
ขั้นตอนการท างาน 
เรื่อง การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

 

                         กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 
 

1. บันทึกขอนุมัติลาฯ 
2. แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
    ทางวิชาการ (ป.พ.ว.1) และโครงการไปปฏิบัติงานฯ 
3. เอกสารให้ความเห็นชอบให้ไปปฏิบัตงิานฯ 
    จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะต้นสังกัด 
(ระยะเวลาขึ้นกับหน่วยงานต้นสังกัด) 
 

 
 
 

4. เอกสารตามข้อ 1 - 3 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

 
 
 
 

5. เอกสารตามข้อ 1 – 3 
6. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าดว้ยการให้ 
   ขา้ราชการ ไปปฏบิัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
   ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม     
7. ระเบียบ ก.พ.อ. วา่ด้วยหลักเกณฑ์ วธิีการ และ 
   เง่ือนไขการให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบัน     
   อุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพือ่ประโยชน์ 
   ทางราชการ พ.ศ. 2556 
8. มติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2544 ลว. 24 เม.ย.44   
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 
 

 
 
 
 

9.  เอกสารตามขอ้ 5 - 8 
10. ค าสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
     ทางวิชาการ 
(ระยะเวลาประมาณ 2 วันท าการ) 
 
 

 
 
 
 
 

11. เอกสารตามข้อ 9 - 10 
(ระยะเวลาขึ้นกับผู้บริหาร) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

12. ส าเนาเอกสารการขออนุมัติไปปฏบิตัิงานฯ 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 
 
 
 
 

 
 
 

(ระยะเวลา 1 วันท าการ) 

 
 
 

 

 

ผู้ขออนุมัติลาฯ เสนอเรื่องผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น และเสนอขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

กองการเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 

พิจารณาเสนอความเห็นตอ่อธกิารบดี 

(ผ่านรองฯ วิชาการ) 

พร้อมแนบค าสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ 

งานพัฒนาและฝึกอบรม
ตรวจสอบคุณสมบัติและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

อธิการบดี “อนุมัติ” 

และลงนามในค าสั่งฯ 

ส าเนาเร่ืองแจ้งผลการพิจารณา 
ให้คณะวิชาทราบ 

 เวียนค าสั่งให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

A 

จัดเก็บเอกสาร 

เอกสารครบ 

ติดตามเอกสาร
จากคณะวิชา 

ต้นสังกัด 

เอกสาร 
ไม่ครบ 



 

                          กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง 
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

13. เอกสารรายงานความก้าวหนา้ 
14. แบบฟอร์มรายงานผลงานความกา้วหน้า 
     การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและรายงาน 
     ขั้นสุดท้าย (ป.พ.ว.2, ป.พ.ว.3)  
15. หนังสือแจ้งความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
     ประจ าคณะต้นสังกัด 
(ระยะเวลาขึ้นกับหน่วยงานต้นสังกัด) 
 

 
 
 
 

16. เอกสารตามข้อ 13 – 15 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. เอกสารตามข้อ 13 – 15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18. บันทึกแจ้งวันกลบัเข้าปฏิบัติราชการจากคณะวิชา 
     ต้นสังกัด 
19. รายงานความกา้วหน้าฉบับสมบูรณ์ 
20. ค าสั่งอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 

 
 
 
 
 

21. รายงานฉบับสมบูรณ ์
22. หนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันท าการ) 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติงานฯ รายงานความก้าวหน้าทกุ    
3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 1 เดือนหลังครบ
ก าหนดที่ได้รับอนุมัติให้ลาฯ เสนอมหาวทิยาลัยพิจารณา 

โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ 

 

A 

พิจารณาตรวจสอบเอกสารและน าเสนออธิการบดี 

(ผ่านรองฯ วิชาการ) 

 

ที่ประชุมคณบดีฯ 
พิจารณาให ้

ความเห็นชอบ 

จัดท าค าสั่งอนุญาตให้กลับเขา้ปฏบิัติราชการ    
เสนออธิการบดีลงนาม 

 
เวียนค าสั่งให้คณะวิชา/หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

สรุปรายงานการไปปฏิบัติงานฯ  
แจ้งที่ประชุมคณบดี และ สกอ. ทราบ 

ทุกสิ้นปีการศึกษา 



 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

1. อาจารย์ผู้ประสงค์ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ท าบันทึกสรุปขออนุมัติฯ ผ่านผู้บังคับ 
บัญชาตามล าดับชั้น พร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ โดยแนบเอกสารหลักฐาน 
ดังนี้ 

1.1 บันทึกขออนุมัติไปปฏิบัติงานฯ 
1.2 แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ (แบบ ปพว.1) 
1.3 โครงการปฏิบัติงานฯ 
1.4 เอกสารให้ความเห็นชอบให้ไปปฏิบัติงานฯ จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิชาต้นสังกัด 

เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิชาต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ คณะวิชาต้นสังกัดท าบันทึก
เสนอเรื่องขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.4 
ส่งกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไป 

2. กองการเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสารการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการส่งเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาและฝึกอบรมที่รับผิดชอบด าเนินการ 

3. เจ้าหน้าทีง่านพัฒนาและฝึกอบรมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น รายละเอียดโครงการฯ และ
รายละเอียด ของตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งบริหาร ฯลฯ 
และคุณสมบัติตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556 เพ่ือน าเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือการปรับเปลี่ยนเอกสาร (ถ้ามี)  

4. อธิการบดีพิจารณา “อนุมัติ” (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
และลงนามในค าสั่งฯ  

5. เจ้าหน้าทีง่านพัฒนาและฝึกอบรม ส าเนาเรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้คณะวิชาต้นสังกัดทราบ และจัดเก็บต้นฉบับ
เอกสารการอนุมัติและค าสั่งฯ เข้าแฟ้ม พร้อมทั้งเวียนค าสั่งอนุมัติไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

5.1 คณะวิชาต้นสังกัด 
5.2 งานบริหารงานบุคคล 
5.3 งานทะเบียนประวัติ 
5.4 กองคลัง/งานคลัง 

6. เมื่อครบก าหนดการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการทุกๆ 3 เดือน ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ จัดท ารายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน เสนออธิการบดี 
และรายงานฉบับสมบูรณส์่ง    กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 เดือน ภายหลังครบก าหนดการอนุมัติไปปฏิบัติงานฯ 
ทั้งนี้ ให้จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นและผ่านที่ประชุมกรรมการประจ าคณะวิชาต้นสังกัดโดย
แนบหลักฐานเอกสารต่างๆ ดังนี้ 

 



 
6.1  เอกสารรายงานความก้าวหน้าฯ 
6.2  แบบรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงาน (แบบ ปพว.2) 
6.3  หนังสือแจ้งความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

7. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลความก้าวหน้าการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการแต่ละครั้ง (ทุกๆ 3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์) พร้อมทั้งน าเสนอ
อธิการบดีโดยผ่านรองอธิการบดี   ฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาน าเสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ  

8. ที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรมจะด าเนินการส าเนาเอกสาร
แจ้งมติท่ีประชุมฯ ให้คณะวิชาต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่มีการรายงานความก้าวหน้า 

9. เมื่อครบก าหนดการอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ผู้ได้รับอนุมัติฯ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะวิชาต้น
สังกัด พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าฯ ฉบับสมบูรณ์ (หรือส่งภายใน 1 เดือน หลังครบก าหนดการอนุมัติ) 
ให้คณะวิชาต้นสังกัดแจ้งมายังกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรมจัดท าค าสั่ง
อนุญาตให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ เสนออธิการบดีลงนาม โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งเวียน
ค าสั่งดังกล่าวแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

9.1 คณะวิชาต้นสังกัด 
9.2 งานบริหารงานบุคคล 
9.3 งานทะเบียนประวัติ 
9.4 กองคลัง/งานคลัง 

10. บุคลากรงานพัฒนาและฝึกอบรม สรุปรายงานการอนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ิมเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ในรอบปีการศึกษา เสนอที่ประชุมคณบดีทราบ พร้อมทั้งสรุปรายงานดังกล่าวและจัดส่งเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา 

 
หมายเหตุ  1. ระยะเวลาด าเนินงาน : ตลอดปกีารศึกษา 
 2. ผู้รับผิดชอบหลัก  : นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม 
  ผู้รับผิดชอบรอง  : นางสาววรรณวิสาข์ สายสืบ 
   

 
 
 


