
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง แนวทางและเกณฑ�การผ)านการประเมินเพ่ือต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  

เข-าสู)สัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะท่ีส่ี 
------------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗      
ข'อ ๒๐ แห�งข'อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี               
ว�าด'วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.  ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ.และวิธีการ
ประเมินเพ่ือต�อสัญญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๓  แก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
แก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  กําหนดให'มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ.การผ�านการประเมินแต�ละหัวข'อ
และจัดทําแบบประเมินเพ่ือต�อสัญญาจ'าง ดังนั้น เพ่ือให'การประเมินการต�อสัญญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ  เข'าสู�ระยะท่ีสี่  เป@นไปตามข'อบังคับและประกาศข'างต'น มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว' ดังนี้ 

คุณสมบัติเบ้ืองต-นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีมีสิทธิขอรับการต)อสัญญาจ-างใน
ระยะท่ีส่ี จะต-องปฏิบัติงานในระยะท่ีสาม  และจะต-องผ)านหลักเกณฑ�ดังนี้ 

๑. มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลท่ีมีผลงานตรงตามเกณฑ.ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

๑.๑  มีผลการปฏิบัติงานสองรอบการประเมินย'อนหลังต�อเนื่องกันนับต้ังแต�วันท่ียื่นเรื่องขอรับ
การประเมิน โดยผลงานดังกล�าวต'องเป@นไปตามหลักเกณฑ.ว�าด'วยผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลท่ี
ตรงตามเกณฑ.ภาระงานของ สายวิชาการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ.  ในพระบรม
ราชูป ถัมภ.  จั งหวัดปทุมธานี  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ ผู' ดํ ารงตําแหน� งอาจารย.                         
ผู'ช�วยศาสตราจารย. รองศาสตราจารย. และศาสตราจารย. ท่ี มีผลบังคับใช'ในขณะนั้น  หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานข้ันตํ่าของผู'ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการท่ีมีผลบังคับใช'ในขณะนั้น) 

๑.๒  ผู'รับการประเมินต'องใช'แบบฟอร.ม/องค.ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
รายบุคคลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

๑.๓  ผู'ขอรับการประเมินต'องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าระดับดี         
 
 

/๒. ต'องดํารงตําแหน�ง...       



 
- ๒ - 

 
๒. ต'องดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย.หรือดํารงตําแหน�งผู'ช�วยศาสตราจารย.และมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยท่ี ก.พ. รับรอง โดยแนบคําสั่งแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย. หรือคําสั่ง
แต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งผู'ช�วยศาสตราจารย.และสําเนาปริญญาบัตรประกอบการพิจารณา 

๓. ผ�านการประเมินคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย.และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ัง ในหัวข'อดังนี้ 

 (๑) การรักษาวินัย  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต'องไม�มีพฤติกรรมดังต�อไปนี้ 
(๑.๑)  นําผลงานทางวิชาการของผู'อ่ืนมาเป@นผลงานของตนหรือจ'างวานหรือใช'ผู'ทํา

ผลงานวิชาการเพ่ือประโยชน.แก�ตนหรือเพ่ือประโยชน.อ่ืนใดโดยมิชอบ 
(๑.๒)  ล�วงละเมิดทางเพศ  หรือมีความสัมพันธ.ทางเพศกับผู'อ่ืนซ่ึงมิใช�คู�สมรสของตน 
(๑.๓)  เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย.สินหรือประโยชน. อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ

ผู'รับบริการเพ่ือกระทําหรือไม�กระทําการใดโดยมิชอบ 
(๑.๔)  เปJดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู'รับบริการท่ีได'มาจากการปฏิบัติหน'าท่ี

หรือจากความวางใจโดยมิชอบ  จนก�อให'เกิดความเสียหายแก�นักศึกษา  ผู'รับบริการ หรือมหาวิทยาลัย 
(๑.๕)   สอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให'กระทําการท่ีรู'อยู�ว�าผิดกฎหมายหรือ               

ฝLาฝMนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย�างร'ายแรง 
(๑.๖)  เปJดเผยข'อสอบ แก'ไขผลการสอบ แก'ไขผลการเรียนโดยมิชอบ 
(๑.๗)  ทอดท้ิงหรือละท้ิงการคุมสอบโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
(๑.๘)  ทําให'ราชการเสียหายโดยไม�ปฏิบัติตามคําสั่งทางราชการ 

(๒) การรักษาจรรยาบรรณต�อเพ่ือนร�วมงาน/ผู'รับบริการ/ผู'บังคับบัญชา ได'แก� อธิการบดี              
รองอธิการบดี  ผู'ช�วยอธิการบดี คณบดี  รองคณบดี ผู'อํานวยการสํานัก/สถาบัน รองผู'อํานวยการสํานัก/สถาบัน   

(๒.๑)  ต'องเคารพต�อการตัดสินใจและปฏิบัติตามคําสั่งท่ีชอบด'วยกฎหมายของผู'บังคับบัญชา 
(๒.๒)  ต'องปฏิบัติต�อเพ่ือนร�วมงาน  ผู'รับบริการ  ผู'บังคับบัญชา ตลอดจนผู'เก่ียวข'อง

ด'วยความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธ.อันดีช�วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ  ส�งเสริมสนับสนุนให'เกิดความรักความ
สามัคคี  ร�วมกันแก'ไขปOญหาเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว�าเกิดประโยชน.ต�อส�วนรวม 

(๒.๓)   ปฏิบัติหน'าท่ีด'วยความสุจริตยุติธรรมให'เป@นท่ีเชื่อถือและศรัทธาของบุคคล
ท่ัวไป  ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน.ส�วนรวม 

(๒.๔)  ให'บริการด'วยความเป@นธรรม เอ้ือเฟMQอ มีน้ําใจ และใช'กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ�อนโยน 
(๒.๕)  ประพฤติตนเป@นท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

(๓)  การอุทิศตนเพ่ืองาน 
(๓.๑)  สอนนักศึกษาอย�างเต็มความสามารถ ตรงต�อเวลา  เต็มใจช�วยเหลือและปฏิบัติ

ต�อนักศึกษาอย�างมีเมตตา  เป@นธรรม  และบริสุทธิ์ใจ 
 

/(๓.๒) อบรม สั่งสอน... 



 
- ๓ - 

 
(๓.๒)  อบรม  สั่งสอน ฝSกฝน  สร'างเสริมความรู' ทักษะและนิสัยท่ีถูกต'องดีงาม  ให'แก�

นักศึกษาอย�างเต็มความสามารถ 
(๓.๓)  ส�งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห�งเสรีภาพทางวิชาการโดยปราศจากอคติและ

การครอบงําด'วยอิทธิพลหรือผลประโยชน.อ่ืนใด 
(๓.๔)  ศึกษาหาความรู'และพัฒนาตนเองอย�างสมํ่าเสมอ 

     (๔)  การรักษาชื่อเสียงขององค.การ ต'องไม�มีพฤติกรรมดังต�อไปนี้ 
(๔.๑)  เปJดเผยความลับทางราชการ 
(๔.๒)  การกระทําใดๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียต�อชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง 

เพ่ือนร�วมงาน ผู'รับบริการ  มหาวิทยาลัย 
 

แนวทางในการดําเนินการขอต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย 
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีประสงค.จะต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสี่

จะต'องมีคุณสมบัติเบ้ืองต'นครบตามหลักเกณฑ.ของประกาศฉบับนี้   สามารถยื่นความประสงค.ขอต�อสัญญาจ'าง
เข'าสู�ระยะท่ีสี่ด'วยตนเอง  โดยยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี  สํานักงานอธิการบดี  
สําหรับผู'ท่ีจะครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาจ'างในระยะท่ีสามต'องยื่นความประสงค.ก�อนสิ้นสุดสัญญาจ'างไม�น'อยกว�า 
๖๐ วัน 

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ี ใกล'ครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาจ' าง               
ในระยะท่ีสามแต�ยังไม�มีคุณสมบัติเบ้ืองต'นครบตามหลักเกณฑ.ของประกาศฉบับนี้ ให'พนักงานมหาวิทยาลัย      
ผู'นั้นสามารถยื่นความประสงค.ขอต�อสัญญาจ'างระยะท่ีสามซํ้าด'วยตนเอง ท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี  สํานักงาน
อธิการบดี  ก�อนสิ้นสุดสัญญาจ'างไม�น'อยกว�า ๖๐ วัน โดยยื่นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

  ๒.๑  มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลท่ีมีผลงานตรงตามเกณฑ. 
ในข'อ ๑ ของประกาศฉบับนี้ โดยยื่นขอใบรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี ก�อนยื่นความประสงค.
ขอต�อสัญญาจ'าง 

๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพและเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ 
ตํารา งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีเป@นผลงานในรอบระยะเวลาห'าปUของอายุสัญญาจ'างระยะท่ีสาม โดย
แนบเล�มของผลงานดังกล�าวพร'อมผลการประเมิน ซ่ึงต'องเป@นผลงานในลักษณะท่ีมีคุณภาพและได'มาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอย�างใดอย�างหนึ่งไม�น'อยกว�า  ๒  เล�ม  
    ๒.๒.๑ กรณีท่ีเป@นเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา 
ต'องเป@นผลงานของผู'รับการประเมินเพียงคนเดียว และต'องเป@นไปตามหลักเกณฑ.การตรวจสอบคุณภาพผลงาน
วิชาการ โดยหลักเกณฑ.การตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการให'ใช'เกณฑ. ดังนี้ 
 

/(๑) เนื้อหาสาระ... 



 
- ๔ - 

 
        (๑) เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต'อง และครบถ'วนสมบูรณ.ตามประมวล
รายวิชา 

            (๒) เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย และเป@นความรู'ใหม�ท่ีเป@นประโยชน.ต�อ
การเรียนการสอน 

            (๓ ) ก ารวิ เค ราะห. ผ ลและเสนอความรู'ห รื อวิ ธี ก าร ท่ี ทั นส มัยต� อ
ความก'าวหน'าทางวิชาการและเป@นประโยชน.ต�อวงวิชาการ 

           (๔) การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามลําดับ  ไม�สับสน  
สามารถทําให'ผู'อ�านติดตามเนื้อหาของผลงานได'โดยสะดวก มีแหล�งอ'างอิงท่ีถูกต'อง และมีการใช'ภาษาท่ีชัดเจน
ถูกต'องตามหลักภาษาตลอดจนมีความเชื่อมโยงของหัวข'อ 

           (๕) เป@นประโยชน.ต�อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และวงวิชาการ 
            (๖) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ. หรืองานวิจัยของ

ผู'เขียน หรือมีนวัตกรรมท่ีมีหลักการรองรับท่ีเป@นการแสดงให'เห็นถึงความรู'ท่ีเป@นประโยชน.ต�อการเรียนการสอน 
            (๗) สามารถนําไปใช'เป@นแหล�งอ'างอิงหรือนําไปปฏิบัติได' 

  (๘) เป@นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห.จนถึงระดับท่ีสร'างองค.
ความรู'ใหม� 

            (๙) กระตุ'นให'เกิดความคิดและการค'นคว'าอย�างต�อเนื่อง 
           (๑๐) เป@นท่ีเชื่อถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข'องในระดับชาติ 

และ/หรือระดับนานาชาติ 
    การตรวจสอบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
หนังสือ ตําราจะดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปU ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการท่ีผ�านเกณฑ. การประเมินต'องได'คะแนนไม�น'อยกว�าร'อยละ ๖๐ 
    ๒.๒.๒ กรณีท่ีเป@นงานวิจัย ต'องไม�เป@นงานวิจัยท่ีทําเป@นส�วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆผู'รับการประเมินต'องส�งเล�มงานวิจัยฉบับสมบูรณ. และ
หลักฐานการเผยแพร�งานวิจัยตามเกณฑ.ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ผลงานวิจัยท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต'อง
เป@นงานท่ีผู'รับการประเมินต'องเป@นเจ'าของและเป@นผู'ดําเนินการเอง หรือถ'าเป@นงานวิจัยท่ีมีส�วนร�วม ต'องมี
ปริมาณรวมแล'วไม�น'อยกว�าร'อยละ ๑๐๐  ท้ังนี้ผลงานวิจัยดังกล�าวผู'รับประเมินจะต'องเป@นหัวหน'าโครงการวิจัย
อย�างน'อย  ๑ โครงการ และผู'รับประเมินจะต'องแจ'งร'อยละของการมีส�วนร�วมและระบุหน'าท่ีความรับผิดชอบ
ของผู'ดําเนินการในผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ  ตามแบบแสดงหลักฐานการมีส�วนร�วมในผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด และหากตรวจสอบพบภายหลังว�าผู'รับการประเมินระบุการมีส�วนร�วมไม�ตรงกับความเป@นจริง  จะถือว�า
การกระทําของผู'นั้นเข'าข�ายผิดจริยธรรมไม�เหมาะสมท่ีจะได'รับการพิจารณาเพ่ือต�อสัญญาจ'าง 
 

/๒.๒.๓ กรณีงานสร'างสรรค.... 



 
- ๕ - 

 
    ๒.๒.๓  กรณีงานสร'างสรรค.และสิ่งประดิษฐ. จะต'องเป@นงานท่ีผ�านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการของหน�วยงานท่ีเทียบเท�าระดับกรมข้ึนไป หรือเป@นงานสร'างสรรค.ท่ีมีการเผยแพร�
ต้ังแต�ระดับชาติข้ึนไปหรือเทียบเท�า หรือได'รับรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติในการประกวดผลงานต้ังแต�ระดับชาติ
ข้ึนไปหรือเทียบเท�า โดยส�งรายงานผลการวิเคราะห.ตามเกณฑ.ผลงานทางวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวนไม�น'อยกว�า ๑ เล�มและหลักฐานการเผยแพร�ผลงานจากคณะกรรมการหรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข'องกับสาขาวิชาชีพ   
   การพิจารณาผลงานตามข'อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลัยแต�งต้ัง 

    
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  กุมภาพันธ.   ๒๕๕๙ 

  
  

                  (รองศาสตราจารย. ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ.  

 

  


