
ขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(กรณีเอกสารหลักฐานฯ และผลงานครบถ้วน) 

 
ล าดับที่ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ผู้ขอฯ จัดท ำบันทึกข้อควำมขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
และส่งเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน  
+ แบบ ก.พ.อ. 03 (4 ชุด)  
+ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ต้องกลั่นกรองรูปแบบ  เช่น งำนวิจัย บทควำมทำง
วิชำกำร หนังสือ (ส ำนักพิมพ์/โรงพิมพ์) 9 ชุด 
+ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีต้องกลั่นกรองรูปแบบ เช่น ต ำรำ 4 เล่ม  

- เรียน อธิกำรบดี 

2. หน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ จัดท ำบันทึกข้อควำมถึงคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง
ผลงำนทำงวิชำกำร พร้อมส่งเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน
และผลงำนทำงวิชำกำรที่ไม่ต้องกลั่นกรองรูปแบบ และแบบ ก.พ.อ. 03 

อนุกรรมกำรฯ 3 คน 

3. อนุกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร  
ด ำเนินกำรกลั่นกรองเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน 
และผลงำนทำงวิชำกำร และแบบ ก.พ.อ. 03  ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน 

เฉพำะรูปแบบกำรพิมพ์และ
กำรอ้ำงอิง 

4. หน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ จัดท ำบันทึกข้อควำมขอส่งคืนเอกสำรหลักฐำน      
ทีใ่ช้ในกำรประเมินผลกำรสอนและผลงำนทำงวิชำกำร  
และแบบ ก.พ.อ. 03 ให้ผู้ขอฯ ปรับแก้ภำยใน 30 วัน 

 

5. ผู้ขอฯ จัดท ำบันทึกข้อควำมส่งเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผล       
กำรสอนและผลงำนทำงวิชำกำรที่ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของอนุกรรมกำร
กลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำร พร้อมส่งเอกสำร ดังนี้ 
- แบบ ก.พ.อ. 03 จ ำนวน 9 ชุด 
- เอกสำรหลักฐำนให้ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอน จ ำนวน 5 เล่ม  
- ผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวน 9 ชุด 
*กรณีที่คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ให้ท ำตำรำง
เปรียบเทียบกำรปรับแก้ จ ำนวน 1 ชุด พร้อมส่งเล่มเอกสำรกลับทั้งหมด 

- เรียน อธิกำรบดี 
 

6. คณะส่งรำยชื่อคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน - เรียน เลขำนุกำร ก.พ.ว. 
7. หน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ เสนอ ก.พ.ว. พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

ประเมินผลกำรสอน 
 

8. หน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ จัดท ำบันทึกข้อควำมส่งเอกสำรกำรประเมินผลกำร
สอนพร้อมทั้งค ำสั่งแต่งตั้งและแบบประเมินผลกำรสอนให้คณะอนุกรรมกำร
ประเมินกำรสอน 

- เรียน ประธำนอนุกรรมกำร
ประเมินผลกำรสอน  



ล าดับที่ การด าเนินการ หมายเหตุ 
9. คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอนด ำเนินกำรประเมินเอกสำรหลักฐำน    

ที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอนและวิธีกำรสอน พร้อมทั้งแจ้งข้อเสนอแนะ  
(ถ้ำมี) ภำยใน 60 วัน ให้ผู้ขอทรำบและน ำไปปรับแก้ไข นับแต่วันที่มีค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน 

 

10. ผู้ขอฯ ปรับแก้เอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรสอนและส่งให้
คณะอนุ ก ร รมกำ รประ เ มิ น ผลกำ รสอนตรว จสอบคว ำมถู ก ต้ อ ง 
พร้อมจัดท ำบันทึกข้อควำมขอส่งเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมิน 
ผลกำรสอนที่ปรับแก้แล้ว (ภำยใน 60 วัน) จ ำนวน 9 ชุด 

- เรียนประธำน ก.พ.ว. 
(ผ่ำนอธิกำรบดี) 
 

11. ประธำนคณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรสอน  
จัดท ำบันทึกข้อควำมแจ้งผลกำรประเมินกำรสอนให้ประธำน ก.พ.ว.  
และผู้ขอฯ รับทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอฯ ส่งเอกสำรหลักฐำนที่ใช้
ในกำรประเมินผลกำรสอนตำมข้อ 10. 
(ผลกำรประเมินผลกำรสอนที่ผ่ำนมำประเมิน มีอำยุ 2 ปี นับแต่วันที่รับทรำบ
ผลกำรประเมิน) 

- เรียนประธำน ก.พ.ว. 
(ผ่ำนอธิกำรบดี) 
- ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งฯ 

12. คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองผลงำนทำงวิชำกำรตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง ผลกำรสอน ผลงำนทำงวิชำกำร และจริยธรรมและจรรยำบรรณ
ทำงวิชำกำรของผู้ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด  

 

13. หน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ เสนอ ก.พ.ว. พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรม 
และจรรยำบรรณทำงวิชำกำร 

 

14. - คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรและ
จริยธรรม ด ำเนินกำรประผลคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ภำยใน  60 วัน 
 - กรณีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ให้ผู้ขอก ำหนด
ต ำแหน่งฯ ปรับแก้ภำยใน 90 วัน หลังจำกทรำบมติ และจัดท ำบันทึก
ข้อควำมขอส่งผลงำนทำงวิชำกำรท่ีแก้ไข 

- เรียนประธำน ก.พ.ว. 
(ผ่ำนอธิกำรบดี) 
 

15. หน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ เสนอ ก.พ.ว. พิจำรณำผลกำรประเมิน  
16. สภำวิชำกำร พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ ผลกำรประเมิน  
17. สภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำอนุมัติ/ไม่อนุมัติแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
 

18. แจ้งผลให้ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรทรำบ  
Update   1 ตุลาคม 2564 

 

 



ค าอธิบายเส้นทางเอกสาร 

กรณเีรียนอธิกำรบดี คือ ต้นเรื่องบันทึกผ่ำนควำมเห็นชอบจำกประธำนสำขำ-คณบดี-ธุรกำร ม. -อธก. 

กรณเีรียนประธำน ก.พ.ว. (ผ่ำนอธิกำรบดี) เหมือนกรณีเรียนอธิกำรบดี 

กรณเีรียนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร คือ ต้นเรื่อง+ธุรกำรหน่วยก ำหนดต ำแหน่งฯ 

 

 

 


