สัญญาเลขที่.................../..................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร
ทาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ….....
หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
.................................................ตาแหน่ง....................................... เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ ........./…... ลงวันที่ ................... พ.ศ. ...... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ …………………………………
อายุ …..ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ …. ถนน…………….…. ต าบล……………..…. อ าเภอ…………………. จั ง หวั ด ……………
รหัสไปรษณีย์ ........ โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย
ต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทางานให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ตาแหน่ง…………..…………………………...และตาแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้ง
เพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด............................................ตั้งแต่วันที่......................................ถึงวันที่.....................................
ข้อ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิสั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๓ มหาวิ ทยาลั ยและพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ตกลงอั ตราค่ าจ้ างในอั ต ราเริ่ ม ต้ น เดื อ นละ
............................ บาท (...................................................................) และได้ รับเงิน ค่ าตอบแทนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ อื่ นๆ
ตามที่กาหนดในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระ
ในการเสียภาษีเงินได้ประจาปี
ข้อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือหัวหน้า
ส่วนงานอาจกาหนดภาระงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ โดยให้กาหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละ
รอบของการประเมิน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
.........................................................................

พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๒
สัญญาเลขที่.................../..................
ข้อ ๕ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตกลงปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ใ น
ข้อ ก าหนดภาระงานที่ ม หาวิท ยาลั ย ก าหนดไว้ในแต่ ล ะต าแหน่ งด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต รับ ผิ ด ชอบเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพ
และผลงานดีขึ้น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้ อยู่ในระเบียบวินัยการทางาน ที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ก าร ล าข อ งพ นั ก งา น ม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ เป็ น ไป ต าม ข้ อ ๓ ๐ แ ห่ งข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๘ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิ ช าการ หรื อ การไปปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารวิ ช าการของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรือประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนครบกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ ๑๐ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด
(๑) พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ้ น สภาพตามข้ อ ๓๘ และข้ อ ๔๐ แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) พ้นจากตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจ และ
ให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
(๔) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือในกรณีที่ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
(๕) มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้
ข้อ ๑๑ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอานาจสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนากระทาต่อมหาวิทยาลัย
(๒) เจตนาหรือจงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
...........................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๓
สัญญาเลขที่.................../.................
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคาสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทาผิด
(๔) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๒ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓ ถ้าพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ในระหว่าง
การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหาย
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากาหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนั กงานมหาวิทยาลั ย หรือตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลั ยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทางานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๑๕ พนั กงานมหาวิทยาลั ยและมหาวิทยาลั ยสามารถกาหนดรายละเอียดของสั ญญานี้ เป็ นการ
เพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กาหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๑๖ ในระหว่างการจ้ างตามสัญญานี้ หากพนั กงานมหาวิทยาลั ยปฏิบัติ งานตามสัญญาจ้างแล้ ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์ดังกล่าว
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญาโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………….………………………..)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(………….……………..…………………)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(.................…………..…………………)
หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่
๑. …………………………
๒. …………………………

จานวน ...... หน้า
จานวน ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../..................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ทาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ….....
หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
..............................................ตาแหน่ง.............................................................. เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจตาม
ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ .........../…...... ลงวัน ที่ .................... พ.ศ. ......... ซึ่ งต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรีย กว่ า
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ ………………………………… อายุ ….. ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….. ถนน…………….….
ตาบล……………. อาเภอ…………. จั งหวัด …………… รหั ส ไปรษณี ย์ ................. โทรศัพ ท์ ……………. ซึ่งต่อไปใน
สั ญ ญานี้ เรีย กว่า “พนั กงานมหาวิท ยาลั ย ” อี กฝ่ ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ ายต่างได้ ตกลงร่วมกั นท าสั ญ ญาจ้างไว้ ต่อกั น
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทางานให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง…………..…………………………………………………………………………..……………..
และตาแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแต่วันที่............................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข้อ ๒ กรณี ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ที่ ท าหน้ า ที่ ส อนและวิ จั ย ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หรือระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก หรือระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้ง
กรณีลาศึกษาในระดับปริญญาโท แต่ไม่สาเร็จการศึกษา ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างใน
วันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นั บ แต่วัน ที่ ส าเร็จการศึ กษา หากไม่ส าเร็จการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอก
ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หากสาเร็จการศึกษาในระดับ ปริญ ญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษา
...........................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๒
สัญญาเลขที่.................../..................
กรณีล าศึกษาต่อระดับปริญ ญาโทควบปริญญาเอก แต่ไม่สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ให้ ถือว่าสิ้น สุดสัญญาจ้างในวันที่ ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา อย่างไรก็ตามหากได้รับ
คุณวุฒิในระดับปริญญาโท ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษา
หากไม่ส าเร็จ การศึกษาในระดับ ปริ ญ ญาเอก ต้องได้รับ การแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ภายใ น
ระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับ
การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษา
กรณีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก แต่ไม่สาเร็จการศึกษา ให้ถือว่าสิ้นสุ ดสัญญาจ้าง
ในวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา หากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษา
(๒) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ต้องลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
กรณีลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่
ไม่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รที่ ก าหนด ต้ อ งได้ รับ การแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ภายใน
ระยะเวลา ๗ ปี นั บแต่วันที่ได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง หากสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่สาเร็จการศึกษา
(๓) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(๔) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรณี ที่จ้ างผู้ ที่เคยดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
ให้ใช้เงื่อนไขการจ้างตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับเดิมโดยอนุโลม
ข้อ ๓ กรณี พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เปลี่ ย นสถานภาพมาจากข้ าราชการ ผู้ ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ที่ทาหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภายในระยะเวลา ๑๑ ปี นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
(๒) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
(๓) ตาแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๗ ปี นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
(๔) ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่เปลี่ยนสถานภาพ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
...........................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๓
สัญญาเลขที่.................../..................
กรณี ที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ห ลั งจากเปลี่ ยนสถานภาพเป็ นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา ๙ ปี นับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หากพ้นกาหนดให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ข้อ ๔ การนั บ ระยะเวลาตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่นั บรวมระยะเวลาที่ได้รับ อนุ มัติให้ ล าศึกษา
ฝึกอบรม หรือไปปฏิบัติการวิจัย และไม่นับรวมระยะเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภทบริหาร ตามข้อ
๑๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท
(...............................................................) และได้ รั บ เงิน ค่ า ตอบแทนหรือ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รับภาระในการเสีย
ภาษีเงินได้ประจาปี
ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการ
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ
(๔) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การกาหนดภาระงานให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจกาหนด
ภาระงานในการปฏิบัติงานตามวรรคแรกให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ โดยให้ กาหนดไว้ในข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน
ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน และการก าหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแต่ล ะตาแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต รับผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ
ของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
...........................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๔
สัญญาเลขที่.................../.................
ข้อ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้ อยู่ในระเบียบวินัยการทางาน ที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๐ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่ า ด้ ว ย การบริ ห ารงานบุ คคล พ.ศ. ๒ ๕๕ ๘ และประกาศคณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิ ช าการ หรื อ การไปปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารวิ ช าการของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ข้อกาหนด หรือประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๒ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ ๑๓ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
ตรวจและให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
(๔) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๕ ของสัญญานี้ และที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๔ ของสัญญานี้
ข้อ ๑๔ ในระหว่ างการจ้ างตามสั ญ ญานี้ มหาวิท ยาลั ย มี อ านาจสั่ งให้ พ นั ก งานมหาวิท ยาลั ย
พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนากระทาต่อมหาวิทยาลัย
(๒) เจตนาหรือจงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคาสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทาผิด
(๔) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๕ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
...........................................................

พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๕
สัญญาเลขที่.................../.................
ข้อ ๑๖ ถ้าพนั กงานมหาวิทยาลั ยปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบัติห น้ าที่ห รือกระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอม
ชดใช้ค่าเสี ยหายตามที่มหาวิทยาลัย เรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากาหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้เว้นแต่ความ
เสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๗ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนั กงานมหาวิทยาลั ย หรือตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลั ยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทางานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๑๘ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการ
เพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กาหนดขึ้นเป็ นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๑๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์
ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………….………………………..)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(………….……………..…………………)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(.................…………..…………………)

หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่
๑. .........................
๒. .........................

จานวน ...... หน้า
จานวน ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../..................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
ทาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ….....
หนังสือสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
..............................................ตาแหน่ง.............................................................. เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจตาม
ค าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ .........../…...... ลงวัน ที่ .................... พ.ศ. ......... ซึ่ งต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรีย กว่ า
“มหาวิ ท ยาลั ย ” ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ……………………………….………………… อายุ ….. ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ …………..
ถนน………………….…. ตาบล…………...…….……….…. อาเภอ………………………...…. จังหวัด …………………….…..………
รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย ” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทางานให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยเป็ น พนั กงานมหาวิท ยาลัย ตาแหน่ ง…………..……………………………………………………………..…………………………...
และตาแหน่งอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเพิ่มเติม ในภายหลัง สังกัด........................................................................................
ตั้งแต่วันที่.......................................................................ถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ข้อ ๒ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการทดลองผลการปฏิบัติงาน หรือไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่า ข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
สั่งให้พ้นสภาพได้ตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ ๓ มหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้นเดือนละ ............ บาท
(...............................................................) และได้ รั บ เงิน ค่ า ตอบแทนหรือ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้รั บภาระในการเสีย
ภาษีเงินได้ประจาปี
ข้อ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจกาหนดภาระงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้
โดยให้กาหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน
ทั้งนี้ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติงาน และการกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
...........................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๒
สัญญาเลขที่.................../.................
ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแต่ล ะตาแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริต รับผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ
ของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ พนักงานมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้ อยู่ในระเบียบวินัยการทางาน ที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๘ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย การไปเพิ่มพูนความรู้ท าง
วิช าการ หรือ การไปปฏิบัติง านบริก ารวิช าการของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ให้เป็น ไปตามข้อ บัง คับ ระเบีย บ
ข้อกาหนด หรือประกาศทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ ๑๐ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด
(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยต้องพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
ตรวจและให้ความเห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
(๔) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ ๒ ของสัญญานี้ และที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๑ ของสัญญานี้
ข้อ ๑๑ ในระหว่ างการจ้ างตามสั ญ ญานี้ มหาวิท ยาลั ย มี อ านาจสั่ งให้ พ นั ก งานมหาวิท ยาลั ย
พ้นสภาพได้ ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนากระทาต่อมหาวิทยาลัย
(๒) เจตนาหรือจงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
...........................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๓
สัญญาเลขที่.................../.................
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคาสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทาผิด
(๔) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๒ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๓ ถ้าพนั กงานมหาวิทยาลั ยปฏิบัติห รือละเว้นการปฏิบัติห น้ าที่ห รือกระทาการใด ๆ ใน
ระหว่างการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอม
ชดใช้ค่าเสี ยหายตามที่มหาวิทยาลัย เรียกร้องทุกประการ ภายในเวลากาหนด และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความ
เสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ พนักงานมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ประเภทพนั กงานมหาวิทยาลั ย หรือตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลั ยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร รวมทั้งยินยอมให้
มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยไปทางานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็นการเพิ่มเติมได้
หากเห็นเป็นการสมควรให้กาหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๑๖ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแล้ว
ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ให้สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ หรือลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้างสรรค์
ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)........................................................................มหาวิทยาลัย
(.....................................................)
(ลงชื่อ)........................................................................พนักงานมหาวิทยาลัย
(………………….………………………..)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(………….……………..…………………)
(ลงชื่อ)........................................................................พยาน
(.................…………..…………………)
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๔
หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่
๑. .........................
๒. .........................

จานวน ...... หน้า
จานวน ...... หน้า

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑ /๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../..................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย
ทาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ. ….....
หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
..............................................ตาแหน่ง.............................................................. เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจตาม
ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ .........../...... ลงวั น ที่ .................. พ.ศ. .... ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า
“มหาวิ ท ยาลั ย ”
ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ………………………………..…………… อายุ ….. ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ …………..
ถนน…………….…. ตาบล…………………. อาเภอ……………….……. จังหวัด……………..…… รหัสไปรษณีย์ .................
โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลง
ร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทางานให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง…………..…………………………... สังกัด .................................................
ตามหน้าที่การงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีกาหนดระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ...... วัน ตั้งแต่วันที่ ........................................
ถึงวันที่ ..............................................
ข้อ ๒ มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น
วันละ
เดือนละ .......................... บาท (..............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์ อื่น ๆ ตามที่กาหนดในข้อบั งคับ ระเบียบ ประกาศ หรือ คาสั่งของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ลู กจ้างของ
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจาปี
ข้อ ๓ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ดังนี้
(๑) ภาระงานสอน
(๒) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการ
(๓) ภาระงานบริการวิชาการ
(๔) ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(๕) ภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การก าหนดภาระงานให้ เป็ น ไปตามที่ ม หาวิท ยาลั ยก าหนด หรือหั ว หน้ าส่ ว นงานอาจ
กาหนดภาระงานในการปฏิบัติงานตามวรรคแรกให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานก็ได้ โดยให้กาหนดไว้ในข้อตกลง
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน
..........................................................
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๒

สัญญาเลขที่.................../..................
ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน และการกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแต่ล ะตาแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุ จ ริต รับผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ
ของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างเต็ม
ความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทางานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖ การลาของลูกจ้ างของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
สาหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๗ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ ๘ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด
(๑) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยต้องพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจและ
ให้ความเห็นว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
(๔) มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙ ของสัญญานี้
ข้อ ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอานาจสั่งให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนากระทาต่อมหาวิทยาลัย
(๒) เจตนาหรือจงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคาสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่ร้ายแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทาผิด
..........................................................
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๓

สัญญาเลขที่.................../..................
(๔) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๑ ถ้าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ในระหว่าง
การเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้
ค่าเสีย หายให้กับ มหาวิทยาลัย ทุกประการ ภายในกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ช ดใช้และยิน ยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้
เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๒ ในระหว่างการจ้างตามสัญญาลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็ นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้าย
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไปทางานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ลู กจ้ างของมหาวิทยาลั ยและมหาวิทยาลั ยสามารถกาหนดรายละเอียดของสั ญญานี้ เป็ นการ
เพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กาหนดขึ้นเป็นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
แล้ วก่อให้ เกิดสิ่งประดิษ ฐ์ใหม่ หรื อสร้างสรรค์ผ ลงานใหม่ให้ สิ ทธิบัตรในสิ่งประดิษ ฐ์ หรือลิ ขสิ ท ธิ์ของผลงานที่
สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญานี้ ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ) .................................................. มหาวิทยาลัย
(..................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
(..................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. พยาน
(..................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. พยาน
(..................................................)
หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่
๑. ........................................................................................................... จานวน ...... หน้า
๒. ............................................................................................................ จานวน ......หน้า
สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

สัญญาเลขที่.................../..................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน
ทาที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ. ….....
หนังสือสัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
..............................................ตาแหน่ง.............................................................. เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจตาม
ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ที่ .........../...... ลงวั น ที่ .................. พ.ศ. .... ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า
“มหาวิ ท ยาลั ย ”
ฝ่ า ยหนึ่ ง กั บ ……………… อายุ ….. ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ ………….. ถนน…………….….
ตาบล……………. อาเภอ…………. จังหวัด…………… รหัสไปรษณีย์ ................. โทรศัพท์ ……………. ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยตกลงจ้างและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงรับจ้างทางานให้แก่มหาวิทยาลัย
โดยเป็ น ลู ก จ้ า งของมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง ………………………………………………………………..…………………………...
สังกัด............................................................................................................ ตามหน้าที่การงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มีกาหนดระยะเวลา ...... ปี ...... เดือน ...... วัน ตั้งแต่วันที่ ........................................ ถึงวันที่ ..............................................
ข้อ ๒ มหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตกลงอัตราค่าจ้างในอัตราเริ่มต้น
วันละ
เดือนละ .......................... บาท (..............................................................) และได้รับเงินค่าตอบแทน หรือสิทธิ
ประโยชน์ อื่ น ๆ ตามที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ ค าสั่ งของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง นี้ ลู ก จ้ า งของ
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้รับภาระในการเสียภาษีเงินได้ประจาปี
ข้อ ๓ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือหัวหน้าส่วนงานอาจกาหนดภาระงานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจของ
ส่วนงานก็ได้ โดยให้กาหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติงานในแต่ละรอบของการประเมิน
ทั้ งนี้ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บั ติงาน และการกาหนดสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๔ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัย ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนด
ภาระงานที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแต่ล ะตาแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุ จ ริต รับผิดชอบเต็มกาลังความสามารถ
ของตน และแสวงหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมหรือกระทาการใด ๆ ให้กับกิจการในหน้าที่มีคุณภาพและผลงานดีขึ้น
..........................................................
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐)
เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๒

สัญญาเลขที่.................../..................
ลูกจ้างของมหาวิท ยาลัย ต้องรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่นาความลับ หรือ
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตกลงอุทิศเวลาในวันและเวลาทางานของตนให้แก่มหาวิทยาลัย
อย่างเต็มความสามารถและไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กิจการหรือชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยการทางานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๖ การลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล
ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๓/๒๕๕๙) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา
สาหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๗ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะเลิกสัญญานี้
ก่อนกาหนดเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
มิฉะนั้น คู่สัญญาฝ่ายนั้นต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้
ข้อ ๘ เหตุแห่งสัญญาสิ้นสุด
(๑) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพ้นสภาพตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๒) มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญาจ้าง ในกรณีที่แพทย์ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองตรวจและ
ให้ความเห็นว่าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป
(๓) ฝ่าฝืนสัญญานี้ หรือ ในกรณีที่ทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
(๔) มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙
ของสัญญานี้
ข้อ ๙ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ มหาวิทยาลัยมีอานาจสั่งให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยพ้นสภาพได้
ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนากระทาต่อมหาวิทยาลัย
(๒) เจตนาหรือจงใจทาให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือระเบียบหรือคาสั่ง ของมหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ กรณี
ที่รา้ ยแรงมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานไม่จาเป็นต้องตักเตือน
หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัยได้กระทาผิด
(๔) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ในกรณีถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
ข้อ ๑๐ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
..........................................................
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
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เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์วธิ ีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

๓

สัญญาเลขที่.................../..................
ข้อ ๑๑ ถ้าลูกจ้างของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการใด ๆ ในระหว่างการ
เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยยินยอมชดใช้
ค่าเสีย หายให้กับ มหาวิทยาลัย ทุกประการ ภายในกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ช ดใช้และยิน ยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับจากมหาวิทยาลัยเป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้
เว้นแต่ความเสียหายนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ ๑๒ ในระหว่างการจ้ างตามสั ญญาลู กจ้างของมหาวิทยาลั ยยิ นยอมให้ มหาวิทยาลั ยเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็ นสมควร รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยตัดโอนอัตราหรือย้าย
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยไปทางานให้กับหน่วยงานอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสามารถกาหนดรายละเอียดของสัญญานี้เป็น
การเพิ่มเติมได้ หากเห็นเป็นการสมควรให้กาหนดขึ้นเป็ นเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ก็ได้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ ๑๔ ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
แล้ วก่อให้ เกิดสิ่งประดิษ ฐ์ใหม่ หรื อสร้างสรรค์ผ ลงานใหม่ให้ สิ ทธิบัตรในสิ่งประดิษ ฐ์ หรือลิ ขสิ ท ธิ์ของผลงานที่
สร้างสรรค์ดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่านตรวจสอบและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ) .................................................. มหาวิทยาลั ย
(..................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
(..................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. พยาน
(..................................................)
(ลงชื่อ) .................................................. พยาน
(..................................................)
หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ (ถ้ามี) ได้แก่
๑. ............................................................................................................ จานวน ...... หน้า
๒. ............................................................................................................ จานวน ...... หน้า
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