คํานํา
คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ รวบรวมหลักเกณฑ ขั้นตอน การใชงานระบบขอตําแหนงทาง
วิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่อกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับผู
ขอตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย อยางละเอียด เพื่อใหผูใชงาน
เขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดอยางถูกตอง
ขอขอบพระคุณ หนวยงาน ผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของกับการเขียนคูมือปฏิบัติงาน การใชงานระบบขอ
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่ อ กรอกแบบคํ า ขอตํ า แหน ง ทาง
วิ ช าการสํ า หรั บ ผู ข อตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ ค ณะ/ส ว นงาน และเจ า หน า ที่ สํ า นั ก กิ จ การวุ ฒ ยาจารย ฉ บั บ นี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบสอบคูมือการปฏิบัติงาน
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานเปนอยางดียิ่ง
ทั้งนี้ หากเกิดขอผิดพลาดหรือชอบกพรอง ผูเขียนใครขอนอมรับและจะนําไปปรับปรุงแกไขเพื่อใหคูมือการ
ปฏิบัติงานมีความถูกตองและสมบูรณตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัตคิ วามเปนมา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการจัดการ ซึ่งคณะ
ผูบริหารไดกําหนดนโยบายใหมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในกระบวนการบริหารจัดการอยางเหมาะสม และคุมคา จึงมีแนวคิดให
จั ด ทํ า เป น โครงการพั ฒ นา CU Data Gateway เพื่ อ ให มี ก ารเชื่ อ มต อ ข อ มู ล ของหน ว ยงานต า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2561)
สํานักกิจการวุฒยาจารย เปนหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารย และนักวิจัย ซึ่งผูขอตําแหนงทางวิชาการรวบรวมผลงานทางวิชาการ เพื่อประกอบการพิจารณา
และเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแลวจะตองมีการจัดเก็บขอมูลของผูขอตําแหนง เพื่อใชในการสืบคนและ
สําหรับอางอิงตอไป ในขณะนี้มีจํานวนเอกสารที่ตองเก็บรักษาในปริมาณเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทําใหหนวยงาน
ประสบปญหาดานสถานที่ที่มีจํากัดสําหรับจัดเก็บเอกสาร ดังนั้น ทางสํานักกิจการวุฒยาจารย จึงมีความ
ประสงคที่จะนํานวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูล การ
ประมวลผลขอมูล และกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพการเขาถึงการใชงานของผูรับบริการสะดวกมากขึ้น
อีกทั้งจะทําใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ดวยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อันไดแก สํานักบริหารวิจัย
สํานักงานการทะเบียน สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไดจัดทํารวมจัดทําระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ขึ้นมาใช
ระบบเปนศูนยกลางขอมูลในการขอตําแหนงทางวิชาการ เชื่อมโยงการทํางานกับสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
และลดความซับซอนในการทํางาน ทําใหเกิดความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ไดเปดใหใช
งานในเมื่อไมกี่ปที่ผานมา ดังนั้น ทางสํานักกิจการวุฒยาจารย จึงมีความประสงคที่จะจัดทําคูมือปฏิบัติงานการ
ใชงานระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่อกรอกแบบคําขอ
ตําแหนงทางวิชาการสําหรับผูขอตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย
เพื่อลดความผิดพลาดของผูใชงานหรือผูรับบริการของระบบดังกลาว อีกทั้งยังทําใหผูรับบริการระบบกรอก
ข อ มู ล ผลงานทางวิ ช าการและผลงานวิ จั ย (e-RM) ใช ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง อย า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
1. เพื่อใหผูขอตําแหนงทางวิชาการตระหนักและเขาใจในหลักเกณฑการขอตําแหนง
2. เพื่อใหผูขอตําแหนงเขาใจขั้นตอนในการขอตําแหนงทางวิชาการ
3. เพื่อใหผูขอตําแหนงและเจาหนาที่ที่ดูแลงานการขอตําแหนงทางวิชาการเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และสามารถใชงานในระบบการขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management
(e-PM) อยางถูกตอง
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหผูขอตําแหนงทางวิชาการเขาใจในหลักเกณฑการขอตําแหนงมากยิ่งขึ้น
2. ทําใหผูขอตําแหนงเขาใจขั้นตอนในการขอตําแหนงทางวิชาการ
3. ทําใหผูขอตําแหนงและเจาหนาที่ที่ดูแลงานการขอตําแหนงทางวิชาการเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และสามารถใชงานในระบบการขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management
(e-PM) อยางถูกตอง
1.4 ขอบเขต
คูมือฉบับนี้เปนการอธิบายใหผูขอตําแหนงทางวิชาการ หรือเจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่
สํานักกิจการวุฒยาจารย ใหเขาใจในหลักเกณฑรวมไปถึงขั้นตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ ขั้นตอนการ
ใชงานระบบการขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ในการกรอก
แบบคําขอตําแหนงเทานั้น (วจ.01 หรือ ก.พ.อ.03) ซึ่งประกอบดวย 5 สวน เทานั้น
1.5 คําจํากัดความ
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานในครั้งนี้จะแสดงขั้นตอนการใชงานระบบขอตําแหนงทางวิชาการอยาง
ละเอียด และไดใหความหมายและคําจํากัดความ ดังนี้
คูมือปฏิบัติงาน หมายความวา เอกสารแสดงเสนทางขั้นตอนการทํางานตั้งแตจุดเริ่มตนจนสิ้นสุด
โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ของการกรอกแบบคําขอ
ตําแหนงทางในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)
แบบคําขอตําแหนง หมายความวา แบบฟอรมที่กรอกรายละเอียดสําหรับการขอตําแหนง หรือ
เรี ย กชื่ อ ย อ ว า วจ.01 กรณี ส ถานภาพเป น พนั ก งานของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย หรื อ ก.พ.อ. 03
กรณีสถานภาพเปนขาราชการ
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน หมายความวา เจาหนาที่สายปฏิบัติการของคณะ วิทยาลัย สํานัก หรือสวน
งานอื่น ๆ ที่ดําเนินการเรื่องการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหกับอาจารย
เจาหนาที่ วจ. หมายความวา เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยที่ดําเนินการเรื่องการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการใหกับอาจารย
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ หมายความว า ตํ า แหน ง ของบุ ค คลในแวดวงวิ ช าการสํ า หรั บ นั ก วิ ช าการ
อาจารย หรือนักเรียนในการทําวิจัย และการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
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ระบบขอตํ า แหนง ทางวิชาการ หมายความวา ระบบการกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ
ออนไลน หรือที่เรียกวา Electronic Promotion Management (e-PM)
ระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย หมายความวา ระบบที่ผูขอตําแหนงสามารถ
เขาไปกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย หรือที่เรียกวา Electronic research Management (eRM)

บทที่ 2
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักกิจการวุฒยาจารย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การจั ด ทํ า คู คื อ การปฏิ บั ติ ง านการใช ง านระบบขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ Electronic Promotion
Management (e-PM) เพื่อกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับผูขอตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวน
งาน และเจ า หน า ที่ สํ า นั ก กิ จ การวุ ฒ ยาจารย เป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก กิ จ การวุ ฒ ยาจารย สํ า นั ก งานสภา
มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดทําเพื่อใหผูใชงานเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดอยาง
ถูกตอง ซึ่งสํานักกิจการวุฒยาจารย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีโครงสรางและ
หนาที่ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
2.1 โครงสรางหนาที่ ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ

ภาพที่ 1 โครงสรางสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
(ที่มา: สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.chula.ac.th)
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2.1.1 สํานักกิจการวุฒยาจารย
สํานักกิจการวุฒยาจารยเปนสวนงานภายใตสํานักงานสภามหาวิทยาลัย แตขึ้นตรงตอคณะวุฒยา
จารย ทําหนาที่รับผิดชอบในกิจการที่เกี่ยวของกับงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะวุฒยาจารย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย (สํานักกิจการวุฒยาจารย, 2564)
โครงสรางของสํานักกิจการวุฒยาจารย
ผูอํานวยการ
สํานักกิจการวุฒยาจารย (P5)
นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล

หัวหนากลุมภารกิจ
ตรวจสอบงานตําแหนงวิชาการ
สายวิทยาศาสตร (P6 ป.โท)
นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ

จนท. สํานักงาน
(P7 ป.โท)

จนท. สํานักงาน
(P7 ป.โท)

นางสาววลัยลักษณ
หอมชิต

นางธัญพร
เจียเพิ่มพูนอนันต

หัวหนากลุมภารกิจ
ตรวจสอบงานตําแหนงวิชาการ
สายสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
และสารสนเทศ (P6 ป.โท)
นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา
จนท. สํานักงาน
(P7 ป.โท)
นางชิษณุชา
จั่นวงษ

จนท. สํานักงาน
(P7 ป.โท)
นางสาวอารยา
สนโต

จนท. สํานักงาน
(P7 ป.ตรี)
นางสาวเมธาวี คิดเห็น

ภาพที่ 2 โครงสรางสํานักกิจการวุฒยาจารย
(ที่มา: สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 846 วันที่ 24 ธันวาคม 2563)
ผูอํานวยการ นางสาวนัทชา ปรีชาวัฒนสกุล
หมายเลขโทรศัพทติดตอภายใน 0-2218-3378
หัวหนากลุมภารกิจตรวจสอบงานตําแหนงวิชาการ สายวิทยาศาสตร นางสาวภัคจิรา กุลดิลก
สัมพันธ
รับผิดชอบ คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข สถาบัน
เทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร และสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3375
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หัวหนากลุมภารกิจตรวจสอบงานตําแหนงวิชาการ สายสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร/นักวิจัย/
อาจารยสอนภาษาตางประเทศ และสารสนเทศ นางสาวคุณาสิริ เกตุปมา
รับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร วิทยาลัย
ประชากรศาสตร และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3457
เจาหนาทีส่ ํานักงาน นางชิษณุชา จั่นวงษ
รับผิดชอบ คณะนิเทศศาสตร คณะจิตวิทยา สถาบันวิจัยพลังงาน สถาบันการขนสง สถาบันวิจัย
สังคม
สถาบันไทยศึกษา และงานสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3387
เจาหนาทีส่ ํานักงาน นางสาววลัยลักษณ หอมชิต
รับผิดชอบ คณะสหเวชศาสตร คณะวิทยาศาสตร วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี สํานักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3376
เจาหนาทีส่ ํานักงาน นางสาวอารยา สนโต
รับผิดชอบ คณะครุศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร คณะอักษรศาสตร
สถาบันเอเชียศึกษา และสถาบันภาษา
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3456
เจาหนาทีส่ ํานักงาน นางธัญพร เจียเพิ่มพูนอนันต
รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะวิทยาศาสตรการ
กีฬา คณะสถาปตยกรรมศาสตร
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3459
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป นางสาวเมธาวี คิดเห็น
หมายเลขโทรศัพท 0-2218-3374
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2.1.2 ภาระงานของสํานักกิจการวุฒยาจารย
ตารางที่ 1 แสดงภาระงานของสํานักกิจการวุฒยาจารย
ภาระงานของสํานักกิจการวุฒยาจารย
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน ง ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยไดรับเงินเดือนขั้นสูง เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
2.. พิจารณากลั่นกรองการกําหนดตําแหนงศาสตราจารยพเิ ศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ เสนอตอสภามหาวิทยาลัย
3. พิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน ง นั ก วิ จั ย และอาจารย ส อนภาษาต า งประเทศ เสนอต อ สภา
มหาวิทยาลัย
4. โครงการที่จัดทําเพื่อสนับสนุนงานขอตําแหนงตาง ๆ
4.1 โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
กลุมนักวิจัย และกลุมอาจารยสอนภาษาตางประเทศ
ของสํานักกิจการวุฒยาจารย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4.2 โครงการประชุมสัมมนา
เพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการของสํานักกิจการ
วุฒยาจารย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
4.4 โครงการอบรม เรื่ อ ง การใช ง านระบบการขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ Electronic Promotion
Management (E-PM) (๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
5. จัดทําขอบังคับ
5.1 ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
6. จัดทําประกาศ
6.1 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย
6.2 ประกาศคณะวุฒ ยาจารย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนั บเวลาดํารงตํ า แหนง และปฏิบั ติหน า ที่ ใ น
ตําแหนงทางวิชาการ
6.3 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง การขอเทียบตําแหนงทางวิชาการ
6.4 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน
และเอกสารคําสอน
6.5 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร และลักษณะคุณภาพของ
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน
6.6 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะการเผยแพร ลักษณะคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ และแบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวม
6.7 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ การพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ แบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ และแบบเสนอแตงตั้งกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
6.8 ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอทบทวนผลการพิจารณางานทางวิชาการ
7. จัดทํารายชื่อผูที่ขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการที่แตกตาง
ไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ.กําหนด
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2.1.3 หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน นางชิษณุชา จัน่ วงษ
รั บ ผิ ด ชอบ คณะนิ เ ทศศาสตร คณะจิ ต วิ ท ยา สถาบั น วิ จั ย พลั ง งาน สถาบั น การขนส ง
สถาบันวิจัยสังคม สถาบันไทยศึกษา และงานสารสนเทศ
ตารางที่ 2 แสดงภาระงานตําแหนงเจาหนาที่สํานักงาน
ตําแหนงเจาหนาทีส่ ํานักงาน

1. ดานปฏิบัติการ
1.1 ดําเนินการเรื่องการขอตําแหนงทางวิชาการของศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผู ช ว ยศาสตราจารย ศาสตราจารย พิ เ ศษ รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ยศาสตราจารย พิ เ ศษ และ
ศาสตราจารยไดรับเงินเดือนขั้นสูง
1.2 ดําเนินการเรื่องการขอตําแหนงที่สูงขึ้นของนักวิจัย และอาจารยสอนภาษาตางประเทศ
1.3 รวบรวมจัดเก็บฐานขอมูล และทําสถิติของผูขอตําแหนงทางวิชาการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป
1.4 เตรียมขอมูลสําหรับการประชุมคณะวุฒยาจารยทุกเดือน รูปแบบ PowerPoint รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
พรอมผลงานของผูขอตําแหนง
1.5 ดําเนินการรวบรวมรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตําแหนง ศาสตราจารยพิเศษ, ศาสตราจารย, รองศาสตราจารย
และผูทรงคุณวุฒิ
1.6 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบปญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ และเขารวม
ประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับการแตงตั้ง
2. ดานการวางแผน
2.1 รวมดําเนินการจัดทําแผน ขั้นตอนปฏิบัติงาน จัดเก็บขอมูลตามแผน เชน ขอตกลงการจัดทําผลผลิต
และเปาหมายตัวชี้วัด (SDA) แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน
2.2 เก็บขอมูลเปนระบบสารสนเทศ เพื่อใชในประเมนผลการปฏิบัติงาน
3. ดานการประสานงาน
3.1 รวมประชุมคณะวุฒยาจารย (วจ.) ทุกเดือน
3.2 รวมประชุมกับคณะอนุวุฒยาจารยประจําสวนงาน (อ.วจ.) ของสวนงานที่รับผิดชอบ
3.3 ร ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของส ว นงานที่
รับผิดชอบ
3.4 ประสานงานกับสวนงานและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการขอตําแหนงทาง
วิชาการ
4. ดานการบริการ
4.1 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการขอตําแหนงทางวิชาการแกสวนงานและบุคลากร
4.2 ใหบริการขอมูลของหนวยงานในเว็บไซต
4.3 ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับระบบ e-PM

บทที่ 3
หลักเกณฑวิธีการปฏิบตั งิ านสําหรับผูขอตําแหนง
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย
การจั ด ทํ า คู คื อ การปฏิ บั ติ ง านการใช ง านระบบขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ Electronic Promotion
Management (e-PM) เพื่อกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับผูขอตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวน
งาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย มีหลักเกณฑ และวิธีการปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมหลายขั้นตอน
ดังนั้น ผูปฏิบัติการและผูรับบริการจะตองศึกษาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ถูกตอง ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 การขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามขอบังคับ ประกาศ และเอกสารอืน่ ๆ
มหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่จัดใหมีการพัฒนาทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการนําผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และทรัพยสินทางปญญาไปใชใหเปนประโยชน ไดกําหนด
หลักเกณฑการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเพื่อเปนชองทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย ไดนําความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ
ตนนํามาใชในการแกไขปญหา และพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาไทย
กาวสูความเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
จึ ง ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ให บุ ค คลให ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ซึ่งการขอตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน ผูขอตําแหนงสามารถเลือกขอ
กําหนดตแหนงทางวิชาการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู ข อตํ าแหน งทางวิ ชาการที่ เป นขาราชการ สามารถขอตําแหนงโดยใช ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
ห ลั ก เ ก ณ ฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ต ง ตั้ ง บุ ค ค ล ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ผู ช ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 หรือประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2563
2. ผู ข อตํ า แหน ง ทางวิ ช าการที่ เ ป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สามารถขอตํ า แหน ง โดยใช ข อ บั ง คั บ
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ว า ด ว ย การกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของคณาจารย ป ระจํ า ที่ เ ปน พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 หรือขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวย การกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
เปาประสงคของการดําเนินการในการขอตําแหนงทางวิชาการ
• ความเที่ยงธรรม
• ความมีศักดิ์ศรีของตําแหนงทางวิชาการและของผูดํารงตําแหนงฯ
• ความรวดเร็ว
• ความถูกตอง
• ความเปนกัลยาณมิตร
โดยหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วได ถู ก ประกาศไว ใ น เรื่ อ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง ทางวิ ช าการจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (สํานักกิจการวุฒยาจารย ,2561)
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3.1.1 ขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับการขอตําแหนง
ตารางที่ 3 แสดงขอบังคับและประกาศที่เกี่ยวของกับการขอตําแหนง
สําหรับขาราชการ
เกณฑ 2560
เกณฑ 2563

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2560
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 (28 ก.ย. 2561)
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งใหบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 (30 ต.ค. 2561)

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2563
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2563

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เกณฑ 2561
เกณฑ 2564

1. ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวย การกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
2. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง คณะอนุวุฒยาจารย พ.ศ.
2561
3. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนับ
เวลาดํารงตําแหนงและปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2561
4. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง การขอเทียบตําแหนงทาง
วิชาการ
5. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอน สอน พ.ศ. 2561
6. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะ
การเผยแพร และลักษณะ
คุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคํา
สอน สอน พ.ศ. 2561
7. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะ
การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการ และ
แบบแสดงหลักฐานการมีสวน
รวม พ.ศ. 2561
8. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ การ
พิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ แบบคําขอตําแหนงทาง
วิชาการ และแบบเสนอแตงตั้ง
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2561
9. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอ
ทบทวนผลการพิจารณางานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2561

1. ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยวาดวย การกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจําที่เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
2.ประกาศคณะวุฒยาจารย เรื่อง
คณะอนุวุฒยาจารย พ.ศ. 2564
3. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการนับ
เวลาดํารงตําแหนงและปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2564
4. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง การขอเทียบตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ. 2564
5. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการสอน เอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารคํา
สอน สอน พ.ศ. 2564
6. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะ
การเผยแพร และลักษณะ
คุณภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคํา
สอน สอน พ.ศ. 2564
7. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง คํานิยาม รูปแบบ ลักษณะ
การเผยแพร ลักษณะคุณภาพ
ของผลงานทางวิชาการ และ
แบบแสดงหลักฐานการมีสวน
รวม พ.ศ. 2564
8. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง ขั้นตอนในการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ การ
พิจารณากําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ แบบคําขอตําแหนงทาง
วิชาการ และแบบเสนอแตงตั้ง
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
พ.ศ. 2564
9. ประกาศคณะวุฒยาจารย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอ
ทบทวนผลการพิจารณางานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2564
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3.1.2 ขัน้ ตอนการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ตารางที่ 4 แสดงขั้นตอนการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ขั้นตอน

1

ผูขอตําแหนง

2
3

เจาหนาที่คณะ/
สวนงานที่ไดรับมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารสวนงาน

4

คณะอนุวุฒยาจารย

5

คณะวุฒยาจารย

6
7

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ
คณะอนุวุฒยาจารย

8

คณะวุฒยาจารย

9

สภามหาวิทยาลัย

10 คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ

ตําแหนงทางวิชาการของ
ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
11 คณะกรรมการขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(กรณีขาราชการ)

รายละเอียด

ผูข อตําแหนงตองยื่นเอกสารและผลงานทางวิชาการที่จะใชเสนอขอใหกับ
เจาหนาที่ของคณะ/สวนงาน
เจาหนาที่คณะ/สวนงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบ
เจาหนาที่คณะ/สวนงานจะสงเรือ่ งใหกับคณะกรรมการบริหารสวนงานเพื่อ
ประเมินการสอนและตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมการบริหาร
สวนงานพิจารณาเรียบรอยแลว เจาหนาที่คณะ/สวนงานจัดทําเอกสารเพื่อ
เขาที่ประชุมอนุวุฒยาจารย
เจาหนาทีค่ ณะ/สวนงานจะตองนัดประชุมคณะอนุวุฒยาจารยเพื่อพิจารณา
เอกสาร ผลงานทางวิชาการ และเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
เจาหนาที่คณะ/สวนงานจะเตรียมเอกสารฉบับจริงและผลงานทางวิชาการ
ของผูขอตําแหนงสงมาใหสํานักกิจการวุฒยาจารยเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารทั้งหมดกอนนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะวุฒยาจารยใหเสนอแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการของผูขอตําแหนง สํานักกิจการวุฒ
ยาจารยจะดําเนินการจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทํา
หนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการเปนเวลาประมาณ 2 เดือน
กรณีผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยหลังจากผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินผลงานเรียบรอยแลว เจาหนาคณะ/สวนงานจะนัดประชุมคณะอนุ
วุฒยาจารยเพื่อพิจารณาผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิและสงผลการ
ประเมินใหกับสํานักกิจการวุฒยาจารยเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารทั้งหมดกอนนําผลการประเมินเขาที่ประชุมคณะวุฒยาจารยเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ
เจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยายาจารย ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงและผลกา
รพิจรารณาผลงานทางวิชาการของผูข อตําแหนงกอนนําเรื่องเขาที่ประชุมคณะ
วุฒยาจารยใหพิจราณาผลงานทางวิชาการของผูขอตําแหนง
สํานักกิจการวุฒยาจารยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบกอนใหสํานัก
บริหารทรัพยากรมนุษยออกคําสั่งแตงตั้งตอไป
กรณีขาราชการ: เมื่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อเห็นชอบกอนใหสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษยดําเนินการสงเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหนง
ทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (อ.ก.พ.อ.)
คณะอนุกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) พิจารณา
ตรวจสอบ ในขั้นตอนนี้อาจมีการทักทวงไดหากมีเรื่องสงสัยหรือขอเอกสาร
เพิ่มเติมหาก ก.พ.อ เห็นชอบก็จะแจงกลับมายังสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป

(ขั้นตอนการพิจารณากําหนดตําแหนงทางวิชาการ, 2563)
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3.1.3 การเตรียมตัวกอนขอตําแหนงทางวิชาการ และการเตรียมเอกสารสําหรับผูขอกําหนด
ตําแหนง
1)

ศึกษาหลักเกณฑจากขอมูลขอบังคับ ประกาศ โดยสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตของสํานัก
กิจการวุฒยาจารย http://www.fpcs.chula.ac.th
• ควรศึกษา ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ แบบฟอรมใหเขาใจ ซึ่งปจจุบันคณาจารยที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขอตําแหนงโดยใชขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วา
ดวย การขอตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2561 หรือ พ.ศ. 2564 ก็ได สวนคณาจารยที่เปนขาราชการ สามารถขอตําแหนงโดยใช
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 หรือ พ.ศ. 2563
ไดถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
• ควรพิจารณาสาขาวิชา และอนุสาขาวิชาที่ขอตําแหนงใหตรงกับความเชี่ยวชาญ และ
ตรงกับสาขาวิชาที่กําหนดไว
• ควรศึกษาวาตําแหนงทางวิชาการที่จะขอตําแหนงทางวิชาการมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงอยางไร โดยคํานึงถึง
• ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ และชั่วโมงสอนและผลการประเมินการสอน
• ควรศึกษาวาแตละตําแหนงกําหนดระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการอยางไร
2) กรอกขอมูลผลงานทางวิชาการที่จะใชขอตําแหนงและผลงานวิชาการยอนหลังที่เคยใชขอ
ตําแหนงโดยกรอกขอมูลผานระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) ที่
เว็บไซต https://erm.research.chula.ac.th/
3) กรอกแบบฟอรม วจ.01 (กรณีเปนพนักงานมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ.อ. 03 (กรณีเปน
ขาราชการ) ในระบบ e-PM
4) ผูขอตําแหนงตองจัดเตรียมผลงานทางวิชาการสําหรับการยื่นขอตําแหนงดวยตนเอง และ
เอกสารอื่นดังนี้
• แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)
• แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่นําเสนอเพื่อประเมินผลการสอน)
• แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ)
• แบบ วจ.05 (แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ
• แบบ วจ.06 (หลักฐานแสดงการเผยแพรงานวิจัยฉบับสมบูรณ (กรณีรับทุน)
• แบบ วจ.06/1 (หลักฐานแสดงการเผยแพรงานวิจัยฉบับสมบูรณ (กรณีไมไดรับทุน)
• เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน สําหรับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
• CU-CAS และ ประมวลรายวิชา
หมายเหตุ แบบคําขอตําแหนงทางวิชาการที่ยื่นตอสภามหาวิทยาลัยแลวจะแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใด ๆ ไมได
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3.2 ระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)
สํานักกิจการวุฒยาจารย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดมีการพัฒนางานดานการขอตําแหนงทาง
วิชาการใหระบบเปนศูนยกลางขอมูล เชื่อมโยงการทํางานกับสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และลดความ
ซับซอนในการทํางาน เพิ่มความคลองตัว และสามารถเชื่อมโยงข อมูลตาง ๆ ที่ใชในกรอกแบบฟอรม ขอ
ตําแหนงทางวิชาการออนไลน โดยไดรับความรวมมือจากสํานักบริหารวิจัย สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานการทะเบียน โดยผานระบบ DATA GATEWAY ของสํานักบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยความรวมมืออยูในรูปแบบดังนี้
1) สํานักบริหารวิจัย ใหคณาจารยกรอกขอมูลผลงานวิชาการตาง ๆ เพื่อเปนฐานขอมูลไวในที่เดียวกัน
เพื่อใชสําหรับการขอตําแหนงทางวิชาการระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (eRM)
2) สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ใหขอมูลพื้นฐานของคณาจารยในการกรอกแบบฟอรมขอตําแหนง
ออนไลน คือ 1.ชื่อ-สกุล 2.สังกัดสวนงาน 3.วันเดือนปเกิด 4.คุณวุฒิการศึกษา
3) สํานักการทะเบียน ใหขอมูลพื้นฐานของคณาจารยในการ กรอกแบบฟอรมขอตําแหนงออนไลน คือ
ภาระงานสอนยอนหลัง 3 ป โดยมีขอมูล 1.รายวิชา 2.รหัสวิชา 3.ภาคการศึกษา ใหเลือกระบุ
4) สํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนฐานขอมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากหลายหนวยมาใช
รวมกัน โดยผานระบบ DATA GATEWAY ของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 3 ความรวมมือของสวนงานตาง ๆ ในการจัดทําระบบ e-PM
(ที่มา: การใชงานระบบการขอตําแหนงทางวิชาการ, 2562)

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงานสําหรับผูขอตําแหนง
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย
การจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านการใช ง านระบบขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ Electronic Promotion
Management (e-PM) เพื่อกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับผูขอตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวน
งาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย ผูปฏิบัติงานตองมีความรูและทักษะที่เกี่ยวของขอบังคับและ
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด และอาศัยความชํานาญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูจัดทําไดทําขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยละเอียด ดังตอไปนี้
4.1 การกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ
4.1.1 แบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ (วจ.01 หรือ ก.พ.อ.03)
ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
ตารางที่ 5 แสดงผูดําเนินการกรอกขอมูลสวนตาง ๆ
ลําดับ
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4

รายละเอียด
แบบประวัติสวนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประเมินคุณสมบัติโดยผูบ ังคับบัญชา
แบบประเมินผลการสอน
แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

สวนที่ 5 มติสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผูดําเนินการกรอกขอมูล
ผูขอตําแหนง
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือเจาหนาที่สํานัก
กิจการวุฒยาจารย
เจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือเจาหนาที่สํานัก
กิจการวุฒยาจารย

สวนที่ 1 สําหรับผูข อตําแหนง มีทั้งหมด 5 สวน ดังนี้
1) แบบประวัติสวนตัว
2) ประวัติการทํางาน
3) ภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานที่ทําโดยความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัด)
4) ผลงานทางวิชาการ (ที่จะใชขอตําแหนง)
5) ผลงานทางวิชาการ (ที่เคยใชขอตําแหนง)
กรณีขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยกรอกขอมูลใหครบ 4 สวน คือ แบบประวัติสวนตัว ประวัติการ
ทํางาน ภาระงานยอนหลัง 3 ป และผลงานทางวิชาการ
กรณีขอตําแหนงรองศาสตราจารย และศาสตราจารยกรอกขอมูลใหครบ 5 สวน คือ แบบประวัติ
สวนตัว ประวัติการทํางาน ภาระงานยอนหลัง 3 ป และผลงานทางวิชาการที่เคยใชขอตําแหนง และผลงาน
ทางวิชาการที่จะขอตําแหนง
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4.1.2 ขัน้ ตอนการกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ สวนที่ 1 สําหรับผูข อตําแหนงผานระบบ
ขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
1
• ผูขอตําแหนงศึกษาเกณฑตาง ๆ และจัดเตรียมผลงานทางวิชาการที่จะใชยื่นขอตําแหนง
2
• ผูขอตําแหนงกรอกผลงานทางวิชาการทีจ่ ะใชขอตําแหนงในระบบกรอกขอมูลผลงานทาง
วิชาการและผลงานวิจัย (e-RM)

3

• ผูขอตําแหนงกรอกแบบคําขอตําแหนง (วจ.01 หรือ ก.พ.อ. 03) ในระบบตําแหนงทาง
วิชาการ (e-PM)

4

• ผูขอตําแหนงกรอกแบบคําขอตําแหนงใหครบทั้งหมด

5

• ผูขอตําแหนงตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง สามารถพิมพเอกสารมาตรวจทานได

6

• ผูขอตําแหนงสงเอกสารในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ และสามารถตรวจสอบสถานะการ
ดําเนินการผานระบบระบบขอตําแหนงดูจากแถบสถานะ เมนู My Request

7

• เจาหนาที่คณะ/สวนงานตรวจสอบแบบคําขอตําแหนงใหถูกตอง และรับเอกสารแบบคําขอ
ตําแหนงในระบบขอตําแหนง
• หากมีการแกไขผูขอตําแหนงไดรับการแจงขอมูลผาน e-mail chula หรือสามารถเขาไปใน
ระบบขอตําแหนงดูจากแถบสถานะ เมนู My Request

8

• เจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารยตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง และรับเอกสารแบบคําขอ
ตําแหนงในระบบขอตําแหนง
• หากมีการแกไขผูขอตําแหนงไดรับการแจงขอมูลผาน e-mail chula หรือสามารถเขาไปใน
ระบบขอตําแหนงดูจากแถบสถานะ เมนู My Request

9

• หากผลการพิจารณาเรียบรอยแลว
• ผูขอตําแหนงไดรับการแจงผลการพิจารณาผาน e-mail chula หรือสามารถเขาไปในระบบ
ขอตําแหนงดูจากแถบสถานะ เมนู My Request
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทํางานในระบบขอตําแหนงวิชาการ

15

การกรอกแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการโดยมีอธิบายรายละเอียดการกรอกในแตละสวนตามดังตอไปนี้
1) เขาเว็บไซต https://epm.fpcs.chula.ac.th หรือเขาผานเว็บไซตของสํานักกิจการวุฒยาจารย
www.fpcs.chula.ac.th และทําการคลิก “เขาสูระบบขอตําแหนง e-PM” ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หนาตางเว็บไซต https://epm.fpcs.chula.ac.th
2) Log in โดยใส username และ password ของ Chula Account ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หนาตาง Log in เขาสูระบบ
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3) เมื่อ Log in แลวจะพบหัวขอบนหนาจอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. My Work List คือ การแสดงงานที่รอการอนุมัติ สามารถกําหนดรายละเอียดในการคนหาและ
จัดการเอกสารได
2. My Request คือ การแสดงงานที่อยูในกระบวนการทํางาน และงานที่ไดรับการอนุมัติแลว
3. Create Promotion คือ การสรางเอกสารแบบคําขอตําแหนง ประกอบดวย
• วจ.01 พนักงานมหาวิทยาลัย
• วจ.01 นักวิจยั
• วจ.01 อาจารยสอนภาษาตางประเทศ
• ก.พ.อ. 03 ขาราชการ
4. Promotion History คื อ การเพิ่ ม ผลงานวิ ช าการที่ ใ ช ข อตํ า แหน ง ย อ นหลั ง เช น หากจะขอ
ตําแหนงตําแหนงศาสตราจารย ตองกรอกผลงานทางวิชาการที่เคยใชในตอนที่ขอตําแหนงรอง
ศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยดวย ตามภาพที่ 7
1

2

3
4

ภาพที่ 7 หนาตางระบบเมื่อเขาสูระบบแลว
5. คลิกเลือกเมนู Create Promotion เพื่อเลือกแบบฟอรมที่ตองการสรางแบบคําขอตําแหนงจากนั้น
คลิก Promotion Request ตามภาพที่ 8
5

ภาพที่ 8 หนาตางระบบเมื่อเขาสูระบบแลว (1)
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6. คลิกเลือกประเภทแบบฟอรมที่ตองการ จากนั้น คลิก “ตกลง” ตามภาพที่ 9

6

ภาพที่ 9 ตัวเลือกประเภทเอกสารขอการเลือ่ นตําแหนง

18

การกรอกแบบประวัติสวนตัว
• ระบบจะนําขอมูลชื่อของผูขอตําแหนง นามสกุล วัน/เดือน/ปเกิด สังกัด ภาควิชา* จากขอมูล
ของสํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย โดยแสดงผลอัตโนมัติ
• อายุ* ระบบคํานวณอายุใหโดยอัตโนมัติ

ขอขมูอลมูจากสํ
ยากร
ลจากสําานันักกบริ
บริหหารทรั
ารทรัพพยากร
มนุ
ษ
ย
มนษย

ภาพที่ 10 หนาตางการกรอกแบบประวัติสวนตัว

1. ผู ข อตํ า แหน ง คลิ ก เลื อ กตํ า แหน ง ทางวิ ช าการที่ ต อ งการขอตํ า แหน ง
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ตามภาพที่ 11

1

ภาพที่ 11 หนาตางตัวเลือกตําแหนงทางวิชาการที่ตองการรองขอ

ผู ช ว
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2. เลือกวิธีการที่ใชขอตําแหนงวาเปนวิธีปกติหรือวิธีพิเศษ และเปนแบบใด ทั้งนี้ผูขอตําแหนงควร
ศึกษาขอบังคับที่เกี่ยวของกอนวาจะยื่นกําหนดตําแหนงแบบใด ตามภาพที่ 12

2

ภาพที่ 12 หนาตางตัวเลือกวิธีการที่ใชขอตําแหนงวาเปนวิธีปกติ หรือวิธีพิเศษ หรืออื่น ๆ

3. คลิ ก เลื อ กกลุ ม สาขาวิ ช าที่ สั ง กั ด ซึ่ ง ระบบจะมี 4 กลุ ม สาขาวิ ช าให เ ลื อ ก คื อ กลุ ม สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร และกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตร ตามภาพที่ 13 ผูขอตําแหนงตองเลือกกลุมสาขาวิชาใหตรงกับสวนงาน
ของตนเอง

3

ภาพที่ 13 หนาตางตัวเลือกลุมสาขาวิชาที่สังกัด
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4. คลิกเลือกสวนงานที่สังกัด ตามภาพที่ 14

4

ภาพที่ 14 หนาตางตัวเลือกสวนงาน

5. คลิกเลือกสาขาวิชาที่ตองการขอตําแหนงโดยคลิกแวนขยาย
15

5

ภาพที่ 15 หนาตางตัวเลือกสาขาวิชา

เพื่อเลือกสาขาวิชา ตามภาพที่

21

6. ระบบจะแสดงรายการดังนี้ ตามภาพที่ 16
6

ภาพที่ 16 หนาตางยอยคนหาตัวเลือกสาขาวิชา
7. ในกรณี ที่ ตองการค นหา ผู ขอตํ าแหนงสามารถพิม พค นหาสาขาวิชาไดโดยใช เลข 4 หลักของ
สาขาวิชาหรือชื่อสาขาวิชาก็ได
8. คลิกเลือกสาขาวิชาที่ตองการ ตามภาพที่ 17
7
8

ภาพที่ 17 หนาตางยอยแสดงผลการคนหาตัวเลือกสาขาวิชา
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9. หากผู ข อตํ า แหน ง ต อ งการระบุ อ นุ ส าขาวิ ช า สามารถระบุ ไ ด ถึ ง 5 อนุ ส าขาวิ ช า ตามภาพ
ที่ 18

9
ภาพที่ 18 หนาตางระบุอนุสาขาวิชา
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การกรอกขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในการขอตําแหนงทางวิชาการ ผูขอตําแหนงตองระบุระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญา
โท หรือปริญญาเอก) โดยดําเนินการดังนี้
1. คลิก + เพือ่ เพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก เพื่อแกไข และหากตองการลบขอมูล
คลิก ลบ ทั้งนี้ ผูขอตําแหนงตองกรอกขอมูลการศึกษาใหครบทั้งคุณวุฒิ ป พ.ศ. ที่จบ
สถานศึกษา และประเทศ ตามภาพที่ 19
1

ภาพที่ 19 หนาตางการเพิ่มขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. ในกรณีที่ตองการคนหาขอมูล คลิก “แวนขยาย”
คุณวุฒิที่ตองการได ตามภาพที่ 20

เพื่อเลือกคนหาขอมูล หรือกรอกขอมูล

2

ภาพที่ 20 หนาตางยอยสําหรับคนหาขอมูลการเพิ่มขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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3. คลิกเลือกขอมูลที่ตองการเพิ่ม โดยคลิกเพิ่มทีละขอมูล ตามภาพที่ 21
3

ขอขมูอลมูจากสํ
ยากร
ลจากสําานันักกบริ
บริหหารทรั
ารทรัพพยากร
มนุ
ษย
มนษย

ภาพที่ 21 หนาแสดงผลการคนหาขอมูลการเพิ่มขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา

4. หากตรวจสอบวาขอมูลการศึกษาถูกตอง ใหคลิกปุม “เพิ่มขอมูล” แตหากไมถูกตองสามารถ
แกไขขอมูลได ตามภาพที่ 22

4
ภาพที่ 22 หนาตางการเพิ่มรายละเอียดขอมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา
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การกรอกขอมูลวิทยานิพนธ / งานวิจัย / สารนิพนธ
ผูขอตําแหนงตองกรอกขอมูลวิทยานิพนธและงานวิจัยที่ตีพิมพซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญาหรื อ ประกาศนี ย บัต ร ระบบจะแสดงการจั ด การข อ มูล ในส ว นของวิ ท ยานิ พนธ /
งานวิจัย / สารนิพนธดังนี้
1. คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธ / งานวิจัย / สารนิพนธที่ตองการ
หากตองการแกไขคลิก เพื่อแกไข และหากตองการลบขอมูล คลิก

เพื่อลบ ตามภาพที่ 23

1

ภาพที่ 23 หนาตางการเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธ / งานวิจัย / สารนิพนธทตี่ องการ
2. คลิกประเภท เพื่อเลือกประเภทงานที่ตอ งการวาเปนงานประเภทใด ตามภาพที่ 24
3. ระบุคุณวุฒิ
2

3

ภาพที่ 24 หนาตางยอยสําหรับคนหาขอมูลการเพิ่มวิทยานิพนธ / งานวิจัย / สารนิพนธที่ตองการ
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4. ระบุขอมูล ชื่อเรื่องของงานนั้น
5. ระบุป พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา/ปที่ตีพิมพ
6. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” หากตองการเพิ่มขอมูล ตามภาพที่ 25

4

5
6
ภาพที่ 25 หนาตางยอยการกรอกรายละเอียดของวิทยานิพนธ / งานวิจัย / สารนิพนธที่เลือก

7. คลิกปุม “บันทึก” จากนั้นระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมด ตามภาพที่ 26

7
ภาพที่ 26 หนาตางการเพิ่มขอมูลวิทยานิพนธ / งานวิจัย / สารนิพนธทตี่ องการ (1)
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การกรอกขอมูลประวัติการทํางาน
1. คลิก “ประวัติการทํางาน” เพื่อเพิ่มขอมูลประวัติการทํางาน ตามภาพที่ 27

1
ภาพที่ 27 หนาตางการเพิ่มขอมูลประวัติการทํางาน
2. คลิกเลือกตําแหนงงานปจจุบันของผูขอตําแหนง
3. คลิกเลือกวันที่ไดรับแตงตั้งตําแหนงปจจุบัน ตามภาพที่ 28

2

3

ภาพที่ 28 หนาตางการเพิ่มขอมูลรายละเอียดประวัติการทํางาน

4. กรณีเปนขาราชการ กรอกขอมูลโดยระบุเงินเดือนซึ่งแบบฟอรม ก.พ.อ. 03 กําหนดใหมีขอมูลนี้
ปรากฏ ตามภาพที่ 29
4
ภาพที่ 29 หนาตางการเพิ่มขอมูลรายละเอียดประวัติการทํางาน (1)
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5. กรอกขอมูลตําแหนงงานยอนหลัง 3 ป โดย คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล
หากตองการแกไขคลิก เพื่อแกไข และหากตองการลบขอมูล คลิก

เพื่อลบ ตามภาพที่ 30

5

ภาพที่ 30 หนาตางการเพิ่มขอมูลอายุงานยอนหลัง
6. คลิกเลือก“ตํ า แหน ง ย อนหลัง ” กรณีตําแหนงปจจุบันเปนอาจารย ไมตองกรอก ตําแหนงงาน
ยอนหลัง
7. คลิกเลือก วันที่ไดรับตําแหนงยอนหลังและระบุขอมูล
8. ระบุสาขาวิชา อนุสาขาวิชา และวิธีการขอตําแหนงงานยอนหลัง เชน สาขาวิชาสังคมวิทยา อนุสาขา
พัฒนาสังคม โดยวิธีปกติ วิธีที่1
9. ระบุชื่อมหาวิทยาลัยที่ไดรับกําหนดตําแหนง
กรณีไมมีสาขาวิชาใหกรอกขอมูล โดยระบุคําวา “ไมม”ี
10. คลิกปุม“เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 31
7

6
8

9
10

ภาพที่ 31 หนาตางยอยสําหรับคนหาขอมูลการเพิ่มขอมูลตําแหนงงานยอนหลัง
11. ระบุอายุงานเปนจํานวนปและเดือนโดยนับตั้งแตวันที่บรรจุถึงวันที่ขอตําแหนง
หากไมมีเศษเดือนใหใส “0” ตามภาพที่ 32

11
ภาพที่ 32 หนาตางสําหรับคนหาขอมูลการเพิ่มขอมูลอายุงาน
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12. หากตองการเพิ่มตําแหนงงานอื่น ๆ คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก
แกไข และหากตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ ตามภาพที่ 33

เพื่อ

12

ภาพที่ 33 หนาตางการเพิ่มขอมูลอายุงานยอนหลัง (1)
13. ระบุตําแหนงงานอื่น ๆ **กรณีไมมี ระบุวา “ไมม”ี
14. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตําแหนงงานอื่น ๆ ตามภาพที่ 34
13
14
ภาพที่ 34 หนาตางยอยเพื่อเพิ่มรายละเอียดขอมูลตําแหนงงานอื่น ๆ
15. หากตองการเพิ่มขอมูล คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ในหนาประวัติการทํางาน เพื่อเปนการเพิ่มขอมูล
ในสวนประวัติการทํางาน ตามภาพที่ 35

15
ภาพที่ 35 หนาตางยอยสําหรับกดเพิ่มขอมูลตําแหนงงานยอนหลัง
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16. เมื่อคลิกปุม “เพิ่มขอมูล”แลว จะมีขอความยืนยันการอนุมัติเอกสาร คลิกปุม “OK” เพื่อยืนยัน
จากนั้นหนาจอจะแสดงผลโดยมีขอความ “ขอมูลทําการบันทึกแลว” ตามภาพที่ 36

16
ภาพที่ 36 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อยืนยันขอมูล
17. คลิกปุม “กลับสูห นาหลัก” ตามภาพที่ 37

17
ภาพที่ 37 หนาตางการเพิ่มขอมูลตําแหนงงานตาง ๆ
18. เมื่อเพิม่ ขอมูลในประวัติการทํางานครบ หนาจอจะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย √ สีเขียว เมื่อตรวจสอบ
ขอมูลวาถูกตองและสมบูรณแลว คลิก “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกขอมูลประวัติการทํางาน
ทั้งหมด ตามภาพที่ 38

18
ภาพที่ 38 หนาตางแสดงผลการบันทึกประวัติการทํางานและผลงาน
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การกรอกขอมูลภาระงานยอนหลัง 3 ป (เปนภาระงานทีท่ ําโดยความเห็นชอบจากหนวยงาน
ตนสังกัด)
1. คลิก “ภาระงานยอนหลัง 3 ป” ตามภาพที่ 39

1

ภาพที่ 39 หนาตางการจัดการบันทึกประวัติการทํางานและผลงาน
2. กรณีเปนงานวิจัย คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก
คลิก

แกไข หากตองการลบขอมูล

เพื่อลบ (ระบบจะดําเนินการจัดเรียงขอมูลตามขอมูลที่กรอก) ตามภาพที่ 40

2
ภาพที่ 40 หนาตางเพิ่มและแกไขงานวิจัย
3. ระบุชื่อเรื่องที่ทําการวิจัย
4. ระบุระยะเวลาที่ใชในแตละโครงการ เชน 1 ป
5. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 41
3
4
5
ภาพที่ 41 หนาตางยอยสําหรับเพิ่มขอมูลงานวิจัย
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6. กรณีเปนภาระงานสอน คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก

แกไข หากตองการลบ

ขอมูล คลิก เพื่อลบ (ระบบจะดําเนินการจัดเรียงขอมูลจากระดับ รหัสวิชา และป) ผูขอ
ตําแหนงกรอกภาระงานสอนแตละวิชาใหครบ 3 ป โดยไมตองจัดเรียงขอมูล ระบบจะดําเนินการ
จัดเรียงขอมูลจากระดับ รหัสวิชา และป ตามภาพที่ 42
6
ภาพที่ 42 หนาตางเพิ่มและแกไขงานสอน
7. คลิกแวนขยาย
ที่ 43

เพื่อเลือกคนหารหัสวิชาจากฐานขอมูลของสํานักงานการทะเบียน ตามภาพ

7

ภาพที่ 43 หนาตางยอยสําหรับเพิ่มขอมูลรายละเอียดภาระการสอน
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8. พิมพคนหาวิชาที่สอนโดยพิมพรหัสวิชา หรือชื่อวิชาเปนภาษาอังกฤษ และคลิกเลือกรหัสที่ตองการ
ตามภาพที่ 44
8

ภาพที่ 44 หนาตางยอยผลการคนหารายวิชาที่สอน
9. เลือกระดับที่สอน (ปริญญาบัณฑิต บันฑิตศึกษา)
10. กรอกขอมูลชั่วโมงที่สอนตอสัปดาหที่สอน
11. เลือกปการศึกษา
12. คลิก “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 45
9
10
12

ภาพที่ 45 หนาตางยอยแสดงการเพิ่มขอมูลรายละเอียดภาระการสอน

11
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13. กรณีเปนงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก เพื่อแกไข
และหากตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ (ระบบจะดําเนินการจัดเรียงขอมูลจากระดับ รหัส
วิชา และป) ตามภาพที่ 46
13

ภาพที่ 46 หนาตางเพิ่มและแกไขงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
14. คลิกแวนขยาย
ที่ 47

เพื่อเลือกคนหารหัสวิชาจากฐานขอมูลของสํานักงานการทะเบียน ตามภาพ

14

ภาพที่ 47 หนาตางยอยเพื่อเพิ่มขอมูลรายระเอียดงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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15. พิมพคนหาวิชาที่สอนโดยพิมพรหัสวิชา หรือชื่อวิชาเปนภาษาอังกฤษ คลิกปุมสีเขียวเพื่อคนหา
และคลิกเลือกขอมูลที่ตองการ ตามภาพที่
15

ภาพที่ 48 หนาตางยอยผลการคนหารายวิชาที่สอน
16. หากตองการคนหาขอมูลนิสิตจากบัณฑิตวิทยาลัย คลิกแวนขยาย
เพื่อเลือกคนหา ทั้งนี้
สามารถคลิกเลือกรายการเพื่อแสดงขอมูลในการเพิ่มรหัสนิสิตได ตามภาพที่ 49

16

ภาพที่ 49 หนาตางยอยเพื่อเพิ่มขอมูลรายระเอียดงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (1)
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17. พิมพคนหารหัสนิสิตที่หรือชื่อนิสิตที่ผูขอตําแหนงเปนที่ปรึกษา คลิกปุมสีเขียวเพื่อคนหา ระบบจะ
แสดงขอมูลนิสิต ชื่อวิทยานิพนธ และชื่อหลักสูตร คลิกเลือกขอมูลที่ตองการ ซึ่งเปนขอมูลนิสิตที่
อยูในระบบ iThesis และจบการศึกษาแลวเทานั้น ตามภาพที่ 50
17

ภาพที่ 50 หนาตางยอยแสดงขอมูลรหัสนิสติ ที่หรือชื่อนิสิตที่ผูขอตําแหนงเปนที่ปรึกษา
18. เลือกปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
19. กรอกระดับปริญญา
20. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” เพื่อเพิ่มขอมูลในระบบ ตามภาพที่ 51

19
18

20
ภาพที่ 51 หนาตางยอยเพื่อเพิ่มขอมูลรายระเอียดงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (2)
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21. คณาจารยที่มีสถานภาพเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตองทําการประเมินการสอน
ของตนเองตามแบบ ก.พ.อ 03 และ แบบ วจ.01 สวนนักวิจัยไมตองกรอกขอมูลสวนนี้
22. กรอกขอมูลหลักการและจุดมุงหมายในการสอน
23. เลือกระดับในการสอนของตนเอง
24. กรอกขอมูลสวนที่ยังคิดวาตองแกไขและแนวทางการแกไข ตามภาพที่ 52
21
22
23
24
ภาพที่ 52 หนาตางแสดงการประเมินการสอนของตนเอง
25. เพิ่มขอมูลงานบริการทางวิชาการโดย คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก
แกไข และหากตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ ตามภาพที่ 53
(ระบบจะดําเนินการจัดเรียงขอมูลตามที่ทานกรอก)
25
ภาพที่ 53 หนาตางเพิ่มและแกไขงานบริการทางวิชาการ
26. กรอกประเภทกิจกรรมวาเปนกิจกรรมประเภทใด
27. กรอกขอมูลปริมาณงานที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห เชน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนตน
28. คลิก “เพิ่มขอมูล” **กรณีไมมงี านบริการวิชาการ ระบุวา “ไมม”ี ตามภาพที่ 54
26
27
28
ภาพที่ 54 หนาตางยอยแสดงการเพิ่มขอมูลรายละเอียดงานบริการทางวิชาการ

เพื่อ

38

29. กรอกขอมูลงานบริหารโดยคลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก
หากตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ
(ระบบจะดําเนินการจัดเรียงขอมูลตามที่ทานกรอก) ตามภาพที่ 55

เพื่อแกไข และ

29
ภาพที่ 55 หนาตางเพิ่มและแกไขงานบริการ

30. กรอกงานบริหารที่รับผิดชอบโดยตรง เชน หัวหนาภาควิชา คณบดี ประธานหลักสูตรฯ เปนตน
31. กรอกปริมาณงานที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห โดยระบุขอมูล เชน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
32. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 56
30
31

32
ภาพที่ 56 หนาตางยอยแสดงการเพิ่มขอมูลรายละเอียดงานบริการ
33. กรอกขอมูลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยคลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล หากตองการแกไขคลิก
แกไข และหากตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ ตามภาพที่ 57
(ระบบจะดําเนินการจัดเรียงขอมูลตามที่ทานกรอก)

33
ภาพที่ 57 หนาตางเพิ่มและแกไขงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เพื่อ
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34. กรอกประเภทของงานวาเปนกิจกรรมประเภทใด
35. กรอกปริมาณงานที่ใชในการใหบริการตอสัปดาห โดยระบุขอมูล เชน 4 ชั่วโมงตอสัปดาห
36. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 58
34
35

36
ภาพที่ 58 หนาตางยอยแสดงการเพิ่มขอมูลรายละเอียดงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
37. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 59

37
ภาพที่ 59 หนาตางเพิ่มขอมูลรวม
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38. เมื่อเพิ่มขอมูลในประวัติการทํางานครบแลว หนาจอจะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย √ สีเขียว เมื่อ
ตรวจสอบขอมูลวาถูกตองและสมบูรณแลว คลิก “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกขอมูลประวัติการ
ทํางานทั้งหมด ตามภาพที่ 60

38
ภาพที่ 60 หนาตางการจัดการบันทึกประวัติการทํางานและผลงาน

41

การกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการ (ที่จะใชขอตําแหนง)
1. คลิก “ผลงานทางวิชาการ” หนาจอจะแสดงการบันทึกรายละเอียด ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมดที่เคยใชขอตําแหนง และที่จะใชขอตําแหนงในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย (e-RM) แลว ตามภาพที่ 61
1

ภาพที่ 61 หนาตางการจัดการบันทึกประวัติการทํางานและผลงาน
2. เลือกประเภทผลงานทางวิชาการที่ตองการใชขอตําแหนงโดยคลิก + เพื่อเพิ่มขอมูลผลงานวิชาการ
ที่ตองการโดยระบุวาเปนงานประเภทใด เชน ผลงานวิจัย ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ
ผลงานวิ ช าการในลั ก ษณะอื่ น ผลงานวิ ช าการเพื่ อ สั ง คม บทเรี ย น หากต อ งการแก ไ ข
คลิก เพื่อแกไข และหากตองการขอมูล คลิก เพื่อลบ ตามภาพที่ 62

2

ภาพที่ 62 หนาตางสําหรับการเพิ่มและแกไขผลงานทางวิชาการ
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3. คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูลผลงานวิชาการที่ตองการ หากตองการแกไขคลิก
ตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ ตามภาพที่ 63

เพื่อแกไข และหาก

3

ภาพที่ 63 หนาตางสําหรับการเพิ่มและแกไขผลงานทางวิชาการ (1)
4. คลิกแวนขยาย
เพื่อเลือกคนหาขอมูลในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
(e-RM) ตามภาพที่ 64
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4

ภาพที่ 64 หนาตางยอยเพื่อเลือกคนหาขอมูลในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั (e-RM)
5. พิมพคนหาผลงานทางวิชาการที่ตองการ และคลิกปุมสีเขียวเพื่อคนหา
6. คลิกเลือกผลงานทางวิชาการที่ตองการ ระบบจะแสดงขอมูลผลงานทางวิชาการทั้งหมดของผูขอ
ตําแหนง ตามภาพที่ 65
5

6

ภาพที่ 65 หนาตางยอยแสดงผลการคนหาผลงานทางวิชาการ
7. ใสลําดับผลงาน และลําดับชุดโครงการ
• กรณีตองการเปนลําดับผลงานทางวิชาการที่ไมใชผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกัน (ชุด
โครงการ) ใหกรอกลําดับผลงานทางวิชาการที่ชอง "ลําดับผลงาน" โดยระบุตัวเลขลําดับที่
ตองการ
• กรณีตองการเรียงลําดับผลงานทางวิชาการที่เปนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกัน (ชุด
โครงการ)ใหกรอกลําดับผลงานทางวิชาการที่ชอง "ลําดับชุดโครงการ" โดยระบุตัวเลข
ลําดับที่ตองการ จากนั้นสามารถกรอกลําดับผลงานทางวิชาการภายในชุดโครงการไดตาม
ตองการในชอง "ลําดับผลงาน"
8. กรณีผลงานทางวิชาการที่มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน
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• กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน หรืองานวิจัยที่เปนชุดโครงการ
หรื อ งานวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การเป น ชุ ด ต อ เนื่ อ ง ผู ข อตํ า แหน ง ต อ งระบุ ว า งานวิ จั ย นั้ น มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องสอดคลองกันอยางไร โดยระบุในชองชุดโครงการ เชน ชุดโครงการการสื่อสาร
หรือ กลุมที่ 1 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัตวเคี้ยวเอื้องเพศเมีย
• กรณีที่เขียนเปนบทในตําราหรือบทหนึ่งของหนังสือ และรวมหลายบทเพื่อใหมีจํานวนหนา
ตามที่กําหนด จะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางไร สามารถระบุใน
ชองชุดงานแตงตํารา ใหระบุชื่อชุดงานแตงตํารา เชน ชุดตําราการสื่อสาร ระบุชื่อชุดงานแตง
ตําราใหเหมือนกันทุกเรื่องที่จะจัดกลุมเขาเปนชุดตําราหรือหนังสือ
9. ในสวนของชองรายละเอียด ระบบจะแสดงขอมูลผลงางนทางวิชาการที่ผูขอตําแหนงกรอกใน
ระบบกรอกข อ มู ล ผลงานทางวิ ช าการและผลงานวิ จั ย (e-RM) โดยระบบจะจั ด รู ป แบบ
บรรณานุกรมที่ถูกตองใหเรียบรอย แตสามารถทําเปนตัวหนา หรือตัวเอียงได หรือหากตองการ
เพิ่มเติมขอมูลอื่น ๆ ตอทายขอความในชองนี้ ก็สามารถเพิ่มไดเชนกัน
10. ชองผูเขียน ฐานขอมูล ปริมาณงานและลักษณะการเผยแพร ระบบจะแสดงขอมูลที่ผูขอตําแหนง
กรอกในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) ตามภาพที่ 66
7
8
9

10
ภาพที่ 66 หนาตางยอยสําหรับเพิ่มรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัย
11. ชองผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับพิจารณาขอตําแหนงมาแลวหรือไม: • ผูขอตําแหนงตองเลือกขอมูลอยางใดอยางหนึ่งคือ 1) เคยใช 2) ไมเคยใช
• กรณีผูรวมงานอื่นเคยใช คลิกในชอง เคยใช และกรอกขอมูลระดับคุณภาพที่เคยประเมินได
และ ป พ.ศ.
12. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 67
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11

12
ภาพที่ 67 หนาตางยอยสําหรับเพิ่มรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัย (1)
12. คลิกปุม “กลับสูหนาหลัก” ตามภาพที่ 68

12
ภาพที่ 68 หนาตางแสดงรวมผลงานทางวิชาการตาง ๆ
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13. เมื่อเพิม่ ขอมูลครบแลวในประวัติการทํางานครบแลว ไอคอนจะเปลี่ยนเปนเครื่องหมาย√ สีเขียว
เมื่อตรวจสอบขอมูลวาถูกตองและสมบูรณแลว คลิก “บันทึก” ระบบจะทําการบันทึกขอมูล
ทั้งหมด ตามภาพที่ 69

13
ภาพที่ 69 หนาตางการจัดการบันทึกประวัติการทํางานและผลงาน

14. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว คลิกปุม “บันทึก” ระบบจะขึน้ เลขทีเ่ อกสารให ตามภาพที่ 70

ภาพที่ 70 หนาตางยอยแสดงเลขที่เอกสาร
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การกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการ (ทีเ่ คยใชขอตําแหนง)
กรณี ผูขอตํ าแหน งต องการกรอกขอมูล ผลงานทางวิชาการยอนหลังที่เคยใช ข อตําแหน ง
มาแลว เชน ขอตําแหนงศาสตราจารย ตองกรอกผลงานงานวิชาการที่เคยขอตําแหนงรองศาสตราจารยและ
ผูชวยศาสตราจารยนั้น สามารถดําเนินการได ดังนี้
1. คลิกเลือก Create Promotion และเลือก Promotion History
ตามภาพที่ 71
1

ภาพที่ 71 หนาตางระบบเมื่อเขาสูระบบแลว
2. คลิกเลือกแบบฟอรมที่ตองการสรางแบบคําขอตําแหนง ซึ่งประกอบดวย
• วจ.01 พนักงานมหาวิทยาลัย
• วจ.01 นักวิจัย
• วจ.01 อาจารยสอนภาษาตางประเทศ
• ก.พ.อ. 03 ขาราชการ
ตามภาพที่ 72

2

ภาพที่ 72 หนาตางระบบเมื่อเขาสูระบบแลว
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เลือกตําแหนงที่ตองการกรอกผลงานทางวิชาการ และวันที่ไดรับแตงตั้ง ตามภาพที่ 73

ภาพที่ 73 หนาตางแสดงประวัติการขอเลื่อนตําแหนง
3. เลือกประเภทผลงานวิชาการที่ตองการใชขอตําแหนง คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูลผลงานวิชาการที่
ตองการ (งานวิจัย ตํารา หนังสือ บทความวิชาการ ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น ผลงานวิชาการ
เพื่อสังคม บทเรียน) ตามภาพที่ 74
3

ภาพที่ 74 หนาตางสําหรับการเพิ่มและแกไขผลงานทางวิชาการ
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4. คลิก + เพือ่ เพิ่มขอมูลผลงานวิชาการที่ตองการ หากตองการแกไขคลิก เพื่อแกไข และหาก
ตองการลบขอมูล คลิก เพื่อลบ ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการทั้งหมดที่เคยใชขอตําแหนง และที่จะ
ใชขอตําแหนงในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) แลว ตามภาพที่
75
4

ภาพที่ 75 หนาตางสําหรับการเพิ่มและแกไขผลงานทางวิชาการ (1)
5. คลิกแวนขยาย
เพื่อเลือกคนหาขอมูลในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั
(e-RM) ตามภาพที่ 76
5

ภาพที่ 76 หนาตางยอยเพื่อเลือกคนหาขอมูลในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยั (e-RM)
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6. พิมพคนหาผลงานทางวิชาการที่ตองการ และคลิกปุมสีเขียวเพื่อคนหา
7. คลิกเลือกผลงานทางวิชาการที่ตองการ ตามภาพที่ 77
6

7

ภาพที่ 77 หนาตางยอยแสดงผลการคนหาผลงานทางวิชาการ
8. ใสลําดับผลงาน และลําดับชุดโครงการ
• กรณี ต อ งการเป น ลํ า ดั บ ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม ใ ช ผ ลงานทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น
(ชุดโครงการ) ใหกรอกลําดับผลงานทางวิชาการที่ชอง "ลําดับผลงาน" โดยระบุตัวเลขลําดับ
ที่ตองการ
• กรณี ต อ งการเรี ย งลํ า ดั บ ผลงานทางวิ ช าการที่ เ ป น ผลงานทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั น
(ชุดโครงการ)ใหกรอกลําดับผลงานทางวิชาการที่ชอง "ลําดับชุดโครงการ" โดยระบุ
ตัวเลขลําดับที่ตองการ จากนั้นสามารถกรอกลําดับผลงานทางวิชาการภายในชุดโครงการได
ตามตองการในชอง "ลําดับผลงาน"
9. กรณีผลงานทางวิชาการที่มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน
• กรณีงานวิจัยที่มีลักษณะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องสอดคลองกัน หรืองานวิจัยที่เปนชุดโครงการ
หรื อ งานวิ จั ย ที่ ดํ า เนิ น การเป น ชุ ด ต อ เนื่ อ ง ผู ข อตํ า แหน ง ต อ งระบุ ว า งานวิ จั ย นั้ น มี ค วาม
เกี่ยวเนื่องสอดคลองกันอยางไร โดยระบุในชองชุดโครงการ เชน ชุดโครงการการสื่อสาร
หรือ กลุมที่ 1 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัตวเคี้ยวเอื้องเพศเมีย
• กรณีที่เขียนเปนบทในตําราหรือบทหนึ่งของหนังสือ และรวมหลายบทเพื่อใหมีจํานวนหนา
ตามที่กําหนด จะตองชี้แจงวาแตละบทมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางไร สามารถระบุใน
ชองชุดงานแตงตํารา ใหระบุชื่อชุดงานแตงตํารา เชน ชุดตําราการสื่อสาร ระบุชื่อชุดงานแตง
ตําราใหเหมือนกันทุกเรื่องที่จะจัดกลุมเขาเปนชุดตําราหรือหนังสือ
10. ในสวนของชองรายละเอียด ระบบจะแสดงขอมูลผลงานทางวิชาการที่ผูขอตําแหนงกรอกในระบบ
กรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) โดยระบบจะจัดรูปแบบบรรณานุกรมที่
ถูกตองใหเรียบรอย แตสามารถทําเปนตัวหนา หรือตัวเอียงได หรือหากตองการเพิ่มเติมขอมูลอื่น
ๆ ตอทายขอความในชองนี้ ก็สามารถเพิ่มไดเชนกัน
11. ชองผูเขียน ฐานขอมูล ปริมาณงานและลักษณะการเผยแพร ระบบจะแสดงขอมูลที่ผูขอตําแหนง
กรอกในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) ตามภาพที่ 78
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8
9
10

11
ภาพที่ 78 หนาตางยอยสําหรับเพิ่มรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัย
12. ผลงานวิจัยนี้เคยใชสําหรับพิจารณาขอตําแหนงมาแลวหรือไม: • ผูขอตําแหนงตองเลือกขอมูลอยางใดอยางหนึ่งคือ 1) เคยใช 2) ไมเคยใช
• กรณีผูรวมงานอื่นเคยใช คลิกในชอง เคยใช และกรอกขอมูลระดับคุณภาพที่เคยประเมินได
และป พ.ศ.
คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ตามภาพที่ 79

12
ภาพที่ 79 หนาตางยอยสําหรับเพิ่มรายละเอียดขอมูลผลงานวิจัย (1)
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13. เมื่อกรอกขอมูลครบถวนและตรวจสอบขอมูลวาถูกตองและสมบูรณแลว คลิก “บันทึก” ระบบ
จะทําการบันทึกขอมูลทั้งหมด ตามภาพที่ 80

13
ภาพที่ 80 หนาตางแสดงรวมผลงานทางวิชาการตาง ๆ
14. เมื่อกรอกแบบฟอรมขอตําแหนงในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM) เรียบรอยแลว คลิกปุม
“พิมพเอกสาร” มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
เมื่อตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว คลิกปุม “สงเอกสาร” ตามภาพที่ 81

14

ภาพที่ 81 หนาตางการจัดการสงเอกสารประวัติการทํางานและผลงาน
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15. เมื่ อ ส ง เอกสารแล ว ผู ข อตํ า แหน ง สามารถดู ส ถานะเอกสารได ใ นเมนู MY Request
โดยสถานะในสวนนี้จะแสดงผลตามกระบวนการที่ดําเนินการอยู เชน
• เจ า หน า ที่ ค ณะ หมายถึ ง กระบวนการขอตํ า แหน ง อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การที่ ค ณะหรื อ
หนวยงานของผูขอตําแหนง
• เจาหนาที่วจ. หมายถึง กระบวนการขอตําแหนงอยูระหวางดําเนินการที่สํานักกิจการวุฒยา
จารย
• อยูระหวางการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง กระบวนการขอตําแหนงอยูระหวาง
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
• อยูระหวางการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผลงานทางวิชาการของผูขอ
ตําแหนงอยูระหวางการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
• รอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบผลการประเมิน หมายถึง กระบวนการขอตําแหนงอยูระหวาง
การดําเนินการสงสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการประเมิน
ซึ่ งข อมู ล ดั งกล าวเหลานี้จะช วยใหผูขอตําแหนงทราบว ากระบวนการขอตําแหนงของตนอยู
ระหวางกระบวนการใด ตามภาพที่ 82

ภาพที่ 82 สถานะกระบวนการสงเอกสาร
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4.1.3 ขัน้ ตอนการกรอกขอมูลแบบฟอรมขอตําแหนงทางวิชาการ สวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพ
โดยผูบังคับบัญชา สวนที่ 3 แบบประเมินการสอน สวนที่ 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ และสวนที่
5 มติสภามหาวิทยาลัย สําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงานและเจาหนาทีส่ ํานักกิจการวุฒยาจารย ในระบบ
ขอตําแหนงทางวิชาการ
• ตรวจสอบเอกสารในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM)
สําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงาน
ขั้นตอนที่ 1

• กรอกขอมูลสวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพโดยผูบ ังคับบัญชา และ
สวนที่ 3 แบบประเมินการสอนในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและ
ขั้นตอนที่ 2
ผลงานวิจัย (e-RM) เจาหนาที่คณะ/สวนงาน

ขั้นตอนที่ 3

• การตรวจสอบเอกสารในระบบกรอกขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
(e-RM) สําหรับเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยรับเรื่อง

ขั้นตอนที่ 4

• การกรอกขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําประกาศ และการเชิญผูทรงคุณวุฒิในระบบกรอก
ขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) สําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงาน
หรือเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย

ขั้นตอนที่ 5

• การกรอกขอมูลสวนที่ 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ในระบบกรอกขอมูล
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) ซึ่งจะเปนขอมูลผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้ง สําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือ
เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย

• การกรอกขอมูลสวนที่ 5 มติสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในระบบกรอกขอมูล
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM) สําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือ
เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย
ขั้นตอนที่ 6
ภาพที่ 83 ขั้นตอนการกรอกขอมูลแบบฟอรมขอตําแหนงทางวิชาการ
โดยมีอธิบายรายละเอียดการกรอกในแตละสวนดังตอไปนี้
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เจาหนาที่คณะ/สวนงาน เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยสามารถตรวจสอบงานในระบบได
1) เขาเว็บไซต https://epm.fpcs.chula.ac.th หรือเขาผานเว็บไซตของสํานักกิจการวุฒยาจารย
www.fpcs.chula.ac.th และทําการคลิก “เขาสูระบบขอตําแหนง e-PM” ตามภาพที่ 84

ภาพที่ 84 หนาตางเว็บไซต https://epm.fpcs.chula.ac.th
2) Log in โดยใส username และ password ของ Chula Account ตามภาพที่ 85

ภาพที่ 85 หนาตาง Log in เขาสูระบบ
3) เมื่อ Log in แลวจะพบหัวขอบนหนาจอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. My Work List คือ การแสดงงานที่รอการอนุมัติ สามารถกําหนดรายละเอียดในการคนหาและ
จัดการเอกสารได
2. My Request คือ การแสดงงานที่อยูในกระบวนการทํางาน และงานที่ไดรับการอนุมัติแลว
3. Create Promotion คือ การสรางเอกสารแบบคําขอตําแหนง ประกอบดวย
• วจ.01 พนักงานมหาวิทยาลัย
• วจ.01 นักวิจยั
• วจ.01 อาจารยสอนภาษาตางประเทศ
• ก.พ.อ. 03 ขาราชการ
4. Promotion History คือ การเพิ่มผลงานวิชาการที่ใชขอตําแหนงยอนหลัง เชน หากจะขอตําแหนง
ตําแหนงศาสตราจารย ตองกรอกผลงานทางวิชาการที่เคยใชในตอนที่ขอตําแหนงรองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารยดวย ตามภาพที่ 7
5. Promotion search คือ การคนหาเอกสารของผูขอตําแหนงเพื่อตรวจสอบขอมูล กรณีผูขอตําแหนง
ยังไมกดสงเอกสาร
ตามภาพที่ 86
1

2

3

5
4

ภาพที่ 86 หนาตางระบบเมื่อเขาสูระบบแลว
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หลังจากผูขอตําแหนงยื่นเรื่องผานระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM) แลว เจาหนาที่คณะ/
สวนงานจะไดรับอีเมลแจงเตือนดังนี้ ตามภาพที่ 87

ภาพที่ 87 สถานะกระบวนการสงเอกสารและอีเมลแจงเตือนอัตโนมัตกิ ารรับเรื่องของเจาหนาที่คณะ/สวนงาน
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การตรวจสอบเอกสารในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management
(e-PM) สําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงาน

1. เจาหนาที่คณะ/สวนงาน คลิก “My Work List”
2. เจาหนาที่คณะ/สวนงาน คลิกเอกสารเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด ตามภาพที่ 88

1

2

ภาพที่ 88 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
3. เจาหนาที่คณะ/สวนงาน คลิกปุม“ตรวจสอบเอกสารอางอิง” เพื่อตรวจดูเอกสาร วจ.01 หรือ
ก.พ.อ.03 ที่ผขู อตําแหนงสงมา ตามภาพที่ 89
3

ภาพที่ 89 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
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4. เอกสารสามารถพิมพหรือบันทึกในรูปแบบไฟลขอมูลดังตัวอยางได ตามภาพที่ 90

4

ภาพที่ 90 หนาตางเอกสารแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ
5. หากตรวจสอบแลวตองการใหผูขอตําแหนงแกไขเอกสาร เจาหนาที่คณะ/สวนงานตองระบุขอความ
ในชองขอความถึงผูรองขอ และคลิกปุม“แกไข/เพิ่มเติม”จากนั้น เจาหนาที่คณะ/สวนงานตอง
กรอกขอมูลที่ตองการแจงใหผูขอตําแหนงทราบ เชน กรุณากรอกวุฒิการศึกษาให ครบถวน
ตามภาพที่ 91
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5
ภาพที่ 91 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
6. เมื่อคลิกปุม“แกไข/เพิ่มเติม”แลว จะมีขอความยืนยันไมอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” ตาม
ภาพที่ 92

6
ภาพที่ 92 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันการไมอนุมัติเอกสาร
7. เมื่อคลิกปุม “OK” แลวจะมีขอความ เอกสารไมผานการอนุมัติ ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 93
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7
ภาพที่ 93 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันเอกสารไมผา นการอนุมัติ
ในกรณีนี้ผขู อตําแหนงจะไดรับอีเมลเพื่อแจงใหทราบ ดังตัวอยาง ตามภาพที่ 94

ภาพที่ 94 อีเมลแจงเตือนอัตโนมัติสําหรับผูขอตําแหนงกรณีมีเอกสารตองแกไขเพิ่มเติม
8. เมื่อผูขอตําแหนงแกไขเอกสารแลว เอกสารจะสงกลับมายังเจาหนาที่คณะ/สวนงาน ที่ “My Work
List” และมีการแจงเตือนในอีเมลใหเจาหนาที่คณะ/สวนงานเพื่อทําการตรวจสอบขอมูล โดย
ขอมูลจะปรากฏเลขที่เอกสาร ชื่อสกุลของผูขอตําแหนง และรายละเอียดตาง ๆ ตามภาพที่ 95
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8

ภาพที่ 95 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
9. หากตรวจสอบขอมูลแลวถูกตอง ใหเจาหนาที่คลิกปุม“รับเอกสารแบบคําขอฯ แลว” ตามภาพ
ที่ 96

9
ภาพที่ 96 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
10. เมื่อคลิกปุม “รับเอกสารแบบคําขอฯแลว” จะมีขอความยืนยันการอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม
“OK” หากยังไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 97
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10

ภาพที่ 97 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันการอนุมัติเอกสาร
11. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความวาหากดําเนินการขั้นตอไป จะไมสามารถยอนกลับมาทําขั้นตอน
นี้ได ยืนยันการดําเนินการตอ? ใหคลิกปุม “OK” หากยังไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารให
คลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 98

11
ภาพที่ 98 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร
12. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความอนุมัติเอกสารแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 99

12

ภาพที่ 99 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการอนุมัติเอกสารแลว
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สวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพโดยผูบ ังคับบัญชา และสวนที่ 3 แบบประเมินการสอน
กรอกขอมูลสวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพโดยผูบงั คับบัญชา และสวนที่ 3 แบบประเมินการสอน
ในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) เจาหนาทีค่ ณะ/สวน
งาน
1. เจาหนาที่คณะ/สวนงาน คลิก “My Work List”
2. เจาหนาที่คณะ/สวนงาน คลิกไปที่เลขที่เอกสาร เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด ตาม
ภาพที่ 100
1

2

ภาพที่ 100 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
3. เจาหนาที่คณะ/สวนงานคลิกปุม “ตรวจสอบเอกสารอางอิง” เพื่อตรวจสอบ รายละเอียด ตาม
ภาพที่ 101

3

ภาพที่ 101 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
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4. เจ าหนาที่คณะ/สวนงานกรอกข อ มู ล ส ว นที่ 2 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพโดยผูบั ง คั บ บั ญ ชา ให
ครบถวน
5. เจาหนาที่คณะ/สวนงานสามารถคลิกปุม “พิมพเอกสาร” เพื่อตรวจดูกอน หรือพิมพเอกสารได
6. เมื่อตรวจขอมูลทั้งหมดเรียบรอยแลว คลิกปุม “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึก ตามภาพที่ 102
4

5

6
ภาพที่ 102 หนาตางการเพิ่มขอมูลสวนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพโดยผูบังคับบัญชา
7. เจาหนาที่คณะ/สวนงานกรอกขอมูลสวนที่ 3 แบบประเมินการสอน ใหครบถวน
8. เจาหนาที่คณะ/สวนงานกรอกขอมูลคลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล ตามภาพที่ 103
7

8

ภาพที่ 103 หนาตางการเพิ่มขอมูลสวนที่ 3 แบบประเมินการสอน
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9. กรอกเอกสารการสอนใหครบถวนโดยคลิกปุม “เพิ่มขอมูล”
10. ระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง
11. เมื่อตรวจขอมูลทั้งหมดเรียบรอยแลว คลิกปุม “บันทึกขอมูล” เพื่อบันทึก ตามภาพที่ 104

9

10
11
ภาพที่ 104 หนาตางยอยการเพิ่มขอมูลเอกสารการสอน
12. เมื่อคลิกปุม “บันทึกขอมูลแลว” จะมีขอความขอมูลทําการบันทึกแลว ใหคลิกปุม “OK” ตาม
ภาพที่ 105

12
ภาพที่ 105 หนาตางยอยแจงเตือนการบันทึกขอมูลแลว
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13. เจาหนาที่คณะ/สวนงานสามารถคลิกปุม “พิมพเอกสาร” เพื่อพิมพเอกสารมาตรวจดูกอนได
ตามภาพที่ 106
13
ภาพที่ 106 ปุม “พิมพเอกสาร”
14. หลังจากนั้น ใหคลิกปุม “ดําเนินการขั้นตอไป” ตามภาพที่ 107

14
ภาพที่ 107 หนาตางการเพิ่มขอมูลสวนที่ 2 และ 3
15. เมื่อคลิกปุม “ดําเนินการขั้นตอไป” จะมีขอความยืนยันอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” หากยัง
ไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 108

15
ภาพที่ 108 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร
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16. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความหากดําเนินการขั้นตอไป จะไมสามารถยอนกลับมาทํา ขั้นตอนนี้
ได ยืนยันการดําเนินการตอ? ใหคลิกปุม “OK” หากยังไมตองการยืนยัน การอนุมัติเอกสารให
คลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 109

16

ภาพที่ 109 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร (1)
17. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความอนุมัติเอกสารแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 110

17
ภาพที่ 110 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการอนุมัติเอกสารแลว
หลังจากนี้ระบบจะสงเรื่องไปยังเจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารย เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
เอกสาร วจ.01 หรือ ก.พ.อ.03 สวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3
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การตรวจสอบเอกสารในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management
(e-PM) สําหรับเจาหนาที่สาํ นักกิจการวุฒยาจารยรับเรือ่ ง
เจ า หน า ที่ สํ า นั ก กิ จ การวุ ฒ ยาจารย จ ะได รั บ อี เ มลแจ ง เตื อ นเมื่ อ มี ก ารส ง เอกสารผ า นระบบ
รายละเอียอดดังนี้ ตามภาพที่ 111

ภาพที่ 111 อีเมลแจงเตือนอัตโนมัติการรับเรื่องสําหรับเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย
1. เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยคลิกเมนู “My Work List”
2. เจ าหน าที่ สํ านั ก กิ จการวุ ฒ ยาจารยคลิกเอกสารเพื่อ ตรวจสอบรายละเอียดของข อมู ล ทั้ ง หมด
ตามภาพที่ 112

1

2

ภาพที่ 112 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
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3. เจ า หน า ที่ สํ า นั ก กิ จ การวุ ฒ ยาจารย ค ลิ ก ไปที่ ปุ ม “ตรวจสอบเอกสารอ า งอิ ง ”เพื่ อ ตรวจสอบ
รายละเอียด ตามภาพที่ 113

3

ภาพที่ 113 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
4. เอกสารสามารถ “พิมพเอกสาร หรือ บันทึกในรูปแบบไฟล” ไดดังตัวอยาง ตามภาพที่ 114

4

ภาพที่ 114 หนาตางเอกสารแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ
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5. หากตรวจสอบแลวตองการใหผูขอตําแหนงแกไขเอกสาร เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยระบุ
ขอความในชองขอความถึงผูรองขอและคลิกปุม “แกไข/เพิ่มเติม” จากนั้น เจาหนาที่สํานัก
กิจการวุฒยาจารยตองกรอกขอมูลที่ตองการแจงใหผูขอตําแหนงทราบ เชน กรุณากรอกวุฒิ
การศึกษาใหครบถวน ตามภาพที่ 115

ภาพที่ 115 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
6. เมื่อคลิกปุม “แกไข/เพิ่มเติม” แลวจะมีขอ ความยืนยันไมอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” หากยัง
ไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 116

6
ภาพที่ 116 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันการไมอนุมัติเอกสาร
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7. เมื่อคลิกปุม “OK” แลวจะมีขอความ เอกสารไมผานการอนุมัติ ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 117

7
ภาพที่ 117 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันเอกสารไมผานการอนุมตั ิ
ในกรณีผขู อตําแหนงจะไดรับอีเมลเพื่อแจงใหทราบดังตัวอยาง ตามภาพที่ 118

ภาพที่ 118 อีเมลแจงเตือนอัตโนมัติสําหรับผูขอตําแหนงกรณีมีเอกสารตองแกไขเพิ่มเติม
เจาหนาที่คณะ/สวนงานจะไดรับอีเมลเพื่อรับทราบการขอแกไขขอมูลจากเจาหนาที่สํานัก
กิจการวุฒยาจารย ตามภาพที่ 119

ภาพที่ 119 อีเมลแจงเตือนอัตโนมัติสําหรับเจาหนาที่คณะ/สวนงานกรณีมีเอกสารตองแกไขเพิ่มเติม
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8. หากตรวจสอบแลวตองการใหเจาหนาที่คณะ/สวนงานแกไขเอกสารสวนที่ 2 และสวนที่ 3 ใหระบุ
ขอความในชองขอความถึงผูรองขอ และคลิกปุม “แกไข/เพิ่มเติม” จากนั้น เจาหนาที่สํานัก
กิจการวุฒยาจารยตองกรอกขอมูลที่ตองการแจงใหผูขอตําแหนงทราบ ตามภาพที่ 120

8

ภาพที่ 120 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
9. เมื่อคลิกปุม “แกไข/เพิ่มเติม” แลวจะมีขอความยืนยันไมอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” หากยัง
ไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 121

9
ภาพที่ 121 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันการไมอนุมัติเอกสาร
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10. เมื่อคลิกปุม “OK” แลวจะมีขอความ เอกสารไมผานการอนุมัติ ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพ
ที่ 122

10
ภาพที่ 122 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันเอกสารไมผานการอนุมตั ิ
ผูขอตําแหนงจะไดรับอีเมลดังตัวอยาง ตามภาพที่ 123

ภาพที่ 123 อีเมลแจงเตือนอัตโนมัติสําหรับผูขอตําแหนงกรณีมีเอกสารตองแกไขเพิ่มเติม
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11. หากตรวจสอบแลวถูกตองใหคลิกปุม “รับเอกสารแบบคําขอฯ แลว” ตามภาพที่ 124

11
ภาพที่ 124 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
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การกรอกขอมูลเกี่ยวกับประกาศ และการเชิญผูทรงคุณวุฒิในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ
Electronic Promotion Management (e-PM) เจ า หน า ที่ ค ณะ/ส ว นงาน เจ า หน า ที่ สํ า นั ก กิ จ การ
วุฒยาจารย
โดยบันทึกรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เจาหนาที่สาํ นักงานกิจการวุฒยาจารย คลิกเมนู “My Work List”
2. เจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารย คลิกเอกสารเพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตามภาพที่ 125

1

2

ภาพที่ 125 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
3. คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูลผลงานวิชาการที่ตองการ หากตองการแกไขคลิก
ตองการลบขอมูล คลิก

ลบ ตามภาพที่ 126

3
ภาพที่ 126 หนาตางการเพิ่มและแกไขขอมูลผลงานวิชาการ

แกไข และหาก
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4. กรอกขอมูลในระบบ พรอมทั้งแนบไฟลบันทึกขอความและประกาศ ใหครบถวนดังนี้
- กลุมสาขาวิชา
- สวนงาน
- วันที่ออกบันทึกขอมูล
- เลขที่บันทึกขอความ
- วันที่ออกประกาศรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตามภาพที่ 127
4

5
ภาพที่ 127 หนาตางการเพิ่มขอมูลในระบบพรอมแนบไฟลบันทึกขอความและประกาศ
5. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล”
6. คลิกปุม “บันทึกจดหมายเชิญ” ตามภาพที่ 128

6

7

ภาพที่ 128 หนาตางการเพิ่มและแกไขขอมูลจดหมายการเชิญ

78

8. เมื่อคลิกปุม “บันทึกจดหมายเชิญ” จะมีขอความขอมูลทําการบันทึกแลว ใหคลิกปุม “OK” ตาม
ภาพที่ 129

8
ภาพที่ 129 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการบันทึกขอมูลแลว
9. เมื่อคลิกปุม “ดําเนินการขั้นตอไป” จะมีขอความยืนยันการอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” หาก
ยังไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 130

9
ภาพที่ 130 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร
10. เมื่อคลิกปุม”OK” จะมีขอความหากดําเนินการขั้นตอไป จะไมสามารถยอนกลับมาทําขั้นตอนนี้
ได ยืนยันการดําเนินการตอ? ใหคลิกปุม “OK” หากยังไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารให
คลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 131

10
ภาพที่ 131 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร (1)
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11. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความอนุมัติเอกสารแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 132

11
ภาพที่ 132 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการอนุมัติเอกสารแลว
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สวนที่ 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ
การกรอกขอมูลสวนที่ 4 แบบประเมินผลงานทางวิชาการ เจาหนาทีค่ ณะ/สวนงานหรือเจาหนาที่
สํานักกิจการวุฒยาจารย
ตอนที่ 1 การพิจารณาของคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และ
ตอนที่ 2 การพิจารณาของคณะวุฒยาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระบบขอตําแหนงทาง
วิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) โดยบันทึกรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย คลิกเมนู “My Work List”
2. เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย คลิกเอกสารเพื่อตรวจสอบรายละเอียด ตามภาพที่ 133

1

2

ภาพที่ 133 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
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3. เจ า หน า ที่ สํ า นั ก กิ จ การวุ ฒ ยาจารย ค ลิ ก ไปที่ ปุ ม “ตรวจสอบเอกสารอ า งอิ ง ”เพื่ อ ตรวจสอบ
รายละเอียด ตามภาพที่ 134

3

ภาพที่ 134 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
4. เอกสารสามารถ “พิมพหรือบันทึกในรูปแบบไฟล” ไดดังตัวอยาง ตามภาพที่ 135

4

ภาพที่ 135 หนาตางเอกสารแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ
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5. กรอกขอมูลโดยระบุชื่อประธานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ ตามภาพที่ 136

5

ภาพที่ 136 หนาตางการเพิ่มขอมูลโดยระบุชื่อประธานคณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิฯ
6. คลิก + เพื่อเพิ่มขอมูลผลงานวิชาการที่ตองการ หากตองการแกไขคลิก
แกไข และหาก
ตองการลบขอมูล คลิก ลบ
7. ระบุครั้งที่ประชุม ปที่ประชุม และเลือกวันที่ประชุม แลวคลิก + เพื่อเพิ่มขอมูล อีกครั้ง ตามภาพ
ที่ 29 ตามภาพที่ 137
6
7

ภาพที่ 137 หนาตางการเพิ่มและแกไขขอมูลผลงานวิชาการที่ตองการ

8

8. เลือก “ผลงานทางวิชาการที่ตองการ” แลวคลิกปุม “แกไข” เพื่อใสขอมูลผลการประเมินผลงาน
ทางวิชาการ ตามภาพที่ 29 ตามภาพที่ 138

ภาพที่ 138 หนาตางสรุปการเพิ่มและแกไขขอมูลผลงานวิชาการ
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9. หนาจอในระบบจะแสดงขอมูลผลงานทางวิชาการ สามารถระบุขอมูลผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ ประกอบดวย
• ระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ เชน ดีเดน ดีมาก ดี ต่ํากวาดี (เกณฑป 2560
สําหรับขาราชการ และป 2561 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) หรือระดับ A+ A B+
B (เกณฑป 2563 สําหรับขาราชการ และป 2564 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)
• ผลการประเมิน (ผาน/ไมผาน)
10. คลิกปุม “เพิ่มขอมูล” ระบบจะแสดงผลขอมูลตาง ๆ ใหตรวจสอบดังนี้ ตามภาพที่ 139

9

10
ภาพที่ 139 หนาตางแสดงรายละเอียดขอมูลผลงานวิชาการ
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11. ระบุสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ สามารถเลือกวาอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑ
12. หากมีขอมูลเพิ่มเติมจากการพิจารณาในแตละหัวขอสามารถระบุเพิ่มใน “ชองหมายเหตุ”
13. ระบุสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอมูลที่ตองกรอกคือ ผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อะไร ผลที่ไดรับ การนําไปใชประโยชนและแสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญอยางไร กรณีไมผาน
ระบุวา"ไมมี" ตามภาพที่ 140
11

12

13

ภาพที่ 140 หนาตางสรุปการเพิ่มและแกไขขอมูลผลงานวิชาการ

14. ระบุครั้งที่ประชุม ระบุปที่ประชุม เลือกวันที่ประชุม
15. ระบุชื่อประธานคณะวุฒยาจารย
16. ระบุผลการพิจารณา (สมควร/ไมสมควร)
17. คลิกปุม บันทึกเอกสาร ตามภาพที่ 141
14
15

16

17
ภาพที่ 141 หนาตางการเพิ่มและแกไขขอมูลผลงานวิชาการและขอมูลอืน่ ๆ

18. สามารถคลิกปุม “พิมพเอกสาร” เพื่อตรวจสอบเอกสารได ตามภาพที่ 142
18
ภาพที่ 142 ปุม “พิมพเอกสาร”
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19. เมื่อคลิกปุม “บันทึกเอกสาร” จะมีขอความขอมูลทําการบันทึกแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพ
ที่ 143

19
ภาพที่ 143 หนาตางยอยแจงเตือนการบันทึกขอมูลแลว
20. เมื่อคลิกปุม “ดําเนินการขั้นตอไป” จะมีขอความยืนยันอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” หากยัง
ไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม Cancel ตามภาพที่ 144

20
ภาพที่ 144 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการอนุมัติเอกสารแลว
21. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความหากดําเนินการขั้นตอไป จะไมสามารถยอนกลับมาทําขั้นตอนนี้
ได ยืนยันการดําเนินการตอ? ใหคลิกปุม “OK” หากยังไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารให
คลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 145

21
ภาพที่ 145 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร
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22. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความอนุมัติเอกสารแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 146

22
ภาพที่ 146 หนาตางยอยแจงเตือนการอนุมัติเอกสารแลว
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สวนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย
การกรอกขอมูลสวนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย เจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือเจาหนาทีส่ ํานัก
กิจการวุฒยาจารย
1. เจาหนาที่สาํ นักงานกิจการวุฒยาจารยคลิกเมนู “My Work List”
2. เจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารยคลิกเอกสารเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของขอมูลทั้งหมด
ตามภาพที่ 147
1

2

ภาพที่ 147 หนาตางการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
3. เจ าหน าที่ สํ านั ก งานกิ จ การวุ ฒ ยาจารยคลิก ปุม “ตรวจสอบเอกสารอา งอิ ง ” เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดของขอมูลทั้งหมด เอกสารสามารถพิมพเอกสารหรือบันทึกไฟลในรูปแบบไฟลได ตาม
ภาพที่ 148
3

ภาพที่ 148 หนาตางรายละเอียดของขอมูลในระบบขอตําแหนงทางวิชาการ (e-PM)
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4. เอกสารสามารถพิมพเอกสารหรือบันทึกไฟลในรูปแบบไฟลได ตามภาพที่ 149

4

ภาพที่ 149 หนาตางเอกสารแบบคําขอตําแหนงทางวิชาการ
5. ระบุขอมูลครั้งที่ประชุม ปที่ประชุม และเลือกวันที่ประชุม
6. ระบุมติสภา (อนุมัติ/ไมอนุมัติ) และเลือกวันที่ดํารงตําแหนง
7. ระบุเหตุผลซึ่งเปนวันที่แตงตั้ง (ไดรับเรื่อง/ ไดรับผลงานฉบับเผยแพร/ไดรับผลงานฉบับปรับปรุง
สมบูรณ/อื่น ๆ
8. ระบุชื่อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
9. หากตองการระบุขอความอื่น ๆ ใหใสชองหมายเหตุ
10. คลิก + เพิม่ และเลือกไฟลที่ตองการอัปโหลด
11. คลิกปุม “บันทึกเอกสาร” ตามภาพที่ 150
5

6

7

8

9
10
11
ภาพที่ 150 หนาตางระบุรายละเอียดการประชุมมติสภามหาวิทยาลัย
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12. เมื่อคลิกปุม “บันทึกเอกสาร” จะมีขอความขอมูลทําการบันทึกแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพ
ที่ 151

12
ภาพที่ 151 หนาตางยอยแจงเตือนการบันทึกขอมูลแลว
13. เมื่อคลิกปุม “ดําเนินการขั้นตอไป” จะมีขอความยืนยันอนุมัติเอกสาร ใหคลิกปุม “OK” หากยัง
ไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารใหคลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 152

13
ภาพที่ 152 หนาตางยอยแจงเตือนเพื่อกดยืนยันการอนุมัติเอกสาร
14. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความหากดําเนินการขั้นตอไป จะไมสามารถยอนกลับมาทําขั้นตอนนี้
ได ยืนยันการดําเนินการตอ? ใหคลิกปุม “OK” หากยังไมตองการยืนยันการอนุมัติเอกสารให
คลิกปุม “Cancel” ตามภาพที่ 153

14
ภาพที่ 153 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการดําเนินตอเพื่อยืนยันการอนุมัติเอกสาร
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15. เมื่อคลิกปุม “OK” จะมีขอความอนุมัติเอกสารแลว ใหคลิกปุม “OK” ตามภาพที่ 154

15
ภาพที่ 154 หนาตางยอยแจงเตือนการยืนยันการอนุมัติเอกสารแลว
16. สามารถคลิกปุม “พิมพเอกสาร” เพื่อตรวจสอบเอกสารได ตามภาพที่ 155
16
ภาพที่ 155 ปุม “พิมพเอกสาร”
16. คลิกปุม “สงผลใหเจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารยตรวจ” ตามภาพที่ 156
17

ภาพที่ 156 หนาตางแสดงปุมบันทึก/การสงผลใหเจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารยตรวจ
หลังจากสงเอกสารผานระบบขอตําแหนงทางวิชาการแลวเจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารยที่ทําการ
ตรวจสอบจะไดรับอีเมลแจงเตือน และทําการตรวจสอบเอกสารความถูกตองของเอกสารสวนที่ 5 หากพบวา
ไมถูกตองสามารถสงใหแกไขได หรือกรณีไมมีการแกไข เจาหนาที่สํานักงานกิจการวุฒยาจารยอนุมัติการแจง
ผลแลว ผูขอตําแหนงจะไดรับอีเมลแจงเตือนตามสถานะการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
กรณีผานเกณฑ
• ระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) จะแจงผล
การพิจารณาวา “ผาน” ใหผูขอตําแหนงทราบผานระบบในเมนู My Request และอีเมล
กรณีไมผานเกณฑ (สามารถขอทบทวนผลการพิจารณาได 2 ครั้ง)
• ระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) จะแจงผล
การพิจารณาวา “ไมผานสามารถทบทวนไดภายใน 90 วัน” ใหผูขอตําแหนงทราบผาน
ระบบในเมนู My Request อีเมล และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยหนังสือแจงมติสภา
มหาวิทยาลัยฉบับจริงไปยังผูขอตําแหนง
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• ในกรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน
ข อ บั ง คั บ นี้ ผู ข อตํ า แหน ง ทางวิ ช าการอาจยื่ น คํ า ขอทบทวนผลการพิ จ ารณาผลงานทาง
วิชาการตอสภามหาวิทยาลัยได เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับคําขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแลวใหสงเรื่องตอไปยังคณะวุฒยาจารยภายใน 7 วันนับแตวันที่รับเรื่อง
การยื่นคําขอทบทวนตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยใหยื่นภายใน 90 วัน
นับแตวันที่ผูขอตําแหนงทางวิชาการไดรับหนังสือแจงมติสภามหาวิทยาลัยตาม
18. เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยกรอกวันที่ผูขอตําแหนงไดรับหนังสือแจงมติสภามหาวิทยาลัย
ฉบับจริง ระบบเริ่มนับวันที่ภายใน 90 วัน ตามภาพที่ 157

18

ภาพที่ 157 หนาตางรายละเอียดขอมูลมติสภามหาวิทยาลัย
• เมื่อครบ 60 วัน ระบบสงอีเมลอัติโนมัติเตือนอีก 1 ครั้ง ใหผูขอตําแหนง และเจาหนาที่คณะ/
สวนงาน เพื่อรับทราบ
• ครบ 80 วัน สงอีเมลอัตโนมัติเตือนอีก 1 ครั้ง ใหผูขอตําแหนง และเจาหนาที่คณะ/สวนงาน
เพื่อรับทราบ หากพนเวลา 90 วัน จะไมสามารถขอทบทวนผลการพิจารณาไดและระบบแจง
ผลการพิจารณา “ไมผาน”
หลังจากที่ไดมีผลการพิจารณานั้นเจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย
ดําเนินการกรอกผลการพิจารณาของครั้งที่ทบทวนตามหัวขอการกรอกขอมูลสวนที่ 4 แบบประเมินผล
งานทางวิชาการ เจาหนาที่คณะ/สวนงานหรือเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย และการกรอก
ขอมูลสวนที่ 5 มติสภามหาวิทยาลัย เจาหนาที่คณะ/สวนงาน หรือเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยา
จารย

บทที่ 5
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
การปฏิบัติงานไมวาจะงานใด ยอมมีสภาพปญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได ดังนั้นการจัดทําคูคือการ
ปฏิบัติงาน การใชงานระบบขอตําแหนงทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่อกรอก
แบบคําขอตําแหนงทางวิชาการสําหรับผูขอตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยา
จารยฉบับนี้เกิดปญหาหรืออุปสรรค ผูปฏิบัติงานตองพิจารณาแนวทางในการแกไขหรือพัฒนางาน โดยมีหัวขอ
สําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข และพัฒนางาน ดังนี้
5.1 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข
5.2 ขอเสนอแนะ
5.1. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ นี้ ถูกรวบรวมมาจากประสบการณในการทํางานที่เกิดจากภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย ขอคิดเห็นคําถามที่เก็บขอมูลมาจากคณาจารยในการจัดอบรม จากการที่คณาจารยติดตอเขามา
สอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ปญหาการจัดเก็บเอกสาร
• เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ในรูปแบบกระดาษจากการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
มีปริมาณมากขึ้นในทุก ๆ ป ทําใหไมมีพื้นที่เพียงพอตอการจัดเก็บ อีกทั้ง ยังยากตอการ
สืบคน ดังนั้นทางผูใหการบริการตองดําเนินการจัดทําระบบเก็บฐานขอมูลในรูปแบบ
ออนไลน
2. ปญหาในการกรอกแบบฟอรมคําขอตําแหนงทางวิชาการ
• ขอผิดพลาดที่พบบอยของผูขอตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากมีเอกสารที่ตองใชในการยื่น
ขอตําแหนงทางวิชาการหลายรูปแบบ อาจทําใหผูขอตําแหนงทางวิชาการไมคุนชินหรือยัง
ใหมตอการดําเนินการ ทําใหอาจมีการกรอกเอกสารผิดหลักเกณฑหรือยื่นเอกสารผิ ด
แบบฟอร มในหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น ทางผูใ หบ ริการควรเพิ่มความระมัดระวังในเรื่อง
ตอไปนี้มากขึ้น และใหเจาหนาที่คณะ/สวนงาน เจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารยที่
ตองรับผิดชอบการตรวจสอบดวย ทั้งนี้เพื่อไมใหตองเสียเวลาสงกลับไปแกไข ซึ่งปญหา
ในการกรอกแบบฟอรมคําขอตําแหนงทางวิชาการ มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข
แบบฟอรมขอตําแหนง

ปญหา อุปสรรค

แนวทางการแกไข

1. อายุตัว

จํานวนเดือนผิด

2. วุฒิการศึกษา

- วุฒิและสาขาที่จบ
- ปที่จบ

3. ประวัติการทํางาน

วันที่แตงตั้งเปน อ. ผศ. รศ. ควรตรวจสอบกับคําสั่งแตงตั้งใหถูกตอง
ขณะนี้ระบบขอตําแหนงไมมีขอมูลวันที่แตงตั้ง
ทั้งนี้ระบบกําลังดําเนินการขอความรวมมือสวนงาน
ที่ รั บผิ ดชอบเพื่ อขอข อมู ลดั งกล าว และปรั บปรุ ง
ระบบฯ ตอไป

4. อายุราชการ

จํานวนปและเดือนผิด

5. ภาระงานยอนหลัง 3 ป
5.1 งานสอน
- จํานวน ช.ม./สัปดาห
5.1.1 งานสอน ยอนหลัง
ระบุไมถูกตอง
- ขาดรหัส/รายชื่อวิชา
ที่สอน
- ระบุภาคการศึกษา
ไมครบ 3 ปยอนหลัง

การนั บอายุ ตั วให นั บถึ งวั นที่ ยื่ นเสนอขอในแบบคํ าขอ
ตําแหนง เศษของปใหแคเดือน (เศษที่เปนวันไมตอง
นับ)
ในระบบขอตําแหนงไดมีการคํานวณอายุตัวใหผูขอ
ตําแหนง
- กรณี ที่ ได รั บคุ ณวุ ฒิจากประเทศไทยให ระบุ คุณวุ ฒิ
เป นภาษาไทย และกรณี ที่ ได รั บคุ ณวุ ฒิ จาก
ตางประเทศใหระบุคุณวุฒิดวยตัวอักษรโรมันรวมทั้ง
ชื่อมหาวิทยาลัยและประเทศที่จบการศึกษาดวย
ในระบบขอตําแหนงไดมีการจัดเรียงคุณวุฒิสูงลง
มาตามลําดับใหผูขอตําแหนง

- อายุราชการใหคิดระยะเวลารับราชการตั้งแตบรรจุ
จนถึงวันที่ยื่นเสนอขอในแบบ ก.พ.อ.03
- เศษของปใหนับเปนเดือน
ในระบบขอตําแหนงไมมีการคํานวณอายุราชการให
ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงใหคํานวณ
ได
- ตรวจสอบวามีการสอนเดี่ยวหรือรวม
ถาเปนการสอนรวมควรตองแสดงชัดเจน
วาปริมาณการสอนเปนกี่หนวยกิต
- ดูจากหลักสูตรที่เปดสอนของสวนงาน
- นับจากวันที่ยื่นเสนอขอไปใหครบ 3 ปการศึกษา ให
เรียงลําดับจากปจจุบัน (วันที่ยื่นเสนอขอ) ยอนไป
อดีตโดยใหระบุแยกเปนปๆ เชน 1/2564, 1/2563,
1/2562
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ตารางที่ 6 (ตอ)
แบบฟอรมขอตําแหนง
5.2 งานบริการทางวิชาการ
5.3 งานบริหาร
5.4 งานอื่นๆที่เกี่ยวของ

4. ผลงานทางวิชาการ

ปญหา อุปสรรค
แนวทางการแกไข
ควรตองมีงานบริการ ในระบบขอตําแหนง กรณีไมมีงานกังกลาว ระบุวา
ทางวิชาการเพื่อให “ไมม”ี
ครบภาระงาน
ไมระบุป พ.ศ.
(ตองระบุ พ.ศ. เพื่อ
ชี้ใหเห็นวาเปนภาระ
งานยอนหลัง 3 ป)
ประเภทผลงานทาง
วิชาการ
- ผลงานทางวิชาการที่ผู
ขอฯ เสนอมายังสับสน
อยูบอยครั้ง เชน
ระหวางตํารากับหนังสือ
(ซึ่งมีความแตกตางกัน)
และผลงานวิชาการ
ลักษณะอื่นกับหนังสือ/
งานวิจัย
ปริมาณงานในผลงานที่มี
ผูรวมงาน
- ตองระบุปริมาณงาน
และหนาที่ใหตรงกับ
หลักฐานการมีสวนรวม
ที่ลงนามรับรองโดย
ผูรวมงาน
การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ
- ไมระบุลักษณะการ
เผยแพรผลงาน

- ดูคําจํากัดความของผลงานในประกาศประกาศวุฒ
ยาจารย
และกรอกผลงานทางวิชาการทั้งหมดในระบบกรอก
ขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย (e-RM)
- ดู ลัก ษณะการมี สวนร ว มในผลงานทางวิ ช าการใน
ประกาศวุฒยาจารย
- ดูจากหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ

- ดู ลั ก ษณะการเผยแพร ข องงานแต ล ะประเภทใน
ประกาศ
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5.2 ขอเสนอแนะ
1. แมวาอาจจะมีการจัดทํารูปเลม คูมือการปฏิบัติงาน การใชงานระบบขอตําแหนงทางวิชาการ
Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่ อ กรอกแบบคํ า ขอตํ า แหน ง ทางวิ ช าการสํ า หรั บ ผู ข อ
ตําแหนง เจาหนาที่คณะ/สวนงาน และเจาหนาที่สํานักกิจการวุฒยาจารย แลว อาจจะมีการจัดอบรมการใช
งานคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวควบคูดวย เพื่อใหผูรับบริการมีความเขาใจและใชงานไดถูกตองมากยิ่งขึ้น
2. หากมีการจัดอบรมการใชงานคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวควบคูดวยแลว อาจจะทําแบบสอบถาม
เพื่อใหผูรับบริการไดแสดงความคิดในดานตาง ๆ และขอเสนอแนะ เพื่อจะไดนําจุดบกพรองหรือจุดที่มีปญหา
นํามาแกไขปรับปรุงระบบและคูมือการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
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