
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  

เรื่อง ปฏิทินกําหนดการสอบวัดความรู) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของ
คณาจารย�และบุคลากร เพ่ือต/อสัญญาจ)างพนักงานมหาวิทยาลัยเข)าสู/ระยะท่ีสอง ประจําป1 ๒๕๕๙ 

------------------------------------------------- 

เพ่ือให
การเข
าสู�สัญญาจ
างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข
าสู�สัญญาจ
าง
ระยะท่ีสอง เป$นไปด
วยความเรียบร
อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข
อ ๒๐ แห�งข
อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 
จังหวัดปทุมธานี  ว�าด
วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6  ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ6และวิธีการประเมินเพ่ือต�อสัญญาจ
างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก
ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ6   ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ6และวิธีการประเมินเพ่ือต�อสัญญาจ
าง
พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศไว
ดังนี้ 

๑. ปฏิทินการทดสอบวัดความรู)ด)านการทดสอบความรู)ภาษาอังกฤษ และการทดสอบ               
ด)านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ 

กลุ/มเป9าหมาย  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

รอบท่ี ระยะเวลาการย่ืนใบสมัคร หัวข)อการทดสอบ วัน เดือน ป1 ท่ีสอบ เวลาสอบ 
รอบท่ี ๑ วันท่ี ๑ – ๑๐ มีนาคม 

๒๕๕๙ 
ความรู
ภาษาอังกฤษ (VRU 
GRAD ENGLISH TEST) 

วันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.– 
๑๑.๐๐ น. 

ระเบียบกฎหมายและการ
ปฏิบัติราชการ 

วันท่ี ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๑๓.๐๐ น. – 
๑๕.๐๐ น. 

รอบท่ี ๒ วันท่ี ๑ – ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

ความรู
ภาษาอังกฤษ (VRU 
GRAD ENGLISH TEST) 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.– 
๑๑.๐๐ น. 

ระเบียบกฎหมายและการ
ปฏิบัติราชการ 

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

๑๓.๐๐ น. – 
๑๕.๐๐ น. 

รอบท่ี ๓ วันท่ี ๑ – ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

ความรู
ภาษาอังกฤษ (VRU 
GRAD ENGLISH TEST) 

วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม  
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.– 
๑๑.๐๐ น. 

ระเบียบกฎหมายและการ
ปฏิบัติราชการ 

วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๑๓.๐๐ น. – 
๑๕.๐๐ น. 



- ๒ - 
 

 
 

รอบท่ี ระยะเวลาการย่ืนใบสมัคร หัวข)อการทดสอบ วัน เดือน ป1 ท่ีสอบ เวลาสอบ 
รอบท่ี ๔ วันท่ี ๑ – ๑๐ ตุลาคม

๒๕๕๙ 
ความรู
ภาษาอังกฤษ (VRU 
GRAD ENGLISH TEST) 

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.– 
๑๑.๐๐ น. 

ระเบียบกฎหมายและการ
ปฏิบัติราชการ 

วันท่ี ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ 

๑๓.๐๐ น. – 
๑๕.๐๐ น. 

 
๒. ปฏิทินการทดสอบวัดความรู)ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู)เก่ียวกับงานในหน)าท่ี              

ท่ีรับผิดชอบ ทักษะความรู)การใช)ภาษาไทย และด)านระเบียบกฎหมาย 
กลุ/มเป9าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

รอบท่ี ระยะเวลาการย่ืนใบสมัคร หัวข)อการทดสอบ วัน เดือน ป1 ท่ีสอบ เวลาสอบ 
รอบท่ี ๑ วัน ท่ี  ๑ – ๑๐ มีนาคม 

๒๕๕๙ 
ความรู
ด
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ภาคทฤษฎี 
 

- ภาคปฏิบัติ 

วั น ท่ี  ๒๘ มีนาคม
๒๕๕๙ 

 
 

๐๙.๐๐ น.–  
๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น.–  
๑๖.๐๐ น. 

ความรู
เก่ียวกับงานในหน
าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

วัน ท่ี  ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.–  
๑๑.๐๐ น. 

ทักษะความรู
การใช
ภาษาไทย วัน ท่ี  ๒๙ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๑๓.๐๐ น.–  
๑๖.๐๐ น. 

ความรู
ด
านระเบียบกฎหมาย  วัน ท่ี  ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.–  
๑๑.๐๐ น. 

รอบท่ี ๒ วันท่ี ๑ – ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

ความรู
ด
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ภาคทฤษฎี 
 

- ภาคปฏิบัติ 

วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ 

 
 

๐๙.๐๐ น.–  
๑๑.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น.–  
๑๖.๐๐ น. 

ความรู
เก่ียวกับงานในหน
าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.–  
๑๑.๐๐ น. 

ทักษะความรู
การใช
ภาษาไทย วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๑๓.๐๐ น.–  
๑๖.๐๐ น. 

ความรู
ด
านระเบียบกฎหมาย  วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ น.–  
๑๑.๐๐ น. 



- ๓ - 
 

 
 

๓. ปฏิทินการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย�และ
บุคลากร 

กลุ/มเป9าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

รอบท่ี ระยะเวลาการย่ืนใบสมัคร วัน เดือน ป1 ท่ีอบรม 
รอบท่ี  ๑ วันท่ี ๑ – ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๒ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๙ 
รอบท่ี ๒ วันท่ี ๑ – ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๔ – ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
รอบท่ี ๓ วันท่ี ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๖ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
รอบท่ี ๔ วันท่ี ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ วันท่ี ๒๕ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

 หมายเหตุ : กรณีมีจํานวนผู
สมัครเข
าอบรมไม�ถึง ๒๐ คน จะยกยอดผู
สมัครไปรอบถัดไป 
  
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
                  (รองศาสตราจารย6 ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6  

 


