ขั้นตอนการทางาน
เรื่อง การขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/
ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

1. บันทึกขอนุมัติลาฯ
2. แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ (ป.พ.ว.1) และโครงการไปปฏิบัติงานฯ
3. เอกสารให้ความเห็นชอบให้ไปปฏิบัตงิ านฯ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะต้นสังกัด
(ระยะเวลาขึ้นกับหน่วยงานต้นสังกัด)

ผู้ขออนุมัติลาฯ เสนอเรื่องผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น และเสนอขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

4. เอกสารตามข้อ 1 - 3
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)

กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

งานพัฒนาและฝึกอบรม
ตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
ไม่ครบ

ติดตามเอกสาร
จากคณะวิชา
ต้นสังกัด

เอกสารครบ
พิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี
(ผ่านรองฯ วิชาการ)
พร้อมแนบคาสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ

5. เอกสารตามข้อ 1 – 3
6. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้
ข้าราชการ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
7. ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการให้ขา้ ราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพือ่ ประโยชน์
ทางราชการ พ.ศ. 2556
8. มติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2544 ลว. 24 เม.ย.44
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)
9. เอกสารตามข้อ 5 - 8
10. คาสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ
(ระยะเวลาประมาณ 2 วันทาการ)
11. เอกสารตามข้อ 9 - 10
(ระยะเวลาขึ้นกับผูบ้ ริหาร)

อธิการบดี “อนุมัต”ิ
และลงนามในคาสั่งฯ

สาเนาเรื่องแจ้งผลการพิจารณา
ให้คณะวิชาทราบ

12. สาเนาเอกสารการขออนุมัติไปปฏิบตั ิงานฯ
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)

เวียนคาสั่งให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดเก็บเอกสาร

A

(ระยะเวลา 1 วันทาการ)

กิจกรรม/ผู้เกี่ยวข้อง

เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง/
ระยะเวลาดาเนินการ

A

ผู้ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติงานฯ รายงานความก้าวหน้าทุก
3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 1 เดือนหลังครบ
กาหนดที่ได้รับอนุมัติให้ลาฯ เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ

พิจารณาตรวจสอบเอกสารและนาเสนออธิการบดี
(ผ่านรองฯ วิชาการ)

13. เอกสารรายงานความก้าวหน้า
14. แบบฟอร์มรายงานผลงานความก้าวหน้า
การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและรายงาน
ขั้นสุดท้าย (ป.พ.ว.2, ป.พ.ว.3)
15. หนังสือแจ้งความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะต้นสังกัด
(ระยะเวลาขึ้นกับหน่วยงานต้นสังกัด)
16. เอกสารตามข้อ 13 – 15
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)

17. เอกสารตามข้อ 13 – 15
ที่ประชุมคณบดีฯ
พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

จัดทาคาสั่งอนุญาตให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
เสนออธิการบดีลงนาม
เวียนคาสั่งให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
สรุปรายงานการไปปฏิบัติงานฯ
แจ้งที่ประชุมคณบดี และ สกอ. ทราบ
ทุกสิ้นปีการศึกษา

18. บันทึกแจ้งวันกลับเข้าปฏิบัติราชการจากคณะวิชา
ต้นสังกัด
19. รายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์
20. คาสั่งอนุมัติให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)
21. รายงานฉบับสมบูรณ์
22. หนังสือแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ระยะเวลาประมาณ 1 วันทาการ)

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. อาจารย์ผู้ประสงค์ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทาบันทึกสรุปขออนุมัติฯ ผ่านผู้บังคับ
บัญชาตามลาดับชั้น พร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจาคณะ โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ดังนี้
1.1 บันทึกขออนุมัติไปปฏิบัติงานฯ
1.2 แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (แบบ ปพว.1)
1.3 โครงการปฏิบัติงานฯ
1.4 เอกสารให้ความเห็นชอบให้ไปปฏิบัติงานฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิชาต้นสังกัด
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิชาต้นสังกัดให้ความเห็นชอบ คณะวิชาต้นสังกัดทาบันทึก
เสนอเรื่องขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1.1 – 1.4
ส่งกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
2. กองการเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเอกสารการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการส่งเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาและฝึกอบรมที่รับผิดชอบดาเนินการ
3. เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาและฝึกอบรมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น รายละเอียดโครงการฯ และ
รายละเอียด ของตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล คานาหน้าชื่อ ตาแหน่ง ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งบริหาร ฯลฯ
และคุณสมบัติตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
พ.ศ. 2523 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556 เพื่อนาเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลงนามในคาสั่งอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือการปรับเปลี่ยนเอกสาร (ถ้ามี)
4. อธิการบดีพิจารณา “อนุมัติ” (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) ให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
และลงนามในคาสั่งฯ
5. เจ้าหน้าทีง่ านพัฒนาและฝึกอบรม สาเนาเรื่องแจ้งผลการพิจารณาให้คณะวิชาต้นสังกัดทราบ และจัดเก็บต้นฉบับ
เอกสารการอนุมัติและคาสั่งฯ เข้าแฟ้ม พร้อมทั้งเวียนคาสั่งอนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 คณะวิชาต้นสังกัด
5.2 งานบริหารงานบุคคล
5.3 งานทะเบียนประวัติ
5.4 กองคลัง/งานคลัง
6. เมื่อครบกาหนดการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการทุกๆ 3 เดือน ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จัดทารายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน เสนออธิการบดี
และรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน 1 เดือน ภายหลังครบกาหนดการอนุมัติไปปฏิบัติงานฯ
ทั้งนี้ ให้จัดทาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและผ่านที่ประชุมกรรมการประจาคณะวิชาต้นสังกัดโดย
แนบหลักฐานเอกสารต่างๆ ดังนี้

6.1 เอกสารรายงานความก้าวหน้าฯ
6.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงาน (แบบ ปพว.2)
6.3 หนังสือแจ้งความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ
7. เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรม
ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการรายงานผลความก้าวหน้าการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการแต่ละครั้ง (ทุกๆ 3 เดือน และรายงานฉบับสมบูรณ์) พร้อมทั้งนาเสนอ
อธิการบดีโดยผ่านรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมคณบดีให้ความเห็นชอบ
8. ที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรมจะดาเนินการสาเนาเอกสาร
แจ้งมติที่ประชุมฯ ให้คณะวิชาต้นสังกัดทราบทุกครั้งที่มีการรายงานความก้าวหน้า
9. เมื่อครบกาหนดการอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ผู้ได้รับอนุมัติฯ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะวิชาต้น
สังกัด พร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าฯ ฉบับสมบูรณ์ (หรือส่งภายใน 1 เดือน หลังครบกาหนดการอนุมัติ)
ให้คณะวิชาต้นสังกัดแจ้งมายังกองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและฝึกอบรมจัดทาคาสั่ง
อนุญาตให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ เสนออธิการบดีลงนาม โดยผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งเวียน
คาสั่งดังกล่าวแจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
9.1 คณะวิชาต้นสังกัด
9.2 งานบริหารงานบุคคล
9.3 งานทะเบียนประวัติ
9.4 กองคลัง/งานคลัง
10. บุคลากรงานพัฒนาและฝึกอบรม สรุปรายงานการอนุมัติให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ในรอบปีการศึกษา เสนอที่ประชุมคณบดีทราบ พร้อมทั้งสรุปรายงานดังกล่าวและจัดส่งเอกสารรายงานฉบับ
สมบูรณ์แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา
หมายเหตุ 1. ระยะเวลาดาเนินงาน : ตลอดปีการศึกษา
2. ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม
ผู้รับผิดชอบรอง : นางสาววรรณวิสาข์ สายสืบ

