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แนวปฏิบัติที่ด(ี Good Practices)

1) ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติที่ดี
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
การทดลองปฏิบัตงิ าน เปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการเลือกสรรบุคคลที่ สามารถพิจารณา
ตัดสินใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความประพฤติเหมาะสมเพื่อเขามาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่
ไดรับการบรรจุแตงตั้งไดอยางเหมาะสม ซึ่งขั้นตอนทดลองปฏิบัติงาน ชวยใหสามารถกรองคนไดอยางละเอียด
รอบคอบกวาขั้นตอนอื่นๆ เนื่องจากมีระยะเวลานานพอสมควร และยังไดดูแลพฤติกรรมและสมรรถนะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานและการอยูรวมกับผูอื่นอยางใกลชิด ผูทดลองปฏิบัติงานเองเมื่อไดปฏิบัติงานจริง ก็มีโอกาสได
แสดงความรู ความสามารถ อีกทั้งไดเรียนรูเพื่อตัดสินใจวา ตนเองมีความพึงพอใจในงานและมีความเหมาะสม
กับวัฒนธรรมของหนวยงานนั้นหรือไม ซึ่งระหวางการทดลองปฏิบัติงาน ผูทดลองงานปฏิบัติงานสามารถใช
สิทธิการลาไดเมื่อมีความจําเปนในสถานการณที่เกิดขึ้น แตพบวามีผูทดลองปฏิบัติงานจํานวนมากที่ไมทราบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการลาและการจายคาตอบแทนระหวางการลา จึงกอใหเกิดการลาที่ไมถูกตองหรือการเสีย
สิทธิตางๆ ในการลา เปนตน
6) ประวัติหนวยงาน (โดยยอ)
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ
เปนหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ.2550 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนา12 เลม124
ตอนพิ เศษ 163 ง. เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม พ.ศ.2550 มี ผ ลบั งคั บ ใช ณ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม พ.ศ.2550 ได อ อก
ประกาศใหแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเปน 7 กอง
มีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบภารกิจในการควบคุม บริหารจัดการในดานการจัดอัตรากําลัง กําหนด
ตําแหนง การสรรหาบุคลากร จัดทําทะเบียนประวัติ ภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
และการดําเนินงานทางวินัยและนิติการ แบงเปน 5 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานอัตรากําลังและบรรจุแตงตั้ง
3. งานพัฒนาบุคลากร
4. งานทะเบียนประวัติและสวัสดิการ
5. งานนิติการ
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ทั้งนี้ สํานักงานกองบริหารงานบุคคล ตั้งอยูที่ศูนยหันตรา อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ชั้น 3
หอง 23318 และห อง 23304 - 23305 มีบุคลากรปฏิบั ติราชการทั้งสิ้น จํานวน 25 ราย เป นขาราชการพล
เรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ กษา จํ านวน 4 ราย พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย จํ านวน 20 ราย และพนั ก งานราชการ
จํานวน 1 ราย
7) กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต
กองบริหารงานบุคคล ไดมีการแจงหลักเกณฑและวิธีการลาใหบุคลากรบรรจุใหม ไดรับทราบ
สิทธิประโยชนและสวัสดิการในการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหมรวมทั้งมีการเผยแพรระเบียบวาดวยวันเวลา
การทํางาน หลักเกณฑการลาและการจายคาตอบแทนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑการลาในเว็บ ไซตของกองบริหารงาน เพื่อใหบุคลากรในสังกัดเขามาศึกษาและทําความ
เขาใจแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลาไดอยางถูกตอง ซึ่งเมื่อมีพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม ที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิ บั ติ งานและยั งไม ได รับ การปฐมนิ เทศอาจไม ท ราบหลั กเกณฑ และไม ไดเข ามาศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ
เกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ การลา จึ งเกิ ดความไม เข าใจ ทํ าให เกิ ดการลาไมเป นไปตามกํ าหนดระยะเวลา หรือบางครั้ ง
ลา/หยุดงานกอนไดรับอนุญาต หรือใชสิทธิการลาไมถูกตองทําใหเสียสิทธิการลาที่ไดรับ ทางกองบริหารงาน
บุ ค คลจึ ง ได ทํ าการศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล สรุ ป แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ก ารลาระหว า งทดลอง
ปฏิ บั ติ งานของพนั กงานมหาวิทยาลั ย เพื่ อให บุคลากรรับ ทราบ และถื อปฏิ บั ติ ตามแนวทางที่ มหาวิทยาลั ย
กําหนดไดอยางถูกตอง
8) แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามหลัก PDCA)
กองบริหารงานบุคคล ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลหลักเกณฑการลา ระหวางทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสรุปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการลาระหวางทดลองปฏิบัติงาน
ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับทราบและสามารถลาไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลั ก เกณฑ การลาของพนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย ใช ระเบี ย บคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วาดวยวันเวลาทํางาน หลักเกณฑ
การลาและการจายคาตอบแทนระหวางลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
โดยพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิการลาได 4 ประเภท ดังนี้
1. การลาปวย
2. การลากิจสวนตัว
3. การลาคลอดบุตร
4. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
หลักเกณฑและขั้นตอนการลา
1. การลาปวย
- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาโดยไดรับเงินเดือน 60 วัน สามารถลาไดถึง 120 วัน แตไมไดรับ
คาตอบแทน
- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต กอนหรือในวันที่ลา เวนแต
ในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
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- กรณีที่ไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ไดแตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาโดยเร็ว
- ลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไป ใหแนบใบรับรองแพทย
2. การลากิจสวนตัว
- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาไดโดยไดรับเงินเดือน 45 วัน กรณีปฏิบัติงานปแรก ลาไดไมเกิน 15
วัน
- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงจะใหหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลา
พรอมระบุ เหตุจําเป นไว แลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผู มีอํานาจอนุ ญาต
ทราบโดยเร็ว
3. การลาคลอดบุตร
- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาโดยไดรับเงินเดือน 45 วัน อีก 45 วัน ใหไดรับเงินจากประกันสังคม
- การลาคลอดบุตร จะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไม
เกิน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต กอนหรือใยวันที่ลา เวนแต
ไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาโดยเร็ว
4. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
- พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถลาโดยไดรับเงินเดือนตามระยะเวลาตามหมายเรียก โดยรายงานตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง และรายงานตัวกลับภายใน 7 วัน
ขยายเวลาไดไมเกิน 15 วัน
สิทธิการลาในระหวางทดลองปฏิบตั ริ าชการของพนักงานมหาวิทยาลัย
รายการ

สิทธิการลา

หมายเหตุ

การลาปวย

60 วัน

การลาคลอดบุตร

90 วัน

การลากิจสวนตัว

15 วัน

สามารถลาได 45 วัน เมื่อผานทดลองปฏิบัติราชการ

การลาพักผอน

-

ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

-

ตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ระยะเวลาตามหมายเรียก

สามารถลาไดถึง 120 วัน แตไมไดรับคาตอบแทน

โดยรายงานตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 45
ชั่วโมง และรายงานตัวกลับภายใน 7 วัน

9) ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรคของการการลา ระหวางทดลองปฏิบัตงิ านของพนักงานมหาวิทยาลัย
1. บุ ค ลากรใหม มี บ รรจุ เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง ทํ า ให ข าดความเข า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ
การลาของมหาวิทยาลัย
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2. บุคลากรที่บรรจุใหม ไมไดเขามาศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการลา ทําใหเขียนใบลาที่ไม
ถูกตองสมบูรณ เกิดความลาชาในการลา
3. บุคลากรที่บรรจุใหมไมทราบสิทธิการลาของตนเอง
4. เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานบุคลากรในหนวยงานพบวามีการเขา – ออก เปลี่ยนยายงานจึงทําใหไม
สามารถใหขอมูลกับพนักงานบรรจุใหมได
แนวทางแกไข
1. เผยแพรแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลา ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุใหม ใหรับทราบ
สิทธิการลาของตนเอง
2. จั ด ทํ า สรุ ป แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ก ารลาระหว า งทดลองปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเกิดความเขาใจและถือปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3. จัดทําแนวทางการเขียนใบลาใหถูกตองตามหลักเกณฑ เพื่อใหการลามีประสิทธิภาพและสามารถ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว
10) ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม ทราบแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลา จะสามารถใชสิทธิ
การลาไดอยางถูกตอง
2. พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม สามารถเขียนใบลาไดอยางมีประสิทธิภ าพและสามารถลาได
อยางรวดเร็ว
11) ความทาทายตอไป
1. บุคลากร เขามาศึกษาเแนวปฏิบัติและหลักเกณฑการลา ทําใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความรู และ
สามารถเผยแพรแกบุคลากรภายในหนวยงานใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
2. บุคลากรในมหาวิทยาลัย เขาใจขั้นตอนการลา สามารถเขียนใบลาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมมี
การแกไข ทําใหการลามีความรวดเร็วและถูกตองตามหลักเกณฑกําหนด
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