
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี  

เรื่อง แนวทางและเกณฑ�การผ)านการประเมินเพ่ือต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
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
ประเมินเพื่อต�อสัญญาจ'างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓  แก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก'ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  กําหนดให'มหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินและ
กําหนดเกณฑ-การผ�านการประเมินแต�ละหัวข'อ ดังนั้น เพ่ือให'การประเมินการต�อสัญญาจ'างพนักงาน
มหาวิทยาลัย  สายวิชาการ เข'าสู�ระยะท่ีสอง เป?นไปตามข'อบังคับและประกาศข'างต'น มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศไว' ดังนี้ 

คุณสมบัติเบ้ืองต-นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีมีสิทธิขอรับการต)อสัญญาจ-างใน
ระยะท่ีสอง จะต-องปฏิบัติงานในระยะท่ีหนึ่งมาแล-วไม)น-อยกว)า ๑ ป3 และจะต-องผ)านหลักเกณฑ�ดังนี้ 

๑ .  มี ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตาม คํารั บรองราย บุคคล ท่ี มีผลงานตรงตาม เกณฑ-                            
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

๑.๑  มีผลการปฏิบัติงานอย�างน'อยสองรอบการประเมิน  แต�ไม�เกินสี่รอบการประเมิน
ต�อเนื่องกันนับจากวันท่ีขอรับการประเมิน โดยผลงานดังกล�าวต'องเป?นไปตามหลักเกณฑ-ว�าด'วยผล                  
การปฏิบัติงานตามคํารับรองรายบุคคลท่ีตรงตามเกณฑ-ภาระงานของ สายวิชาการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ-  ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานภาระงาน ทางวิชาการของ      
ผู'ดํารงตําแหน�งอาจารย-  ผู'ช�วยศาสตราจารย- รองศาสตราจารย- และศาสตราจารย-   พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ภาระงานข้ันตํ่าของผู'ดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๑.๒  ผู'รับการประเมินต'องใช'แบบฟอร-ม/องค-ประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม                
คํารับรองรายบุคคลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

๑.๓  ผู'รับการประเมินต'องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าระดับดี    
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๒. มีเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา งานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ    

ท่ีเป?นผลงานอยู�ในช�วงอายุสัญญาจ'างระยะท่ีหนึ่ง ซ่ึงต'องเป?นผลงานในลักษณะท่ีมีคุณภาพและได'มาตรฐาน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอย�างใดอย�างหนึ่งไม�น'อยกว�า ๑ เล�ม 
  ๒.๑ กรณีท่ีเป?นเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา ต'องเป?นผลงานของ
ผู'รับการประเมินเพียงคนเดียว และเป?นไปตามหลักเกณฑ-การตรวจสอบคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
           (๑) เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต'อง และครบถ'วนสมบูรณ-ตามประมวลรายวิชา 

          (๒) เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย และเป?นความรู'ใหม�ท่ีเป?นประโยชน-ต�อการเรียน 
การสอน 

          (๓) การวิเคราะห-ผลและเสนอความรู'หรือวิธีการท่ีทันสมัยต�อความก'าวหน'าทางวิชาการ 
และเป?นประโยชน-ต�อวงวิชาการ 

          (๔) การนําเสนอและเรียบเรียงเนื้อหาสาระท่ีชัดเจนตามลําดับ  ไม�สับสน  สามารถทําให' 
ผู'อ�านติดตามเนื้อหาของผลงานได'โดยสะดวก มีแหล�งอ'างอิงท่ีถูกต'อง และมีการใช'ภาษาท่ีชัดเจนถูกต'องตาม
หลักภาษาตลอดจนมีความเชื่อมโยงของหัวข'อ 

          (๕) เป?นประโยชน-ต�อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และวงวิชาการ 
          (๖) มีการสอดแทรกความคิดริเริ่มและประสบการณ- หรืองานวิจัยของผู'เขียน หรือมี 

นวัตกรรมท่ีมีหลักการรองรับท่ีเป?นการแสดงให'เห็นถึงความรู'ท่ีเป?นประโยชน-ต�อการเรียนการสอน 
          (๗) สามารถนําไปใช'เป?นแหล�งอ'างอิงหรือนําไปปฏิบัติได' 

(๘) เป?นงานบุกเบิกทางวิชาการและมีการสังเคราะห-จนถึงระดับท่ีสร'างองค-ความรู'ใหม� 
          (๙) กระตุ'นให'เกิดความคิดและการค'นคว'าอย�างต�อเนื่อง 
          (๑๐) เป?นท่ีเชื่อถือยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวข'องในระดับชาติ และ/หรือ 

ระดับนานาชาติ 
 การตรวจสอบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตําราจะ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปJ 
ท้ังนี้ ผลงานทางวิชาการท่ีผ�านเกณฑ- การประเมินต'องได'คะแนนไม�น'อยกว�าร'อยละ ๖๐ 
 กรณีเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา ท่ีนําส�งเป?นผลงานท่ีเคยได'รับ
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ-ข'างต'นเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปJ ให'แนบผล                  
การประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาด'วย 
 ๒.๒ กรณีท่ีเป?นงานวิจัย ต'องไม�เป?นงานวิจัยท่ีทําเป?นส�วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใดๆผู'รับการประเมินต'องส�งเล�มงานวิจัยฉบับสมบูรณ- และหลักฐานการเผยแพร�งานวิจัย
ตามเกณฑ-ท่ี ก.พ.อ. กําหนด  ผลงานวิจัยท่ีเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาต'องเป?นงานท่ีผู'รับการประเมินต'อง
เป?นเจ'าของและเป?นผู'ดําเนินการเอง หรือถ'าเป?นงานวิจัยท่ีมีส�วนร�วม ต'องมีปริมาณรวมแล'วไม�น'อยกว�าร'อยละ 
๑๐๐  ท้ังนี้ผลงานวิจัยดังกล�าวผู'รับประเมินจะต'องเป?นหัวหน'าโครงการวิจัยอย�างน'อย  ๑ โครงการ และผู'รับ
ประเมินจะต'องแจ'งร'อยละของการมีส�วนร�วมและระบุหน'าท่ีความรับผิดชอบของผู'ดําเนินการในผลงานวิจัย
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เรื่องนั้นๆ  ตามแบบแสดงหลักฐานการมีส�วนร�วมในผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และหากตรวจสอบ               
พบภายหลังว�าผู'รับการประเมินระบุการมีส�วนร�วมไม�ตรงกับความเป?นจริง  จะถือว�าการกระทําของผู'นั้นเข'าข�าย
ผิดจริยธรรมไม�เหมาะสมท่ีจะได'รับการพิจารณาเพ่ือต�อสัญญาจ'าง 
   ๒.๓  กรณีงานสร'างสรรค-และสิ่งประดิษฐ-ต'องได'รับการเผยแพร�ตามเกณฑ-ท่ี ก.พ.อ. 
กําหนด จะต'องเป?นงานท่ีผ�านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการของหน�วยงานท่ีเทียบเท�าระดับกรมข้ึนไป หรือ
เป?นงานสร'างสรรค-ท่ีมีการเผยแพร�ต้ังแต�ระดับชาติข้ึนไปหรือเทียบเท�า หรือได'รับรางวัลยกย�องเชิดชูเกียรติใน
การประกวดผลงานต้ังแต�ระดับชาติข้ึนไปหรือเทียบเท�า โดยส�งรายงานผลการวิเคราะห-จํานวนไม�น'อยกว�า             
๑ เล�มและหลักฐานการเผยแพร�ผลงานตามเกณฑ-ท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 การพิจารณาผลงานตามข'อ ๒.๒ และ ๒.๓ จะพิจารณาโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย
แต�งต้ัง 

  ๓. ผ�านการทดสอบทักษะหรือพัฒนาความรู'ด'านภาษาอังกฤษตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                  ๓.๑ มีผลการสอบภาษาอังกฤษท่ีเป?นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ-                 
ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง หลักเกณฑ-และวิธีการประเมินเพ่ือต�อสัญญาจ'างพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
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                  ๓.๒ คะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษเก็บไว'ใช'ได' ๒ ปJ นับแต�วันประกาศผลการสอบ 
๔. ผ�านการทดสอบความรู'ด'านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ ตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด โดยเป?นการทดสอบท่ีใช'คอมพิวเตอร-ทําข'อสอบ (Computer-Based Test) ประกอบด'วยเนื้อหาของ
กฎหมายต�างๆ ดังนี้ 
 ๔.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๔.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข'าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก'ไข
เพ่ิมเติม  
 ๔.๓ ข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัดปทุมธานี 
ว�าด'วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  
 ๔.๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  
 ๔.๕ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยการลาของข'าราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ๔.๖ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด'วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติมถึงป\จจุบัน  
 ๔.๗ ข'อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัด
ปทุมธานี ว�าด'วยจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๔.๘ ข'อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ- จังหวัด
ปทุมธานี ว�าด'วย การกําหนดภาระงานของผู'ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ- ในพระบรมราชูปถัมภ-  จังหวัดปทุมธานี  เรื่อง ภาระงานข้ันตํ่าของผู' ดํารงตําแหน�ง                          
ทางวิชาการ 
 ๔.๙ ประกาศ ก.พ.อ. ว�าด'วยภาระงานทางวิชาการของผู' ดํารงตําแหน�งอาจารย-                  
ผู'ช�วยศาสตราจารย- รองศาสตราจารย-และศาสตราจารย- 

เกณฑ-การผ�านการทดสอบ ต'องได'คะแนนร'อยละ ๖๐ ข้ึนไป และคะแนนผลการสอบเก็บไว'ใช'ได' ๒ ปJ 
นับแต�วันประกาศผลการสอบ 

๕. ผ�านการประเมินคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

๕.๑ ผ�านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และ
บุคลากร ซ่ึ งต'อง มี เวลาเข' าร� วมกิจกรรมร'อยละ ๘๐ ข้ึนไป และผลการอบรมเ ก็บไว' ใช' ได'  ๑ ปJ                 
นับต้ังแต�วันท่ีประกาศผลการอบรม 

๕.๒ ผ�านการประเมินคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากร                
โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ัง ในหัวข'อดังนี้ 

(๑) การรักษาวินัย  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต'องไม�มีพฤติกรรม ดังต�อไปนี้ 
(๑.๑)  นําผลงานทางวิชาการของผู'อ่ืนมาเป?นผลงานของตนหรือจ'างวาน

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

สมรสของตน 
(๑.๓)  เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย-สินหรือประโยชน-อ่ืนใดจากนักศึกษา

หรือผู'รับบริการเพ่ือกระทําหรือไม�กระทําการใดโดยมิชอบ 
(๑.๔)   เป]ดเผยความลับของนักศึกษาหรือผู'รับบริการท่ีได'มาจากการปฏิบัติ

หน'าท่ีหรือจากความวางใจโดยมิชอบ  จนก�อให'เกิดความเสียหายแก�นักศึกษา  ผู'รับบริการ หรือมหาวิทยาลัย 
(๑.๕)  สอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให'กระทําการท่ีรู'อยู�ว�าผิดกฎหมายหรือ

ฝ_าฝ`นศีลธรรมอันดีของประชาชนอย�างร'ายแรง 
(๑.๖)  เป]ดเผยข'อสอบ แก'ไขผลการสอบ แก'ไขผลการเรียนโดยมิชอบ 
(๑.๗)  ละท้ิงการคุมสอบโดยไม�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 

  (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'ไขป\ญหาเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นว�าเกิดประโยชน-ต�อส�วนรวม 

  (๒.๓)   ปฏิบัติหน'าท่ีด'วยความสุจริตยุติธรรมให'เป?นท่ีเชื่อถือและศรัทธาของ
บุคคลท่ัวไป  ปฏิบัติตนเพ่ือประโยชน-ส�วนรวม 

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

  (๒.๕)   ประพฤติตนเป?นท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
(๓) การอุทิศตนเพ่ืองาน 

(๓.๑)  สอนนักศึกษาอย�างเต็มความสามารถ ตรงต�อเวลา  เต็มใจช�วยเหลือ
และปฏิบัติต�อนักศึกษาอย�างมีเมตตา  เป?นธรรม  และบริสุทธิ์ใจ 

(๓.๒)  อบรม  สั่งสอน ฝcกฝน  สร'างเสริมความรู' ทักษะและนิสัยท่ีถูกต'อง  
ดีงาม  ให'แก�นักศึกษาอย�างเต็มความสามารถ 

(๓ .๓ )   ส� ง เ ส ริ มสนับสนุนบรรยากาศแห� ง เสรี ภาพทางวิ ชาการ                   
โดยปราศจากอคติและการครอบงําด'วยอิทธิพลหรือผลประโยชน-อ่ืนใด 

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

(๔.๑)   เป]ดเผยความลับทางราชการ 
(๔.๒)  การกระทําใดๆ ท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียต�อชื่อเสียงเกียรติยศของ

ตนเอง เพ่ือนร�วมงาน ผู'รับบริการ  มหาวิทยาลัย 
  

แนวทางในการดําเนินการขอต)อสัญญาจ-างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในระยะท่ีสอง 
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีใกล'ครบกําหนดสิ้นสุดสัญญาจ'างในระยะท่ีหนึ่ ง                 

แต�ยังไม�มีคุณสมบัติเบ้ืองต'นตามหลักเกณฑ-ข'อ ๑-๕ ของประกาศฉบับนี้ ให'พนักงานมหาวิทยาลัย ผู'นั้นยื่น
ความประสงค-ขอต�อสัญญาจ'างในระยะท่ีหนึ่งด'วยตนเอง ก�อนวันสิ้นสุดสัญญาจ'างหกสิบวัน ท้ังนี้นับต้ังแต�วันท่ี
ยื่นความประสงค-ต�องานการเจ'าหน'าท่ี สํานักงานอธิการบดี 

๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีอยู�ในสัญญาจ'างระยะท่ีหนึ่ง และมีความประสงค-จะขอ
ต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสอง  สามารถขอสมัครสอบความรู'ภาษาอังกฤษ VRU GRAD ENGLISH TEST  สอบ
ความรู'ด'านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัติราชการ  และสมัครเข'าอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและ
จรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากร โดยแจ'งความประสงค-ท่ีจะขอเข'ารับการทดสอบหรืออบรมท่ีงานการ
เจ'าหน'าท่ี  สํานักงานอธิการบดี ตามรอบเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศ (สอบภาษาอังกฤษ  สอบระเบียบ
กฎหมายฯ และอบรมพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ ปJละ ๔ ครั้ง กรณีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะและ
จรรยาบรรณหากมีจํานวนผู'สมัครเข'าอบรมไม�ถึง ๒๐ คน จะยกยอดผู'สมัครไปรอบถัดไป) 
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๓. ผู'ผ�านการอบรมพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของอาจารย-และบุคลากร จะได'รับทราบ

ผลการประเมินคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย-และบุคลากรภายหลังการอบรมภายในสามสิบวัน 
  ๔. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีอยู�ในสัญญาจ'างระยะท่ีหนึ่ง  ท่ีประสงค-จะขอรับการ
ประเมินผลงานวิชาการหรือผลงานสร'างสรรค-ตามหลักเกณฑ-ข'อ ๒ ของประกาศฉบับนี้  ให'ยื่นผลงานท่ีจะ
ขอรับการประเมินคุณภาพท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี สํานักงานอธิการบดี ตามรอบการประเมินผลงานทางวิชาการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  ๕. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีประสงค-จะต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสอง  จะต'อง             
มีคุณสมบัติเบ้ืองต'น และผ�านการประเมินตามหลักเกณฑ-ข'อ ๑ – ๕ ของประกาศฉบับนี้   สามารถยื่นความ
ประสงค-ขอต�อสัญญาจ'างเข'าสู�ระยะท่ีสอง ด'วยตนเอง  โดยยื่นหลักฐานผลการประเมินเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ท่ีงานการเจ'าหน'าท่ี  สํานักงานอธิการบดี 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖    กุมภาพันธ-  ๒๕๕๘ 

 
 

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

 


