
ป.พ.1 
 

 
 

แบบฟอร์มการขอลาไปเพิม่พนูความรู้ทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
 
  ภาควชิา…………….………………... 

                                                                    ส่วนงาน…………………………….... 

  วันที่ …..….เดือน…………พ.ศ…...…. 

1. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………….……………. 

วัน  เดอืน  ปีเกิด….…………………………………………อาย…ุ……………ป…ี………….……เดอืน 

ที่อยู่ติดต่อได้ในขณะลาไปเพิ่มพนูความรูฯ้………………………………….…….............................................. 

..................................................................................................โทรศัพท…์……………….………..……….. 

E-mail .................................................................................................. 

 

2. ประวัติการท างานและผลงาน 

2.1   เริ่มปฺฏิบัติงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้ังแต่ (วัน  เดือน  ปี)……………………………………........ 

        ปัจจุบนัเปน็บุคลากรสายวิชาการ ต าแหน่ง……………………..……...ระดับ………………………..   

   ภาควชิา……………………………………………………………………………………..…….. 

        ส่วนงาน……………………………………….รวมเวลารบัราชการในจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

        …………………..ป…ี…………….เดอืน……………….วัน 

         ได้แนบประวัติฉบบัสมบูรณ์ (Curriculum Vitae) ซ่ึงแสดงผลงานทางวิชาการทั้งหมดมาด้วยแลว้ 

2.2 กรณีเคยเป็นข้าราชการและเปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย  ต้ังแต่วันที่(วัน เดือน ปี) 
  …………................โดยเร่ิมปฺฏิบัติงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้ังแต่ (วัน เดือน ปี)…..………………. 
 ต าแหน่ง………………ระดับ……ภาควิชา………………………………ส่วนงาน……………….......... 

     รวมเวลารับราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…………………..ป…ี…………….เดือน……….วนั 
 

           ได้แนบประวัติฉบบัสมบูรณ์ (Curriculum Vitae) ซ่ึงแสดงผลงานทางวิชาการทั้งหมดมาด้วยแล้ว                  
                  

2.3   เคยได้รับอนุมัติให้ลาไปเพิ่มพูนความรู้ครั้งสุดท้ายเม่ือ (วนั  เดือน  ปี)………………….....................…….  

         

3.  งานที่ปฏิบตัิในปัจจบุัน  (ตลอดปีการศึกษา) 

3.1   งานสอน  (ระบุวชิาสอน  จ านวนชั่วโมง) 

      ……………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………..   

      ………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 งานคุมวิทยานิพนธ์  (ระบุระยะเวลาที่จะต้องรับผิดชอบ) 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   

 
3.3   งานวิจัยและวชิาการ (ระบุชื่อเรือ่ง โครงการ ระยะเวลาท า) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
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3.4   งานพัฒนานิสิต (เช่น งานให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแกน่ิสิต) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
 
3.5   งานบริการวิชาการ (งานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชพี) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
 
3.6   งานบริหาร (ระบุหนา้ที่ต าแหน่งประจ า กรรมการ ในคณะหรือมหาวิทยาลัย) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
 
3.7   งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (งาน/กิจกรรมอันเป็นการด ารงไว้ซ่ึงคุณคา่/ปลูกฝัง อัตลักษณ์ของท้องถิ่น  
       และเอกลักษณ์ของชาติ) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
 
3.8  งานอืน่ ๆ (เชน่  งานเขียนต ารา  งานที่ผูกพนัภายนอกมหาวิทยาลัย) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
3.9   ในระหว่างการลา 
               (   )  มีผู้ปฏิบัติงานแทน  โดยภาควิชา/ส่วนงาน  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
               (   )  ไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทน  แต่ไม่มีผลเสียหายต่อภารกิจของภาควชิา/คณะ/สถาบัน 
                      รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อระยะเวลาที่จะลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้ 
                      โปรดระบุเหตุผล……………………………………………………………  
 

4. วิธีการเพิ่มพูนความรู้ 

ขอลาไปเพิ่มพูนความรูฯ้ ทางด้าน   (   ) วิจัย    (   ) เขียนต ารา    (  ) เขียนบทวิทยาการจากผลงานวิจัย  

(   ) อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………   

ต้ังแต่………………………………ถึง………………………………..รวมเวลา…………………….เดอืน 

 

เหตุผลในการเสนอขออนุมัติลาไปเพิ่มพูนความรูฯ้ทางดา้นการวจิัย/เขียนต ารา/เขียนบทวิทยาการจากผลงานวิจัย/ 
งานอืน่ๆ ระบ…ุ…………………...................................................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
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ประโยชน์ที่ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยจะได้รับ  (เขียนเพิ่มเติมในกระดาษแผ่นใหม่กรณีเนือ้ที่ไม่พอเขียน) 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………   
 
5.  โครงการ/แผนเพิ่มพูนความรู้ 

5.1   ชื่อต ารา/งานวิจัย/งานเขยีนบทความจากผลงานวิจัย/ อื่นๆระบุ……………………………………….  

เรื่อง………………………………………………………….…………..…………………………..……        

……………………………………………………………………………………………..…………..… 

5.2   โครงร่าง  (outline)  เขียนเพิ่มในกระดาษเปน็ใบแทรก 

          5.2.1 โครงร่างของต าราที่จะเขียน  ระบุเนื้อหาว่าแบง่เป็นกี่บท อะไรบ้าง รายละเอียดหัวข้อย่อยของ       

                   แต่ละบท รวมทั้งบรรณานกุรม/เอกสารอา้งองิ และดรรชนี (ตัวอยา่งค าส าคญัที่จะปรากฏในต ารา) 

                     กรณีที่เขียนต าราเป็นภาษาต่างประเทศขอให้เขียนโครงร่างเป็นภาษาไทยและวงเลบ็เป็นภาษา 

                   ต่างประเทศก ากับทุกบทและทุกข้อข้อย่อย  หรือ 

         5.2.2  โครงร่างของงานวิจัยที่จะด าเนินการ  ระบุเนื้อหาครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย วิธี 

                  ด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน  ระยะเวลา แหล่งข้อมูล เอกสารอ้างอิง (เอกสารข้ันต้น)  เครื่องมือ 

                  ทีจ่ะใช้ โครงร่างโดยสังเขป (ทั้งนี้หากได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด ให้แนบประกาศหรือ      

                  เอกสารการให้ทุน และโครงการด้วย) 

          ในกรณีที่จะต้องเดนิทางไปเพิ่มพนูความรูฯ้ ในต่างประเทศ ณ ชว่งใด  จะต้องเสนอไว้ในโครงรา่งดว้ย 

         5.2.3  รายละเอียดอื่น ๆ ………………………………………………………….…………..……           

              …………………………………………………………………………………………..……  

              ……………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………… 

              ………………………………………………………………………………………………   
 

5.3  แผนการด าเนนิงาน 
       ระยะที่ 1 (เดือน………………………………..ถึงเดือน………………………………รวม  3  เดอืน) 
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..……… 
 
       ระยะที่ 2 (เดือน………………………………..ถึงเดือน………………………………รวม  3  เดอืน) 
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..……… 
 
       ระยะที่ 3 (เดือน………………………………..ถึงเดือน………………………………รวม  3  เดอืน) 
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………..……… 
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       ระยะที่ 4 (เดือน………………………………..ถึงเดือน………………………………รวม  3  เดอืน) 
……………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………..…………… 
      1 หลังครบก าหนดลา   จัดพิมพ…์……………………………………………………..…………..…… 
………………………………………………………..…………..………………………………..……….. 

 
5.4  ในกรณีที่เขียนต ารา ต าราดังกล่าวจะใช้ 
        (  )   ประจ าวิชา รหสั………………..………ชือ่วชิา…………………..……………………..…..... 
        (  )   ประกอบการเรยีนวิชา รหัส…………… ชื่อวชิา…………………..……………………..…......  
        (  )   เป็นคู่มือวิชา รหัส………………….…. .ชื่อวิชา…………………..……………………..….....  
        (  )   อื่น ๆ (ระบุ) …………………..……………………..… …………………..…………….....  
 
5.5   ผลงานสมบูรณ์ที่ส่งมหาวิทยาลัยจะอยู่ในลักษณะ 
        (  )   ต้นฉบับ (เข้าแฟ้ม)                                 (   )   ต้นฉบับ (เข้าปก) 
        (  )   จัดพิมพ์โดยส านกัพิมพ์หรือโรงพิมพ์                  (   )   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.............................. 
5.6   ความยาวของต ารา/งานวิจัย  ประมาณ 
        (  )  ประมาณ  150   หน้ากระดาษ   ขนาด  A 4 
        (  )  มากกว่า   150   หน้ากระดาษ   ขนาด  A 4 
 

              ข้าพเจ้าทราบ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บุคลากรสายวิชาการลาไปเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2562 เป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้เม่ือส่วนงานมีค าส่ังให้ข้าพเจ้าลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
แล้ว ข้าพเจ้าจะไปปฏิบ ัติงานเพื ่อสร้างผลผลิต โดยจะรายงานความก้าวหน้าในการลาไปเพิ่มพูนความรู้ฯ  
ทุกๆ 3 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งผลผลิตตามข้อตกลงและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ส่วนงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ต่อหัวหน้าส่วนงาน โดยผ่านผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ     
 
                                                                (ลงนาม)……….…………………. ……. 
                                                                                                            
                                                                   (………………………………..……) 
                                                                                                                  
                                                                                ผู้เสนอขออนุมัติ 

……………./………………/……….                                                                                          

 
ความเหน็ของหัวหนา้ส่วนงาน   
               ควรอนุมัติ       (โปรดให้เหตุผล)……………………………………………………....……. 
……………………………………………………………………………………………………………... 
               ไม่ควรอนุมัติ    (โปรดให้เหตุผล)………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………….….. 
            ทั้งนี้  ภาควิชา/ส่วนงานจะติดตามการลาไปเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการของ……………….............… 
……………………………….ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  และให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
 
                                                            (ลงชื่อ)……….………………….…………...                                                                                                                          
                                                                 (.………….……………………..…….)                                                                              
                                                                                
                                                                               หัวหน้าภาควิชา 

……………/………………/………….                                                                                            
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มติคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามโครงการ   
(โปรดแนบค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด้วย) 
ในการประชุมครั้งท่ี ………………เม่ือวนัที…่………เดอืน…………………..พ.ศ……………………… 
            ควรอนุมัติ     (โปรดให้เหตุผล)………………………………..………………………… ……. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่ควรอนุมัติ  (โปรดให้เหตุผล)……………….…………………………………………. …… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                  
                                                              (ลงชื่อ)……….………………….…………. 

                                                                                                          
(………………………………..……) 

ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพฯ 
                                                                                            

……………/……………/…………. 
 
มตคิณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัติลาไปเพิม่พูนความรู้ทางวิชาการประจ าส่วนงาน (กพส.) 
(โปรดแนบค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและแนบผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามแบบฟอร์มมาดว้ย) 
ในการประชุมครั้งท่ี ………………เม่ือวนัที…่………เดอืน…………………..พ.ศ………………………..... 
            ควรอนุมัติ     (โปรดให้เหตุผล)………………………………..…………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
            ไม่ควรอนุมัติ  (โปรดให้เหตุผล)……………….…………………………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                  
                                                              (ลงชื่อ)……….………………….…………. 

                                                                                                          
(………………………………..……) 

                                                                  ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
                                                                                                                    
                                                                   ……………/……………/…………. 
 
 
 
มติคณะกรรมการบริหารส่วนงาน  
ในการประชุมครั้งท่ี ………………เม่ือวนัที…่………เดอืน…………………..พ.ศ……………………… 
(ในวนัที่………….เดือน……………..พ.ศ………………คณะ/สถาบนั………………………………….. 
มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด..…….คน   มีอาจารย์ปฏบิัติหน้าที่ (ไม่รวมผู้ที่ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)….…..คน 
จึงอาจอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ได้………คน)  
        ในการขอลาไปเพิ่มพนูความรู้ทางวชิาการ ครั้งนี…้..…………………………….เป็นคนที่………….. 
ของจ านวนอาจารย์ที่ก าลังอยู่ในระหว่างการลาไปเพิ่มพูนความรูฯ้   
                                                             (ลงชื่อ)……….………………….…………. 

                                                                                                          
(………………………………..……) 

                                                                                                               
                                                                   คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบนั                                                                

                             …………/………………/…………. 
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คณะกรรมการกลั่นกรองการอนุมัตลิาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการประจ าส่วนงาน (กพส.) 
 
 ในการประชุมครั้งท่ี …………/……….เม่ือวนัที…่………เดอืน……………พ.ศ. …………  
 

ชื่อต ารา/งานวจิัยงาน/งานเขียนบทวิทยาการจากผลงานวิจัย/งานอืน่ๆ………………………..…………………  
เรื่อง………………………..……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อผู้แต่ง……………………………………………………………………………………………………. 

1. ปริมาณงาน : ………………………..……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. คุณภาพของงาน (ดูจาก proposal) :…………..…………..…………………………….…….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ประโยชน์ที่ส่วนงาน/มหาวิทยาลัยจะได้รับ : ………………..………………………..………....  
………………..…………..…………………………………………..………………………..………...... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิม่เติม : ………………..…………..…………………….....….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                                                                                           
(ลงชื่อ)……….….........………………. 

                                                                                                         
(………………..………………..……) 

                                                                   ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ                                                                                                  
                                                                  ……………/..……………/…………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


