ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางและเกณฑการผ)านการประเมินเพื่อต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
เข-าสู)สัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สี่
------------------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข' อ ๒๐ แหงข' อ บั งคั บ สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ. จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
วาด'วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูป ถั มภ. จั งหวัด ปทุ มธานี เรื่อง หลักเกณฑ. และวิธี การ
ประเมินเพื่อตอสัญญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ แก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
แก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดให'มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ.การผานการประเมินแตละหัวข'อ
และจัดทําแบบประเมินเพื่อตอสัญญาจ'าง ดังนั้น เพื่อให'การประเมินการตอสัญญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ เข'าสูระยะที่สี่ เป@นไปตามข'อบังคับและประกาศข'างต'น มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว' ดังนี้
คุณสมบัติเบื้องต-นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่มีสิทธิขอรับการต)อสัญญาจ-างใน
ระยะที่สี่ จะต-องปฏิบัติงานในระยะที่สาม และจะต-องผ)านหลักเกณฑดังนี้
๑. มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลที่มีผลงานตรงตามเกณฑ. ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๑.๑ มีผลการปฏิบัติงานสองรอบการประเมินย'อนหลังตอเนื่องกันนับตั้งแตวันที่ยื่นเรื่องขอรับ
การประเมิน โดยผลงานดังกลาวต'องเป@นไปตามหลักเกณฑ.วาด'วยผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลที่
ตรงตามเกณฑ. ภ าระงานของ สายวิช าการ (ตามประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ. ในพระบรม
ราชู ป ถั ม ภ. จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เรื่ อ ง มาตรฐานภาระงานทางวิ ช าการของ ผู' ดํ า รงตํ า แหนงอาจารย.
ผู' ช วยศาสตราจารย. รองศาสตราจารย. และศาสตราจารย. ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช' ในขณะนั้ น หรื อ ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานขั้นต่ําของผู'ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการที่มีผลบังคับใช'ในขณะนั้น)
๑.๒ ผู'รับการประเมินต'องใช'แบบฟอร.ม/องค.ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง
รายบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๑.๓ ผู'ขอรับการประเมินต'องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับดี

/๒. ต'องดํารงตําแหนง...

-๒๒. ต'องดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย.หรือดํารงตําแหนงผู'ชวยศาสตราจารย.และมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง โดยแนบคําสั่งแตงตั้งให'ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย. หรือคําสั่ง
แตงตั้งให'ดํารงตําแหนงผู'ชวยศาสตราจารย.และสําเนาปริญญาบัตรประกอบการพิจารณา
๓. ผานการประเมินคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย.และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ในหัวข'อดังนี้
(๑) การรักษาวินัย พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต'องไมมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
(๑.๑) นําผลงานทางวิชาการของผู'อื่นมาเป@นผลงานของตนหรือจ'างวานหรือใช'ผู'ทํา
ผลงานวิชาการเพื่อประโยชน.แกตนหรือเพื่อประโยชน.อื่นใดโดยมิชอบ
(๑.๒) ลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ.ทางเพศกับผู'อื่นซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๑.๓) เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมรั บ ทรั พ ย. สิ น หรื อ ประโยชน. อื่ น ใดจากนั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผู'รับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใดโดยมิชอบ
(๑.๔) เปJดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู'รับบริการที่ได'มาจากการปฏิบั ติหน'าที่
หรือจากความวางใจโดยมิชอบ จนกอให'เกิดความเสียหายแกนักศึกษา ผู'รับบริการ หรือมหาวิทยาลัย
(๑.๕) สอนหรื อ อบรมนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให' ก ระทํ า การที่ รู' อ ยู วาผิ ด กฎหมายหรื อ
ฝLาฝMนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางร'ายแรง
(๑.๖) เปJดเผยข'อสอบ แก'ไขผลการสอบ แก'ไขผลการเรียนโดยมิชอบ
(๑.๗) ทอดทิ้งหรือละทิ้งการคุมสอบโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๑.๘) ทําให'ราชการเสียหายโดยไมปฏิบัติตามคําสั่งทางราชการ
(๒) การรักษาจรรยาบรรณตอเพื่ อนรวมงาน/ผู' รับ บริการ/ผู'บั งคั บบั ญ ชา ได'แก อธิการบดี
รองอธิการบดี ผู'ชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู'อํานวยการสํานัก/สถาบัน รองผู'อํานวยการสํานัก/สถาบัน
(๒.๑) ต'องเคารพตอการตัดสินใจและปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบด'วยกฎหมายของผู'บังคับบัญชา
(๒.๒) ต'องปฏิบัติตอเพื่อนรวมงาน ผู'รับบริการ ผู'บังคับบัญชา ตลอดจนผู'เกี่ยวข'อง
ด'วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ.อันดีชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ สงเสริมสนับสนุนให'เกิดความรักความ
สามัคคี รวมกันแก'ไขปOญหาเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาเกิดประโยชน.ตอสวนรวม
(๒.๓) ปฏิบัติ หน'าที่ด'วยความสุจริตยุติธรรมให' เป@ นที่ เชื่อถือและศรัทธาของบุคคล
ทั่วไป ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน.สวนรวม
(๒.๔) ให'บริการด'วยความเป@นธรรม เอื้อเฟMQอ มีน้ําใจ และใช'กิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
(๒.๕) ประพฤติตนเป@นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
(๓) การอุทิศตนเพื่องาน
(๓.๑) สอนนักศึกษาอยางเต็มความสามารถ ตรงตอเวลา เต็มใจชวยเหลือและปฏิบัติ
ตอนักศึกษาอยางมีเมตตา เป@นธรรม และบริสุทธิ์ใจ
/(๓.๒) อบรม สั่งสอน...

-๓(๓.๒) อบรม สั่งสอน ฝSกฝน สร'างเสริมความรู' ทักษะและนิสัยที่ถูกต'องดีงาม ให'แก
นักศึกษาอยางเต็มความสามารถ
(๓.๓) สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศแหงเสรีภาพทางวิชาการโดยปราศจากอคติและ
การครอบงําด'วยอิทธิพลหรือผลประโยชน.อื่นใด
(๓.๔) ศึกษาหาความรู'และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
(๔) การรักษาชื่อเสียงขององค.การ ต'องไมมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
(๔.๑) เปJดเผยความลับทางราชการ
(๔.๒) การกระทํ าใดๆ ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง
เพื่อนรวมงาน ผู'รับบริการ มหาวิทยาลัย
แนวทางในการดําเนินการขอต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย
๑. พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการที่ ป ระสงค. จ ะตอสั ญ ญาจ' า งเข' า สู ระยะที่ สี่
จะต'องมีคุณสมบัติเบื้องต'นครบตามหลักเกณฑ.ของประกาศฉบับนี้ สามารถยื่นความประสงค.ขอตอสัญญาจ'าง
เข'าสูระยะที่สี่ด'วยตนเอง โดยยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ที่งานการเจ'าหน'าที่ สํานักงานอธิการบดี
สําหรับผู'ที่จะครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาจ'างในระยะที่สามต'องยื่นความประสงค.กอนสิ้นสุดสัญญาจ'างไมน'อยกวา
๖๐ วัน
๒. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิ ช าการที่ ใ กล' ค รบกํ า หนดสิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ' า ง
ในระยะที่สามแตยังไมมีคุณสมบัติเบื้องต'นครบตามหลักเกณฑ.ของประกาศฉบับนี้ ให'พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู'นั้ น สามารถยื่น ความประสงค. ขอตอสั ญ ญาจ'างระยะที่ ส ามซ้ํ าด' วยตนเอง ที่ งานการเจ' าหน' าที่ สํานั กงาน
อธิการบดี กอนสิ้นสุดสัญญาจ'างไมน'อยกวา ๖๐ วัน โดยยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๒.๑ มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลที่มีผลงานตรงตามเกณฑ.
ในข'อ ๑ ของประกาศฉบับนี้ โดยยื่นขอใบรับรองผลการปฏิบัติงานที่งานการเจ'าหน'าที่ กอนยื่นความประสงค.
ขอตอสัญญาจ'าง
๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพและเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ
ตํารา งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เป@นผลงานในรอบระยะเวลาห'าปUของอายุสัญญาจ'างระยะที่สาม โดย
แนบเลมของผลงานดังกลาวพร'อมผลการประเมิน ซึ่งต'องเป@นผลงานในลักษณะที่มีคุณภาพและได'มาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยางใดอยางหนึ่งไมน'อยกวา ๒ เลม
๒.๒.๑ กรณีที่เป@นเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา
ต'องเป@นผลงานของผู'รับการประเมินเพียงคนเดียว และต'องเป@นไปตามหลักเกณฑ.การตรวจสอบคุณภาพผลงาน
วิชาการ โดยหลักเกณฑ.การตรวจสอบคุณภาพผลงานทางวิชาการให'ใช'เกณฑ. ดังนี้
/(๑) เนื้อหาสาระ...

-๔(๑) เนื้ อหาสาระทางวิช าการถูกต' อง และครบถ' วนสมบู รณ. ต ามประมวล
รายวิชา
(๒) เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย และเป@นความรู'ใหมที่เป@นประโยชน.ตอ
การเรียนการสอน
(๓ ) การวิ เ คราะห. ผ ลแล ะเสน อความรู' ห รื อ วิ ธี ก ารที่ ทั นส มั ย ตอ
ความก'าวหน'าทางวิชาการและเป@นประโยชน.ตอวงวิชาการ
(๔) การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามลําดับ ไมสับสน
สามารถทําให'ผู'อานติดตามเนื้อหาของผลงานได'โดยสะดวก มีแหลงอ'างอิงที่ถูกต'อง และมีการใช'ภาษาที่ชัดเจน
ถูกต'องตามหลักภาษาตลอดจนมีความเชื่อมโยงของหัวข'อ
(๕) เป@นประโยชน.ตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และวงวิชาการ
(๖) มี ก ารสอดแทรกความคิ ด ริ เริ่ ม และประสบการณ. หรื อ งานวิ จั ย ของ
ผู'เขียน หรือมีนวัตกรรมที่มีหลักการรองรับที่เป@นการแสดงให'เห็นถึงความรู'ที่เป@นประโยชน.ตอการเรียนการสอน
(๗) สามารถนําไปใช'เป@นแหลงอ'างอิงหรือนําไปปฏิบัติได'
(๘) เป@นงานบุกเบิกทางวิชาการและมี การสังเคราะห.จนถึงระดับที่สร'างองค.
ความรู'ใหม
(๙) กระตุ'นให'เกิดความคิดและการค'นคว'าอยางตอเนื่อง
(๑๐) เป@นที่เชื่อถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข'องในระดับชาติ
และ/หรือระดับนานาชาติ
การตรวจสอบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
หนังสือ ตําราจะดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจําปU ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ผานเกณฑ. การประเมินต'องได'คะแนนไมน'อยกวาร'อยละ ๖๐
๒.๒.๒ กรณี ที่ เป@ น งานวิ จั ย ต' อ งไมเป@ น งานวิ จั ย ที่ ทํ า เป@ น สวนหนึ่ ง ของ
การศึ กษาเพื่ อรั บ ปริญ ญาหรื อประกาศนี ย บั ต รใดๆผู'รั บ การประเมิน ต' องสงเลมงานวิจั ย ฉบั บ สมบู รณ. และ
หลักฐานการเผยแพรงานวิจัยตามเกณฑ.ที่ ก.พ.อ. กําหนด ผลงานวิจัยที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต'อง
เป@นงานที่ ผู'รับการประเมินต'องเป@ นเจ'าของและเป@นผู'ดําเนินการเอง หรือถ'าเป@นงานวิจัยที่ มีสวนรวม ต'องมี
ปริมาณรวมแล'วไมน'อยกวาร'อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกลาวผู'รับประเมินจะต'องเป@นหัวหน'าโครงการวิจัย
อยางน'อย ๑ โครงการ และผู'รับประเมินจะต'องแจ'งร'อยละของการมีสวนรวมและระบุหน'าที่ความรับผิดชอบ
ของผู'ดําเนินการในผลงานวิจัยเรื่องนั้นๆ ตามแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และหากตรวจสอบพบภายหลังวาผู'รับการประเมินระบุการมีสวนรวมไมตรงกับความเป@นจริง จะถือวา
การกระทําของผู'นั้นเข'าขายผิดจริยธรรมไมเหมาะสมที่จะได'รับการพิจารณาเพื่อตอสัญญาจ'าง
/๒.๒.๓ กรณีงานสร'างสรรค....

-๕๒.๒.๓ กรณี งานสร' า งสรรค. แ ละสิ่ งประดิ ษ ฐ. จะต' อ งเป@ น งานที่ ผ านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการของหนวยงานที่เทียบเทาระดับกรมขึ้นไป หรือเป@นงานสร'างสรรค.ที่มีการเผยแพร
ตั้งแตระดับชาติขึ้นไปหรือเทียบเทา หรือได'รับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติในการประกวดผลงานตั้งแตระดับชาติ
ขึ้นไปหรือเทียบเทา โดยสงรายงานผลการวิเคราะห.ตามเกณฑ.ผลงานทางวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จํานวนไมน'อยกวา ๑ เลมและหลักฐานการเผยแพรผลงานจากคณะกรรมการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวข'องกับสาขาวิชาชีพ
การพิจารณาผลงานตามข'อ ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๓ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ. ๒๕๕๙

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

