ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางและเกณฑการผ)านการประเมินเพื่อต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
เข-าสู)สัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สี่
------------------------------------------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 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 สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให'มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ-การผานการประเมินแตละหัวข'อและจัดทําแบบประเมินเพื่อ
ตอสัญ ญาจ'าง ดังนั้น เพื่อให'การประเมิน การตอสัญ ญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เข'าสูระยะ
ที่สี่ เป?นไปตามข'อบังคับและประกาศข'างต'น มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว'ดังนี้
คุณสมบัติเบื้องต-นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีสิทธิขอรับการต)อสัญญาจ-างใน
ระยะที่สี่ จะต-องปฏิบัติงานในระยะที่สามมาแล-วไม)น-อยกว)า ๕ ป2 และจะต-องผ)านหลักเกณฑดังนี้
๑. มี คูมื อปฏิ บั ติ งานที่ ผ านความเห็ น ชอบชื่ อเรื่ องจากผู' บั งคั บ บั ญ ชาของหนวยงาน ไมต่ํ า กวา
๓ เรื่อง โดยจะต'องเป?นไปตามเกณฑ-ดังตอไปนี้
๑.๑ เป?นคูมือปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน (Cook book) ในงานที่รับผิดชอบ
จํานวน ๒ เรื่อง และเป?นคูมือการปฏิ บัติงานที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิ บัติงาน มีเทคนิค ประสบการณ- ในสาขา
วิช าชี พ และหรือนํ าเทคโนโลยีมาใช' และหรือประยุกต-ใช'ในการปฏิ บัติ งาน (Tip book) ในงานที่ รับผิ ดชอบ
จํานวน ๑ เรื่อง ทั้งนี้ต'องเป?นกระบวนการปฏิบัติงานในเรื่องที่ไมซ้ํากัน
๑.๒ มีผลการประเมินไมต่ํากวาร'อยละ ๖๐ ทั้งสามเรื่อง โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้ ง จํ า นวน ๒ คน จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู' ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน' า ที่ ป ระเมิ น ผลงาน และจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจากผู'บริหารหรือผู'มีประสบการณ-ในการบริหารในสายงานที่เกี่ยวข'องทั้งภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๓ เกณฑ-การประเมินคูมือปฏิบัติงาน จะพิจารณาจากองค-ประกอบดังตอไปนี้
(๑) คูมือปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน (Cook book)
(๑.๑) เนื้อหาสาระหนังสือ/คูมือ ถูกต'อง สมบูรณ- และทันสมัย
(๑.๒) แนวคิดและการนําเสนอที่ชัดเจน
/(๑.๓) มีการเสนอ...

-๒(๑.๓) มีการเสนอความรู'หรือวิธีการที่ทันตอความก'าวหน'า
(๑.๔) คุณภาพการใช'ภาษา ชัดเจน ถูกต'อง เหมาะสม
(๑.๕) สามารถนําไปใช'เป?นแหลงอ'างอิง หรือนําไปปฏิบัติได'
(๑.๖) มีเอกสารอ'างอิง หรือบรรณานุกรม ครบถ'วนสมบูรณ-และตรงกับผลงาน
(๑.๗) ประโยชน-ของหนังสือ/คูมือ ตอการพัฒนางานในหน'าที่
(๒) คูมือการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน มีเทคนิค ประสบการณ-ในสาขาวิชาชีพ และ
หรือนําเทคโนโลยีมาใช'และหรือประยุกต-ใช'ในการปฏิบัติงาน (Tip book)
(๒.๑) การกําหนดวัตถุประสงค-การวิจัยที่ชัดเจน
(๒.๒) กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต'องเหมาะสมตามระเบียบวิธีการวิจัย
(๒.๓) การวิ เ คราะห- แ ละสรุ ป ผลการวิ จั ย ถู ก ต' อ ง ชั ด เจน ตรงตาม
วัตถุประสงค-การวิจัย
(๒.๔) สามารถนําไปใช'เป?นแหลงอ'างอิง หรือนําไปปฎิบัติได'
(๒.๕) มีเอกสารอ'างอิง หรือบรรณานุกรม ครบถ'วนสมบูรณ-และตรงกับผลงาน
(๒.๖) ประโยชน-ของงงานวิจัยตอการพัฒนางานในหน'าที่
๒. มีแฟPมสะสมงานที่มีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๑ มีผลการปฏิบัติงานสองรอบการประเมินย'อนหลังตอเนื่องกันนับตั้งแตวันที่ยื่นเรื่องขอรับ
การประเมิน โดยผลงานดังกลาวต'องเป?นไปตามหลักเกณฑ-วาด'วยผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลที่
ตรงตามหน'าที่งานในความรับผิดชอบ (Job Description) โดยยื่นขอใบรับรองผลการปฏิบัติงานที่งานการ
เจ'าหน'าที่ กอนยื่นความประสงค-ขอตอสัญญาจ'าง
๒.๒ ผู'รั บ การประเมิ น ต'องใช' แบบฟอร-ม/องค- ป ระกอบรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามคํ า
รับรองรายบุคคลตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ผู'ขอรับการประเมินต'องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยไมต่ํากวาระดับดี
๓. มีแฟPมบันทึกสมรรถนะที่มีระดับพัฒนาการตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๑ มีผลการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด'าน ที่ระบุพฤติกรรม กิจกรรมที่แสดงถึงสมรรถนะ
แตละด'านอยางน'อยสองรอบการประเมินตอเนื่องกันนับจากวันที่ขอรับการประเมิน โดยยื่นขอใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานที่งานการเจ'าหน'าที่ กอนยื่นความประสงค-ขอตอสัญญาจ'าง
๓.๒ ผู' รับ การประเมิ น ต' องใช' แบบฟอร-ม/องค- ป ระกอบการประเมิ น สมรรถนะหลั กตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
๓.๓ ผู'ขอรับการประเมินต'องมีผลการประเมินสมรรถนะหลักไมต่ํากวาร'อยละ ๘๐
/ ๔. มีการพัฒนา...

-๓๔. มีการพัฒนาตนเองด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด'านอื่นที่เกี่ยวข'องกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
โดยต'องผานการอบรมหลักสูตรการประยุกต-ใช'เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ซึ่งต'องมีเวลาเข'ารวมกิจกรรมร'อยละ ๘๐ ขึ้นไป และผานการประเมินตามที่หลักสูตรกําหนด ผลการอบรมเก็บ
ไว'ใช'ได' ๒ ป[ นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการอบรม
๕. ผานการทดสอบหรือพัฒนาความรู'ด'านภาษาอังกฤษตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๖. ผานการประเมินคุ ณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุ คลากรในมหาวิทยาลั ย
ตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ในหัวข'อดังนี้
(๑) การรักษาวินัย พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต'องไมมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
(๑.๑) นําผลงานของผู'อื่นมาเป?นผลงานของตนหรือจ'างวานหรือใช'ผู'ทําผลงาน
วิชาการเพื่อประโยชน-แกตนหรือเพื่อประโยชน-อื่นใดโดยมิชอบ
(๑.๒) ลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ-ทางเพศกับผู'อื่นซึ่งมิใชคูสมรสของตน
(๑.๓) เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อื่นใดจากนักศึกษา หรือ
ผู'รับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใดโดยมิชอบ
(๑.๔) เป\ดเผยความลับของบุคคล หรือมหาวิทยาลัย ที่ได'มาจากการปฏิบัติหน'าที่
หรือจากความวางใจโดยมิชอบ จนกอให'เกิดความเสียหาย
(๑.๕) สงเสริมหรือสนับสนุนเพื่อให'ผู'อื่นกระทําการที่รู'อยูวาผิดกฎหมายหรือฝ^าฝ_น
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางร'ายแรง
(๑.๖) เป\ดเผยข'อสอบ แก'ไขผลการสอบ แก'ไขผลการเรียน โดยมิชอบ
(๑.๗) ทอดทิ้งหรือละทิ้งงานในหน'าที่โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๑.๘) ไมปฏิบัติตามคําสั่งทางราชการ ทําให'ราชการเสียหาย
(๒) การรักษาจรรยาบรรณตอเพื่อนรวมงาน/ผู'รับบริการ/ผู'บังคับบัญชา ได'แก อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู'อํานวยการสํานัก/สถาบัน รองผู'อํานวยการสํานัก/สถาบัน ผู'อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผู'อํานวยการกอง
(๒.๑) ต' องเคารพตอการตั ดสิน ใจและปฏิ บั ติต ามคําสั่ งที่ ชอบด' วยกฎหมายของ
ผู'บังคับบัญชา
(๒.๒) ต' อ งปฏิ บั ติ ต อเพื่ อ นรวมงาน ผู' รั บ บริ ก าร ผู' บั ง คั บ บั ญ ชา ตลอดจน
ผู'เกี่ยวข'องด'วยความสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ-อันดีชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ สงเสริมสนับสนุนให'เกิด
ความรักความสามัคคี รวมกันแก'ไขป`ญหาเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาเกิดประโยชน-ตอสวนรวม
(๒.๓) ปฏิบัติหน'าที่ด'วยความสุจริตยุติธรรมให'เป?นที่เชื่อถือและศรัทธาของบุคคล
ทั่วไป ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน-สวนรวม
(๒.๔) ให'บริการด'วยความเป?นธรรม เอื้อเฟ_aอ มีน้ําใจ และใช'กริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
(๒.๖) ประพฤติตนเป?นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
/(๓) การอุทิศตน...

-๔(๓) การอุทิศตนเพื่องาน
(๓.๑) ทํางานในหน'าที่อยางเต็มความสามารถ ตรงตอเวลา เต็มใจชวยเหลือและ
ปฏิบัติตอผู'รับบริการอยางมีเมตตา เป?นธรรม และบริสุทธิ์ใจ
(๓.๒) สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทํางานโดยปราศจากอคติและการครอบงํา
ด'วยอิทธิพลหรือผลประโยชน-อื่นใด
(๓.๓) ศึกษาหาความรู'และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
(๔) การรักษาชื่อเสียงขององค-การ ต'องไมมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
(๔.๑) เป\ดเผยความลับทางราชการ
(๔.๒) การกระทําใดๆ ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง
เพื่อนรวมงาน ผู'รับบริการ มหาวิทยาลัย
แนวทางในการดําเนินการขอต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในระยะที่สี่
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่อยูในสัญญาจ'างระยะที่สาม และมีความประสงค-จะขอตอ
สัญญาจ'างระยะที่สี่ สามารถสมัครเข'ารับการอบรมและประเมินการพัฒนาตนเองในหลักสูตรการพัฒนาตนเอง
ด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด'านอื่นที่เกี่ยวข'องกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และสมัครเข'ารับการทดสอบหรือ
พัฒนาความรู'ด'านภาษาอังกฤษตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ ที่งาน
การเจ'าหน'าที่ สํานักงานอธิการบดี
๒. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ที่ ป ระสงค- จ ะตอสั ญ ญาจ' า งเข' า สู ระยะที่ สี่ จะต' อ งมี
คุณสมบัติเบื้องต'นครบ ตามหลักเกณฑ-ของประกาศฉบับนี้ สามารถยื่นความประสงค-ขอตอสัญญาจ'างเข'าสู
ระยะที่สี่ด'วยตนเอง โดยยื่นหลักฐานเพื่ อประกอบการพิจารณา ที่งานการเจ'าหน'าที่ สํานักงานอธิการบดี
สําหรับผู'ที่จะครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาจ'างในระยะที่สามต'องยื่นความประสงค-กอนสิ้นสุดสัญญาจ'างไมน'อยกวา
๖๐ วัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ- ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย- ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
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