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 มหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อ านวยการ 

สัญญาเลขท่ี................/๒๕...... 

 
 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งผู้บริหาร 

 
  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่...................................................ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย……..........................................................…….. ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ....................................................................................
ผู้ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี/ผู้อ านวยการ ตามมาตรา ๓๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐  อายุ.................ปี หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . มี ที่ อยู่ ต ามทะเบี ยนบ้ าน  ณ บ้ าน เลขที่
......................................................................................................... ......................................................................
.................. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “คณบดี/ผู้อ านวยการ” อีกฝ่ายหนึ่ง  
 

  โดยที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง……..............................................................................………. 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท คณบดี/ผู้อ านวยการ ….............….....(ชื่อส่วนงาน)…….............ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ..../๒๕.. ลงวันที่ .. ....... พ.ศ. ๒๕.. และ คณบดี/
ผู้อ านวยการ ตกลงรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าว มีก าหนดเวลาสี่ปี ตั้งแต่วันที่ .............. เดือน
...................................พ.ศ.............. ถึงวันที่............. เดือน........................... พ.ศ............หรือเมื่อพ้นจาก
ต าแหน่งตามสัญญานี้ 

 

 ข้อ ๒   มหาวิทยาลัยตกลงจ่าย และคณบดี/ผู้อ านวยการ ตกลงรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และสิทธิประโยชน์อ่ืน (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยในส่วน 
ที่เก่ียวข้องกับหัวหน้าส่วนงานผู้นั้นแล้วแต่กรณี ทั้งท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะท าสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไป    

 คณบดี/ผู้อ านวยการยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่
ต้องชดใช้ หรือเงินอ่ืนใดตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหัวหน้าส่วนงาน จากเงินที่ได้รับหรือจะได้รับตามวรรคหนึ่งนั้น   

 

 ข้อ ๓  การจ่ายเงินตามข้อ ๒ ให้แก่ กรณีเงินที่จ่ายเป็นรายเดือน มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ใน
วันท าการก่อนวันท าการสุดท้ายสามวัน 

 

 ข้อ ๔  สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี จะสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพ่ือให้คณบดี/
ผู้อ านวยการสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดได้ตามสมควร 

 ในกรณีที่มีปัญหาในการบริหารงาน สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มีหน้าที่ร่วมกับหัวหน้า
ส่วนงานช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี   

ผ่านคณะกรรมการปฏิบัตหิน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งท่ี ๕/2562  
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ 



-๒- 

 ..................................................... ..................................................... 
 มหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อ านวยการ 

 

 ข้อ ๕  คณบดี/ผู้อ านวยการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มก าลัง
ความสามารถของตน รักษาวินัยและจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย จะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือกระท า
การอ่ืน ๆ  อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของส่วนงานและมหาวิทยาลัยด าเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี ทั้ง
จะละเว้นการรับจ้างท างาน ท างาน หรือประกอบอาชีพอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ 
และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย
หรือส่วนงาน        

       

 ข้อ ๖  คณบดี/ผู้อ านวยการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ที่สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานก าหนดขึ้นทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานและในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี/
ผู้อ านวยการ ทั้งนี ้ไม่ว่าจะใช้บังคับอยู่ในขณะท าสัญญานี้หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไป โดยให้ถือว่ากฎหมาย กฎ 
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย   

 นอกจากนั้น คณบดี/ผู้อ านวยการจะปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดและให้ความเห็นชอบเป็นรายปีด้วย 

 

 ข้อ ๗  คณบดี/ผู้อ านวยการจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันความเสียหายอัน
อาจจะมีขึ้นและเพ่ือความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน 

 หากคณบดี/ผู้อ านวยการก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย หัวหน้า 
ส่วนงานคณบดี/ผู้อ านวยการยินดีรับผิดชอบตามกฎหมาย  

 

 ข้อ ๘  ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  คณบดี/ผู้อ านวยการจะต้องเข้ารับการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น หรือ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด ถ้าคณบดี/ผู้อ านวยการไม่ผ่านการประเมิน หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือประพฤติตนเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่  หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน จงใจขัดค าสั ่งหรือมติอันชอบด้วย
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี หรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งหรือมติเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ หรือ
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน  สภามหาวิทยาลัย
อาจมีมติให้คณบดี/ผู้อ านวยการพักการปฏิบัติหน้าที่ หรือให้พ้นจากต าแหน่งหรือถูกถอดถอนก็ได้ แล้วแต่กรณี 
และคณบดี/ผู้อ านวยการยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการมีมติให้พ้นจาก
ต าแหน่งหรือถูกถอดถอนดังกล่าว 

 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเปิดโอกาสให้คณบดี/ผู้อ านวยการได้ทราบข้อเท็จจริงอย่าง
เพียงพอและได้โต้แย้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานของตนได้ 

 

  ข้อ ๙  นอกจากการให้พักการปฏิบัติหน้าที่ การให้พ้นจากต าแหน่งหรือการถูกถอดถอน 
ตามข้อ ๘ แล้ว ในฐานะที่คณบดี/ผู้อ านวยการมีสถานะเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยด้วย อธิการบดีอาจ
ด าเนินการทางวินัยแกค่ณบดี/ผู้อ านวยการได้ด้วย  
 



-๓- 

 ..................................................... ..................................................... 
 มหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อ านวยการ 

 ข้อ ๑๐  บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นของ
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงเป็นอย่าง
อ่ืนไว้ก่อนแล้ว  

 

 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่อธิการบดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ ใน
ระหว่างการเป็นอธิการบดีอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย อธิการบดียินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
ตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลาที่ก าหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือ
เงินอ่ืนใดที่อธิการบดีมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย  

 

  ข้อ ๑๒  การลาของคณบดี/ผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 
 

 ข้อ ๑๓  นอกจากสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบอายุสัญญาจ้างแล้ว สัญญานี้สิ้นสุดลงเมือหัวหน้า
ส่วนงานพ้นจากต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานรวมทั้ง ในกรณีต่อไปนี้ 

 (๑)  ตาย  
 (๒)  ลาออก  
 (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น  
 (๔)  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่

ข้อบังคับก าหนดหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 (๕)  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๘)  ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
 (๙)  พ้นจากต าแหน่งโดยเหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือสัญญา 
 

 ข้อ ๑๔  เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวัน
สิ้นสุดของการท างานหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยมีค าสั่ง 

 

 ข้อ ๑๕  เมื่อคณบดี/ผู้อ านวยการ พ้นจากต าแหน่งหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้คณบดี/
ผู้อ านวยการ ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แกค่ณบดี/ผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาการแทนคณบดี/ผู้อ านวยการ ที่ปฏิบัติ
หน้าที่คนใหม่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบ
งานให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด              

 

 ข้อ ๑๕  ในกรณีที่มีปัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ หัวหน้าส่วนงานยินยอมที่จะถือ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย และให้ถือค าวินิฉัยนั้นเป็นที่สุด  

 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอด
แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หัวหน้าส่วนงานผู้ท าสัญญาเก็บไว้อีกหนึ่งฉบับ 
มหาวิทยาลัยโดยส านักงานสภามหาวิทยาลัยเก็บไว้หนึ่งฉบับ และ มหาวิทยาลัยโดยกองบริหารงานบุคคลเก็บไว้
อีกหนึ่งฉบับ  



-๔- 

 ..................................................... ..................................................... 
 มหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อ านวยการ 

 
  
 
      ลงชื่อ..............................................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
            (........................................................) 
 
      ลงชื่อ..........................................................คณบด/ีผู้อ านวยการ 
                      (………..................................................) 
 
      ลงชื่อ...........................................................พยาน 
             (...........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................พยาน 
                      (............................................................) 
 


