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สัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปรญิญาตรี 
 

  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่............................................. 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่งกับ  
(นาย/นาง/นางสาว)…………….....………………..…………………………..………….. สัญชาติ……..………………….……..…….
เกิดวันที่..............................เดือน ....................................................พ.ศ. ...................... อายุ............................ปี 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน...........................................................บัตรหมดอายุ...............................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……......หมู่ที่............……ถนน………….......……..….…แขวง/ต าบล............………..…………………
เขต/อ าเภอ……..…………..จังหวัด……………..……......รหัสไปรษณีย์…..….………….โทรศัพท์บ้าน………………………....
โทรศัพท์มือถือ……..................………ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันท าสัญญาจ้างไว้ต่อกัน มีข้อความดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  มหาวิทยาลัยตกลงจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในหลักสูตร............…………….……………………………...….......สาขาวิชา................................................................. 
สังกัดหน่วยงาน………………………………................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
มีก าหนด.........ปี............เดือน..........วัน นับตั้งแต่วันที่....................................... สิ้นสุดวันที่.................................  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาจ้างนี ้

 

 ข้อ ๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ
............................................บาท (........................................................................)  
  ข้อ ๓  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักในการ
บริหารงาน ทั้งที่มีอยู่ในวันท าสัญญานี้หรือที่มหาวิทยาลัยจะได้ก าหนดให้มีขึ้นต่อไปภายหน้า ซึ่งมหาวิทยาลัย  
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

   

ลงลายมือช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร........................................................ 

 

รูปถ่าย  
๑ นิ้ว 

 

อากรแสตมป์  
๑ บาท 



- ๒ - 
 

 

ข้อ ๔  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามที่
มหาวิทยาลัยมอบหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเต็มก าลังความสามารถของตน ทั้งจะเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
หรือกระท าการอื่น ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยดี และสัญญา
ว่าจะละเว้นจากการกระท าใด ๆ ที่ขัดกับผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยอนุโลม และตามทีม่หาวิทยาลัยได้ประกาศบังคับใช้ภายในมหาวิทยาลัย  

  ข้อ ๖  สัญญาจ้างฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีเหตุอย่างหนึ่งต่อไปน้ี 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม 
 (๔)  สิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา 
 (๕)  ถูกสั่งให้ออก หรือถูกเลิกจ้าง 
 (๖)  ยุบเลิกต าแหน่ง หรือยุบเลิกหน่วยงาน     
 (๗)  ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   
     

 ข้อ ๗  เมื่อสัญญาจ้างนี้สิ้นสุดลงด้วยเหตุตามข้อ ๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มหาวิทยาลัย 
จะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญา 

  ข้อ ๘  สัญญาว่าจ้างฉบับนี้ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน 

  ข้อ ๙  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัญญาว่าจะไม่ลาออก 
ในระหว่างภาคการศึกษา เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้อาจารย์ผู้ประสงค์จะลาออกลาออกแจ้งเหตุแห่งความจ าเป็น 
ให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษาถัดไป 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ปฏิบัติตามวรรคหน้า อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยินยอมใหม้หาวิทยาลัยเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญานี้ 

  ข้อ ๑๐  ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความประสงค์ที่จะลาออก อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแจ้งให้
มหาวิทยาลัยได้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และต้องได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัยก่อน กรณีแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวันต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 

  ข้อ ๑๑  วัน เวลาท างาน และวันหยุดตามประเพณี ให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
ลงลายมือช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร........................................................ 



- ๓ - 
 

 

  ข้อ ๑๒  ในระหว่างการจ้างตามสัญญานี้ หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย
ทุกประการ ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยจะเรียกร้องให้ชดใช้และยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจ้างเป็น
การชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายน้ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

  สัญญาจ้างฉบับนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาจ้างโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา 
ต่างยึดถือไว ้ฝ่ายละหนึ่งฉบบั 

 

 

 
 ลงชื่อ .…………………….……….…………………….อธิการบดี 

  (.............................................................) 
 
 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ลงชื่อ …………………….………………………….….  

   (….........………….…….…………….…………)   

  
 
 

 ลงชื่อ …………………………………….……………. พยาน 

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

 ลงชื่อ …………………………………….……………. พยาน 

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



- ๔ - 
 

 
เอกสารแนบท้าย  ๑ 

 
ข้อตกลงภาระงาน 

 
 

(๑) บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่น     
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกวา่ ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

(๒) ...................................................................................................................................................................    
        (๓) ................................................................................................................................................................... 
 (๔) ................................................................................................................................................................... 
 (๕) ................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร........................................................ 



- ๕ - 
 

เอกสารแนบท้าย  ๒ 
 

อัตราค่าจ้างพื้นฐานรายเดือนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ระดับปรญิญาตร ี

 
ประเภทอาจารย ์

 
อัตราค่าจ้างตอ่เดือน  

(บาท) 

อาจารย ์ ๕,๐๐๐ 
อาจารย์ ดร. ๗,๐๐๐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ๘,๐๐๐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ๑๐,๐๐๐ 
รองศาสตราจารย ์ ๑๒,๐๐๐ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ๑๕,๐๐๐ 
ศาสตราจารย ์ ๒๐,๐๐๐ 
ศาสตราจารย์ ดร. ๒๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงลายมือช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร........................................................ 
 
 


