
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  

เรื่อง แนวทางและเกณฑ�การผ)านการประเมินเพ่ือต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
เข-าสู)สัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะท่ีสอง 

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

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๕๓  และแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให'มหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินและกําหนดเกณฑ-การผ�านการประเมินแต�ละหัวข'อ 
ดังนั้น เพ่ือให'การประเมินการต�อสัญญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน เข'าสู�ระยะท่ีสองเป?นไปตาม
ข'อบังคับและประกาศข'างต'น มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศไว' ดังนี้ 

คุณสมบัติเบ้ืองต-นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีมีสิทธิขอรับการต)อสัญญาจ-างใน
ระยะท่ีสอง จะต-องปฏิบัติงานในระยะท่ีหนึ่ง มาแล-วไม)น-อยกว)า ๑ ป3 และจะต-องผ)านหลักเกณฑ�ดังนี้ 

๑.  มีแฟBมสะสมงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
๑.๑  มีผลการปฏิบัติงานสองรอบการประเมินต�อเนื่องกันนับจากวันท่ีขอรับการประเมิน   

โดยผลงานดังกล�าวต'องเป?นไปตามหลักเกณฑ-ว�าด'วยผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลท่ีตรงตามหน'าท่ี
งานในความรับผิดชอบ (Job Description)  

๑ .๒   ผู' รับการประเมินต'องใช'แบบฟอร-ม/องค-ประกอบรายงานผลการปฏิ บั ติงาน                 
ตามคํารับรองรายบุคคลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๑.๓  ผู'ขอรับการประเมินต'องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าระดับดี 
 

 ๒.  มีแฟBมบันทึกสมรรถนะท่ีมีระดับพัฒนาการตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                   ๒.๑  มีผลการประเมินสมรรถนะหลัก ๕ ด'าน ท่ีระบุพฤติกรรม กิจกรรมท่ีแสดงถึงสมรรถนะ
แต�ละด'านอย�างน'อยสองรอบการประเมินต�อเนื่องกันนับจากวันท่ีขอรับการประเมิน  
                   ๒.๒  ผู'รับการประเมินต'องใช'แบบฟอร-ม/องค-ประกอบการประเมินสมรรถนะหลัก ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒.๓  ผู'ขอรับการประเมินต'องมีผลการประเมินสมรรถนะหลักไม�ต่ํากว�าร'อยละ ๘๐ 
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๓. ผ�านการทดสอบความรู'ด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด'านอ่ืนท่ีเก่ียวข'องกับงานท่ีตัวเอง
รับผิดชอบตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                   ๓.๑ ด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด'วยเนื้อหา ดังนี้ 
                       ภาคทฤษฎี     สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน ฮาร-ดแวร- ซอฟต-แวร- ระบบ
คอมพิวเตอร- ระบบเก่ียวกับการจัดการฐานข'อมูล ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร- ระบบอินเทอร-เน็ตและไอพี
แอดเดรส ความปลอดภัยในการทํางานบนระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร- จรรยาบรรณในการใช'งานคอมพิวเตอร-
และระบบอินเทอร-เน็ต  พ.ร.บ.ว�าด'วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร- พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                      ภาคปฏิบัติ     ทักษะและความรู'ในการใช'งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
ประยุกต-ใช'ในสํานักงานเก่ียวกับโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมกระดาษทําการ โปรแกรมนําเสนองาน และ
โปรแกรมแอนติไวรัส (Anti-Virus) การใช'งานฮาร-ดแวร- เช�น Printer, Scanner, LCD projector เป?นต'น   
การใช'งานระบบเทคโนโลยีในการติดต�อสื่อสารผ�านระบบอินเทอร-เน็ต อาทิเช�น เว็บเบราเซอร- การใช'บริการ
อีเมล- เป?นต'น  การใช'งานเครือข�ายสังคม (Social Network) ให'เกิดประโยชน-  
 ผลการทดสอบความรู'ด'านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต'องได'คะแนนสอบร'อยละ ๖๐ ข้ึนไปจึงจะถือว�า
ผ�าน และเก็บผลคะแนนไว'ได' ๒  ปg 
 

                 ๓.๒  ความรู'เก่ียวกับงานท่ีตัวเองรับผิดชอบ 

  

ลําดับท่ี ตําแหน)ง หลักสูตร/เนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
๑ เจ'าหน'าท่ีบริหารงานท่ัวไป/

ผู'ปฏิบัติงานบริหาร 
 การจัดการสํานักงาน  ระเบียบงานสารบรรณ การจัดทํา
หนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การจัดการประชุม  
การดําเนินงานด'านการพัสดุ การทําเรื่องเบิกค�าใช'จ�ายต�างๆ 
การรายงานและนําเสนอข'อมูล การเขียนโครงการและการ
รายงานผลการดําเนินงาน และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข'อง 
     เนื้องานตามท่ีได'รับมอบหมายจากหน�วยงานต'นสังกัด 

๒ นักวิชาการศึกษา      ความรู'ด'านเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ-มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบว�าด'วยการจัด
การศึกษา การพัฒนางานกิจการนักศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการ การจัดทําข'อมูลและสถิติทางการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
การศึกษา วิเคราะห- วิจัย และส�งเสริมการวิจัยการศึกษา 
การให'บริการวิชาการด'านต�างๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 
      เนื้องานตามท่ีได'รับมอบหมายจากหน�วยงานต'นสังกัด 

๓ นักวิเคราะห-นโยบายและแผน ความรู'ด'านการวิเคราะห-นโยบายและการวางแผน การ
พัฒนายุทธศาสตร- การจัดทํางบประมาณ การควบคุม
งบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
จัดทําสถิติและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข'อง 
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ลําดับท่ี ตําแหน)ง หลักสูตร/เนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
๔ บุคลากร ความรู'ด'านการจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผน

กําลังคน การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหา 
บรรจุแต�งต้ัง ระเบียบการลา ระเบียบ ข'อบังคับเก่ียวกับการ
บริหารบุคคลของข'าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ'าง 
และพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด'าน
การพัฒนาบุคลากร การจัดทําแฟBมประวัติ สถิติ ฐานข'อมูล
ด'านบุคลากร การจัดสวัสดิการและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๕ นิติกร การร�างกฏหมาย หลักกฏหมายท่ีเก่ียวข'องกับการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา การจัดทํานิติกรรม การสืบหาข'อเท็จจริง  
การสืบสวนสอบสวน  การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ-ร'อง
ทุกข- หลักกฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิด 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๖ นักวิชาการพัสดุ การดําเนินการด'านการพัสดุ การวางแผนจัดหาพัสดุ การ
จัดทําสัญญา การจัดซ้ือ จัดจ'าง  การตรวจรับ  ตามระเบียบ
การพัสดุ การควบคุมและการเบิกจ�ายพัสดุ การรวบรวม
ข'อมูลด'านวัสดุและครุภัณฑ- การกําหนดมาตรฐานและ
คุณภาพของพัสดุ   การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย-สิน การ
ซ�อมแซมและดูแลรักษา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๗ นักวิเทศสัมพันธ- การประสานความร�วม มือระหว�างมหาวิทยาลัย กับ
หน�วยงานท้ังในและต�างประเทศ การจัดทําหนังสือราชการ
เป?นภาษาต�างประเทศ การแปลเอกสารข'อมูลสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเป?นภาษาต�างประเทศ การประสานงาน 
ด'านการจ'างงานให'กับอาจารย-ชาวต�างชาติ การให'บริการ
ด'านข'อมูลและสารสนเทศท่ีเป?นภาษาต�างประเทศ การ
บริการและส�งเสริมการศึกษาให'แก�นักศึกษาต�างชาติ การ
แนะแนวและให'คําปรึกษาด'านการศึกษาต�อในต�างประเทศ 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข'อง 

๘ นักวิชาการการเงินและบัญชี ความรู'ด'านการบริหารการเงินและงบประมาณ การจัดทํา
บัญชี รายงานการเงิน การจัดทําแผนกลยุทธ-ทางการเงิน
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การจัดทํารายงานทางการเงิน  
การรับและจ�ายเงิน การตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-
การจ�ายเงิน การตรวจสอบบัญชี เงินสด บัญชี เงินฝาก
ธนาคาร  บัญชีแยกประเภท และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๙ นักตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความรู'ด'านบัญชี 
งบประมาณ การตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือ 
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสาร
ทางการเงิน ตรวจสอบหลักฐานการทําสัญญา การจัดซ้ือ
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ลําดับท่ี ตําแหน)ง หลักสูตร/เนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
พัสดุ การเบิกจ�าย การลงบัญชี การจัดเก็บพัสดุ การจัดทํา
รายงานการตรวจสอบรายเดือน และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๐ นักประชาสัมพันธ- การจัดทําแผนประชาสัมพันธ- การจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ประชาสมพันธ- ความรู'ด'านการแนะแนวรับสมัครนักศึกษา 
การประชาสัมพันธ-ในรูปแบบต�างๆ การรวบรวมข�าวสาร
เพ่ือประชาสัมพันธ-  และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๑ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ความรู'ด'านการใช'อุปกรณ-ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย 
การผลิตวัสดุอุปกรณ- ท่ีใช'ในการจัดแสดงหรือบรรยาย  
การจัดทําภาพยนตร- วีดิทัศน- การจัดทําการประชาสัมพันธ- 
และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข'อง 

๑๒ บรรณารักษ-/นักเอก
สารสนเทศ/ 
ผู'ปฏิบัติงานห'องสมุด 

ความรู'ด'านการจัดหา คัดเลือก การสืบค'น จําแนกหมวดหมู�
ทรัพยากรสารสนเทศ ทุกประเภท  การบันทึกลงระบบ
ฐานข'อมูลของห'องสมุด การประชาสัมพันธ-การใช'ห'องสมุด 
การควบคุมดูแลรักษา การตรวจสอบสภาพหนั งสือ               
การตรวจสอบการให'บริการแก�ผู'ใช' และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๓ นักสุขศึกษา ความรู'เก่ียวกับสุขศึกษา โครงการส�งเสริมสุขภาพอนามัย 
สํารวจ รวบรวมความรู'เบ้ืองต'นเก่ียวกับงานด'านสาธารณสุข 
บริการวิชาการด'านสาธารณสุข การจัดยา การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต'น  การจัดซ้ือ จัดจ'างยา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๔ นักวิชาการคอมพิวเตอร- ความรู'ด'านการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร- และอุปกรณ-
สารสนเทศ ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร- ติดต้ังชุดคําสั่ง
ระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป การประมวลผล และ
ปรับปรุงแก'ไขแฟBมข'อมูล เขียนชุดคําสั่ง และคู�มืออธิบาย
ชุด คํ าสั่ ง  การบริการด' านต� างๆ เก่ียว กับ เทคโน โลยี
สารสนเทศ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๕ นักวิทยาศาสตร-/นักวิชาการ
ห'องปฏิบัติการ 

ความรู'ด'านการทดลอง การทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด 
ตรวจพิสูจน- วินิจฉัยทางวิทยาศาสตร- การดูแลอุปกรณ-              
การคําให'ปรึกษาแก�นักศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๖ วิศวกร/นายช�างเขียนแบบ ความรู'ด'านการบริหารโครงการก�อสร'าง การวิเคราะห-ข'อมูล
ทางวิศวกรรม การวางแผนโครงการด'านวิศวกรรม การซ�อม
บํารุงอาคารสถานท่ี การวิเคราะห- วิจัย และการออกแบบ
วางแผนผังทางด'านวิศวกรรม การเขียนแบบ การวางผัง
โครงสร'าง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง  

๑๗ นักแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 

ความรู'เก่ียวกับการให'บริการสนเทศ บริการให'คําปรึกษา  
การประสานงานกับฝlายวิชาการ ฝlายบริการ นักศึกษา 
ตลอดจนผู'ปกครองนักศึกษา วิเคราะห-แนะแนวการศึกษา 
การสํารวจ บันทึก รวบรวมข'อมูลเพ่ือเป?นสถิติแนวอาชีพ
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ลําดับท่ี ตําแหน)ง หลักสูตร/เนื้อหาวิชาท่ีสอบ 
ต�างๆ ติดตามประเมินผลงานด'านแนะแนวการศึกษา            
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

๑๘ นักวิจัย ทักษะและความรู'ในการทําวิจัยรูปแบบต�างๆ การวิเคราะห-
ข'อมูลเพ่ือการวิจัย การส�งเสริมการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
การจัดการสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานวิจัย การถอดบทเรียน
และการจัดการความรู'เพ่ือเผยแพร�และการใช'ประโยชน-จาก
งานวิจัย ระเบียบเก่ียวกับการให'ทุนสนับสนุนการวิจัย และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

 
 ผลการทดสอบความรู'เก่ียวกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบจะต'องได'คะแนนสอบร'อยละ ๗๐  ข้ึนไป 

จึงจะถือว�าผ�าน และเก็บผลคะแนนไว'ได' ๒  ปg 
 

๔. ผ�านการทดสอบทักษะ ความรู'การใช'ภาษาไทยตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด'วย
เนื้อหา ดังนี้ 

๔.๑ ความเข'าใจทางภาษา ทดสอบความสามารถในการอ�านและการทําความเข'าใจกับ
บทความหรือข'อความท่ีกําหนดให'แล'วตอบคําถามท่ีตามมาในแต�ละบทความ หรือข'อความ ท้ังนี้ รวมไปถึงการ
สรุปความ และตีความจับประเด็นสําคัญ การประเมินค�าจากสิ่งท่ีได'อ�าน 

๔.๒ การใช'ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช'คําหรือกลุ�มคํา ความหมายของคํา  
การเขียนประโยคได'ถูกต'องตามหลักภาษาและการเรียงข'อความ การเขียนหนังสือราชการ 

ผลการทดสอบทักษะความรู'การใช'ภาษาไทยจะต'องได'คะแนนสอบร'อยละ ๖๐ ข้ึนไป  จึงจะ
ถือว�าผ�าน และเก็บผลคะแนนไว'ได' ๒  ปg 

 

๕. ผ�านการทดสอบความรู'ด'านระเบียบกฎหมาย ตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบด'วย
เนื้อหาดังนี้ 

๕.๑  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕.๒  พระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี

แก'ไขเพ่ิมเติม  
๕.๓  ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 

ว�าด'วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  
๕.๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  
๕.๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยการลาของข'าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๕.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติมถึง

ปmจจุบัน  
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๕.๗ ข'อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัด
ปทุมธานี ว�าด'วยจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ผลการทดสอบความรู'ด'านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการจะต'องได'คะแนนสอบ  
ร'อยละ ๖๐ ข้ึนไป  จึงจะถือว�าผ�าน และเก็บผลคะแนนไว'ได' ๒  ปg 

 

๖. ผ� าน ก ารป ระ เมิ น คุ ณ ลั กษ ณ ะแล ะจ รรย าบ รรณ ของคณ าจ ารย- แ ล ะ บุ คล าก ร                        
ในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๖.๑ ผ�านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และ
บุคลากร ซ่ึงต'องมีเวลาเข'าร�วมกิจกรรมร'อยละ ๘๐ ข้ึนไป และผลการอบรมเก็บไว'ใช'ได' ๑ ปgนับต้ังแต�วันท่ี
ประกาศผลการอบรม 

๖.๒ ผ�านการประเมิน คุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากร                
โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ัง ในหัวข'อดังนี้ 

(๑) การรักษาวินัย  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต'องไม�มีพฤติกรรม ดังต�อไปนี้ 
(๑ .๑ )   นํ าผลงานทางวิชาการของผู' อ่ืนมาเป?นผลงานของตนหรือ                

จ'างวานหรือใช'ผู'อ่ืนทําผลงานวิชาการเพ่ือประโยชน-แก�ตนหรือเพ่ือประโยชน-อ่ืนใดโดยมิชอบ 
(๑.๒)   ล�วงละเมิดทางเพศ  หรือมีความสัมพันธ-ทางเพศกับผู'อ่ืนซ่ึงมิใช�คู�

สมรสของตน 
(๑.๓)   เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อ่ืนใดจากนักศึกษา 

เพ่ือนร�วมงาน หรือผู'รับบริการเพ่ือกระทําหรือไม�กระทําการใดโดยมิชอบ 
(๑.๔)   เปnดเผยความลับของบุคคล หรือมหาวิทยาลัย ท่ีได'มาจากการ

ปฏิบัติหน'าท่ีหรือจากความวางใจโดยมิชอบ  จนก�อให'เกิดความเสียหาย 
(๑.๕)   ส�งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือให'ผู'อ่ืนกระทําการท่ีรู'อยู�ว�าผิดกฎหมาย

หรือฝlาฝoนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย�างร'ายแรง 
(๑ .๖ )  เปn ด เผ ย ข' อ ส อ บ  แ ก' ไข ผ ล ก ารส อ บ  แ ก' ไข ผ ล ก าร เรี ย น                  

โดยมิชอบ 
(๑.๗)  ละท้ิงหรือทอดท้ิงงานในหน'าท่ีโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร  
(๑.๘)  ทําให'ราชการเสียหายโดยไม�ปฏิบัติตามคําสั่งทางราชการ 

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

  (๒.๑)  ต'องเคารพต�อการตัดสินใจและปฏิบัติตามคําสั่งท่ีชอบด'วยกฎหมาย
ของผู'บังคับบัญชา 
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  (๒.๒)  ต'องปฏิบัติต�อเพ่ือนร�วมงาน  ผู'รับบริการ  ผู'บังคับบัญชา ตลอดจน
ผู'เก่ียวข'องด'วยความสุภาพ  มีมนุษยสัมพันธ-อันดีช�วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ  ส�งเสริมสนับสนุนให'เกิด
ความรักความสามัคคี  ร�วมกันแก'ไขปmญหาเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว�าเกิดประโยชน-ต�อส�วนรวม 

  (๒.๓)   ปฏิบัติหน'าท่ีด'วยความสุจริตยุติธรรมให'เป?นท่ีเชื่อถือและศรัทธา
ของบุคคลท่ัวไป  ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน-ส�วนรวม 

  (๒.๔)   ให'บริการด'วยความเป?นธรรม  เอ้ือเฟopอ  มีน้ําใจ และใช'กริยาวาจาท่ี
สุภาพอ�อนโยน 

  (๒.๕)   ประพฤติตนเป?นท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
(๓)  การอุทิศตนเพ่ืองาน 

(๓.๑)  ทํางานในหน'าท่ีอย�างเต็มความสามารถ ตรงต�อเวลา  เต็มใจ
ช�วยเหลือและปฏิบัติต�อผู'รับบริการอย�างมีเมตตา  เป?นธรรม  และบริสุทธิ์ใจ 

(๓.๒)  ส�งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทํางานโดยปราศจากอคติและการ
ครอบงําด'วยอิทธิพลหรือผลประโยชน-อ่ืนใด 

(๓.๓)  ศึกษาหาความรู'และพัฒนาตนเองอย�างสมํ่าเสมอ 
(๔)  การรักษาชื่อเสียงขององค-การ ต'องไม�มีพฤติกรรม ดังต�อไปนี้ 

(๔.๑)  เปnดเผยความลับทางราชการ 
(๔.๒)  การกระทําใดๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียต�อชื่อเสียงเกียรติยศของ

ตนเอง เพ่ือนร�วมงาน ผู'รับบริการ  และมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางในการดําเนินการขอต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในระยะท่ีสอง 

๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีใกล'ครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาจ'างในระยะท่ีหนึ่ง               
แต�ยังไม�มีคุณสมบัติเบ้ืองต'นตามหลักเกณฑ-ข'อ ๑-๖ ของประกาศฉบับนี้ ให'พนักงานมหาวิทยาลัยผู'นั้นยื่นความ
ประสงค-ขอต�อสัญญาจ'างในระยะหนึ่งด'วยตนเอง ก�อนวันสิ้นสุดสัญญาจ'างหกสิบวัน ท้ังนี้นับต้ังแต�วันท่ียื่น
ความประสงค-ต�องานการเจ'าหน'าท่ี สํานักงานอธิการบดี   

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีอยู�ในสัญญาจ'างระยะท่ีหนึ่ง และมีความประสงค-จะขอ
ต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสอง  สามารถขอสมัครสอบความรู'การใช'ภาษาไทย สอบความรู'ด'านระเบียบ
กฎหมายและการปฏิ บั ติราชการ ความรู'ด' านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู' เก่ียวกับงานในหน'าท่ี                     
ท่ีรับผิดชอบ  และสมัครเข'าอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากร 

ให'แจ'งความประสงค-ท่ีจะขอเข'ารับการทดสอบหรืออบรมท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี  สํานักงานอธิการบดี ตามรอบ
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ  (สอบความรู'การใช'ภาษาไทย ความรู'ด'านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติ
ราชการ ความรู'ด'านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู'เก่ียวกับงานในหน'าท่ีท่ีรับผิดชอบ  และอบรมพัฒนา
คุณลักษณะและจรรยาบรรณ ปgละ ๒ ครั้ง กรณีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณหากมีจํานวน
ผู'สมัครเข'าอบรมไม�ถึง ๒๐ คน จะยกยอดผู'สมัครไปรอบถัดไป) 
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๓. ผู'ผ�านการอบรมพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของอาจารย-และบุคลากร จะได'รับทราบ
ผลการประเมินคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากร  ภายหลังการอบรมภายในสามสิบวัน 

๔. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนท่ีประสงค-จะต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสอง  จะต'อง             
มีคุณสมบัติเบ้ืองต'น และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ-ข'อ ๑ – ๖ ของประกาศฉบับนี้   สามารถยื่นความ
ประสงค-ขอต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสองด'วยตนเอง  โดยยื่นหลักฐานผลการประเมินเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี  สํานักงานอธิการบดี 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖   กุมภาพันธ-  ๒๕๕๘ 
 

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

 


