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แนวปฏิบัติที่ด(ีGood Practices)
1) ช่ือเรื่อง/แนวปฏิบัติท่ีดี

หลักเกณฑการลาระหวางทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
2) หนวยงาน

กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3) หัวหนาหนวยงาน

นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
4) เบอรโทรศัพท/จดหมายอิเล็กทรอนิกส

โทรศัพท/โทรสาร 0 3570 9104  VOIP : 10300  Email : personnel@rmutsb.ac.th
5) บทสรุปผูบริหาร

การทดลองปฏิบัตงิาน เปนข้ันตอนสุดทายในกระบวนการเลือกสรรบุคคลท่ี สามารถพิจารณา
ตัดสินใหไดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมเพ่ือเขามาปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ี
ไดรับการบรรจุแตงตั้งไดอยางเหมาะสม ซึ่งข้ันตอนทดลองปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถกรองคนไดอยางละเอียด
รอบคอบกวาข้ันตอนอ่ืนๆ เนื่องจากมีระยะเวลานานพอสมควร และยังไดดูแลพฤติกรรมและสมรรถนะท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงานและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางใกลชิด ผูทดลองปฏิบัติงานเองเม่ือไดปฏิบัติงานจริง ก็มีโอกาสได
แสดงความรู ความสามารถ อีกท้ังไดเรียนรูเพ่ือตัดสินใจวาตนเองมีความพึงพอใจในงานและมีความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมของหนวยงานนั้นหรือไม ซึ่งระหวางการทดลองปฏิบัติงาน ผูทดลองงานปฏิบัติงานสามารถใช
สิทธิการลาไดเม่ือมีความจําเปนในสถานการณท่ีเกิดข้ึน แตพบวามีผูทดลองปฏิบัติงานจํานวนมากท่ีไมทราบ
เก่ียวกับหลักเกณฑการลาและการจายคาตอบแทนระหวางการลา จึงกอใหเกิดการลาท่ีไมถูกตองหรือการเสีย
สิทธิตางๆ ในการลา เปนตน
6) ประวัติหนวยงาน (โดยยอ)

กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เปนหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2550 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา12 เลม124
ตอนพิเศษ 163 ง. เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช ณ วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2550 ไดออก
ประกาศใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเปน 7 กอง

มีบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบภารกิจในการควบคุม บริหารจัดการในดานการจัดอัตรากําลัง กําหนด
ตําแหนง การสรรหาบุคลากร จัดทําทะเบียนประวัติ ภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
และการดําเนินงานทางวินัยและนิติการ แบงเปน 5 งาน  ดังนี้

1. งานบริหารท่ัวไป
2. งานอัตรากําลังและบรรจุแตงตั้ง
3. งานพัฒนาบุคลากร
4. งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
5. งานนิติการ
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ท้ังนี้  สํานักงานกองบริหารงานบุคคล ตั้งอยูท่ีศูนยหันตรา อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ชั้น 3
หอง 23318 และหอง 23304 - 23305 มีบุคลากรปฏิบัติราชการท้ังสิ้น จํานวน 25 ราย เปนขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 4 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ราย และพนักงานราชการ
จํานวน 1 ราย
7) กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต

กองบริหารงานบุคคล ไดมีการแจงหลักเกณฑและวิธีการลาใหบุคลากรบรรจุใหม ไดรับทราบ
สิทธิประโยชนและสวัสดิการในการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหมรวมท้ังมีการเผยแพรระเบียบวาดวยวันเวลา
การทํางาน หลักเกณฑการลาและการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับหลักเกณฑการลาในเว็บไซตของกองบริหารงาน เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดเขามาศึกษาและทําความ
เขาใจแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลาไดอยางถูกตอง ซึ่งเม่ือมีพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม ท่ีอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติงานและยังไมไดรับการปฐมนิเทศอาจไมทราบหลักเกณฑและไมไดเขามาศึกษาแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับหลักเกณฑการลา จึงเกิดความไมเขาใจ ทําใหเกิดการลาไมเปนไปตามกําหนดระยะเวลา หรือบางครั้ง
ลา/หยุดงานกอนไดรับอนุญาต หรือใชสิทธิการลาไมถูกตองทําใหเสียสิทธิการลาท่ีไดรับ ทางกองบริหารงาน
บุคคลจึงไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล สรุปแนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการลาระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดไดอยางถูกตอง
8) แนวปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานท่ีไดดําเนินการตามหลัก PDCA)

กองบริหารงานบุคคล ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลหลักเกณฑการลา ระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือสรุปแนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการลาระหวางทดลองปฏิบัติงาน
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับทราบและสามารถลาไดอยางมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใชระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยวันเวลาทํางาน หลักเกณฑ
การลาและการจายคาตอบแทนระหวางลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552
โดยพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิการลาได 4 ประเภท ดังนี้
1. การลาปวย
2. การลากิจสวนตัว
3. การลาคลอดบุตร
4. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
หลักเกณฑและข้ันตอนการลา
1. การลาปวย

- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาโดยไดรับเงินเดือน 60 วัน สามารถลาไดถึง 120 วัน แตไมไดรับ
คาตอบแทน

- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต กอนหรือในวันท่ีลา เวนแต
ในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได
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- กรณีท่ีไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ไดแตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาโดยเร็ว

- ลาปวยตั้งแต 3 วันข้ึนไป ใหแนบใบรับรองแพทย
2. การลากิจสวนตัว

- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาไดโดยไดรับเงินเดือน 45 วัน กรณีปฏิบัติงานปแรก ลาไดไมเกิน 15
วัน

- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเม่ือไดรับอนุญาตแลว
จึงจะใหหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลา
พรอมระบุเหตุจําเปนไว แลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาต
ทราบโดยเร็ว

3. การลาคลอดบุตร
- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาโดยไดรับเงินเดือน 45 วัน อีก 45 วัน ใหไดรับเงินจากประกันสังคม
- การลาคลอดบุตร จะลาในวันท่ีคลอด กอนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได แตเม่ือรวมวันลาแลวตองไม

เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต กอนหรือใยวันท่ีลา เวนแต

ไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาโดยเร็ว

4. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาโดยไดรับเงินเดือนตามระยะเวลาตามหมายเรียก โดยรายงานตอ

ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และรายงานตัวกลับภายใน 7 วัน
ขยายเวลาไดไมเกิน 15 วัน

รายการ สิทธกิารลา หมายเหตุ

การลาปวย 60 วัน สามารถลาไดถึง 120 วัน แตไมไดรับคาตอบแทน

การลาคลอดบุตร 90 วัน

การลากิจสวนตัว 15 วัน สามารถลาได 45 วัน เม่ือผานทดลองปฏิบัติราชการ

การลาพักผอน - ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย - ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ระยะเวลาตามหมายเรียก โดยรายงานตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 45
ชั่วโมง  และรายงานตัวกลับภายใน 7 วัน

สิทธกิารลาในระหวางทดลองปฏิบตัริาชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

9) ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรคของการการลา ระหวางทดลองปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัย
1. บุคลากรใหม มีบรรจุเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จึงทําใหขาดความเขาใจในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ

การลาของมหาวิทยาลัย
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2. บุคลากรท่ีบรรจุใหม ไมไดเขามาศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการลา ทําใหเขียนใบลาท่ีไม
ถูกตองสมบูรณ เกิดความลาชาในการลา

3. บุคลากรท่ีบรรจุใหมไมทราบสิทธิการลาของตนเอง
4. เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานบุคลากรในหนวยงานพบวามีการเขา – ออก เปลี่ยนยายงานจึงทําใหไม

สามารถใหขอมูลกับพนักงานบรรจุใหมได
แนวทางแกไข
1. เผยแพรแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลา ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุใหม ใหรับทราบ

สิทธิการลาของตนเอง
2. จัดทําสรุปแนวปฏิบัติ เก่ียวกับหลักเกณฑการลาระหวางทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความเขาใจและถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
3. จัดทําแนวทางการเขียนใบลาใหถูกตองตามหลักเกณฑ เพ่ือใหการลามีประสิทธิภาพและสามารถ

ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
10) ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม ทราบแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลา จะสามารถใชสิทธิ
การลาไดอยางถูกตอง

2. พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม สามารถเขียนใบลาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถลาได
อยางรวดเร็ว
11) ความทาทายตอไป

1. บุคลากร เขามาศึกษาเแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลา ทําใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความรู และ
สามารถเผยแพรแกบุคลากรภายในหนวยงานใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง

2. บุคลากรในมหาวิทยาลัย เขาใจข้ันตอนการลา สามารถเขียนใบลาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมมี
การแกไข ทําใหการลามีความรวดเร็วและถูกตองตามหลักเกณฑกําหนด


