หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการ : การให้บุคลากรสายวิชาการลาไปเพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการ
ผังกระบวนการ
คาอธิบาย
ส่วนงานประกาศเกณฑ์
ผลผลิต (แผนแม่บท)
(ข้อ 7 วรรคแรก)

บุคลากรสายวิชาการ
ยื่นเรื่องขออนุมัติ
(ข้อ 7 วรรคสอง)

ภาควิชาตรวจสอบ/พิจารณา
(ข้อ 7 วรรคสอง)

คณะกรรมการบริหาร
ส่วนงาน แต่งตั้งก.พ.ส./
คณะอนุกรรมการ
ข้อ 10 (3)
ส่วนงานตรวจสอบ
ข้อ 10 (2)
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
พิจารณากลั่นกรอง
คาขออนุมัติลา
ข้อ 11

ข้อ 11

เป็นไป
ตามเกณฑ์

ส่ ว นงานก าหนดประเภทผลงานและผลผลิ ต ที่ ต้ อ งการขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการลาไปเพิ่ ม พู น ความรู้ ท างวิ ช าการ และจั ด ท าเป็ น
ประกาศหลักเกณฑ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
บุคลากรสายวิชาการยื่ นคาขออนุมัติพร้อมข้อเสนอโครงการ และแผน
การปฏิ บั ติ ง าน ต่ อ หั ว หน้ า ภาควิช าหรื อ ต่อ หั ว หน้ า ส่ ว นงานกรณีไม่มี
ภาควิชา (โดยยื่นเรื่องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการลาไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ)
จนท. ภาควิชาพิจ ารณาตรวจสอบเอกสาร และเสนอต่อ คกก.บริห าร
ส่วนงานโดยผ่านคณะอนุกรรมการ/คกก. ก.พ.ส.
คกก.บริหารส่วนงาน แต่งตั้งคกก. ก.พ.ส. หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน.ส่วนงานเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นจานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน อาจมีเลขาฯ และผู้ช่วยเลขาฯ 1 คน
เพื่อทาหน้าที่ กากับการบริหารการดาเนินการ พิจารณาคาขอ ประเมินและ
ติดตามโครงการ และอาจเสนอรายชื่อบุคคลที่ ไม่เกิน 5 คน ต่อคกก.บริหาร
ส่วนงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ทาหน้าที่กลั่นกรองและประ
มินคุณภาพและติดตามโครงการลาเพิ่มพูนฯ ก่อนเสนอ คกก. ก.พ.ส.

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนงาน

ประกาศเกณฑ์ผลผลิต

คกก.บริหารส่วนงาน

ผู้ยื่นคาขออนุมตั ิ
เจ้าหน้าที่ภาควิชา

เจ้าหน้าที่ภาควิชา
คกก.ภาควิชา
หน.ภาควิชา

คกก.บริหารส่วนงาน
หน.ส่วนงาน
คกก. ก.พ.ส.

- แบบ ป.พ.1

-บันทึกขออนุมัติ
- แบบ ป.พ.1

คาสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ

เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร คุ ณ ส ม บั ติ
ของผู้ขออนุมัติ และเสนอคณะอนุกรรมการ/ คกก. ก.พ.ส.

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมาย

คณะอนุกรรมการ/ คกก. ก.พ.ส. พิจารณากลั่นกรองคาขออนุมัติ และ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน

คณะอนุกรรมการ/

คกก.บริหารส่วนงานพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ

คกก.บริหารส่วนงาน

คกก. ก.พ.ส.

คกก.บริหาร
ส่วนงานพิจารณา
อนุมัติ

ส่วนงานมีคาสั่งอนุมัติ/จัดทาข้อตกลง
ผลผลิต ข้อ 12 (วรรคแรก)

-บันทึกขออนุมัติ

-บันทึกขออนุมัติ
แบบ ป.พ.1
ความเห็น
มติ คกก. ก.พ.ส.

ความเห็นมติ
คกก. ก.พ.ส.
มติ คกก.บริหาร
ส่วนงาน

หัวหน้าส่วนงานมีคาสั่งอนุมัติให้ลาไปตามมติ คกก.บริหารส่วนงาน
จัดทาข้อตกลงร่วมกันกับผู้ลาไปเพิ่มพูนฯเกี่ยวกับการกาหนดผลผลิตที่
คาดหวังให้ชัดเจน

หัวหน้าส่วนงาน
ผู้ขออนุมัติ

คาสั่ง
ข้อตกลงผลผลิตฯ

จนท.ส่วนงาน

คาสั่ง

อนุมัติ
บันทึกข้อมูลการลาในระบบ CU-HR
ข้อ 12 (วรรคแรก)

เจ้าหน้าที่ส่วนงานดาเนินการบันทึกข้อมูลการลาไปเพิ่มพูนฯ ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (CU-HR) Upload เอกสารคาสั่ง
จัดเก็บในระบบ E-Doc

ข้อมูลการลา
เอกสารในระบบ

หน่วยงาน : ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระบวนการ : การติดตามรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ในการลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ผังกระบวนการ
คาอธิบาย
ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรสายวิชาการรายงาน
ความก้าวหน้า
ข้อ 13

พิจารณารายงาน
ความก้าวหน้า
ประเมินคุณภาพ

แจ้งผล
คณะกรรมการ
บริหารส่วนงาน
อนุมัติ
บุคลากรสายวิชาการส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์พร้อมทั้งผลผลิตตาม
ข้อตกลง
ข้อ 13 ข้อ14

พิจารณารายงานฉบับ
สมบูรณ์ผลผลิตและ
ประเมินคุณภาพ

แจ้งผล
คกก.บริหาร
ส่วนงานพิจารณา

อนุมัติ

การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน
(ข้อ 14 วรรค 2)

บุคลากรผูล้ าส่งรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะทุก 3 เดือน ต่อ
หน.ภาควิชา พิจารณา และคณะอนุกรรมการ/ คกก. ก.พ.ส.

คณะอนุกรรมการ/ คกก. ก.พ.ส. พิจารณารายงานความก้าวหน้า และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน
เป็นไปตามเกณฑ์

ให้ดาเนินการลาเพิ่มพูนฯต่อไป
นาผลงานไปประกอบการพิจารณา
ปรับขึ้นเงินเดือน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หัวหน้าส่วนงานมีคาสั่งให้ปรับแผนโครงการ
หรือแผนการปฏิบัติงานหรือมีคาสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติงานตามปกติ

บุคลากรผูล้ าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และผลผลิตตามข้อตกลง ภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน หลังจากครบกาหนดลาไปเพิ่มพูนฯ โดยผ่าน
หน.ภาควิชา คณะอนุกรรมการ/คกก. ก.พ.ส. พิจารณาตามลาดับ

คณะอนุกรรมการ/ คกก.ก.พ.ส. พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์และ
ผลผลิตตามข้อตกลง เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร
ส่วนงานทราบ

- จะไม่มีสิทธิการลาไปปฏิบัติงานฯ อีก
เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาปรับขึน้ เงินเดือนประจาปีตาม
ข้อตกลง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจาปี
จะไม่มีสิทธิการลาไปเพิ่มพูนฯ อีก
(ข้อ 14 วรรคสาม)

ส่วนงานกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน เช่น
เค้าโครงแผนงาน การส่งรายงาน การส่งมอบผลผลิต ซึ่งเป็นตัวฃี้วัด
คุณภาพ โดยประกาศให้บุคลากรในส่วนงานทราบล่วงหน้า

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ขออนุมัติ

-แบบ ป.พ.2

หน.ภาควิชา

รายงานก้าวหน้า
ทุก 3 เดือน

คณะอนุกรรมการ/
คกก.ก.พ.ส.

-แบบ ป.พ.2
รายงานก้าวหน้า

-แบบ ป.พ.2

คกก. บริหาร
ส่วนงาน

รายงานก้าวหน้า

หัวหน้าส่วนงาน

ผู้ขออนุมัติ

-แบบ ป.พ.3

หน.ภาควิชา

รายงานฉบับ
สมบูรณ์

อนุ กก./ คกก.
ก.พ.ส.

คกก.บริหารส่วนงาน

-แบบ ป.พ.3
รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลการพิจารณา
ผลผลิตตามข้อตกลง
-แบบ ป.พ.3
รายงานฉบับ
สมบูรณ์

ส่วนงาน
ผู้ขออนุมัตลิ า

รายงานก้าวหน้า
รายงานฉบับสมบูรณ์
ผลผลิตตามข้อตกลง

จัดทาโดย : กลุ่มภารกิจสิทธิประโยชน์

