ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ปฏิทินกําหนดการสอบวัดความรู) การอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของ
คณาจารยและบุคลากร เพื่อต/อสัญญาจ)างพนักงานมหาวิทยาลัยเข)าสู/ระยะที่สอง ประจําป1 ๒๕๕๘
------------------------------------------------เพื่อใหการเขาสูสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน เขาสูสัญญาจาง
ระยะที่สอง เป$นไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๒๐ แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6
จังหวัดปทุมธานี วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกอบกั บ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชู ป ถั มภ6 จั งหวั ด ปทุ มธานี เรื่ อ ง
หลักเกณฑ6และวิธีการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ6และวิธีการประเมินเพื่อตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย
จึงออกประกาศไวดังนี้
๑. ปฏิ ทิ น การทดสอบวั ด ความรู) ด) า นการทดสอบความรู) ภ าษาอั ง กฤษ และการทดสอบ
ด)านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ
กลุ/มเป9าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
รอบที่ ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร
หัวข)อการทดสอบ
วัน เดือน ป1 ที่สอบ
เวลาสอบ
รอบที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน
ความรูภาษาอังกฤษ (VRU
วันที่ ๓๐ เมษายน ๐๙.๐๐ น.–
๒๕๕๘
GRAD ENGLISH TEST)
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.
ระเบียบกฎหมายและการ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๑๓.๐๐ น. –
ปฏิบัติราชการ
๒๕๕๘
๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๒ วันที่ ๑ – ๑๐ มิถุนายน ความรูภาษาอังกฤษ (VRU
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๐๙.๐๐ น.–
๒๕๕๘
GRAD ENGLISH TEST)
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.
ระเบียบกฎหมายและการ
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๑๓.๐๐ น. –
ปฏิบัติราชการ
๒๕๕๘
๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๓ วันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม
ความรูภาษาอังกฤษ (VRU
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๐๙.๐๐ น.–
๒๕๕๘
GRAD ENGLISH TEST)
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.
ระเบียบกฎหมายและการ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๑๓.๐๐ น. –
ปฏิบัติราชการ
๒๕๕๘
๑๕.๐๐ น.

-๒รอบที่ ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร
หัวข)อการทดสอบ
รอบที่ ๔ วันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม
ความรูภาษาอังกฤษ (VRU
๒๕๕๘
GRAD ENGLISH TEST)
ระเบียบกฎหมายและการ
ปฏิบัติราชการ

วัน เดือน ป1 ที่สอบ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๘

เวลาสอบ
๐๙.๐๐ น.–
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. –
๑๕.๐๐ น.

๒. ปฏิ ทิน การทดสอบวั ด ความรู) ด) า นเทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู) เ กี่ ยวกั บงานในหน) า ที่
ที่รับผิดชอบ ทักษะความรู)การใช)ภาษาไทย และด)านระเบียบกฎหมาย
กลุ/มเป9าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
รอบที่ ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร
หัวข)อการทดสอบ
วัน เดือน ป1 ที่สอบ
เวลาสอบ
รอบที่ ๑ วั น ที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ความรูดานเทคโนโลยี
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘
สารสนเทศ
๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น.–
- ภาคทฤษฎี
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.–
- ภาคปฏิบัติ
๑๖.๐๐ น.
ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๐๙.๐๐ น.–
รับผิดชอบ
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.
ทักษะความรูการใชภาษาไทย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๑๓.๐๐ น.–
๒๕๕๘
๑๖.๐๐ น.
ความรูดานระเบียบกฎหมาย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๐๙.๐๐ น.–
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.
รอบที่ ๒ วั น ที่ ๑ – ๑๐ กั น ยายน ความรูดานเทคโนโลยี
วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน
๒๕๕๘
สารสนเทศ
๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น.–
- ภาคทฤษฎี
๑๑.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.–
- ภาคปฏิบัติ
๑๖.๐๐ น.
ความรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่ วั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๐๙.๐๐ น.–
รับผิดชอบ
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.
ทักษะความรูการใชภาษาไทย วั น ที่ ๒๙ กั น ยายน ๑๓.๐๐ น.–
๒๕๕๘
๑๖.๐๐ น.
ความรูดานระเบียบกฎหมาย วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๐๙.๐๐ น.–
๒๕๕๘
๑๑.๐๐ น.

-๓๓. ปฏิ ทิ น การอบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะและจรรยาบรรณของคณาจารยและ
บุคลากร
กลุ/มเป9าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุน
รอบที่
ระยะเวลาการยื่นใบสมัคร
วัน เดือน ป1 ที่อบรม
รอบที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รอบที่ ๒ วันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รอบที่ ๓ วันที่ ๑ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘
รอบที่ ๔ วันที่ ๑ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : กรณีมีจํานวนผูสมัครเขาอบรมไมถึง ๒๐ คน จะยกยอดผูสมัครไปรอบถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย6 ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6

