกรณีที่ผู้ค้ําประกันตาย ล้มละลาย หรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  
หรือผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้คํ้าประกัน   ผู้รับทุนจะต้องจัดให้มีผู้ค้ําประกันรายใหม่มาทําสัญญา               
ค้ําประกันแทนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน  ถ้าผู้รับทุนไม่จัดให้มี                   
ผู้ค้ําประกันรายใหม่ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวผู้ให้ทุนมีสิทธิงดให้ทุนได้ทันที 
 

/ข้อ ๑๒... 



-๔- 
 
 ข้อ ๑๒ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ี  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  ๑๒.๑  ผนวก ๑  เงื่อนไขและข้อผูกพันของทุนโครงการ สควค. จํานวน...๒... 
(...สอง...) หน้า 
  ๑๒.๒  ผนวก ๒  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของผู้ให้ทุน จํานวน...๒... 
(...สอง...) หน้า 

 ในกรณีท่ีข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาท่ีขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีท่ีข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตาม          
คําวินิจฉัยของผู้ให้ทุน โดยผู้รับทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น 

 สัญญาน้ีทําขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึง่ฉบับ 
 
 
    ลงช่ือ .......….................................................. ผู้ให้ทุน  
                    (นายพรชัย อินทร์ฉาย) 
       รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการ สสวท.  
 
    ลงช่ือ ....…..................................................... ผู้รับทุน  
         (…….................................................................)  
 
    ลงช่ือ ............................................................. พยาน  
         (…….................................................................)  
 
    ลงช่ือ ............................................................. พยาน  
         (…….................................................................)  
 
 
ข้าพเจ้า...........................................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................ เกี่ยวข้องกับ 
ผู้รับทุนในฐานะ.......................................... ขอให้ความยินยอมแก่ผู้รับทุนในการเข้าทําสัญญาฉบับนี้เพ่ือให้มีผล
สมบูรณ์ตามกฎหมาย 
 
                        ลงช่ือ ............................................................. ผู้ให้ความยินยอม 
                              (.........................................................…....)  
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ผนวก ๑ 

 ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะท่ี ๓ 
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
  ทุนโครงการ สควค. เป็นทุนในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ                
การอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  และคอมพิวเตอร์  โดยผู้ รับทุนจะได้รับ              
การพัฒนาและส่งเสริมท้ังขณะศึกษา และหลังสําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

๑. ขณะศึกษา 
  ๑.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมวิชาการต่างๆ เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายปลูกฝังความเป็นครู  
  ตามที่โครงการกําหนด 
 ๑.๒  เงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี ้
  ๑) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ๑๐๔,๔๐๐ บาท/ปี 
  ๒)   ค่าหนังสืออ่านประกอบ ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี 
  ๓)   ค่าคอมพิวเตอร ์ ๓๕,๐๐๐ บาท/คน 
  ๔)   ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ๒๕,๐๐๐ บาท/คน 

๒.  หลังสําเร็จการศึกษา  
 ๒.๑   มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุน ตามประกาศรับสมัครทุนโครงการ สควค.  
  ประเภท Super Premium เม่ือสําเร็จการศึกษาภายในเวลา ๒ ปี  
 ๒.๒  มีสิทธ์ิขอรับทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ เม่ือเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการครู  
 ๒.๓  ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทําวิจัย ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และสื่อการสอนในปีแรก 
  ของการทํางานตลอดจนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน 
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ท่ีโครงการกําหนด 

เงื่อนไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค. 
๑.  ก่อนรับทุน  
  ต้องสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามประกาศรับสมัคร  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ และผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศรับสมัคร 
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๒.  ขณะศึกษา   
 ๒.๑ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษา  ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐  และเข้าร่วมกิจกรรม  ตามที่โครงการ  
  สควค.  กําหนด เม่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษา ตามเงื่อนไขหลักสูตรของ 
  มหาวิทยาลัย  จะต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐  และมีผลคะแนน 
  ภาษาอังกฤษ TOEFL  Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า ๖๑ หรือ TOEFL  
  Paper-based test (TOEFL-PBT)  ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า ๕.๕ 
 ๒.๒ นิสิต นักศึกษา ช้ันปีที่ ๑ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีระหว่าง ๓.๐๐ - ๓.๔๙  สามารถรับ 
  ทุนการศึกษา  ต่อในช้ันปีท่ี ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ได้อีก ๑ ภาคการศึกษา หากผลการเรียนในชั้นปีท่ี ๒  
  ภาคเรียนที่ ๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๓.๕๐ ต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. แต่ยัง 
  สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจนสําเร็จการศึกษา โดยใช้ทุนส่วนตัว และจะไม่ได้รับการบรรจุเป็น 
  ข้าราชการครูทุนโครงการ สควค. 

๓.   หลังสําเร็จการศึกษา  
  ต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ของรัฐ                  
ท่ีคณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสําเร็จการศึกษากําหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า ของจํานวนเวลา              
ท่ีได้รับทุนการศึกษาในประเทศ  และไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของจํานวนเวลาที่รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ 
 

------------------------------------------ 
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ผนวก ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                   สัญญาคํ้าประกัน 

                                 (โครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา)    

                                                                ทําท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ..๒๕๖๑. 

 ข้าพเจ้า..............................................อายุ.............ปี อาชีพ ....................................ตําแหน่ง
.........................................สังกัด......................................................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ท่ี....................... 
ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................................ตําบล/แขวง....................................................... 
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์............................... 
โทรศัพท์................................ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชนดังปรากฏตามสําเนาแนบท้ายนี้ เกี่ยวพันกับผู้รับทุน 
โดยเป็น.............................................ขอทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..............................................................ผู้รับทุนได้ทําสัญญา              

รับทุนการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา..๒๕๖๑...ตามสัญญารับทุนโครงการ สควค. เลขที่........................      

ลงวันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ.. ..๒๕๖๑....กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีระยะเวลารับทุนการศึกษาจนถึงวันที่..๓๑..เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ.. ..๒๕๖๓... ซ่ึงผู้รับทุนมีความผูกพัน

ต้องชดใช้คืนเงินทุนการศึกษาเป็นจํานวน ๒ เท่า (สองเท่า) และหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจากสถาบันส่งเสริม           

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในกรณีท่ีผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนดังกล่าว พร้อมดอกเบ้ียผิดนัด 

ในอัตรา ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว 

ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับทุนต่อสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ้าผู้รับ

ทุนตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหน้ีเน่ืองจากการกระทําผิดสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ดีและ

จะต้องชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เม่ือสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบถึงการผิดนัดชําระหน้ีของผู้รับทุนภายใน

กําหนดหกสิบวันนับแต่วันท่ีผู้รับทุนได้ผิดนัดชําระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะชดใช้เงินให้แก่สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทนผู้รับทุนตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวทุกประการจนครบถ้วน 

ท้ังน้ีไม่เกินวงเงินค้ําประกันจํานวน.....๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐....บาท (...=หนึ่งล้านบาทถ้วน=...) และข้าพเจ้า 

     /ยินยอม... 

ปิดอากร 

แสตมป์ 

๑๐ บาท 



๒ 
 

ยินยอมรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าผู้รับทุนจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาตามโครงการ

ส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาโททางการศึกษา 

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือจนกว่าจะได้มีการใช้เงินตาม

สัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วโดยจะไม่เพิกถอนการค้ําประกัน 

 ข้อ ๒  ในกรณีท่ีผู้รับทุนได้รับอนุมัติจากผู้ให้ทุนให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุน สควค. 

ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อน้ันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 

ระดับการศึกษา สถานศึกษา หรือประเทศท่ีศึกษาไปจากเดิม และ สสวท. ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่า

ข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับทุนต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุน 

สควค. ทุนส่วนตัว หรือทุนอ่ืนใด 

 ข้อ ๓ ในกรณีท่ีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียินยอมผ่อนเวลาและ/หรือผ่อน

จํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญารับทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนโดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้

ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้น้ัน  ให้ถือว่าข้าพเจ้ามิได้ถือเอาการผ่อนเวลา

หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุให้ปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้าและจะรับผิดใน

ฐานะผู้ค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระเงินตามจํานวนที่ผู้รับทุนต้องรับผิดตามข้อผูกพันท่ี

ระบุไว้ในสัญญารับทุนการศึกษา และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน 

 ข้อ ๔ เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ําประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้าซ่ึง

ปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ท้ังสิ้น ดังน้ี 

           ท่ีดิน   

  ก. โฉนดที่.............................เลขท่ีดิน.............................หน้าสํารวจ............................................

ระวาง......................เน้ือที่............ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ท่ีตําบล/แขวง............................

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................ราคาประมาณ.......................................................บาท

(.................................................) 

  ข. โฉนดที่.............................เลขท่ีดิน.............................หน้าสํารวจ............................................

ระวาง......................เน้ือที่............ไร่.................งาน......................ตารางวา  อยู่ท่ีตําบล/แขวง............................

อําเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................ราคาประมาณ.......................................................บาท

(.................................................) 

/ทรัพย์สิน... 



๓ 
 

ทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

 ก. .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 ข. .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 ข้อ ๕  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่จําหน่าย โอน ก่อหน้ีหรือภาระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้า

ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ แห่งสัญญาน้ี ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลบังคับอยู่เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ  

ต่อหน้าพยาน 

 

    ลงช่ือ................................................................ผู้ค้ําประกัน 

     (..................................................................) 

 

    ลงช่ือ................................................................พยาน  

     (..................................................................) 

 

    ลงช่ือ................................................................พยาน 

     (..................................................................) 

 

 

 

 



 
 

แบบฟอร์มข้อมูลผ ู้รับท ุนโครงการ สควค. 
ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ปีการศ ึกษา………………….. 

1. ประว ัต ิส่วนต ัว 
ช ื่อ - สก ุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................. 
ช ื่อ - สก ุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Ms.………………………...........………………………………………………………………………………………….. 
เช ื้อชาต ิ...............ส ัญชาต ิ.............ศาสนา...............................เก ิดว ันท ี่............เด ือน..........................พ.ศ................ (ค.ศ. ................) 

อ ําเภอ…..............................จ ังหวัด...................................... เลขประจ ําตัวประชาชน �-����-�����-��-�  

สถานภาพ   โสด    หย่า    จดทะเบียนสมรส  คู่สมรสชื่อ ................................................................................................. 

ท ี่อย ู่ (ตามทะเบ ียนบ้าน) เลขท ี่......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................................  
ตําบล/แขวง..................................อ ําเภอ/เขต....................................จ ังหวัด....................................รหัสไปรษณ ีย์..................... 
ท ี่อย ู่ (ปัจจ ุบ ัน) เลขท ี่......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................................ต ําบล/แขวง
..........................................อ ําเภอ/เขต.............................................จ ังหว ัด.....................................รห ัสไปรษณ ีย์....................... 
มือถือ .................................E-mail……………….………………..……………line ID……………………………Facebook……………………………….. 
 

ช ื่อ–สก ุลบ ิดา......................................................................เลขประจ ําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 

สถานะ   ย ังม ีช ีว ิต   ถ ึงแก่กรรม  อาช ีพ.....................................เช้ือชาต ิ..............ส ัญชาต ิ..............ศาสนา......................  

ช ื่อ–สก ุลมารดา..................................................................เลขประจ ําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 

สถานะ   ย ังม ีช ีว ิต   ถ ึงแก่กรรม  อาช ีพ.....................................เช้ือชาต ิ..............ส ัญชาต ิ..............ศาสนา......................  
สถานภาพระหว่างบิดา-มารดา  จดทะเบียนสมรส   หย่า    
ท ี่อยู่ บิดา/ มารดา เลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง
..........................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์......................  
มือถือบิดา..................................................................มือถือมารดา................................................................ 
 
ช ื่อ-สก ุลผ ู้คํ้าประก ัน (คนปัจจ ุบ ัน)......................................................อาช ีพ...........................เกี่ยวข้องกับผู้รับทุนในฐานะ.......... 

เช ื้อชาต ิ.............ส ัญชาต ิ..............ศาสนา............................เลขประจ ําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 

ท ี่อยู่เลขท ี่................ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................ต ําบล/แขวง...................................... 
อ ําเภอ/เขต..............................จ ังหว ัด........................รห ัสไปรษณ ีย์.............มือถือ......................E-mail........................................... 
สถานภาพของผ ู้คํ้าประก ัน  โสด  หย่า  จดทะเบ ียนสมรส  คู่สมรสช ื่อ................................................................................ 
 
2. ประว ัต ิการศึกษา  
ส ําเร ็จการศ ึกษาระด ับปริญญาตรีจากสถานศึกษา............................................................จ ังหว ัด.......................เม ื่อปี พ.ศ........... 
ผลการเรียน......................เกียรตินิยมอันดับ..........เร ิ่มร ับทุน สควค. ระดับปริญญาโท  ร ุ่น......... ปีการศึกษา.................. สาขา
..................................................... ณ ศูนย์....................................................................... 

 
 (..................................................)  
 ลายม ือช ื่อผ ู้กรอกข้อมล ู  
 ว ันท ี่............เด ือน.......................พ.ศ................... 


