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ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
1. การขอรับการประเมินการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินการสอน
ขั้นที่ 1 ผู้เสนอขอฯ ส่ งเอกสารประกอบการสอนหรือ
เอกสารคาสอน ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้น
ขั้นที่ 2 ผู้เสนอขอฯ กรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์
บันทึกวิดีโอการสอน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการ
สอน (ไม่ควรเป็นชั่วโมงสอนบทนำ และควำมยำวในกำร
บันทึกวิดีโอไม่น้อยกว่ำสองชั่วโมง)

ขั้นที่ 3 ผู้เสนอขอฯ ยื่นเรื่องขอรับการประเมินผลการ
สอนและเอกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการสอน ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบเบื้องต้นจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการแล้ว ต่ อ
หน่วยบุคคล

ขั้นที่ 4 หน่ วยบุ คคล ตรวจสอบความถู กต้องครบถ้วน
ของเอกสารเพื่ อ เสนอคณ บดี อ นุ มั ติ แ ละ เสนอชื่ อ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
ขั้นที่ 5 หน่วยบุคคล ติดต่อทาบทามคณะอนุกรรมการ
และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน
ขั้นที่ 6 เลขานุการฯ ดาเนินการจัดทาบันทึกส่งเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอนให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินและกาหนดวันประเมินการสอน

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 2
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์บันทึกวิดีโอการสอน
แบบฟอร์ม กตว. 1
(ควรกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้า 7 วัน เพื่อจัดสรรลาดับการ
ให้บริการ)

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 3
1. แบบฟอร์มขอรับการประเมินผลการสอน แบบฟอร์ม กตว. 2
2. วิดิโอการสอน (กรณีขอบันทึกวิดีโอ)
3. เอกสารประกอบการสอน(กรณีขอ ผศ.) หรือเอกสารคา
สอน (กรณีขอรศ.)
4. มคอ.03
5. ผลการประเมินการสอนโดยนิสติ
6. ตัวอย่างข้อสอบหรือแบบฝึกหัด

ใช้เวลาดาเนินการพิจารณาประมาณ 3 วัน

ใช้เวลาดาเนินการพิจารณาประมาณ 20 วัน
หนังสือทาบทามเรียนเชิญเป็นคณะอนุกรรมการฯ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับการตอบรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 6
1. เอกสารตามขั้นตอนที่ 3
2. สาเนาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ
4. แบบประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน
(ใช้เวลาดาเนินการไม่เกิน 15 วัน)
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ขั้นที่ 7 คณะอนุ กรรมการฯ ดาเนินการประเมินการสอน
โดยดู จากวิ ดิ โอหรื อการสอนจริ ง และประเมิ น เอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน และส่งผลการประเมิน
ให้ เลขานุ การคณะอนุ กรรมการ ด าเนิ นการประมวลผล
คะแนนการสอนและเอกสารที่ ใช้ ประกอบการสอน และ
ขอให้คณะอนุกรรมการลงนามในแบบประเมินทั้งสองฉบับ
(เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการขออนุมัติจดั
ประชุมเพื่อดาเนินการประเมินและจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประเมินและการเดินทางของ
คณะอนุกรรมการ)

ขั้นที่ 8 ประธานคณะอนุกรรมการฯแจ้งผลการประเมินผล
การสอนและเอกสารประกอบการสอนแก่ผู้เสนอขอฯ
8.1 กรณีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ ผู้เสนอขอฯควรรีบ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการและส่งผล
การแก้ไขให้ประธานคณะอนุกรรมการฯพิจารณา
8.2 กรณี ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้เสนอขอฯควรรีบ
ปรั งปรุ งแก้ ไขและด าเนิ น การตามขั้ น ตอนเพื่ อ เข้ า สู่
กระบวนการประเมินรอบที่ 2 ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ใหม่

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 7
1. เอกสารตามขั้นตอนที่ 3
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ
3. แบบประเมินการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบการ
สอนหรือเอกสารคาสอน
(ใช้เวลาดาเนินการไม่เกิน 45 วัน)

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 8
1. บันทึกแจ้งผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน
2. แบบประเมินการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบการสอน
(ใช้เวลาดาเนินการไม่เกิน 7 วัน)
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ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
2. ขั้นตอนการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ขั้ นที่ 1 ผู้ เสนอขอจั ดท าบั นทึ กขอก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบคุณสมบัติ
และลงนามในแบบ ก.พ.อ. 03 และดาเนิ นการส่ งที่ หน่ วย
บุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 1
1. แบบฟอร์ม กตว. 3
2. แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03
3. แบบประเมินการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบการ
สอน
4. ผลงานทางวิชาการ แสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม
(ใช้เวลาดาเนินการไม่เกิน 3 วัน)

ขั้ นที่ 2 หน่ วยบุ คคลตรวจสอบความถู กต้ องและความ
เรียบร้อยในแบบ ก.พ.อ. 03 หากมีการแก้ไขให้ผู้เสนอขอฯ
รีบดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
แล้ วจึ งด าเนิ น การรั บ เรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งเข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 2
บันทึกเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมประจาคณะฯ
(ภายในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ)

ขั้ นที่ 3 คณบดี ลงนามในแบบ ก.พ.อ. 03 ที ผ่ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ในกรณี ที่ คณะกรรมการประจาคณะฯ มี มติ ให้ แก้ ไข รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ติดตามให้ผู้เสนอขอแก้ไขตามมติที่
ประชุมต่อไป

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 3
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
(ภายในเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ)

ขั้นที่ 4 หน่วยบุคคล ทาบันทึกข้อความ ขอส่งผลงานเพื่ อ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เอกสารประกอบ ขั้นตอนที่ 4
เอกสารตามขั้นตอนที่ 1 โดยผู้เสนอขอจะจัดเตรียมเอกสาร
ดังนี้
-แบบ ก.พ.อ. 03 ที่คณบดีลงนามแล้ว จานวน 40 ชุด
-แบบสรุปผลประเมินการสอนฯ จานวน 25 ชุด (พร้อมตัวจริง)
-เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคาสอน 2 เล่ม
-ผลงานทางวิชาการและแบบแสดงการมีส่วนร่วม จานวน 6 ชุด
-คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จานวน 1 ชุด
-มติคณะกรรมการประจาคณะฯ จานวน 1 ชุด
(ใช้เวลาดาเนินการไม่เกิน 3 วัน)

