สัญญาการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
ทาที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่  เดือน .. พ.ศ.
สัญ ญาฉบับ นี ้ท าขึ น้ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย โดยอาจารย์ ดร.มานะ ตรี ร ยาภิ วัฒ น์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผูร้ บั มอบอานาจ ตัง้ อยู่เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “มหาวิทยาลัย” คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งกับ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................. นามสกุล.......................... สัญชาติ.................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ปี พ.ศ.เกิด  อายุ  ปี
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ท่ี…….. ถนน................................... แขวง/ตาบล.....................................
เขต/อาเภอ.................................. จังหวัด..................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “ผู้รับทุน” คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทาสัญญาต่อกัน ดัง
มีขอ้ ความต่อไปนี ้
ข้อ 1. มหาวิทยาลัยตกลงให้ทุนการศึกษาและผูร้ บั ทุนตกลงรับทุนการศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี
วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กาหนดระยะเวลาตาม
หลักสูตรต่อเนื่องแต่ไม่เกิน 4 ปี การศึกษา โดยเริ่มตัง้ แต่ปีการศึกษา 2563 เป็ นต้นไป
“ทุนการศึกษา” หมายถึง ทุนผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่เพื่อสังคม
1.1 ได้รบั ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจานวน ตลอดหลักสูตร รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา
1.2 ได้รบั อุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Digital Hybrid Learning System จานวน 1 ชุด
ข้อ 2. ผูร้ บั ทุนจะต้องชาระเงินจานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้
เรี ย กว่ า “เงิ น ประกั น การรับ ทุ น การศึ ก ษา” ให้กั บ มหาวิ ท ยาลัย ในวั น ที่ ผู้รับ ทุ น รายงานตั ว เข้า รับ
ทุนการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ผูร้ บั ทุนจะต้องลงทะเบียนเรียน และเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลัย
ตกลงคืนเงินประกันรับทุนการศึกษา ภายหลังปรากฎผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
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หากผู้รับทุนลาออก หรือไม่ได้เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกัน
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงินประกั น
ทุนการศึกษาไว้ทงั้ หมด
ข้อ 3. ข้อปฏิบตั ิของผูร้ บั ทุน
3.1 ผูร้ บั ทุนจะต้องทาการศึกษาที่มหาวิทยาลัย เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ จนกว่าจะสาเร็จการศึก ษา
ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ในสัญญานี ้ ด้วยความมุ่งมั่น ตัง้ ใจ และขยัน หมั่นเพียร
3.2 ผูร้ บั ทุนจะต้องปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทัง้ ในเรื่องของความ
ประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย การให้ความเคารพต่อคณาจารย์ มีความสุภาพเรียบร้อย
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดไว้แล้วหรือที่จะกาหนดขึน้ ในภาย
หน้าโดยเคร่งครัด
3.3 ผูร้ บั ทุนจะต้องไม่กระทาการใดๆอันได้ช่ือว่าเป็ นผูม้ ีความประพฤติช่ ัวอันจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย
3.4 ในระหว่ า งรับ ทุ น การศึ ก ษา ผู้รับ ทุ น จะต้อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้รับ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3.5 ผูร้ บั ทุนต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะวิชา หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก
3.6 ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้ไม่ ต่ ากว่า 15 หน่วยกิตในทุกภาคการศึกษาปกติ
ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
3.7 ผูร้ บั ทุนจะต้องไม่ถกู ลงโทษทางวินยั สถานใดสถานหนึ่ง
ข้อ 4. ในแต่ละภาคการศึกษาผูร้ บั ทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนตามที่หลักสูตรกาหนด ทัง้ นีต้ อ้ ง
สอบให้ผ่านไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้าย และสอบผ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.50 หากภาคการศึกษาใดผูร้ บั ทุนได้รบั คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 ผูร้ บั ทุนจะถูกตัดสิทธิ์
ไม่ให้รบั ทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาคการศึกษาถัดไป ทัง้ นี ้ นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกาหนด ภายในระยะเวลา 4 ปี หากเกิน
ระยะเวลา 4 ปี นักศึกษาจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทัง้ หมด
ข้อ 5 . มหาวิทยาลัยจะประเมินและพิจารณาการให้ทนุ การศึกษาแก่ผรู้ บั ทุนเป็ นรายภาคการศึกษา
โดยจะคานึง ถึง ผลการศึกษา ความประพฤติของผู้รับทุนและการปฏิบัติง านทางวิช าการ หรือ ตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ หากผูร้ บั ทุนไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยผูร้ บั
ทุนจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาก่อนกาหนดดังกล่าว
ข้อ 6. หากผูร้ บั ทุนกระทาการซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
ข้อ 7. หากความปรากฏว่า ผูร้ บั ทุนให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับประวัติการศึกษา หรือให้ ข้อมูล
อันเป็ นเท็จอันทาให้ขาดคุณสมบัติท่ีจะเป็ นนักศึกษาทุนตามที่ได้แจ้งไว้แก่มหาวิทยาลัย หรือผูร้ บั ทุนขาด
คุณสมบัติท่จี ะเข้าเป็ นนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
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ข้อ 8. ในระหว่างที่ผรู้ บั ทุนยังไม่สาเร็จการศึกษาตามสัญญานี ้ หากผูร้ บั ทุนลาออก หรือพ้นสภาพ
จากการเป็ นนักศึกษาไม่ว่ากรณีใด หรือผูร้ บั ทุนปฏิบตั ิผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทนั ที
ข้อ 9. เพื่อเป็ นการยินยอมในการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูร้ บั ทุน ข้าพเจ้า (ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................. นามสกุล.......................... สัญชาติ.................
ขอให้การรับ รองกับมหาวิ ทยาลัย ดัง รายละเอีย ดปรากฏตามหนัง สื อยิ น ยอมจากผู้ป กครอง ในการรับ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุนผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่เพื่อสังคม ฉบับลงวันที่วนั นี ้ แนบมาพร้อม
สัญญานีแ้ ล้ว
เอกสารแนบท้ายสัญญานีม้ ี 1 ฉบับ และคู่สัญญารับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้ และในกรณี
ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง “ผูร้ บั ทุน” จะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย
สัญญานีไ้ ด้ทาขึน้ เป็ น 2 ชุด มีขอ้ ความตรงกันทุกประการ คู่สญ
ั ญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดย
ตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ
1 ชุด

ลงชื่อ..............................................ผูร้ บั ทุน ลงชื่อ..............................................มหาวิทยาลัย
(นาย/นาง/นางสาว............................................)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดย อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒ
ั น์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูร้ บั มอบอานาจ
ลงชื่อ..............................................ผูป้ กครอง
(นาย/นาง/นางสาว............................................)
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ลงชื่อ..............................................พยาน
(นายบรรจรัตน์ อินทนู)
หัวหน้ากองสวัสดิการนักศึกษา

เอกสารแนบท้ายสัญญา
เงือ่ นไขการรับทุนการศึกษา “ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม”
1. ได้รบั ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจานวน ตลอดหลักสูตร 4 ปี ภาคต้น และ ภาคปลาย
ยกเว้น ผูไ้ ด้รบั ทุนต้องชาระเอง ดังนี ้
ภาคต้น
1.1 ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ
ภาคเรียนละ 1,200 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
ภาคเรียนละ 1,200 บาท
1.3 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
ภาคเรียนละ 600 บาท
1.4 ค่าประกันของเสียหาย
แรกเข้า
600 บาท
1.5 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั ิเหตุกลุม่
ปี ละ
200 บาท
1.6 ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
แรกเข้า
500 บาท
รวม
4,200 บาท
ภาคปลาย
1.1 ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
1.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา
2. นักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึน้ ไป ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.50 จะถูกระงับทุน
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในภาคการศึกษาถัดไป
3. นักศึกษาต้องสอบได้ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต / ภาคการศึกษา ยกเว้นเป็ นไปตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
4. นักศึกษาต้องมีจานวนครัง้ ในการร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการทุนผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่เพื่อสังคม และ
ของมหาวิทยาลัยจัดขึน้ ในแต่ละภาคการศึกษาจะต้อง 100% หากต่ากว่า 80% จะถูกระงับทุนค่าเล่าเรียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดงั นี ้
1. กิจกรรมทดลองแผนธุรกิจ 20,000 บาท
2. กิจกรรมธุรกิจจาลอง
3. กิจกรรมสัมมนา 2 ครัง้ /ปี
4. กิจกรรมสนับสนุนวิทยาลัย 10 ชั่วโมง/ปี
5. กิจกรรมระดับคณะจานวน 30 ชั่วโมง
6. กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัยจานวน 30 ชั่วโมง
5. หากนักศึกษาไม่สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี นักศึกษาจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกาหนด ด้วยตนเอง
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เอกสารแนบท้าย 2
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ในการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
ทาที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่  เดือน .. พ.ศ.
ข้าพเจ้า (ข้อมูลผูป้ กครอง)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล........................... สัญชาติ..................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ปี พ.ศ.เกิด  อายุ  ปี
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ท่ี……….. ถนน................................... แขวง/ตาบล.....................................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)   
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี ้ เรียกว่า “ผู้ยินยอม” ขอให้การยินยอมไว้กบั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี ้ เรียกว่า “คู่สัญญาการรับทุน” ดังนี ้
ตามที่ (ข้อมูลผู้รับทุน)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล........................... สัญชาติ..................
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี ้ เรียกว่า “ผู้รับทุน” ได้ทาสัญญาการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่เพื่อสังคม ฉบับลงวันที่  เดือน .. พ.ศ.
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี ้ เรียกว่า “สัญญาการรับทุน” กับคู่สญ
ั ญาการรับทุน นัน้ ผูย้ ินยอมขอให้การ
รับรองว่า หากผูร้ บั ทุนผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญาการรับทุน ผูย้ ินยอมตกลงยินยอมให้
คู่สญ
ั ญาการรับทุนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน และมอบให้ค่สู ญ
ั ญาการ
รับทุนยึดถือ
ลงชื่อ..............................................ผูป้ กครอง/ผูย้ ินยอม
(นาย/นาง/นางสาว..............................................)
ลงชื่อ..........................................ผูร้ บั ทุน(พยาน)
(นาย/นาง/นางสาว............................................)
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ลงชื่อ..........................................พยาน
(อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ)
รักษาการคณบดีวิทยาลัยผูป้ ระกอบการ

