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สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ต าแหน่งอธกิารบด ี
 

 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน 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.............................. ช่ือสามี/ภรรยา........................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                             
ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในตําแหน่ง               
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับตั้งแต่วันที่ ..........เดือน……………........….…..…..พ.ศ……………จนถึงวันที่         
พ้นวาระการดํารงตําแหน่ง โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามข้อ ๑ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถของพนักงานมหาวิทยาลัย        
ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน จะรักษาวินัย และปฏิบัติ          
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 

ข้อ  ๓ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธ์ิ  สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่ งบันทึกเสียง งานแพร่ เสียง                             
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของ          
ผู้สร้างสรรค์ ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งาน        
ให้เกิดข้ึน ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย 
ผู้ร่วมงาน บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่         
จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น  

 
ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 
/ ข้อ ๔ หากมีความ ... 

 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ น้ิว 



-๒- 
 

ข้อ ๔ หากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

ข้อ ๕ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนดหรือ                   
ชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิได้ชําระหรือที่ยังมิได้ชําระอีกในอัตรา             
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๖ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้       
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย       
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได ้

ข้อ ๘ เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามข้อ ๑ ให้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ที่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจําทําไว้อยู่เดิม มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ดํารงตําแหน่งและสายงานเดิมก่อน   
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ 

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรง              
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

ลงช่ือ......................................................................พนกังานมหาวิทยาลัย 

(………………..…………..………………….……………) 

  

ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย 

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 

ผู้อํานวยการส่วนทรพัยากรบุคคล 
 

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

(…………………..….………………………………………) 
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สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเภทผูบ้ริหารระดับสูง 
 

 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………... 

ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย……………….......……........…..……...…........ตําแหน่ง………………………………...........……ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรยีกว่า 
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นางนางสาว……………….....................................................................................
เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ................ เลขประจําตัวประชาชน.............................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….….ตรอก/ซอย…….………..………..........….ถนน……….…….……..…………..…..
แขวง/ตําบล...............…..………......….. เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ช่ือสามี/ภรรยา........................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง  คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                         
ในตําแหน่ง…………….....................…..........................................................นับตั้งแต่วันที่……….เดือน……………..….......….พ.ศ…………….         
จนถึงวันที่พ้นวาระการดํารงตําแหน่ง โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ และ                
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติงานที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติ งาน                              
ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ          
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติ                
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน              
จะรักษาวินัย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาน้ี 

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลั ยสามารถใช้สิ ทธิที่ จะเลิ กสัญญาจ้างได้  โดยแจ้ งเป็ นหนั งสื อบอกกล่ าว                          
การเลิกสัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ข้อ  ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธ์ิ  สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่ งบันทึกเสียง งานแพร่ เสียง                              
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์    

 
ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................   
       

/ ที่เกิดจาก ... 

 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ น้ิว 



-๒- 
 

ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดข้ึน ไม่ว่า              
งานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน 
บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย                
ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด                 
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิ ได้ชําระหรือที่ ยังมิได้ชําระอีก               
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได ้

ข้อ ๙ เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามข้อ ๑ ให้สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ที่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานประจําทําไว้อยู่เดิม มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยให้ดํารงตําแหน่งและสายงานเดิมก่อน   
ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ 

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรง                 
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

 

ลงช่ือ......................................................................พนกังานมหาวิทยาลัย 

(………………..…………..………………….……………) 

  

ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย 

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 

 

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

(…………………..….………………………………………) 



-๓- 
 

๒. เกณฑก์ารประเมินการปฏบิตัิงาน 
 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การลาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ  

ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้ 

(๑) ๙๐ – ๑๐๐  คะแนน (ดีเด่น)  

(๒) ๘๐ – ๘๙  คะแนน (ดีมาก)  

(๓) ๗๐ – ๗๙ คะแนน (ดี)  

(๔) ต่ํากว่า ๗๐ คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง 

(๕) ต่ํากว่า ๖๐   เลิกจ้าง 

ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร               
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี ้

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 

(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   

(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 

(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 

(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้                
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                        
ไม่ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้ งนี้  โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของสภา                   
มหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 

 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 

 

หมายเหตุ       

๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด 

๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญา พนักงานมหาวิทยาลัย            
ต้องลงลายมอืช่ือในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบบั  

 

    ตามที่  
กบบ. กําหนด 



พนง.๓ 
 

 

 
 

สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่ได้รบัการจ้างเพื่อปฏิบตัิงานประจ า 
 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………... 

ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………..........…...……ตําแหน่ง…………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                             
ที่......................ลงวันที่ .................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง                                     
กับ นาย/นาง/นางสาว………………................................................................................................................................
เกิดวันที่.........เดือน.................................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน........................................................... 
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….…. ตรอก/ซอย…….………..………......... ถนน……….…….……..…………..…..
แขวง/ตําบล...............………………….. เขต/อําเภอ........................................... จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย์................................ ช่ือสามี/ภรรยา........................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                          
ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                           
ในส่วนงาน………………………….....................…................................................................................มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่                
วันที่ เริ่มบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่….........เดือน……….......…......….…..…พ.ศ………...……..จนถึง            
สิ้นรอบปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้  โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามรอบการประเมินที่                         
กบบ. กําหนด โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่ผู้ ว่าจ้างมอบหมาย                                
ให้ปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้าง      
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนต่อไป 

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ  
ของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตามคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน จะรักษาวินัย 
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด ตลอดระยะเวลา               
ของสัญญาน้ี 

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก           
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 

/ ข้อ ๔ บรรดางาน ... 

 

 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ น้ิว 



-๒- 
 

ข้อ  ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธ์ิ  สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่ งบันทึกเสียง งานแพร่ เสียง                            
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของ          
ผู้สร้างสรรค์ ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งาน          
ให้เกิดข้ึน ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย 
ผู้ร่วมงาน บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่              
จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น  

  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตาม                
ความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด                   
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิ ได้ชําระหรือที่ ยังมิได้ชําระอีก                      
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได ้

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ 

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงช่ือ......................................................................พนกังานมหาวิทยาลัย 

(………………..…………..………………….……………) 
  

ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย 

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 

 



-๓- 
 

๒. เกณฑก์ารประเมินการปฏบิตัิงาน 
 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การลาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ  

ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้ 

(๑) ๙๐ – ๑๐๐  คะแนน (ดีเด่น)  

(๒) ๘๐ – ๘๙  คะแนน (ดีมาก)  

(๓) ๗๐ – ๗๙ คะแนน (ดี)  

(๔) ต่ํากว่า ๗๐ คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง 

(๕) ต่ํากว่า ๖๐   เลิกจ้าง 

ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร               
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี ้

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 

(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   

(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 

(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 

(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้                
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                        
ไม่ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้ งนี้  โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของสภา                
มหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 

 

 

หมายเหตุ       

๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด 

๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญา พนักงานมหาวิทยาลัย             
ต้องลงลายมอืช่ือในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบบั  

 

    ตามที่  
กบบ. กําหนด 



พนง.๔ 
 

 

 

สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ที่ได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานโดยมีก าหนดระยะเวลา 
 
สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………... 

ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...……ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                             
ที่...............................ลงวันที่.....................................………….....……ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง                         
กับ นาย/นาง/นางสาว……………….................................................................................................................................
เกิดวันที่..........เดือน.................................พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน..........................................................              
อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่………………….…. ตรอก/ซอย…….………..…..........…. ถนน……….…….……..………………..…..
แขวง/ตําบล...............……..……………. เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ช่ือสามี/ภรรยา......................................................................................................  
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                       
ในส่วนงาน………………………….....................…....................................................................…มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด        
เวลา…..….…ปี...............เดือน……...…..วัน นับตั้งแต่วันที่ . .......... เดือน..............................พ.ศ..............                  
ถึง วันที่………….เดือน……………..….…......…...….พ.ศ………...……… โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงาน                     
ตามข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ตามที ่                      
มหาวิทยาลัยกําหนดและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลา                         
ดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนต่อไป 

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ   
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติ                
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน                
จะรักษาวินัย และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด             
ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก          
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 

/ ข้อ ๔ บรรดางาน ... 

 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ น้ิว 



-๒- 
 

ข้อ  ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธ์ิ  สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่ งบันทึกเสียง งานแพร่ เสียง                             
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้
สร้างสรรค์ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดข้ึน 
ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน 
บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น  

  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย        
ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด               
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบี้ยจากเงินที่มิ ได้ชําระหรือที่ ยังมิได้ชําระอีก                         
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ      
อย่างร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได ้

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ 

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ......................................................................พนกังานมหาวิทยาลัย 
 

(………………..…………..………………….……………) 
  

ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย 
 

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

 



-๓- 
 

๒. เกณฑก์ารประเมินการปฏบิตัิงาน 
 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การลาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ  

ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้ 

(๑) ๙๐ – ๑๐๐  คะแนน (ดีเด่น)  

(๒) ๘๐ – ๘๙  คะแนน (ดีมาก)  

(๓) ๗๐ – ๗๙ คะแนน (ดี)  

(๔) ต่ํากว่า ๗๐ คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง 

(๕) ต่ํากว่า ๖๐   เลิกจ้าง 

ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร               
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี ้

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 

(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   

(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 

(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 

(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้                
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                        
ไม่ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้ งนี้  โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของสภา                     
มหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 

 

 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 

 

หมายเหตุ       

๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด 

๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญา พนักงานมหาวิทยาลัย     
ต้องลงลายมอืช่ือในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบบั  

    ตามที่  
กบบ. กําหนด 



พนง.๕ 
 

 

 

 

สัญญาจ้างพนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพือ่ทดลองปฏบิัติงาน 
 
 

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน เมื่อวันที่……………...เดือน…………………….……………………พ.ศ….…….……………... 

ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...……ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                               
ที่ . . .............. ......... ลงวันที่ ...........................................….....……ซึ่ งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ ง                          
กับ นาย/นาง/นางสาว……………….................................................................................................................................
เกิดวันที่...........เดือน................................พ.ศ.................. เลขประจําตัวประชาชน.......................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….…. ตรอก/ซอย…….……..………..........…. ถนน……….……..………………..…..
แขวง/ตําบล...............…….....………… เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.............................. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒตําแหน่ง………………………………..……………………….…อัตราค่าจ้าง เดือนละ……………….……..…...บาท       
ในส่วนงาน…………………………..............…………….………….…………มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนดเวลาหนึง่ป ี                 
นับตั้งแต่วันที่……...เดือน……………..…....…....….พ.ศ………..... ถึงวันที่………….เดือน…………….….……...….พ.ศ…………. 
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติ
และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงาน                
ที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนต่อไป 

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญานี้ ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ    
ของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติตาม     
คําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน                       
จะรักษาวินัย และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด                 
ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี 

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก                                
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  
 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 
/ ข้อ ๔ บรรดางาน ... 

 

 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ น้ิว 



-๒- 
 

ข้อ  ๔ บรรดางานอั นมี ลิ ขสิ ทธ์ิ  สิ ทธิ บั ตร เครื่ องหมายการค้ า รวมทั้ งงานสร้ างสรรค์
ประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี กรรม โสตทั ศนวัสดุ  ภาพยนตร์  สิ่ งบันทึกเสียง งานแพร่ เสียง                                              
แพร่ภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้             
สร้างสรรค์ ที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ  ในการสร้างสรรค์งาน                     
ให้เกิดข้ึน ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเนื่องมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย 
ผู้ร่วมงาน บุคลากร หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมี
ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น  

  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญานี้ และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย                 
ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนดหรือ 
ชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้ คิดดอกเบี้ยจากเงินที่ มิ ได้ ชําระหรือที่ ยังมิ ได้ ชําระอีก                        
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญานี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได ้

หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนไว้ ๓ ฉบับ มีข้อความตรงกัน มหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ ส่วนงานที่พนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดถือไว้ ๑ ฉบับ และพนักงานมหาวิทยาลัยถือไว้ ๑ ฉบับ 

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงช่ือ......................................................................พนกังานมหาวิทยาลัย 

(………………..…………..………………….……………) 
  

ลงช่ือ......................................................................มหาวิทยาลัย 

(…………………..….………………………………………) 
 

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

(…………………..….………………………………………) 

 

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

(…………………..….………………………………………) 
 



-๓- 
 

๒. เกณฑก์ารประเมินการปฏบิตัิงาน 
 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์การลาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ วันทํางาน การลาและสวัสดิการ  

ข้อ ๒ เกณฑ์การพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง ดังนี้ 

(๑) ๙๐ – ๑๐๐  คะแนน (ดีเด่น)  

(๒) ๘๐ – ๘๙  คะแนน (ดีมาก)  

(๓) ๗๐ – ๗๙ คะแนน (ดี)  

(๔) ต่ํากว่า ๗๐ คะแนน (ต้องปรับปรุง/พัฒนา) ต่อสัญญาจ้างแต่ไม่เพิ่มค่าจ้าง 

(๕) ต่ํากว่า ๖๐   เลิกจ้าง 

ข้อ ๓ การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร               
งานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนี ้

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 

(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   

(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 

(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 

(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าถ้าให้                
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ําเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                        
ไม่ เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้ งนี้  โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของสภา                
มหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

 

 

 

หมายเหตุ       

๑. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กบบ. กําหนด 

๒. หากพนักงานมหาวิทยาลัยทําเป็นเอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสญัญา พนักงานมหาวิทยาลัย                
ต้องลงลายมอืช่ือในเอกสารเพิ่มเติมทุกฉบบั  

 

    ตามที่  
กบบ. กําหนด 
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