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ขั้นตอนการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ                                                                       
ในระบบการขอต าแหน่ง Electronic Promotion Management (e-PM) 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประจ าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  
 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
 ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561 หมวด 8  การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 52  การขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ บุคคลผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง และผ่านการประเมินผลการสอน หมวด 2 
ตาม ข้อ 16 
 
ขั้นตอนด าเนินการ 
 1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องยื่นแบบ วจ.01 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  พนักงาน) หรือแบบ ก.พ.อ.03 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ) ในระบบ 
  การขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 
 2. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องยื่นเอกสารเป็นต้นฉบับ ต่อส่วนงาน 
  2.1 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
  2.2 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
  2.3 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ)  
  2.4 ผลงานทางวิชการ 
  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
  2.4 แบบ วจ.05 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ) 
  2.5 แบบ วจ.06 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีรับทุน) 
  2.6 แบบ วจ.06/1 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีไม่ได้รับทุน) 
  2.7 เอกสารประกอบการสอนส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์                                                                
  2.8 เอกสารค าสอน ส าหรับรองศาสตราจารย์ 
  2.9 CU-CAS 
  2.10 ประมวลรายวิชา 
 3. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องครบถ้วนของ 
  แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน  

 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานสามารถตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบ วจ.01 หรือ 
ก.พ.อ.03 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion 
Management (e-PM)หรือพิมพเ์อกสารออกจากระบบมาเพื่อตรวจสอบ หากพบว่า
ไม่ถูกต้องสามารถเพิ่มความคิดเห็นที่ต้องการ ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งแก้ไขได้ในระบบ 
ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 41-43 

  3.1  กรณีข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
   3.1.1 แบบ ก.พ.อ.03 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ) 
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   3.1.2 แบบ ก.พ.อ.04 (แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย 
    ผู้บังคับบัญชา)  
   3.1.3 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
    3.1.4 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
   3.1.5 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ) 
  3.2 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของ 
   3.2.1 แบบ วจ.01 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พนักงาน) 
   3.2.2 แบบ วจ.02 (แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย 
    ผู้บังคับบัญชา) 
   3.2.3 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
    3.2.4 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
   3.2.5 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ) 
 4. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ วจ.1 (แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 
  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์) และลงนามในแบบฟอร์ม 
 5. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงานให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
  การสอน หรือส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการประเมินผลการสอน  
 6. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานเตรียมเอกสารเพ่ือประชุมประเมินผลการสอน 
  6.1 กรณีขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   6.1.1 แบบ วจ.3 (แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน) 
   6.1.2 แบบ วจ.4 (แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
   6.1.3 แบบ วจ.6 (แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน) 
   6.1.4 แบบ วจ.8 (แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
  6.2 กรณีขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
   6.1.1 แบบ วจ.3 (แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน) 
   6.1.2 แบบ วจ.4 (แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์)  
   6.1.3 แบบ วจ.7 (แบบประเมินคุณภาพเอกสารค าสอน) 
   6.1.4 แบบ วจ.8 (แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการสอนต าแหน่งรองศาสตราจารย์) 
 7. หลังจากประเมินผลการสอนแล้วเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานด าเนินการ 
    กดรับเรื่องแบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแบบ วจ.01 หรือแบบก.พ.อ.03 ใน 
  ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) และ 
  ให้ถือว่าวันทีผู้่ขอก าหนดต าแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยผ่านการประเมินผลการสอนแล้ว 
  คือวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง  
 8. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการสอน 
  ให้ถูกต้องครบถ้วน และด าเนินการตามขั้นตอนดังไปนี้ 
  8.1 กรณีขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จัดท าเอกสารตามข้อ 6.1 ทั้งหมด 
   เป็นเอกสารต้นฉบับและให้ประธานคณะกรรมการบริหารส่วนงานลงนามให้ 
   ถูกต้องเรียบร้อย 
  8.2 กรณีขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์จัดท าแบบเอกสารตามข้อ 6.2 ทั้งหมด 
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   เป็นเอกสารต้นฉบับและให้ประธานคณะกรรมการบริหารส่วนงานลงนามให้ 
   ถูกต้องเรียบร้อย 
  8.3 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ วจ.2 (แบบระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง)         
   และระบุวันที่ที่คณะรับเรื่องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง เป็นเอกสารต้นฉบับและ 
   ลงนามให้ถูกต้องเรียบร้อย 
   8.4 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติ ความ 
    ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบค าขอก าหนดต าแหน่งหรือแบบเสนอแต่งตั้งต าแหน่ง 
    ทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินผลการสอน เอกสาร 

  ประกอบการสอนและเอกสารค าสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี
คณะวุฒยาจารย์ก าหนด 

  8.5 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ วจ.01 หรือแบบ ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
     ในระบบการขอ ต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management  
   (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 43-46 

9. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานนัดประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์เพ่ือพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
การสอน ผลงานทางวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
9.1 กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งด ารงต าแหน่งคณบดี หรือผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ส านักกิจการ

วุฒยาจารย์จะท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมแทนคณบดี หรือผู้อ านวยการ โดยมิ
ให้ส่วนงานเข้าร่วมประชุม 

10. เจ้าหน้าทีป่ระจ าส่วนงานตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งเอกสารต่อไปนี้เป็นเอกสาร
ต้นฉบับพร้อมผลงานทางวิชาการ พร้อมกับ กดส่งแบบ วจ.01 หรือแบบ ก.พ.อ. 03 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ใหเ้จ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ ในระบบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 

 10.1 แบบ วจ.01 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ.อ. 03  
  (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ)  

  10.2 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
  10.3 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
  10.4 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง 
   วิชาการ)  

 10.5 แบบ วจ.10 (ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
  และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มาทีเ่จ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์) 

  หรือแบบฟอร์มอ่ืน (ถ้ามี)  
  10.6 แบบ วจ.05 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ) 
  10.7 แบบ วจ.06 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีรับทุน) 
  10.8 แบบ วจ.06/1 หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีไม่ได้รับทุน) 

 10.9 เอกสารแนบอ่ืนๆ 

http://www.fpcs.chula.ac.th/sites/default/files/u3/vj2-2561.docx
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11. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ตรวจสอบเอกสารตามข้อ 10 ทั้งหมดที่เป็นเอกสารต้นฉบับ 
และ ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management  
(e-PM) 

 11.1 หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน กดรับเรื่องจากส่วนงานในระบบการขอต าแหน่งทาง 
  วิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)  
  และเตรียมเอกสารน าเสนอคณะวุฒยาจารย์เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 

 11.1 หากพบว่าไม่ถูกต้องสามารถเพ่ิมความคิดเห็นแจ้งให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งแก้ไข 
    ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion  
  Management (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 47-49 
  ซ่ึงขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจะได้รับข้อมูลด้วย  
12. เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย์ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 
  12.1 กรณีทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิไดต้ามรายชื่อที่คณะวุฒยาจารย์เห็นชอบ เจ้าหน้าที่ประจ าส่วน 
   งานท าบันทึกแจ้งให้เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์เพ่ือออกประกาศแต่งตั้ง 
   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 12.1 กรณีท่ีทาบทามไม่ได้คณบดีในฐานะเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย์หารือปรึกษากับ 

ประธานคณะอนุวุฒยาจารย์เพ่ือหารายชื่อใหม่ เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ                    
วจ.11 (ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ) เป็นเอกสาร
ต้นฉบับ ส่งให้เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์เพื่อเสนอคณะวุฒยาจารย์  

13. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าประกาศเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
 และส่งประกาศฯให้เลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย์ 

 13.1 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ 
 ก าหนด หรือจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าต าแหน่งที่ 
 เสนอขอ หรือจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ให้ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย์ด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอคณะวุฒยาจารย์เพ่ือขอ 
 ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการแต่งตั้งเป็นรายๆ ไป 

 13.2 กรณีท่ีมีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นข้าราชการต้องท าหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ    
  นอกบัญชีรายชื่อไปที่ อว. ก่อนจัดท าประกาศแต่งตั้ง 

14. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงาน  กรอกข้อมูลเลขทีป่ระกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามข้อ 13 ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ และข้อมูลการออก 
  บันทึกที่จะส่งผลงานทางวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ  

 Electronic Promotion Management (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 50-51 
15. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานส่งผลงานพร้อมแบบประเมินคุณภาพผลงานไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิหลังจาก 
 ได้รับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
16. เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานได้รับผลการประเมินแล้ว หากผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า 

คุณภาพของผลงานทางวิชาการอยู่ในเกณฑ์ หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ จะ
ไม่มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  



 

 
 

5 

 16.1 หากผลงานในปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีผลการประเมินไม่ 
  เป็นเอกฉันท์จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกครั้ง ในการประชุมต้อง 
  สรุปผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการท้ังรายชิ้นและในภาพรวม   

16.2 กรณีที่มีการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ 
ให้นับการร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การประชุม
ทางไกล (Teleconference) ระบบการประชุมทางจอภาพ (Skype) เป็นองค์ประชุมได้ 

 17. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานนัดประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์  เพ่ือสรุปผลการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 18. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานเตรียมเอกสารแบบ วจ.27 (แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอน และผลงานทางวิชาการ) แบบ วจ.28 (สรุปผลการประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ) เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์  

 19. ในการประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์ เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จะเข้าร่วมประชุมด้วย  
20. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานส่งเอกสารตามข้อ 18 เป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ 
 ฝ่ายเลขานุการคณะวุฒยาจารย์ เพ่ือน าผลการพิจารณาเสนอคณะวุฒยาจารย์ 
21. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงาน  กรอกข้อมูลแบบ วจ.01 หรือ แบบ ก.พ.อ.03 
 ส่วนที่ 4 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management           

 (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 52-59 และส่งเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ฝ่าย
เลขานุการคณะวุฒยาจารย์  

22. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสรุปผลการประเมินผลการ 
 สอนและผลงานทางการสอน และผลงานทางวิชาการแบบ วจ.27 และแบบ วจ.28 สรุปผลการ 
 ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
23. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ วจ.01 หรือ แบบ 

ก.พ.อ.03 ส่วนที่4  ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion 
Management (e-PM) 

 23.1 หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน กดรับเอกสารแบบ วจ.01 หรือ แบบ ก.พ.อ.03           
ส่วนที่ 4 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion 
Management (e-PM)  

 23.2 หากพบว่าไม่ถูกต้องสามารถเพ่ิมความคิดเห็นแจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานแก้ไข  
ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-
PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 60-62 

 24. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์น าเสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อคณะวุฒยาจารย์เพื่อพิจารณา  
 25. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าเอกสารให้คณะวุฒยาจารย์พิจารณาเสนอที่ประชุมสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

26. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  กรอกข้อมูลแบบ วจ.01 หรือ แบบ ก.พ.อ.03 
 ส่วนที่ 5 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management           

  (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 62-63 
 27. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าเอกสารส่งฝ่ายบริหารงานบุคคลเพื่อด าเนินการออก 
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  ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 กรณีผ่านเกณฑ ์
  27.1 ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)  
   จะแจ้งผลผ่านระบบในเมนู My work list  และอีเมลจุฬา 
 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
  27.2 เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าบันทึก และเอกสารแจ้งผลการพิจารณาผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้กับผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
   และประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ ทั้งนี้ผู้ขอต าแหน่งสามารถยื่นขอทบทวนผลงานได้ 
  27.3 เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าส าเนาบันทึกแจ้งเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย์  
 27.4 เมื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งมารับเอกสารแจ้งเรื่องผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการจาก

เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ ให้กรอกวันที่มีผู้มารับเอกสารฉบับจริง ใน
ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 
เพื่อให้ระบบสามารถนับวันยื่นการขอทบทวนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 90 วัน  

  27.5 การยื่นค าขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้กระท าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยให้ 
   ยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้รับหนังสือแจ้งมติสภา 
   มหาวิทยาลัยภายใน 10 วันท าการ 
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   แบบฟอร์มส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

ล าดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
1 แบบ วจ.1 

แบบตรวจสอบคุณสมบตัิและผลงานทาง
วิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รอง
ศาสตราจารย ์

แบบ วจ.1 
แบบตรวจสอบคุณสมบตัิและผลงานทาง
วิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รอง
ศาสตราจารย ์

 

2 แบบ วจ.2 
แบบระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง 
 

แบบ วจ.2 
แบบระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง 

 

3 แบบ วจ.3 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอน 

แบบ วจ.3 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอน 

 

4 แบบ วจ.4 
แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รอง
ศาสตราจารย ์

แบบ วจ.4 
แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รอง
ศาสตราจารย ์

 

5 แบบ วจ.6 
แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
สอน 

แบบ วจ.6 
แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
สอน 

 

6 แบบ วจ.7 
แบบประเมินคุณภาพเอกสารค าสอน 

แบบ วจ.7 
แบบประเมินคุณภาพเอกสารค าสอน 

 

7 แบบ วจ.8 
แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการ
สอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย ์

แบบ วจ.8 
แบบสรุปผลการสอนและผลงานทางการ
สอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย ์

 

8 แบบ วจ.10 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

แบบ วจ.10 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

9 แบบ วจ.11 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

แบบ วจ.11 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

10 แบบ วจ.12 
แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 

แบบ วจ.12 
แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 

 

11 แบบ วจ.13 
แบบประเมินคุณภาพต ารา 

แบบ วจ.13 
แบบประเมินคุณภาพต ารา 

 

12 แบบ วจ.14 
แบบประเมินคุณภาพหนังสือ 

แบบ วจ.14 
แบบประเมินคุณภาพหนังสือ 

 

13 แบบ วจ.15 
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

แบบ วจ.15 
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
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ล าดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
14 แบบ วจ.16 

แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
เพื่อสังคม 

แบบ วจ.16 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
เพื่อสังคม 

 

15 แบบ วจ.17 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม 

แบบ วจ.17 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 

16 แบบ วจ.18 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

แบบ วจ.18 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

 

17 แบบ วจ.19 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะ 

แบบ วจ.19 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะ 

 

18 แบบ วจ.20 
แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case 
Study) 

แบบ วจ.20 
แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case 
Study) 

 

19 แบบ วจ.21 
แบบประเมินคุณภาพงานแปล 

แบบ วจ.21 
แบบประเมินคุณภาพงานแปล 

 

20 แบบ วจ.22 
แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน 

แบบ วจ.22 
แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน 

 

21 แบบ วจ.23 
แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แบบ วจ.23 
แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

22 แบบ วจ.24 
แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรคด์า้น
สุนทรียะ และศลิปะทุกสาขา 

แบบ วจ.24 
แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรคด์า้น
สุนทรียะ และศลิปะทุกสาขา 

 

23 แบบ วจ.25 
แบบประเมินคุณภาพสิทธิบตัร (Patent) 

แบบ วจ.25 
แบบประเมินคุณภาพสิทธิบตัร (Patent) 

 

24 แบบ วจ.26 
แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 
(Software) 

แบบ วจ.26 
แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 
(Software) 

 

25 แบบ วจ.27 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

แบบ วจ.27 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

 

26 แบบ วจ.28 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

แบบ วจ.28 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่ง                                                                             
ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายประจ าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  

 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า ที่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561 หมวด 8  การพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้อ 52  การขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ บุคคลผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง และผ่านการประเมินผลการสอน หมวด 2 
ตาม ข้อ 16 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องยื่นแบบ วจ.01 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
  พนักงาน) หรือแบบ ก.พ.อ.03 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ) ในระบบ 
  การขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)  
 2. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต้องยืน่เอกสารแบบฟอร์มต่อไปนี้เป็นเอกสารต้นฉบับ 
  พร้อมผลงานทางวิชาการ 
  2.1 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
  2.2 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน) 
  2.3 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง 
   วิชาการ) 
  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  
  2.4 แบบ วจ.05 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ) 
  2.5 แบบ วจ.06 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีรับทุน) 
  2.6 แบบ วจ.06/1 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีไม่ได้รับทุน) 
  2.7 CU-CAS 
  2.8 ประมวลรายวิชา 
 3. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องครบถ้วนของ 
  แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ 
  ต่อคณะกรรมการบริหารส่วนงาน  

 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานสามารถตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของแบบ วจ.01 หรือ 
ก.พ.อ.03 ในระบบหรือพิมพ์เอกสารออกจากระบบมาเพื่อตรวจสอบ หากพบว่าไม่
ถูกต้องสามารถเพิ่มความคิดเห็นที่ต้องการ ให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งแก้ไขได้ในระบบ 
ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 41-43 

  3.1  กรณีข้าราชการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
   3.1.1 แบบ ก.พ.อ.03 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ) 
   3.1.2 แบบ ก.พ.อ.04 (แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย 
    ผู้บังคับบัญชา)  
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   3.1.3 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
    3.1.4 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
   3.1.5 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ) 
  3.2 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของ 
   3.2.1 แบบ วจ.01 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พนักงาน) 
   3.2.2 แบบ วจ.02 (แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดย 
    ผู้บังคับบัญชา) 
   3.2.3 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
    3.2.4 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
   3.2.5 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวชิาการ) 
 4. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ วจ.1 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน 
  ทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ และลงนามในแบบฟอร์ม 
 5. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนงานให้แต่งตั้ง 
  คณะกรรมการประเมินผลการสอน หรือส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการประเมินผลการสอน  
 6. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานเตรียมเอกสารเพ่ือประชุมประเมินผลการสอน 
  6.1 กรณีขอก าหนดต าแหน่ศาสตราจารย์เตรียมเอกสาร 
   6.1.1 แบบ วจ.3 (แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอน) 
   6.1.2 แบบ วจ.5 (แบบประเมินการสอนเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์) 
   6.1.3 แบบ วจ.9 (แบบสรุปผลการสอนต าแหน่งศาสตราจารย์) 
 7. หลังจากประเมินผลการสอนแล้วเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายประจ าส่วนงาน 
   กดรับเรื่องแบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแบบ วจ.01 หรือก.พ.อ.03 ในระบบ 
  การขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) และให้ถือ 
  ว่าวันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยผ่านการประเมินผลการสอนแล้วคือ 
  วันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง  
 8. เจ้าหน้าทีป่ระจ าส่วนงานตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการสอน 
  ให้ถูกต้องครบถ้วน และด าเนินการตามขั้นตอนดังไปนี้ 
  8.1 กรณีขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์จัดท าตามข้อ 6 ทั้งหมด  
    เป็นเอกสารต้นฉบับและให้ประธานคณะกรรมการบริหารส่วนงานลงนามให้ถูกต้อง 
   เรียบร้อย 
  8.2 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ วจ.2 (แบบระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง)         
   และระบุวันที่ที่คณะรับเรื่องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง เป็นเอกสารต้นฉบับและ 
   ลงนามให้ถูกต้องเรียบร้อย   
  8.3 ให้คณะกรรมการบริหารส่วนงานตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน 
   แบบค าขอก าหนดต าแหน่งหรือแบบเสนอแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทาง 
   วิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม 
   เกณฑ์ที่คณะวุฒยาจารย์ก าหนด 
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   8.4 เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานจัดท าแบบ วจ.01 หรือ แบบ ก.พ.อ.03 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
     ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management  
    (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 43-46 

9. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานนัดประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์ พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการ
สอนผลงานทางวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
9.1 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งด ารงต าแหน่งคณบดี หรือผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่ส านักกิจการ              

วุฒยาจารย์เป็นผู้ด าเนินการเข้าประชุมคณะอนุวุฒยาจารย์ แทนส่วนงานทั้งหมด 
10. เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงานตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และส่งเอกสารต่อไปนี้เป็นเอกสาร

ต้นฉบับพร้อมผลงานทางวิชาการ พร้อมกับ กดส่งแบบ วจ.01 หรือ แบบก.พ.อ. 03 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มายังฝ่ายเลขานุการคณะวุฒยาจารย์ ในระบบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 

 10.1 แบบ วจ.01 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย) 
  หรือ ก.พ.อ. 03 (แบบค าขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการ) 

  10.2 แบบ วจ.03 (แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ)  
  103 แบบ วจ.04 (แบบสรุปเอกสารที่น าเสนอเพ่ือประเมินผลการสอน)  
  10.4 แบบ วจ.07 (แบบขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทาง 
   วิชาการ)  
  หรือแบบฟอร์มอ่ืน (ถ้ามี)  
  10.6 แบบ วจ.05 (แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ) 
  10.7 แบบ วจ.06 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีรับทุน) 
  10.8 แบบ วจ.06/1 (หลักฐานแสดงการเผยแพร่งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีไม่ได้รับทุน) 

 10.9 เอกสารแนบอ่ืนๆ  
11. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ตรวจสอบเอกสารตามข้อ10 ทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับ และ       

 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) 
 11.1 หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน  กดรับเรื่องในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

Electronic Promotion Management (e-PM) และน าเสนอคณะวุฒยาจารย์เพื่อแต่งตั้ง 
 เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
 11.2 หากพบว่าไม่ถูกต้องสามารถเพ่ิมความคิดเห็นแจ้งให้ผู้ขอก าหนดต าแหน่งแก้ไข 

   ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management  
  (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 47-49 
  และข้ันตอนนี้เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนงาน จะได้รับข้อมูลด้วย 
12. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าแบบ วจ.10 (ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตามรายชื่อที่คณะวุฒยาจารย์เห็นชอบ) และทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ   
  12.1 กรณีท่ีทาบทามไม่ได้ตามรายชื่อที่คณะวุฒยาจารย์เห็นชอบ เจ้าหน้าที่ส านักกิจการ              
   วุฒยาจารย์จะปรึกษากับประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯเพ่ือขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
   เพ่ิมเติม และจัดท าแบบ วจ.11 (ตารางเสนอชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ 
   ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใหม่ กรณีมีการ 
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   เปลี่ยนแปลง) เป็นเอกสารต้นฉบับเสนอคณะวุฒยาจารย์  
 13. กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ก าหนด หรือ 
  จ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ หรือจ าเป็นต้อง 
  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

13.1 กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์
ด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอคณะวุฒยาจารย์ เ พ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการแต่งตั้งเป็นรายๆไป 

 13.2 กรณีท่ีมีผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นข้าราชการต้องท าหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นอกบัญชีรายชื่อไปที่ อว. ก่อนจัดท าประกาศแต่งตั้ง   

14. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
15. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าบันทึก ส่งผลงานทางวิชาการพร้อมแบบประเมิน

คุณภาพผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
16. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  กรอกข้อมูลประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
  ตามข้อ14 และข้อมูลบันทึกที่จะส่งผลงานทางวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒ ิในระบบการขอ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) ตามคู่มือการใช้งาน
ระบบฯ หน้า 50-51 

17. การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ และประชุมสรุปผลการประเมิน   
17.1 การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ให้นับ

การร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การประชุมทางไกล 
(Teleconference) ระบบการประชุมทางจอภาพ (Skype) เป็นองค์ประชุมได้ 

 17.2 การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่เป็นการก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

 18. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์ เตรียมและจัดท าเอกสารแบบ วจ.27 แบบสรุปผลการ
ประเมินผลการสอนและผลงานทางการสอนและผลงานทางวิชาการ  แบบ วจ.28 สรุปผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เป็นเอกสารต้นฉบับเพ่ือ
น าเสนอท่ีคณะ วุฒยาจารย์  

19. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  กรอกข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องของแบบ วจ. 
 01 ส่วนที่ 4 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management    
 (e-PM) และจัดท าเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 52-59 
20. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ วจ.01                 

ส่วนที่ 4  ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management 
(e-PM) 

 21. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์น าเสนอผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ 
  จรรยาบรรณทางวิชาการต่อคณะวุฒยาจารย์เพื่อพิจารณา  
 22. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าเอกสารให้คณะวุฒยาจารย์พิจารณาเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 23 เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์  กรอกข้อมูลแบบ วจ.01 หรือ แบบ ก.พ.อ.03 
  ส่วนที่ 5 ในระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management           
  (e-PM) ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ หน้า 62-63 
 24. เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าเอกสารส่งฝ่ายบริหารงานบุคคลเพื่อด าเนินการส่งเรื่อง 
  เพ่ือเสนอโปรดเกล้าฯ  
 กรณีผ่านเกณฑ ์
  24.1 ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM)  
   จะแจ้งผลผ่านระบบในเมนู My work list  และอีเมลจุฬา 
 กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
  24.2 เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าบันทึก และเอกสารแจ้งผลการพิจารณาผลงาน 
   ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้กับผู้ขอก าหนดต าแหน่ง  
   และประธานคณะอนุวุฒยาจารย์ ทั้งนี้ผู้ขอต าแหน่งสามารถยื่นขอทบทวนผลงานได้ 
  24.3 เจ้าหน้าที่ส านักกิจการวุฒยาจารย์จัดท าส าเนาบันทึกแจ้งเลขานุการคณะอนุวุฒยาจารย์  
 24.4 เมื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่งมารับเอกสารแจ้งเรื่องผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการจาก

เลขาสภามหาวิทยาลัย ให้กรอกวันที่มีผู้รับเอกสารฉบับจริง ในระบบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ Electronic Promotion Management (e-PM) เพื่อให้ระบบ
สามารถนับวันยื่นการขอทบทวนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง 90 วัน  

  24.5 การยื่นค าขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการให้กระท าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยให้ 
   ยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้รับหนังสือแจ้งมติสภา 
   มหาวิทยาลัยภายใน 10 วันท าการ 
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แบบฟอร์มส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
ล าดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 

1 แบบ วจ.1/1 
แบบตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์

แบบ วจ.1/1 
แบบตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย ์

 

2 แบบ วจ.2 
แบบระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง 

แบบ วจ.2 
แบบระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัยรับเรื่อง 

 

3 แบบ วจ.5 
แบบประเมินการสอนเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย ์

แบบ วจ.5 
แบบประเมินการสอนเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งศาสตราจารย ์

 

4 แบบ วจ.9 
แบบสรุปผลการสอนต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

แบบ วจ.9 
แบบสรุปผลการสอนต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์

 

5 แบบ วจ.10 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

แบบ วจ.10 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

6 แบบ วจ.11 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

แบบ วจ.11 
ตารางเสนอช่ือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใหม่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

7 แบบ วจ.12 
แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 

แบบ วจ.12 
แบบประเมินคุณภาพบทความวิชาการ 

 

8 แบบ วจ.13 
แบบประเมินคุณภาพต ารา 

แบบ วจ.13 
แบบประเมินคุณภาพต ารา 

 

9 แบบ วจ.14 
แบบประเมินคุณภาพหนังสือ 

แบบ วจ.14 
แบบประเมินคุณภาพหนังสือ 

 

10 แบบ วจ.15 
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

แบบ วจ.15 
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

 

11 แบบ วจ.16 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
เพื่อสังคม 

แบบ วจ.16 
แบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
เพื่อสังคม 

 

12 แบบ วจ.17 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม 

แบบ วจ.17 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
อุตสาหกรรม 
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แบบ วจ.18 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

แบบ วจ.18 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู ้

 

14 แบบ วจ.19 แบบ วจ.19  
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ล าดับ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หมายเหตุ 
แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะ 

แบบประเมินคุณภาพผลงานวิชาการเพื่อ
พัฒนานโยบายสาธารณะ 

15 แบบ วจ.20 
แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case 
Study) 

แบบ วจ.20 
แบบประเมินคุณภาพกรณีศึกษา (Case 
Study) 

 

16 แบบ วจ.21 
แบบประเมินคุณภาพงานแปล 

แบบ วจ.21 
แบบประเมินคุณภาพงานแปล 

 

17 แบบ วจ.22 
แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน 

แบบ วจ.22 
แบบประเมินคุณภาพพจนานุกรม 
สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน 

 

18 แบบ วจ.23 
แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แบบ วจ.23 
แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

19 แบบ วจ.24 
แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรคด์า้น
สุนทรียะ และศลิปะทุกสาขา 

แบบ วจ.24 
แบบประเมินคุณภาพสร้างสรรคด์า้น
สุนทรียะ และศลิปะทุกสาขา 

 

20 แบบ วจ.25 
แบบประเมินคุณภาพสิทธิบตัร (Patent) 

แบบ วจ.25 
แบบประเมินคุณภาพสิทธิบตัร (Patent) 

 

21 แบบ วจ.26 
แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 
(Software) 

แบบ วจ.26 
แบบประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ 
(Software) 

 

22 แบบ วจ.27 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

แบบ วจ.27 
แบบสรุปผลการประเมินผลการสอนและ
ผลงานทางการสอนและผลงานทาง
วิชาการ 

 

23 แบบ วจ.28 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

แบบ วจ.28 
สรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

 

 


