


พนง.๒ 
 
 
 

 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ประเภทผู้บรหิารระดับสูง 
 

 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น เมื่อวันที่................. เดือน................................................ พ.ศ……………………….. 
ณ................................................................................................................... ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย……………….......……........…..……...…........ตําแหน่ง………………………………...........……ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า 
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหน่ึง กับ นาย/นางนางสาว……………….....................................................................................
เกิดวันที่...........เดือน............................พ.ศ................ เลขประจําตัวประชาชน.............................................................
อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่…………………….….ตรอก/ซอย…….………..………..........….ถนน……….…….……..…………..…..
แขวง/ตําบล……………………………………………………….. เขต/อําเภอ........................................................................... 
จังหวัด............................................................................ รหัสไปรษณีย์.............................. ช่ือสามี/ภรรยา
........................................................................................ ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย”  
อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี  
 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ในตําแหน่ง…………….....................…............................................................................................................. นับต้ังแต่ 
วันที่……… เดือน………………..….......…. พ .ศ………………. จนถึงวันที่ พ้นวาระการดํารงตําแหน่ง โดยพนักงาน
มหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดและรับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด และพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
 ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญาน้ี ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติ                
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน                
จะรักษาวินัย และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด และที่
จะกําหนดขึ้นต่อไป ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี   
 
ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

/ ข้อ ๓ มหาวิทยาลัย ... 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก          
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ข้อ  ๔ บรรดางานอันมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมท้ังงานสร้างสรรค์ ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ที่เกิด
จากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเน่ืองมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน บุคลากร 
หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน  
  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญาน้ี และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย        
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด               
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่มิได้ชําระหรือที่ยังมิได้ชําระอีก                 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ      
อย่างร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญาน้ี 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๙ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

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

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงช่ือ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย  

(………………..…………..………………….……………) 
/ ลงช่ือ ... 



-๓- 
 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

ลงช่ือ......................................................................พยาน  
(…………………..….………………………………………) 

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

(…………………..….………………………………………) 

  



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   
(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 
(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                   
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้งน้ี โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 
 

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

 

 



พนง.๓ 
 
 
 

 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ท่ีได้รับการจา้งเพื่อปฏิบตัิงานประจํา 
 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น เมื่อวันที่……………... เดือน…………………….………………… พ.ศ. .…….……………... 
ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...…… ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ที่............................... ลงวันที่.....................................………….....…… ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ฝ่ายหน่ึง กับ นาย/นาง/นางสาว……………….............................................................................................................
เกิดวันที่.......... เดือน................................ พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน.........................................................              
อายุ.......... ปี อยู่บ้านเลขที่………………….…. ตรอก/ซอย…….………..…..........…. ถนน……….…….……..………………..…..
แขวง/ตําบล……………………………………………………………….. เขต/อําเภอ.....................................................................  
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์........................................ ช่ือสามี/ภรรยา
..................................................................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ในส่วนงาน…………………………...............................…................................................................................ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่เริ่มบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่…......... เดือน……….......…......….…..…
พ.ศ………...…….. จนถึงสิ้นรอบปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ทั้งน้ี โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามรอบการประเมินที่ กบบ. กําหนด โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเก่ียวกับภาระงานที่
ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ให้ปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและพนักงาน
มหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลงท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นต่อไป 

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญาน้ี ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ 

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

/ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ... 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติ                
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน                
จะรักษาวินัย และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด และที่
จะกําหนดขึ้นต่อไป ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี   

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก          
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ข้อ  ๔ บรรดางานอันมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมท้ังงานสร้างสรรค์ ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ที่เกิด
จากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเน่ืองมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน บุคลากร 
หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน  
  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญาน้ี และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย        
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด               
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่มิได้ชําระหรือที่ยังมิได้ชําระอีก                 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ      
อย่างร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญาน้ี 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในประกาศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในประกาศ 
 
 
ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

/ แนบท้าย ... 



-๓- 
 
แนบท้ายสัญญาจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยให้คํามั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้น หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติได้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินดีให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 

ข้อ ๑๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

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

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย  
(………………..…………..………………….……………) 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

ลงช่ือ......................................................................พยาน  
(…………………..….………………………………………) 

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

(…………………..….………………………………………) 

  



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   
(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 
(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                   
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้งน้ี โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 
 

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

 



พนง.๔ 
 
 
 

 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

 ท่ีได้รับการจ้างเพื่อปฏิบัติงานโดยมีกําหนดระยะเวลา 
 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น เมื่อวันที่……………... เดือน…………………….………………… พ.ศ. .…….……………... 
ณ…………………………………………………………..…………………………………….…..ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...…… ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ที่............................... ลงวันที่.....................................………….....…… ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ฝ่ายหน่ึง กับ นาย/นาง/นางสาว……………….............................................................................................................
เกิดวันที่.......... เดือน................................ พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน.........................................................              
อายุ.......... ปี อยู่บ้านเลขที่………………….…. ตรอก/ซอย…….………..…..........…. ถนน……….…….……..………………..…..
แขวง/ตําบล……………………………………………………………….. เขต/อําเภอ.....................................................................  
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์........................................ ช่ือสามี/ภรรยา
..................................................................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้า งพนัก ง านมหาวิทยาลัย เ ข ้าปฏิบ ัต ิง าน เป็นพนัก งาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามข้อ ๑๐ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ในตําแหน่ง................................................................................................. สังกัด 
ส่วนงาน…………………………........................................................................… มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 
เวลา…..….… ปี............... เดือน……...….. วัน นับต้ังแต่วันที่........... เดือน................................ พ.ศ..................  
ถึงวันที่…………. เดือน……………..….…......…...…. พ.ศ………...…… อัตราค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทนให้เป็นไป
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลงเก่ียวกับ 
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและ
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และรวมถึงข้อตกลง 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นต่อไป 
 
 
ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 

/ ข้อ ๒ ในระหว่าง ... 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 

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

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก          
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ข้อ  ๔ บรรดางานอันมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมท้ังงานสร้างสรรค์ ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ที่เกิด
จากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเน่ืองมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน บุคลากร 
หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน  
  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญาน้ี และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย        
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด               
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่มิได้ชําระหรือที่ยังมิได้ชําระอีก                 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ      
อย่างร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญาน้ี 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้ 

 
 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 
/ ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัย  ... 



-๓- 
 

ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในประกาศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในประกาศ
แนบท้ายสัญญาจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยให้คํามั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้น หากพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติได้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินดีให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 

ข้อ ๑๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

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

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย  
(………………..…………..………………….……………) 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

ลงช่ือ......................................................................พยาน  
(…………………..….………………………………………) 

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

(…………………..….………………………………………) 

  



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   
(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 
(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                   
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้งน้ี โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 
 

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



พนง.๕ 
 
 
 

 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

เพื่อทดลองปฏบิัติงาน 
 

สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น เมื่อวันที่……………... เดือน…………………….………………… พ.ศ. .…….……………... 
ณ…………………………………………………………..…………………………………….….. ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย………………………………..…..……………...…...…… ตําแหน่ง………………………………………….……………………..…….……...
ผู้รับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                 
ที่............................... ลงวันที่.....................................………….....…… ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ฝ่ายหน่ึง กับ นาย/นาง/นางสาว……………….............................................................................................................
เกิดวันที่........... เดือน................................ พ.ศ............... เลขประจําตัวประชาชน........................................................              
อายุ.......... ปี อยู่บ้านเลขที่………………….…. ตรอก/ซอย…….………..…..........…. ถนน……….…….……..………………..…..
แขวง/ตําบล……………………………………………………………….. เขต/อําเภอ.....................................................................  
จังหวัด............................................................................... รหัสไปรษณีย์........................................ ช่ือสามี/ภรรยา
..................................................................................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกว่า “พนักงาน
มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหน่ึง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวิโรฒ ตําแหน่ง…………………………………………………………..…………..……………………….… อัตราค่าจ้าง  
เดือนละ……………….……..…...บาท ในส่วนงาน…………………………....................………….………….………… มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนดเวลาหน่ึงปี นับต้ังแต่วันที่……….. เดือน……………..…....…....….พ .ศ…………..... ถึง
วันที่………….เดือน…………….….……...…. พ.ศ…………….……. โดยพนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมปฏิบัติงานตามข้อตกลง
เก่ียวกับภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติและเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และ
รวมถึงข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นต่อไป 

ข้อ ๒ ในระหว่างอายุสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงาน
และการกําหนดให้ดําเนินการต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามสัญญาน้ี ให้บังเกิดผลดีที่สุดตามความสามารถ 

 
 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 
/ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ... 

 
 

รูปถ่ายหน้าตรง 
ขนาด ๑ นิ้ว 



-๒- 
 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร จะสนใจและมีความอุตสาหะ ตลอดจนปฏิบัติ                
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด จะไม่ประพฤติตัวในทางเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่การงาน                
จะรักษาวินัย และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกําหนด และที่
จะกําหนดขึ้นต่อไป ตลอดระยะเวลาของสัญญาน้ี   

ข้อ  ๓ มหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธิที่จะเลิกสัญญาจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือบอกกล่าวการเลิก          
สัญญาตามกรณีการเลิกจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล  

ข้อ  ๔ บรรดางานอันมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า รวมท้ังงานสร้างสรรค์ ประเภท
วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ที่เกิด
จากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ไม่ว่างาน
ดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด อันเน่ืองมาจากการเป็นนิสิต นักศึกษา ผู้วิจัย ผู้ร่วมงาน บุคลากร 
หรือเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ตกเป็นของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็น 
ลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอ่ืน  
  ข้อ ๕ หากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากกรณีตามข้อ ๒ ของสัญญาน้ี และเกิดจาก
ความรับผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยจะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินให้แก่มหาวิทยาลัย        
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

ข้อ ๖ เงินที่จะชดใช้เป็นค่าเสียหายตามสัญญาน้ี พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงจะชําระให้ทั้งหมด
ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับจากวันได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ชําระให้ภายในกําหนด               
หรือชําระให้แต่ไม่ครบ พนักงานมหาวิทยาลัยยอมให้คิดดอกเบ้ียจากเงินที่มิได้ชําระหรือที่ยังมิได้ชําระอีก                 
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีด้วย นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดความเสียหาย 

ข้อ ๗ กรณีความผิดเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ      
อย่างร้ายแรงของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิด 

ข้อ ๘ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีพันธะต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามสัญญาน้ี 
พนักงานมหาวิทยาลัยตกลง ยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเอาจากเงินค่าจ้างและหรือเงินอ่ืนใดที่พนักงานมหาวิทยาลัย
จะพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยได้ 

ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติตามเง่ือนไขในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งในประกาศ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ใน 

 
 

ลงลายมือช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย........................................................................ 
/ ประกาศ ... 



-๓- 
 

ประกาศแนบท้ายสัญญาจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยให้คํามั่นที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ข้างต้น  
หากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติได้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินดีให้มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้างได้ 

ข้อ ๑๐ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

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

พนักงานมหาวิทยาลัยได้อ่านเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ......................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย  
(………………..…………..………………….……………) 

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

(…………………..….………………………………………) 
 

ลงช่ือ......................................................................พยาน  
(…………………..….………………………………………) 

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

(…………………..….………………………………………) 

  



เอกสารแนบทา้ยสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

การเลิกจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 

(๑)  พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามข้อ ๕๑  
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๙ 
(๓) ถูกสั่งลงโทษให้ออกตามข้อ ๔๙ (๔)   
(๔) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินตามข้อ ๓๔ 
(๕)  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด            

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ 
(๖) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่เป็นการกระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงแต่คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะกรรมการทางวินัย แล้วแต่กรณี พิจารณา
เห็นว่าถ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะทําให้มหาวิทยาลัยเสียหายได้ ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๗) เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอและไม่มีประสิทธิภาพหรือประพฤติตน                   
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ทั้งน้ี โดยคําแนะนําของ กบบ. และโดยความเห็นชอบของ 
สภามหาวิทยาลัย 

(๘) เมื่อมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง โครงการ หรือหน่วยงาน 
 
 

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

 

 


