พนง.๑

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตาแหน่งอธิการบดี
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………...
ณ……………………………………………………..…………………..........………………….…..ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..…………….......…...……ตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว……………….................................................................................
เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ................ เลขประจําตัวประชาชน.........................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….….ตรอก/ซอย…….………..………..........….ถนน……….…….……..…………..…..
แขวง/ตําบล...............…..………......….. เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ชื่อสามี/ภรรยา........................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิ ทยาลั ยตกลงจ้ างพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เข้ าปฏิ บั ติ งานเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ อั ตราค่ าจ้าง เงิ นเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ในตําแหน่ ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับ ตั้ง แต่วันที่ ..........เดือน……………........….…..…..พ.ศ……………จนถึงวันที่
พ้นวาระการดํารงตําแหน่ง โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์ การประเมินการปฏิบัติงานที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้ งหมดให้แก่ก ารปฏิบัติงาน
และการกํ าหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามข้อ ๑ ให้บัง เกิ ดผลดีที่ สุดตามความสามารถของพนักงานมหาวิทยาลัย
ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่ง ผู้บัง คับ บัญชาในการ
ปฏิบั ติง านอย่ างเคร่ง ครัด จะไม่ ป ระพฤติตัว ในทางเป็น ปฏิ ปัก ษ์ต่อ หน้ าที่ ก ารงาน จะรัก ษาวินั ย และปฏิบั ติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
ข้อ ๓ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวั สดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบั นทึ กเสี ยง งานแพร่ เสี ยง
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรือ งานอื่ นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิท ยาศาสตร์ หรือแผนกศิล ปะ ของ
ผู้ส ร้างสรรค์ ที่ เ กิดจากการใช้ส ติปัญ ญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ง าน
ให้เกิดขึ้น ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย
ผู้ร่วมงาน บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่
จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................
/ ข้อ ๔ หากมีความ ...

-๒ข้อ ๔ หากมีความเสียหายที่เกิ ดขึ้น อันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่ มหาวิทยาลัยตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๕ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกํ าหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ ชําระให้ภายในกํ าหนดหรือ
ชําระให้ แต่ ไม่ ครบ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยยอมให้ คิ ด ดอกเบี้ย จากเงิ น ที่ มิ ไ ด้ ชํา ระหรื อ ที่ ยัง มิ ไ ด้ชํ า ระอี ก ในอั ต รา
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๖ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด
ข้อ ๗ ในกรณีที่ พนักงานมหาวิ ทยาลัยมี พั น ธะต้อ งชํา ระเงิน ให้ แก่ ม หาวิท ยาลั ย ตามสั ญ ญานี้
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมให้ม หาวิท ยาลัย หัก เอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่ พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้
ข้อ ๘ เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามข้อ ๑ ให้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจําทํ าไว้อยู่เดิม มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ดํารงตําแหน่งและสายงานเดิมก่อน
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยได้ อ่ า นเข้ า ใจข้ อ ความในสั ญ ญานี้ โ ดยตลอดแล้ ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งตรง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………..…………..………………….……………)
ลงชื่อ......................................................................มหาวิทยาลัย
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)
ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)

พนง.๒

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภทผูบ้ ริหารระดับสูง

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………...
ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย……………….......……........…..……...…........ตําแหน่ง………………………………...........……ซึ่งต่อไปในสัญญานีจ้ ะเรียกว่า
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นางนางสาว……………….....................................................................................
เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ................ เลขประจําตัวประชาชน.............................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….….ตรอก/ซอย…….………..………..........….ถนน……….…….……..…………..…..
แขวง/ตําบล...............…..………......….. เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ชื่อสามี/ภรรยา........................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิ ทยาลั ยตกลงจ้ างพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เข้ าปฏิ บั ติ งานเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ อั ต ราค่า จ้าง เงิน เดือ น และค่าตอบแทนให้ เ ป็นไปตามคําสั่ ง มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ในตําแหน่ง…………….....................…..........................................................นับตั้งแต่วันที่……….เดือน……………..….......….พ.ศ…………….
จนถึ งวันที่ พ้ นวาระการดํารงตําแหน่ง โดยพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ยิ นยอมปฏิบัติ งานตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์
การประเมิ นการปฏิ บั ติ งานที่ สภามหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด และพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตกลงรั บ จ้ า งปฏิ บั ติ ง าน
ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ
ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ด้ว ยความซื่ อ สัตย์ ขยันหมั่ นเพียร จะสนใจและมี ความอุ ตสาหะ ตลอดจนปฏิบั ติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่ง ครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปัก ษ์ต่อหน้าที่การงาน
จะรักษาวินัย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด ตลอด
ระยะเวลาของสัญญานี้
ข้อ ๓ มหาวิ ท ยาลั ยสามารถใช้ สิ ท ธิ ที่ จ ะเลิ กสั ญ ญาจ้ างได้ โดยแจ้ ง เป็ นหนั งสื อบอกกล่ าว
การเลิกสัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ข้อ ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวั สดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบั นทึ กเสี ยง งานแพร่ เสี ยง
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................
/ ที่เกิดจาก ...

-๒ที่เกิดจากการใช้สติปัญ ญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ไม่ว่า
งานดัง กล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือ รูป แบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึก ษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน
บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิ ดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับ ผิดของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พนัก งานมหาวิท ยาลัย จะชดใช้ค่า เสียหายเป็ นเงินให้แก่ ม หาวิท ยาลั ย
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกํ า หนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รั บแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนัก งานมหาวิท ยาลัย ไม่ ชําระให้ภายในกํ าหนด
หรื อชํ าระให้ แต่ ไม่ ครบ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยอมให้ คิ ด ดอกเบี้ ย จากเงิ น ที่ มิ ไ ด้ ชํ า ระหรื อ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ชํ า ระอี ก
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด
ข้อ ๘ ในกรณีที่ พ นัก งานมหาวิท ยาลัย มี พันธะต้องชําระเงินให้แก่ ม หาวิทยาลัยตามสัญ ญานี้
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่ พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้
ข้อ ๙ เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามข้อ ๑ ให้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจําทํ าไว้อยู่เดิม มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ดํารงตําแหน่งและสายงานเดิมก่อน
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ่ า นเข้ า ใจข้ อ ความในสั ญ ญานี้ โ ดยตลอดแล้ ว เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งตรง
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………..…………..………………….……………)
ลงชื่อ......................................................................มหาวิทยาลัย
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)

-๓-

๒. เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ การลาให้เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ
ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้
(๑) ๙๐ – ๑๐๐
(๒) ๘๐ – ๘๙
(๓) ๗๐ – ๗๙

คะแนน (ดีเด่น)
คะแนน (ดีมาก)
คะแนน (ดี)

ตามที่
กบบ. กําหนด

(๔) ต่ํากว่า ๗๐
คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง
(๕) ต่ํากว่า ๖๐
เลิกจ้าง
ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้เ ป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)
(๔) เมือ่ พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔
(๕) เมื่ อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวิ นัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๗) เมื่ อพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยไม่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างสม่ํ าเสมอและไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพหรื อประพฤติ ต น
ไม่ เหมาะสมกั บตํ าแหน่ งหน้ าที่ ทั้ งนี้ โดยคํ าแนะนํ าของ กบบ. และโดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................

หมายเหตุ
๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด
๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบับ

พนง.๓

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รบั การจ้างเพื่อปฏิบตั ิงานประจา
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………...
ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………..........…...……ตําแหน่ง…………………………………….……………………..…….……...
ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่ ......................ลงวันที่ .................................................ซึ่ง ต่อไปในสัญ ญานี้จะเรี ยกว่ า “มหาวิท ยาลั ย” ฝ่ ายหนึ่ ง
กับ นาย/นาง/นางสาว………………................................................................................................................................
เกิดวันที่.........เดือน.................................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน...........................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….…. ตรอก/ซอย…….………..………......... ถนน……….…….……..…………..…..
แขวง/ตําบล...............………………….. เขต/อําเภอ........................................... จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์................................ ชื่อสามี/ภรรยา........................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิ ทยาลั ยตกลงจ้ างพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เข้ าปฏิ บั ติ งานเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ อั ต ราค่า จ้าง เงิน เดือ น และค่าตอบแทนให้ เ ป็นไปตามคําสั่ ง มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ในส่ วนงาน………………………….....................…................................................................................มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ตั้ ง แต่
วั น ที่ เ ริ่ ม บรรจุ เ ป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ ….........เดื อ น……….......…......….…..…พ.ศ………...……..จนถึ ง
สิ้ นรอบปี งบประมาณที่ ผู้ นั้ นมี อายุ ครบหกสิ บปี บริ บู รณ์ ทั้ งนี้ โดยต้ องผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นตามรอบการประเมิ นที่
กบบ. กํ าหนด โดยพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยิ นยอมปฏิ บั ติ งานตามข้ อ ตกลงเกี่ ยวกั บภาระงานที่ ผู้ ว่ าจ้ างมอบหมาย
ให้ปฏิบั ติ และเกณฑ์ การประเมิ นการปฏิ บัติงานตามที่ มหาวิทยาลัยกํ าหนดและพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ตกลงรับจ้าง
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นต่อไป
ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน จะรักษาวินัย
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒกําหนด ตลอดระยะเวลา
ของสัญญานี้
ข้อ ๓ มหาวิ ทยาลั ยสามารถใช้ สิ ทธิ ที่ จะเลิ กสั ญญาจ้ างได้ โดยแจ้ งเป็ นหนั งสื อบอกกล่ าวการเลิ ก
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................
/ ข้อ ๔ บรรดางาน ...

-๒ข้อ ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวั สดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบั นทึ กเสี ยง งานแพร่ เสี ยง
แพร่ ภาพ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรือ งานอื่ นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิท ยาศาสตร์ หรือแผนกศิล ปะ ของ
ผู้ส ร้างสรรค์ ที่ เ กิดจากการใช้ส ติปัญ ญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ง าน
ให้เกิดขึ้น ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย
ผู้ร่วมงาน บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่
จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิ ดขึ้น อันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรั บผิ ดของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยจะชดใช้ ค่ าเสี ยหายเป็ นเงิ นให้ แก่ มหาวิ ทยาลั ยตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกํ า หนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รั บแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนัก งานมหาวิท ยาลัย ไม่ ชําระให้ภายในกํ าหนด
หรื อชํ าระให้ แต่ ไม่ ครบ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยอมให้ คิ ด ดอกเบี้ ย จากเงิ น ที่ มิ ไ ด้ ชํ า ระหรื อ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ชํ า ระอี ก
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด
ข้อ ๘ ในกรณีที่ พ นัก งานมหาวิท ยาลัย มี พันธะต้องชําระเงินให้แก่ ม หาวิทยาลัยตามสัญ ญานี้
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย ได้อ่ านเข้าใจข้อความในสัญ ญานี้โ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูก ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………..…………..………………….……………)
ลงชื่อ......................................................................มหาวิทยาลัย
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)

-๓-

๒. เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ การลาให้เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ
ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้
(๑) ๙๐ – ๑๐๐
(๒) ๘๐ – ๘๙
(๓) ๗๐ – ๗๙

คะแนน (ดีเด่น)
คะแนน (ดีมาก)
คะแนน (ดี)

ตามที่
กบบ. กําหนด

(๔) ต่ํากว่า ๗๐
คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง
(๕) ต่ํากว่า ๖๐
เลิกจ้าง
ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้เ ป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)
(๔) เมือ่ พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔
(๕) เมื่ อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวิ นัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๗) เมื่ อพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยไม่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างสม่ํ าเสมอและไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพหรื อประพฤติ ต น
ไม่ เหมาะสมกั บตํ าแหน่ งหน้ าที่ ทั้ งนี้ โดยคํ าแนะนํ าของ กบบ. และโดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................

หมายเหตุ
๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด
๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบับ

พนง.๔

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานโดยมีกาหนดระยะเวลา

รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………...
ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...……ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่ . ..............................ลงวั นที่ .....................................………….....……ซึ่ งต่อไปในสั ญญานี้จะเรี ยกว่ า “มหาวิ ทยาลั ย” ฝ่ ายหนึ่ ง
กับ นาย/นาง/นางสาว……………….................................................................................................................................
เกิดวันที่..........เดือน.................................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน..........................................................
อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่………………….…. ตรอก/ซอย…….………..…..........…. ถนน……….…….……..………………..…..
แขวง/ตําบล...............……..……………. เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ชื่อสามี/ภรรยา......................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิ ทยาลั ยตกลงจ้ างพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เข้ าปฏิ บั ติ งานเป็ นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ อั ต ราค่า จ้าง เงิน เดือ น และค่าตอบแทนให้ เ ป็นไปตามคําสั่ ง มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
ในส่ วนงาน………………………….....................…....................................................................…มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ มี กํ า หนด
เวลา…..….…ปี . ..............เดื อ น……...…..วั น นั บ ตั้ง แต่ วัน ที่ . ..........เดือ น..............................พ.ศ..............
ถึ ง วั น ที่ ………….เดื อ น……………..….…......…...….พ.ศ………...……… โดยพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยิ นยอมปฏิ บั ติ งาน
ตามข้ อ ตกลงเกี่ ยวกั บภาระงานที่ มหาวิ ทยาลั ยมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ และเกณฑ์ การประเมิ นการปฏิ บั ติ งาน ตามที่
มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนดและพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตกลงรั บ จ้ างปฏิ บั ติ ง านที่ ได้ รั บ มอบหมายภายในระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นต่อไป
ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ
ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ด้ว ยความซื่ อ สัตย์ ขยันหมั่ นเพียร จะสนใจและมี ความอุ ตสาหะ ตลอดจนปฏิบั ติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติง านอย่างเคร่ง ครัด จะไม่ ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิ ปักษ์ต่อหน้าที่การงาน
จะรักษาวินัย และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ ประกาศ ที่ ม หาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด
ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
ข้อ ๓ มหาวิ ทยาลั ยสามารถใช้ สิ ทธิ ที่ จะเลิ กสั ญญาจ้ างได้ โดยแจ้ งเป็ นหนั งสื อบอกกล่ าวการเลิ ก
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................
/ ข้อ ๔ บรรดางาน ...

-๒ข้อ ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวั สดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบั นทึ กเสี ยง งานแพร่ เสี ยง
แพร่ ภาพ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรือ งานอื่ นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิท ยาศาสตร์ หรือแผนกศิล ปะ ของผู้
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น
ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน
บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิ ดขึ้น อันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับ ผิดของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พนัก งานมหาวิท ยาลัย จะชดใช้ค่า เสียหายเป็ นเงินให้แก่ ม หาวิท ยาลั ย
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกํ า หนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รั บแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนัก งานมหาวิท ยาลัย ไม่ ชําระให้ภายในกํ าหนด
หรื อชํ าระให้ แต่ ไม่ ครบ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยอมให้ คิ ด ดอกเบี้ ย จากเงิ น ที่ มิ ไ ด้ ชํ า ระหรื อ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ชํ า ระอี ก
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๗ กรณี ความผิดเกิ ดจากเหตุสุด วิสัย หรือมิ ไ ด้เ กิ ดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ อ
อย่างร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด
ข้อ ๘ ในกรณีที่ พ นัก งานมหาวิท ยาลัย มี พันธะต้องชําระเงินให้แก่ ม หาวิทยาลัยตามสัญ ญานี้
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย ได้อ่ านเข้าใจข้อความในสัญ ญานี้โ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูก ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………..…………..………………….……………)
ลงชื่อ......................................................................มหาวิทยาลัย
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)

-๓-

๒. เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ การลาให้เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ
ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้
(๑) ๙๐ – ๑๐๐
(๒) ๘๐ – ๘๙
(๓) ๗๐ – ๗๙

คะแนน (ดีเด่น)
คะแนน (ดีมาก)
คะแนน (ดี)

ตามที่
กบบ. กําหนด

(๔) ต่ํากว่า ๗๐
คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง
(๕) ต่ํากว่า ๖๐
เลิกจ้าง
ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้ เ ป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)
(๔) เมือ่ พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔
(๕) เมื่ อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวิ นัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๗) เมื่ อพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยไม่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างสม่ํ าเสมอและไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพหรื อประพฤติ ต น
ไม่ เหมาะสมกั บตํ าแหน่ งหน้ าที่ ทั้ งนี้ โดยคํ าแนะนํ าของ กบบ. และโดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน

ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................

หมายเหตุ
๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด
๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบับ

พนง.๕
รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด ๑ นิ้ว

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพือ่ ทดลองปฏิบัติงาน
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………...
ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...……ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ที่ . ........................ ลงวั นที่ ...........................................….....……ซึ่ งต่ อไปในสั ญญานี้ จะเรี ยกว่ า “มหาวิ ทยาลั ย” ฝ่ ายหนึ่ ง
กับ นาย/นาง/นางสาว……………….................................................................................................................................
เกิดวันที่...........เดือน................................พ.ศ.................. เลขประจําตัวประชาชน.......................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….…. ตรอก/ซอย…….……..………..........…. ถนน……….……..………………..…..
แขวง/ตําบล...............…….....………… เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิท ยาลัย ตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒตําแหน่ง………………………………..……………………….…อัตราค่าจ้าง เดือนละ……………….……..…...บาท
ในส่วนงาน…………………………..............…………….………….…………มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนดเวลาหนึง่ ปี
นับตั้งแต่วันที่……...เดือน……………..…....…....….พ.ศ………..... ถึงวันที่………….เดือน…………….….……...….พ.ศ………….
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่ ม หาวิท ยาลัย มอบหมายให้ป ฏิบัติ
และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติง าน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงรับจ้างปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นต่อไป
ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ
ของพนัก งานมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อ สัตย์ ขยันหมั่ นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตาม
คําสั่ ง ผู้บั ง คับ บัญ ชาในการปฏิบั ติง านอย่ างเคร่ง ครัด จะไม่ ป ระพฤติ ตัวในทางเป็ นปฏิ ปัก ษ์ ต่อหน้าที่ ก ารงาน
จะรัก ษาวินัย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ ประกาศ ที่ ม หาวิท ยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒกํ าหนด
ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
ข้อ ๓ มหาวิ ทยาลั ยสามารถใช้ สิ ทธิ ที่ จะเลิ กสั ญญาจ้ างได้ โดยแจ้ งเป็ นหนั งสื อบอกกล่ าวการเลิ ก
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................
/ ข้อ ๔ บรรดางาน ...

-๒ข้อ ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิ ลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวั สดุ ภาพยนตร์ สิ่ งบั นทึ กเสี ยง งานแพร่ เสี ยง
แพร่ ภาพ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ หรื องานอื่ นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ทยาศาสตร์ หรื อแผนกศิ ลปะ ของผู้
สร้างสรรค์ ที่ เ กิ ดจากการใช้ส ติปัญ ญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ง าน
ให้เกิดขึ้น ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย
ผู้ร่วมงาน บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมี
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิ ดขึ้นอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับ ผิดของพนัก งานมหาวิท ยาลั ย พนัก งานมหาวิท ยาลัย จะชดใช้ค่า เสียหายเป็ นเงินให้แก่ ม หาวิท ยาลั ย
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิท ยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนดหรือ
ชํ าระให้ แต่ ไม่ ครบ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ยอมให้ คิ ด ดอกเบี้ ย จากเงิ น ที่ มิ ไ ด้ ชํ า ระหรื อ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ชํ า ระอี ก
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย
ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด
ข้อ ๘ ในกรณีที่ พ นัก งานมหาวิท ยาลัย มี พันธะต้องชําระเงินให้แก่ ม หาวิทยาลัยตามสัญ ญานี้
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ
พนัก งานมหาวิท ยาลัย ได้อ่ านเข้าใจข้อความในสัญ ญานี้โ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูก ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………..…………..………………….……………)
ลงชื่อ......................................................................มหาวิทยาลัย
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(…………………..….………………………………………)

-๓-

๒. เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์ การลาให้เป็นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ
ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้
(๑) ๙๐ – ๑๐๐ คะแนน (ดีเด่น)
ตามที่
(๒) ๘๐ – ๘๙
คะแนน (ดีมาก)
กบบ. กําหนด
(๓) ๗๐ – ๗๙
(๔) ต่ํากว่า ๗๐
(๕) ต่ํากว่า ๖๐

คะแนน (ดี)
คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา)

ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง
เลิกจ้าง

ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้ เ ป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)
(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔
(๕) เมื่ อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่ สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวิ นัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(๗) เมื่ อพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยไม่ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างสม่ํ าเสมอและไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพหรื อประพฤติ ต น
ไม่ เหมาะสมกั บตํ าแหน่ งหน้ าที่ ทั้ งนี้ โดยคํ าแนะนํ าของ กบบ. และโดยความเห็ นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน
ลงลายมือชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................

หมายเหตุ
๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด
๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบับ

