
สัญญาเลขท่ี................/๒๕...... 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอธิการบดี 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเมื่อวันที่...................................................ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา โดย…….............................................................................. ต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ......................................................................... 
อายุ.................ปี หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................. มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
ณ บ้านเลขท่ี................................................................................. ........................................................................ 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “อธิการบดี” อีกฝ่ายหนึ่ง  
  ผู้ให้สัญญาเป็นผู้ได้รับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
บูรพา และมีฐานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา  ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย คู่สัญญาจึงไดต้กลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้  
 

  ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจ้าง……..................................................................................………. 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งอธิการบดี และอธิการบดีตกลงรับจ้างปฏิบัติหน้าที่ 
ในต าแหน่งดังกล่าว มีก าหนดเวลาสี่ปี ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ...............................พ.ศ. ๒๕........ ถึงวันที่ 
........... เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕........ หรือจนกว่าจะพ้นต าแหน่งตามสัญญานี้ 
 

  ข้อ ๒  มหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตกลงอัตราค่าจ้างเดือนละ ............................ บาท 
(.........................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามที่ก าหนด  
ในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย 
  อธิการบดียินยอมให้มหาวิทยาลัยหักภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินสะสม เงินที่ต้องชดใช้  
หรือเงินอ่ืนใดตามที่กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย  
กับอธิการบดีที่จ่ายจากเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งนั้น 
  นอกจากค่าตอบแทนตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่งแล้ว อธิการบดีอาจได้รั บค่าตอบแทนที่
สัมพันธ์กับผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปีได้อีกส่วนหนึ่ง โดยหากผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีอยู่ในระดับดีมาก สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายปี ณ สิ้นปีที่ถูก
ประเมินได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งที่จ่ายให้ตลอดทั้งปี 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 มหาวิทยาลัย อธิการบดี 

ผ่านคณะกรรมการปฏิบัตหิน้าท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลยับูรพา ครั้งท่ี ๒/2562  
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



-๒- 

  ข้อ ๓  สภามหาวิทยาลัยจะสนับสนุน ให้ความช่วยเหลืออธิการบดีให้สามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดได้ตามสมควร 
  ในกรณีที่มีปัญหาในการบริหารงาน สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ร่วมกับอธิการบดีช่วยกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี   
 

  ข้อ ๔  อธิการบดีต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มก าลังความสามารถ 
ของตน ทั้งจะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมหรือกระท าการอ่ืน ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วด้วยดี ทั้งจะละเว้นการรับจ้างท างาน หรือประกอบอาชีพอ่ืนใดที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ และสัญญาว่าจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน 
     

              ข้อ ๕  อธิการบดีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง มติ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก าหนด 
  นอกจากนี้  อธิการบดีจะปฏิบัติตามค ารับรองการปฏิบัติ งานในต าแหน่งอธิการบดี  
ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วโดยเคร่งครัด 
 

  ข้อ ๖  อธิการบดีจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจจะมีขึ้น
และเพ่ือความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
ของบุคคลอ่ืน 
  หากอธิการบดีก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย อธิการบดียินยอมรับผิดชอบ 
ตามกฎหมาย 
 

  ข้อ ๗  ในระหว่างการปฏิบัติงาน อธิการบดีจะต้องเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด หากอธิการบดีไม่ผ่านการประเมิน หรืออธิการบดี
ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือประพฤติตนเสื ่อมเสีย 
ต่อเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย จงใจขัดค าสั่ง
หรือมติอันชอบด้วยกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย หรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่งหรือมติเช่นว่านั้นเป็นอาจิณ 
หรือละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่จนเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติ 
ให้พักการปฏิบัติงาน หรือให้พ้นจากต าแหน่ง หรือถูกถอดถอนได้ แล้วแต่กรณี และอธิการบดียินยอมที่จะ 
ไม่เรยีกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีมตใิห้พักการปฏิบัติงาน ให้พ้นจากต าแหน่งหรือถูกถอด
ถอนดังกล่าว  
           เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจให้มีการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องเปิดโอกาสให้อธิการบดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและได้โต้แย้ง
รวมทั้งแสดงพยานหลักฐานของตน 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 มหาวิทยาลัย อธิการบดี 



-๓- 

  ข้อ ๘  นอกจากการให้พักการปฏิบัติงาน การให้พ้นจากต าแหน่งหรือการถูกถอดถอนตาม 
ข้อ ๗ แล้ว ในฐานะท่ีอธิการบดีมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย สภามหาวิทยาลัยบูรพาอาจด าเนินการ
ทางวินัยแก่อธิการบดีได้ด้วย 
 

  ข้อ ๙  บรรดาทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ให้ตกเป็นของ
มหาวิทยาลัยทั้งสิ้น เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืนหรือมีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืนไว้ก่อนแล้ว 
 

  ข้อ ๑๐  ในกรณีที่อธิการบดีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการใด ๆ  
ในระหว่างการเป็นอธิการบดีอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย อธิการบดียินยอมชดใช้
ค่าเสียหายตามที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลาที่ก าหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่อธิการบดีมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหาย
เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
   

  ข้อ ๑๑  การลาของอธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
หรือตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  ข้อ ๑๒  นอกจากสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบอายุสัญญาจ้างแล้ว สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่ออธิการบดี 
พ้นจากต าแหน่งอธิการบดีในกรณีต่อไปนี้ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายอื่น 
  (๔)  สภามหาวิทยาลัยมีมติ ให้ พ้นจากต าแหน่ง  เนื่องจากไม่ผ่ านการประเมิน ผล 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  (๕)  สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
  (๖)  พ้นจากต าแหน่งโดยเหตุอื่นตามท่ีก าหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือสัญญา 
 

  ข้อ ๑๓  เมื่อสัญญานี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างให้เพียง 
วันสิ้นสุดของการท างาน 
 

             ข้อ ๑๔  เมื่ออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้อธิการบดีส่งมอบงาน 
ในหน้าที่ให้แก่อธิการบดีหรือผู้รักษาการแทนอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่คนใหม่ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่งหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งมอบงานให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
 
 
 ..................................................... ..................................................... 
 มหาวิทยาลัย อธิการบดี 



-๔- 

  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      ลงชื่อ..........................................................มหาวิทยาลัย 
            (........................................................) 
 
      ลงชื่อ..........................................................อธิการบดี 
                      (………..................................................) 
      
      ลงชื่อ...........................................................พยาน 
             (...........................................................) 
 
      ลงชื่อ............................................................พยาน 
                      (............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ.-  เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ ได้แก่ 
 ๑. ค ารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา   จ านวน ...... หน้า 
 ๒. สัญญาค้ าประกัน (ถ้ามี)**   จ านวน ....... หน้า 


