
บันทึกแนวทางการปฏิบัติท่ีดี 

ช่ือผลงาน  กระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

1.เจ้าของผลงาน………นางศรัญญา……อินทร์ค าเชื้อ…,..นางสาวณิชาพร………ธรรมสอน............... 

2.สังกัด……กองบริหารงานบุคคล 

3.ชุมชนนักปฏิบัติ   ด้านการผลิตบัณฑิต 

     ด้านการวิจัย 

         ✓  ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4.ประเด็นความรู้  (สรุปลักษณะผลงานที่ประสบความส าเร็จ) 

 จากกระบวนการจัดการความรู้ในเรื่อง   กระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้าง  คณะกรรมการกล่ันกรองการต่อ
สัญญาจ้าง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต่อสัญญาจ้าง  และบุคคลท่ัวไป  รวมท้ังบุคลากรใน
กองบริหารงานบุคคลท่ีสามารถเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว  และ ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา  รวมท้ังเทคนิคการน าเสนอในรูปแบบท่ีมีเนื้อหาเข้าใจง่าย  เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 และประกาศฯ เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การท าสัญญาจ้างและการต่อ
สัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 
(2560)  ซึ่งผลลัพธ์ในกระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีส้ินสุดสัญญาจ้าง 
30 กันยายน 2563 ผลปรากฏว่าพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีผลงานและได้รับการต่อสัญญาจ้าง ร้อยละ 100  
รายละเอียดดังนี้ 

ผลลัพธ์ของกระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ้ืนที่ จ านวนพนักงาน 
ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง  

ณ 30 กันยายน 2563 

จ านวนพนักงาน 
ที่มีผลงานและได้รับ
การต่อสัญญาจ้าง 

ร้อยละของพนักงานที่
มีผลงานและได้รับการ

ต่อสัญญาจ้าง 

หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 116 116 100  
เชียงราย 11 11 100  
ตาก 11 11 100  
น่าน 10 10 100  
พิษณุโลก 10 10 100  
ล าปาง 9 9 100  
สวก. 3 3 100  
รวม 170 170 100  

 



5.ความเป็นมา  (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้องการผลักดันให้พนักงานในสถาบบันอุดมศึกษาก้าวหน้า
ทางวิชาชีพของแต่ละสายงาน  อีกท้ังได้ก าหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทางด้าน
ภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  และทักษะทางคอมพิวเตอร์  (RCDL)  รวมท้ังการพัฒนาพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาตามเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละสายงาน  จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  , (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
2560  และประกาศฯ เรื่ อ ง   ห ลั ก เกณฑ์   วิ ธี ก าร   และ เงื่ อน ไข   การท า สั ญญาจ้ าง และ กา ร ต่ อ 
สัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2 
( 2 560 )  ซึ่ ง ผลปร ากฏว่ าพนั ก ง าน ในสถาบั นอุ ดม ศึ กษา ท่ี ไ ด้ รั บก ารบร ร จุ แ ต่ ง ต้ั ง หลายร าย ผ่ า น 
การประเมินการปฏิบัติงานในช่วงทดลองปฏิบัติงาน แต่ขาดคุณสมบัติทางด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนด   รวมท้ังมีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีสัญญาจ้างอยู่ ใน 
ระยะต่าง ๆ  ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง จนเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเลิกจ้าง 
เ ช่น  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ท่ีอยู่ ในระยะท่ี 3 จะต้องได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  และหากยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะต้องยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการก่อนครบก าหนดระยะเวลาในช่วงท่ี 3 ก่อนส้ินสุดสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปี    เพื่อต่อสัญญาจ้างในระยะท่ี 4   
(จนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนท่ีอยู่ในระยะท่ี 3 จะต้องได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งระดับช านาญการหรือสูงกว่า  และหากยังไม่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ จะต้องยื่นขอ
ต าแหน่งช านาญการก่อนครบก าหนดระยะเวลาในช่วงท่ี 3 ก่อนส้ินสุดสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปี    เพื่อต่อสัญญาจ้างใน
ระยะท่ี 4  (ระยะยาวถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)   เป็นต้น   

 ในการด าเนินการต่อสัญญาจ้างได้พบปัญหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถยื่นเอกสารตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ส่งผลให้ 
ไม่สามารถต่อสัญญาจ้างได้  และมีแนวโน้มท่ีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

 ดังนั้น กองบริหารงานบุคคลจึงเห็นควรน าการจัดการองค์ความรู้ ท่ีอยู่ ในตัวบุคคลท่ีมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง  ๆ รวมท้ังกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ได้รับการต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข  ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อด าเนินการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในกระบวนการในการปฏิบัติงานท่ีใช้
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 

2.  เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การต่อสัญญาจ้าง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 



เป้าหมาย 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง ร้อยละ 80 

 

6.แนวทางการปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่ใช้) 

 กองบริหารงานบุคคลได้น าแนวทางของ PDCA  มาปรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้  เพื่อให ้
การด าเนินงาน  ตอบโจทย์ของหน่วยงานได้ตรงจุด ส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคน 
ในหน่วยงาน  จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และท่ีส าคัญ การด าเนินการ 
ได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะท าให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุป
บทเรียนท่ีได้หลังจากส้ินสุดกระบวนการจัดการความรู้  ท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับหน่วยงาน  และ
น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง  
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน 

 วางแผนการด าเนินงานด าเนินการจัดการความรู้ของกองบริหารงานบุคคล เริ่มด้วยการก าหนดประเด็น
ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา  เพื่อแก้ไขปัญหาผ่านการสนทนากลุ่มของบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานบุคคล  โดย
พิจารณาก าหนดประเด็นความรู้ท่ีต้องการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและพันธกิจของ
กองบริหารงานบุคคล  โดยก าหนดประเด็นองค์ความรู้ท่ีบุคลากรต้องการน าไปท าการจัดการความรู้  เป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน  และมีความจ าเป็นเร่งด่วน  จึงเลือกกระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
รวมทั้งร่วมกันจัดท าแผนการจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้  เช่น  เป้าหมายตัวชี้วัด  จ านวนองค์ความรู ้ 
จ านวนครั้งในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การเข้าถึงความรู้  เป็นต้น  
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 ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามแผนงาน 

 ด าเนินการจัดแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของกองบริหารงานบุคคล  เลือกกระบวนการจัดการความรู้  
โดยใช้วิธีเล่าเรื่องและมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจดบันทึกการเล่าเรื่อง  โดยการถอดความรู้จากตัวบุคคลในการบริหารงานบุคคล
ของแต่ละงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาเล่าให้คนอื่น ๆ ฟังให้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริง  รวมถึงปัญหา  อุปสรรค  และ
แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีได้จากประสบการณ์มาถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยก าหนดให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันตามแผนการด าเนินงาน  และรายงานผลการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากตัวบุคคล  ซึ่งในสถานการณ์
โรคระบาด COVID-19 รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นท่ีท่ัวราชอาณาจักร  เพื่อควบคุมโอกาสเส่ียงของ
บุคคล  สถานท่ี  ประเภทกิจการ  และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  ท าให้ไม่สามารถจัดการประชุมร่วมกันได้  จึงได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประกอบการด าเนินการจัดการความรู้  โดยได้สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากตัวบุคคลมาเป็นกระบวนการก ากับ
ติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
https://personal.rmutl.ac.th และแจ้งประชาสัมพันธ์เป็นลายลักษณ์อักษร (ตามหนังสือกองบริหารงานบุคคล   
ท่ี อว 0654.18/ว 1087 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563)  เผยแพร่ให้หน่วยงาน  บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงาน 

 จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้การด าเนินการบางขั้นตอนไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามแผนการด า เนินง าน  ถึ งแม้จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการด าเนินการจัดการความรู้ 
ในกระบวนการดังกล่าวแล้ว  ท าให้ผลลัพธ์การจัดการความรู้ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน   

 

 ขั้นตอนที่ 4  การปรับปรุง  

 จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานท่ีล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  
กองบริหารงานบุคคลจึงปรับเปล่ียนวิธีการ  เพื่อท าให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่เป้าหมายตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไป
ตามท่ีวางแผนหรือก าหนดไว้ โดยใช้วิธีติดตาม  และสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานการต่อสัญญาจ้างของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีส้ินสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 2563  ในการเตรียมเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ของการต่อสัญญาจ้างในแต่ละระยะสัญญา  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการ
น าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

 

 



7.ผลสัมฤทธิ์  (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลที่ได้รับ การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

 7.1 เชิงคุณภาพ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีส้ินสุดสัญญาจ้างมีผลงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง  ร้อยละ 80 

 7.2  เชิงปริมาณ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีส้ินสุดสัญญาจ้าง 30 กันยายน 63 ได้รับการต่อสัญญาจ้าง  
ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ของกระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

พ้ืนที่ จ านวนพนักงาน 
ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง  

ณ 30 กันยายน 2563 

จ านวนพนักงาน 
ที่มีผลงานและได้รับ
การต่อสัญญาจ้าง 

ร้อยละของพนักงานที่
มีผลงานและได้รับการ

ต่อสัญญาจ้าง 

หมายเหตุ 

เชียงใหม่ 116 116 100  
เชียงราย 11 11 100  
ตาก 11 11 100  
น่าน 10 10 100  
พิษณุโลก 10 10 100  
ล าปาง 9 9 100  
สวก. 3 3 100  
รวม 170 170 100  

 

8.ปัจจัยความส าเร็จ  (สรุปเป็นข้อๆ) 

 8.1 ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
 8.2 บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 8.3  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 8.4  ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความต้ังใจท่ีน าประสบการณ์การท างานพัฒนาปรับปรุงระบบการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

9.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 การจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์การน าแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ประโยชน์  รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เนื่องจากในกระบวนการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการกล่ันกรองเอกสาร
ประกอบการต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข  การต่อสัญญาจ้างตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  จากคณะกรรมการ
กลั่นกรองทุกหน่วยงานของส่วนกลางและพ้ืนที่ที่จะต้องรายงานผลมายังกองบริหารงานบุคคลภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี   

ดัง น้ัน  หากน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการก ากับติดตาม ต่อสัญญาจ้างของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษาจะท าให้การด าเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   



กระบวนการก ากับตดิตามการตอ่สญัญาจา้งของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ การสนับสนุน/ส่งเสริมการด าเนินงาน 

๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างท างาน
ของพนักงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พร้อม
ทั้งรายชื่อและรายละเอียดระยะการต่อสัญญาจ้าง 

ต้นปีงบประมาณ 
(เดือน ต.ค. – พ.ย. 
ของปี) 

1. กองบริหารงานบุคคล 
2. กองบริหารทรัพยากร ทุกพ้ืนที่ 
3. หน่วยงานต้นสังกัด 

1 .ผู้บังคับบัญชาควรให้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลระยะสั้นและระยะยาว ตามสายงาน และเส้นทาง
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของพนักงานทุกคนล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอ
ใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้าง  และสอดคล้องกับสมรรถนะตามต าแหน่งงาน ใน
แต่ละระดับต าแหน่ง รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องกับผลงาน  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง ตามระยะสัญญาจ้าง 

๒. น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่อสัญญาจ้างแต่ละระยะ มา
ใช้ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรร่วมด้วย 

๓. ก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-03) ในแต่ละรอบ
การประเมิน  และก ากับติดตามพนักงานที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ทุก 3 
เดือน  ในปีงบประมาณท่ีสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

๔. หน่วยงานคัดกรองพนักงานสายวิชาการที่มีคุณสมบัติในการย่ืนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับ
พนักงานสายสนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วมอบรมหรือการศึกษาด้วยตนเอง
เก่ียวกับการวิเคราะห์ค่างาน  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เป็นต้น 

 
2. แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างท างาน
ของพนักงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณ ครัง้ที่ 
2 พร้อมทั้งรายชื่อและรายละเอียดระยะการต่อสัญญา
จ้าง 

เดือน พ.ค. ของปี 1. กองบริหารงานบุคคล 
2. กองบริหารทรัพยากร ทุกพ้ืนที่ 
3. หน่วยงานต้นสังกัด 

1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดก ากับติดตามพนักงานที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้างใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน  โดยต้องรายงานกองบริหารงานบคุคลหรือกอง
บริหารทรัพยากรแต่ละพ้ืนที่ ทุก 3 เดือน 

2. เมื่อพบปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้างแจ้ง
ปัญหาผ่านสายบังคับบัญชามายังกองบริหารงานบุคคลโดยเร็ว 

3.คณะกรรมการกลั่นกรองการต่อสัญญาจ้างพนักงาน 
สรุปผลการกลั่นกรองการต่อสัญญาจ้าง โดยส่วนกลาง
ส่งมายังกองบริหารงานบุคคล  และพ้ืนที่ส่งกองบริหาร
ทรัพยากรของพ้ืนที่  

เดือน ส.ค. ของปี 1. กองบริหารงานบุคคล 
2. กองบริหารทรัพยากร ทุกพ้ืนที่ 
3. หน่วยงานต้นสังกัด 

1. สร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการกลั่นกรองเก่ียวกับแนวปฏิบัติในการ
ต่อสัญญาจ้าง  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวดเร็วและ
โปร่งใส   

 



กระบวนการก ากับติดตามการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๑ แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างท างานของพนักงานท่ีส้ินสุดสัญญาจ้างในแต่ละปีงบประมาณ 
ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของปี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับบัญชาควรให้ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลระยะส้ันและระยะยาว ตามสายงาน และ
เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ของพนักงานทุกคน
ล่วงหน้า โดยไม่ต้องรอใกล้ส้ินสุดสัญญาจ้าง  และสอดคล้อง
กับสมรรถนะตามต าแหน่งงาน ในแต่ละระดับต าแหน่ง 
รวมทั้งทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน  ตามประกาศฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อสัญญาจ้าง ตามระยะ
สัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐ และฉบับ
ท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ 

การสนับสนุน/ส่งเสริมการด าเนินงาน 

น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การต่อสัญญาจ้างแต่ละระยะ  
มาใช้ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรร่วมด้วย 

ก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-
03) ในแต่ละรอบการประเมิน  และก ากับติดตาม
พนักงานที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้าง ทุก ๓ เดือน  
 ในปีงบประมาณท่ีสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่๒ แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้างท างานของพนักงานท่ีส้ินสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณ ครั้งท่ี ๒
พร้อมท้ังรายช่ือและรายละเอียดระยะการต่อสัญญาจ้าง  ประมาณเดือนพฤษภาคมของปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานคัดกรองพนักงานสายวิชาการที่มี
คุณสมบัติในการย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ  
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ส าหรับ
พนักงานสายสนับสนุนส่งเสริมเข้าร่วม
อบรมหรือการศึกษาด้วยตนเองเก่ียวกับ
การวิเคราะห์ค่างาน  การจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก เป็นต้น 

 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดก ากับติดตาม
พนักงานที่ใกล้สิ้นสุดสัญญาจ้างใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน  โดยต้องรายงาน
กองบริหารงานบุคคลหรือกองบริหาร
ทรัพยากรแต่ละพ้ืนที่ ทุก ๓ เดือน 

 

การสนับสนุน/ส่งเสริมการด าเนินงาน 

เมื่อพบปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่ใกล้
สิ้นสุดสัญญาจ้างแจ้งปัญหาผ่านสายบังคับบัญชา
มายังกองบริหารงานบุคคลโดยเร็ว 



ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการกล่ันกรองการต่อสัญญาจ้างพนักงาน สรุปผลการกล่ันกรองการต่อสัญญาจ้าง โดย
ส่วนกลางส่งมายังกองบริหารงานบุคคล  และหน่วยงานพื้นท่ีส่งกองบริหารทรัพยากรของพื้นท่ีก่อนน าส่ง  
กองบริหารงานบุคคล ภายในเดือนสิงหาคมของปี   เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เดือนกันยายนของปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุน/ส่งเสริมการด าเนินงาน 

สร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการกลั่นกรอง
เก่ียวกับแนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้าง  เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  รวดเร็วและ
โปร่งใส 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาจ้างระยะทดลองงาน 

 (๑) ผลการปฏิบัติทดลองงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 (๒) ต้องมีผลคะแนนสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

- TOEFL  Paper  ๔๕๐  คะแนน หรือ 
- TOEFL  CBT  ๑๒๐  คะแนน  หรือ 
- TOEFL IBT  ๔๕ คะแนน  หรือ 
- IEITS  ๔.๕ คะแนน  หรือ 
- TOEIC ๔๕๐  คะแนน  หรือ 
- CU-TEP ๖๐  คะแนน หรือ 
- TU – GET ๕๐๐ 

  (๓) ต้องมีผลการทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (RCDL) ท้ัง ๔ โปรแกรม  ดังนี้ 
- Spreadsheets 
- Word Processing 
- Online Essential 
- Computer Essential 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติในการต่อสัญญาจ้าง ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  การท าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐
และฉบับที ่๒  ลงวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๐ 

สายวิชาการ 



 สัญญาจ้างระยะที่ ๑ (๓ ปี) 
 
(๑) ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

   (๒) ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน ๑ เล่ม  ซึ่งมีมาตรฐานเพียงพอส าหรับใช้ใน 
การเรียนการสอน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ดังนี้ 

- เอกสารประกอบการสอน  หรือ 
- ต ารา  หรือ 
- หนังสือ  หรือ 
- งานวิจัย  หรือ 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  หรือ 
- ผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะอื่น   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
สัญญาจ้างระยะที่ ๒ (๔ ปี) 

 
(๑) ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

    (๒)  ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน ๑ เล่ม  ซึ่งมีมาตรฐานเพียงพอส าหรับใช้ใน 
การเรียนการสอน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์  และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ดังนี้ 

- ต ารา  หรือ 
- หนังสือ  หรือ 
- งานวิจัย  หรือ 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม  

 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
- ประกาศ ก.พ.อ. 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ

วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 

- ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการเผยแพร ่

เอกสารประกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
- ประกาศ ก.พ.อ. 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ

วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 

- ค าจ ากัดความของผลงานทางวิชาการ 
- หนังสือรับรองการเผยแพร ่



สัญญาจ้างระยะที่ ๓ (๖ ปี) 
 

ต้องได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือสูงกว่า  หากผู้นั้นยังไม่ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  จะต้องยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะที่ ๓  
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 
 
 
สัญญาจ้างระยะที่ ๔ (สิ้นสุดอายุครบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์)  
 
 
กรณีท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือสูงกว่าในระหว่าง

ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างในแต่ละช่วงระยะเวลาของอายุสัญญาจ้าง  ให้ท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้าย
ของปีงบประมาณท่ีบุคคลนั้นมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
   

 
 
 

สายสนับสนุน 
 
สัญญาจ้างระยะทดลองงาน 

(๑) ผลการปฏิบัติทดลองงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
(๒) ต้องมีผลคะแนนสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

- TOEFL  Paper  ๔๕๐  คะแนน หรือ 
- TOEFL  CBT  ๑๒๐  คะแนน  หรือ 
- TOEFL IBT  ๔๕ คะแนน  หรือ 
- IEITS  ๔.๕ คะแนน  หรือ 
- TOEIC ๔๕๐  คะแนน  หรือ 
- CU-TEP ๖๐  คะแนน หรือ 
- TU – GET ๕๐๐ 
- ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย 

  (๓) ต้องมีผลการทดสอบทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (RCDL) ท้ัง ๔ โปรแกรม  ดังนี้ 
- Spreadsheets 
- Word Processing 
- Online Essential 
- Computer Essential 



 สัญญาจ้างระยะที ่๑ (๓ ปี) 
 
 (๑) ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 

   (๒) แฟ้มสะสมงาน   
 (๓) แฟ้มบันทึกสมรรถนะ (ตามประกาศฯ เรื่อง การก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเพื่อใช้ประเมิน 
     พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ) 
 (๔) คู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า ๑ งาน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 สัญญาจ้างระยะที่ ๒ (๔ ปี) 
 
 (๑) ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี (ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
 (๒) แฟ้มสะสมงาน   
 (๓) แฟ้มบันทึกสมรรถนะ (ตามประกาศฯ เรื่อง การก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเพื่อใช้ประเมิน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ) 

(๔) คู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า ๑ งาน หรืองานวิจัยสถาบันที่ไม่ใช่งานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่งของ 
  การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง 

(๕) มีการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งระดับช านาญการให้แล้วเสร็จ (มีการยื่นวิเคราะห์ค่างาน
มายังกองบริหารงานบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
- ประกาศ ก.พ.อ. 
- ข้อบังคับ  ประกาศ ท่ีเก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยฯ  
- ข้ันตอนกระบวนการประเมินค่างาน 
- ข้ันตอนการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
- แบบประเมินวิเคราะห์ค่างาน 
- แจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการปรับปรงุการวิเคราะหค์่างาน  

โครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ค่างาน 

เอกสารประกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
- ประกาศ ก.พ.อ. 
- ข้อบังคับ  ประกาศ ท่ีเก่ียวข้องของมหาวิทยาลัยฯ  
- ข้ันตอนกระบวนการประเมินค่างาน 
- ข้ันตอนการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง 
- แบบประเมินวิเคราะห์ค่างาน 
- แจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการปรับปรงุการวิเคราะหค์่างาน  

โครงสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ค่างาน 



 
 สัญญาจ้างระยะที่ ๓ (๖ ปี) 
 

ต้องได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับช านาญการ  หรือสูงกว่า  หากผู้นั้นยังไม่ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  จะต้องยื่นขอต าแหน่งระดับช านาญการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
ระยะที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 
 
สัญญาจ้างระยะที่ ๔ (สิ้นสุดอายุครบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์) 
 
 
กรณีท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  หรือสูงกว่าในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างใน

แต่ละช่วงระยะเวลาของอายุสัญญาจ้าง  ให้ท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานมีระยะเวลาจนถึงวันสุดท้ายของปีงบประมาณท่ีบุคคลนั้น
มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
 

 

 

 


