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คําถาม-คําตอบ 

การจัดการสัมมนา เรื่อง การนําเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

(ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย)มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในวันที่ 30 สงิหาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว จังหวัดเชียงใหม 

................................ 

 

กองบริหารงานบุคคลไดรวบรวมคําถามในการสมัมนา โดยไดสรปุในแตละประเด็น ดังนี ้

ประเด็นเก่ียวกับเอกสารประกอบสอน/เอกสารคําสอน 

1.คําถาม -  เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน ตองใชรวมกันสําหรับขอตําแหนง

 ผูชวยศาสตราจารย หรือเฉพาะเอกสารประกอบการสอนอยางเดียวก็ยื่นสําหรับการขอ

 ผูชวยศาสตราจารย ไดแลว 

 คําตอบ - เอกสารประกอบการสอน ใชสําหรับเสนอขอผูชวยศาสตราจารย 

  - เอกสารคําสอน ใหสําหรับเสนอขอรองศาสตราจารย 

  - เอกสารทั้ง 2 เลม ตองไมมเีนื้อหาท่ีซํ้าซอนกัน เวนแตมีเนื้อหาเนื้อหาสาระที่เพิ่มเติม 

2.คําถาม  - ถานํา เอกสารประกอบการสอน ที่เคยทําและใชขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มาเขียน 

   เพิ่มเติมจนเปน ตํารา หรือหนังสือ (ที่สมบูรณขึ้น) แลวใชขอตําแหนงรองศาสตราจารย 

   ไดหรือไม  จะถือวาซํ้าซอนหรือไม ถาเราประเมินตนเองแลวคดิวา เพิ่มเติมจาก เอกสาร 

   ประกอบการสอนมาประมาณ 70% จะนับเปนตํารา/หนังสือ 100% หรือแค 70% 

 คําตอบ - ได 70% ทั้งนี้ตองชี้แจง สวนที่เพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาดวย 

3.คําถาม  - เอกสารคําสอนที่ไมตรงกับสาขา(แตอยูในภาควิชาเดียวกัน)ไดหรือไม ในภาควิชา 

   วิศวกรรมโยธา มอีาจารยสาขาวิศวกรรมโครงสรางไมเพียงพอ ทําใหอยูในสาขาบริหาร 

   การกอสรางตองไปสอนทุกภาคการศึกษาแทนที่ 

 คําตอบ - สามารถที่จะเสนอขอได หากไดรับมอบหมายจากภาควิชาใหทําการสอนและมีผลงาน 

   ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมโยธา 

4.คําถาม  - เอกสารประกอบการสอน  มาเขียนเพิ่มเติม แลวทําเปนตํารา หรือหนังสือ เพื่อขอ 

   รองศาสตราจารย จะทําไดไหม 

 คําตอบ - ได ทั้งนี้ตองชีแ้จง สวนที่เขียนเพิ่มเติม มาประกอบการพิจารณาดวย 

5. คําถาม  - หากเขียนเอกสารคําสอน วิชาหนึ่งแลว เขียนตําราโดยพัฒนาเพิ่มรายละเอยีดจาก 

   เอกสารคําสอนแลวยื่นขอพรอมกันไดหรือไม 

 คําตอบ - ได ทั้งนี้ตองชี้แจง สวนที่เขียนเพิ่มเติม มาประกอบการพิจารณาดวยและพิจารณาสวนที่ 
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   เพิ่มเติมเทานั้น 

6.คําถาม – ในการยื่นเอกสารขอตําแหนงจะตองยืน่ผลการประเมินการเรียนการสอนของนกัศกึษา 

   ดวยหรือไม และจะถูกใชในการประเมินขอตําแหนงอยางไร เชนจะตองมีนักศึกษาเขามา                 

   ประเมนิ 50% 

 คําตอบ – ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา นํามาพิจารณาประกอบดวย ทั้งนี้ 

   มหาวิทยาลัยไดมอบอํานาจการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร 

   คําสอน ใหสวนงานดําเนินการประเมินฯแลว ซึ่งจะมีแนวทางของแตละสวนงานตาม 

   ความเหมาะสม 

7.คําถาม  - เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคําสอนทั้งสองขอความอธบิายความเขาใจอีกครั้ง 

   วาอันไหนใชกับผูสอนและอันไหนใชกับผูเรียนและวิธีเขยีนอยางไร เชนบทหรือสัปดาห 

 คําตอบ - ผูสอนผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน เพื่อประกอบการสอนใหนักศึกษา

   ในแตละภาคการศึกษา ตามคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร และคุณลักษณะตามที่  

   ก.พ.อ.กําหนด และแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะตองมี 

    1.หนาปก 

    2.คํานํา 

    3.ประมวลวิชา 

    4.หนาสารบัญ 

     5.เนื้อหา 

8.คําถาม  - เอกสารประกอบการสอนวิชา 3 หนวยกิตแตเสนอเนื้อหาเทียบเทา 2 หนวยกิตไดไหม 

  - ถาอธิบายรายวิชา(Couese description)มีสาระมากแตเอกสารประกอบการสอนไม 

   ครอบคลุมสาระดังกลาวทั้งหมดจะไดหรือไม 

 คําตอบ - ได 

9.คําถาม  - เอกสารประกอบการสอน ก็ดี การประเมินการสอน ก็ดี จัดทําข้ึนโดยสอนวิชาเบื้องตนให  

   นักศึกษา ที่ของมหาวทิยาลัย(ทุกคณะ) แตเวลา นักศึกษา ลงทะเบียน นั้น รายวิชาเปน 

   วิชาที่ จัดสอนโดยคณะตนสังกัด ถามวา นําผลงานมาขอตําแหนงไดหรือไม คณบดี 

   ตนสังกัด หรือ ตองมอบหมายผูอื่นเปนคนตั้งคณะกรรมการประเมินการสอน 

 คําตอบ - ได คณะตนสังกัดเปนผูประเมิน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย ไดมอบอํานาจใหสวนงานประเมินการ 

   สอน และเอกสารประกอบการสอนโดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินฯ ตามขอบังคับ 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนและ 

   เอกสารที่ใชประเมินผลการสอนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําเพื่อ 

   ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
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   2552  ประกาศ ณ วันที่ 3 มนีาคม 2552 

10.คําถาม - เอกสารคําสอน แตละบทควรมีกี่หนา 

 คําตอบ  - เอกสารคําสอนควรมีเนื้อหาตามคําอธิบายเหมาะสมกับจํานวนชั่วโมงที่สอน 

11.คําถาม - ความแตกตางอยางชัดเจนของเอกสารคําสอนกับตํารา คืออะไร 

 คําตอบ - ก.พ.อ.ไดกําหนดคํานิยาม รูปแบบ การเผยแพร และคุณภาพ ของเอกสารคําสอนกับ 

   ตําราไว อยางชัดเจนในหลักเกณฑฯ แลว 

12.คําถาม -1.การจัดทําเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน มีรูปแบบเปนมาตรฐาน 

      หรือไม 

   2.เนือ้หาของเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคําสอน ควรจัดแบงเนื้อหาเปน 

      บทหรือแบงเปนสัปดาห(15 สัปดาห) 

 คําตอบ  - 1.ไมเปนรูปแบบ แตใหจัดทําตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

   2.ควรเปนบท 

13.คําถาม - การแปลและเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนจากตําราภาษาตางประเทศใชประกอบ 

   เปนผลงานไดหรือไม 

 คําตอบ  - ได จัดเปนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน โดยตองสงตนฉบับ และหลักฐานการไดรับ 

   อนุญาตแปลจากเจาของลิขสิทธิ ์

14.คําถาม - เอกสารประกอบการสอน ที่มีผูสอนรวมกันหลายคนและไดใชประกอบการสอนแลว 

   มาแลวกรณีนี้ผูสอนทุกคนตองใชประกอบการสอนใชหรือไม หรือเพียงผูสอนที่ตองการ 

   ขอตําแหนงทางวิชาการใชสอนเพียงคนเดียว ในตอนที่ตนสอนก็ได 

 คําตอบ  - จัดทําเอกสารประกอบการสอนในสวนที่ตนเองรับผดิชอบ 

15.คําถาม - การขอผูชวยศาสตราจารย ควรสอดคลองของเนื้อหา ของงานวิจัยและเอกสารประกอบ 

   คําสอน เชนมีเอกสารคําสอนวิชาเกี่ยวกับดิน แตงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบลําลอง 

   พยากรณระดับน้ํา จะใชรวมกันไดหรือเปลา 

 คําตอบ  - ได ถาผลงานเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เสนอขอ 

16.คําถาม - ขอพูดเกี่ยวกับ Power point ในผลงานที่มักไมผานการประเมิน 

 คําตอบ - เนื่องจาก Power point  ใชประกอบการบรรยาย หากนํามาเปนผลงานใหนํา Power  

   point  มาเรียบเรียงเปนคําบรรยายของผูเสนอขอ พรอมยกตัวอยางประกอบ 
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ประเด็นเก่ียวกับการตีพิมพเผยแพร 

17.คําถาม -ผลงานทางวิชาการ ตองไดรับการตีพิมพมาแลวอยางนอย 4 เดือน หากทางวารสาร 

   ฉบับนั้น ตอบรับใหบทความตีพิมพแลว จะสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอตําแหนงทาง 

    วิชาการไดเลยหรือไม หรือตองรอจนตีพิมพแลวถึงจะขอได 

 คําตอบ - ตําราใหเผยแพร 1 ภาคการศึกษา หนังสือใหตีพิมพเผยแพรมาแลวอยางนอย 4 เดือน  

   สําหรับงานวิจัยและบทความทางวิชาการ หากทางวารสารตอบรับวาจะตีพมิพ สามารถ 

   เสนอขอฯ ได แตการแตงตั้งจะยอนหลังในวันที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารฉบับสมบูรณ 

18.คําถาม- การตีพิมพบทความวิจัย ในวารสารตางประเทศ(International Journal) ที่มีคา 

   Impact Factor ที่แตกตางกันจะมผีลตอการพิจารณาอยางไร เพราะดูเหมือนวา พอ 

   ไดรับการตีพิมพในวารสารตางประเทศก็จะมีคาน้ําหนักที่เทากันทั้งหมดโดยไม 

   พิจารณาคา IF 

 คําตอบ - คา Impact Factorจะมีผลตอการพิจารณาประเมินของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒทิั้งนี้ 

   ผลงานที่ตีพิมพจะตองมีคุณภาพเหมาะสมกับวารสารที่มีคาImpact Factor สูงดวย 

19.คําถาม- เรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการ (หนา 10)ของเอกสารที่แจก)ขอ 5.1.4 (1) การไมนํา

   ผลงานเรื่องเดียวกันไปเผยแพรในวารสารวิชาการมากกวาหนึ่งฉบับ ตีความอยางไร  

   รวม Proceeding หรือไม กรณีเปนประธาน  Thrsis นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยใหมี

   สวนรวมได ไมเกิน 50% นักศึกษาไดเผยแพรผลงานระดับประเทศ ครบตามเกณฑขั้น 

   ต่ําของบัณฑิต  แตถานําผลงานนั้นไปเรียบเรียงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเสนอ  

   International Journal  กรรมการ (Reder) พิจารณาอยางไร 

 คําตอบ  - หมายความวา ไมใหลงตีพิมพในวารสารเกินหนึ่งฉบับ แตสามารถไปนําเสนอที่ประชุม 

   วิชาการได สวนการมีสวนรวมใหตกลงกันในเบื้องตน ผูทรงคุณวุฒจิะพิจารณาตาม 

   สัดสวนการมสีวนรวม 

20.คําถาม -การเผยแพรหนังสือหรือตําราหากจัดพิมพและจําหนายโดยสํานักพิมพซึ่งเปนการพิมพ                  

   เพื่อจําหนายจะพิจารณาอนุโลมไมตองมอบใหสถาบันทางวิชาการ ได จึงขอทราบ 

   ความหมายที่ชัดเจนของคําวา สํานักพิมพซึ่งเปนการพิมพเพื่อจําหนายหมายความวา 

   อยางไร ขอความกรุณายกตัวอยางใหดวย เพื่อความชัดเจน 

 คําตอบ  - จัดพิมพและจําหนายโดยสํานักพิมพที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งเปนการพิมพเพื่อจัด 

   จําหนาย  ยกตัวอยาง เชน สํานักพิมพจุฬาลงกรณฯ ฯลฯ  

21.คําถาม -กรณีที่เปนตําราหรือหนังสือ ตามเกณฑการเผยแพรที่วา ตองไดรับการตรวจสอบและ 

   รับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ/หรือสถาบัน 

   ทางวิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาวิชานั้น หมายความวาอยางไร และตองอยางไร 
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 คําตอบ  - เปนการเผยแพรตําราโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปของซีดีรอม ซึ่งจะตองไดรับการ 

 ตรวจสอบ และรับรองการเผยแพรจากคณะกรรมการของแตละมหาวิทยาลัย สํ าหรับ                   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ยังไมปรากฏวามีคณะกรรมการดังกลาวแตอยางใด 

 

 

ประเด็นเก่ียวกับการมีสวนรวม 

22.คําถาม -1.ผลงานทางวิชาการ จะตองมีปริมาณรวมเทากับ 100% ใชหรือไม 

   2.ในเรื่องของงานวิจัย(ขอ ผูชวยศาสตราจารย) จะตองทําเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงาน 

      สอน+คณะที่สอนเทานั้น ใชหรือไม เชน หากอาจารย เชี่ยวชาญทางดานเคมี-การ 

      สังเคราะหพอลิเมอร และทําวิจัยทางดานการสังเคราะหพอลิเมอร แตอาจารยทําการ 

     สอนทางดานเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาจารยสะดวกขอ  

      ผูชวยศาสตราจารย ทางดานพอลิเมอร(วิทยาศาสตร) ไดหรือเปลา หรือเกี่ยวกับ 

      ทางดานอุตสาหกรรมเกษตร  เทานั้น 

 คําตอบ - 1.ผูขอจะตองมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 50 และตองเปน 

      ผูดําเนินการหลักในเรื่องนั้น สําหรับปริมาณโดยรวมของผลงานทางวิชาการ ขึ้นอยูกับ 

      การพิจารณาประเมินของผูทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสม 

   2.ถาไดรับมอบหมายสอนในสาขาไหน เสนอขอสาขานั้น(2 สาขา) ซึ่งจะตองระบุสาขา   

      จนถึงเสนอขอตําแหนงศาสตราจารย หากตางสาขา ตองเสนอขอโดยวิธีพเิศษ 

23.คําถาม- 1.แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงานทางวิชาการมีลายเซ็นครบทุกคน แตไมได 

      ระบุความรับผดิชอบ จะสามารถนํามาใชเปนหลักฐานไดหรือไม 

   2.Book Chapter ที่ครอบคลุมเนื้อหาในตัวมผีูเขียน 2 คน ผูขอมี % สวนรวมเทากับ 

      80%  เพียงพอสําหรับหมวด(2)ผลงานการแตงหรือเรียบเรียงหนังสือฯหรือไม  

      สําหรับขอผูชวยศาสตราจารย 

   3.คูมือการฝกอบรมสามารถนํามาใชเปนผลงานประเภท หนังสือ ไดหรือไม 

 คําตอบ - 1.ไมได ซึ่งผูทรงคุณวุฒินําไปประกอบการพิจารณาดวย 

   2.เพียงพอ สําหรับผลงานประเภท Book chapter ทั้งนี้ตองเสนอบทความทางวิชาการมา 

                    เสนอประกอบการพิจารณาดวย 

   3.ไมได 
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24.คําถาม -1.สัดสวนของผลงานที่มีสวนรวม ควรจะเปนกี่ % ในกรณีของงานวิทยานิพนธที่มี 

      นักศึกษา ป.โท เปนผูทํางานวิจัย และอาจารย ทําหนาที่เพียงเปนที่ปรึกษา 

   2.จํานวน งานวิจัย ควรมีกี่ชิ้น 

   3.งานวิจัย ตอง เผยแพรในระดับไหน 

   4.งานวิจัย ถาไดรับการตีพิมพในวารสารที่มรีะดับดีมากแลว Reder จะยังคงแตะตอง 

      เนื้อหางานวิจัยนั้นหรือไม 

   5.ระหวาง ตํารา และหนังสือ ควรจะเนนทําอะไร 

 คําตอบ - 1.ขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางผูรวมงานในการแบงสัดสวนการมีสวนรวมในเบื้องตน 

                 2.ไมควรมากชิ้น ขอเปนผลงานวิจัยที่เปนผูดําเนินการหลัก สวนรวมนอยไมควรนํามา 

      ประกอบการเสนอขอฯ 

   3.ระดับวารสารทางวิชาการ และเผยแพรตามที่ กุมภาพันธอ.กําหนด 

   4.Reader ตองพิจารณาประกอบการประเมินดวย  

   5.ทั้ง 2 อยาง ตามความถนัดของผูเสนอขอ 

 

25.คําถาม- มีสวนรวมในงานวิจัย 40% แตมหีลายเลมนํามาใชไดหรือไม 

 คําตอบ - ไมได ตองมีสวนรวมไมนอยกวา 50% (อยางนอย 1 เรื่อง ถือเปนผูวิจัยหลัก)หากมีเลม 

   เดียว จะตองมั่นใจวาเปนเลมที่มคีุณภาพดีและสมบูรณ  
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ประเด็นเก่ียวกับหนังสือ/ตํารา 

26.คําถาม -งานเขียนหนังสือโดยเขียนเปนภาษาอังกฤษจํานวน 1 บท ในหนังสือ (1 บท)มีความ 

   ยาวประมาณ 60 หนา) จะสามารถนํามาใชเปนผลงานสําหรับการขอ  

   รองศาสตราจารย (ปจจุบันเปน ผูชวยศาสตราจารย)ไดหรือไม 

 คําตอบ  - ได ถา 1 บทในหนังสือ มคีวามครอบคลุมเนื้อหาครบถวนในเรื่องนั้น 

27.คําถาม -การเขียนตําราเพื่อขอ รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จะตองมีการพิมพใน 

   โรงพิมพและมเีลขISBN หรือเปลา 

 คําตอบ  - ควรพิมพโดยโรงพิมพ หรือสํานักพิมพ และไมจําเปนตองมีเลข ISBN  

28.คําถาม -การเผยแพร ตํารา จําเปนตองพิมพโดยสํานักพิมพหรือไม ถาจัดทําข้ึนเองโดยการถาย              

   เอกสาร เย็บรูปเลมในจํานวนที่มากพอ เชน 100 เลม แลวจัดสงบางสวนตอหองสมุด 

   มหาวิทยาลัยตางๆถือเปนการเผยแพรหรือไม 

 คําตอบ  - ตํารา ตองเผยแพรโดยใชประกอบการสอนมาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา ถาจัดทํา 

   ขึ้นเองใหสงแบบตอบรับของหองสมุดตามเกณฑที่กําหนดมาประกอบการพิจารณา 

   ดวย 

29.คําถาม -ในการเขียนตําราเพื่อขอตําแหนงศาสตราจารยตองมีการInclude ผลงานวิจัยของผูขอ

   เขาไปดวยหรือไม 

 คําตอบ  - มี การ Include  ทําใหตํารามีคุณภาพยิ่งขึน้ 

 30.คําถาม-หนังสือ จําเปนตองมีดัชนีสืบคนหรือไม 

 คําตอบ - จําเปน 

31.คําถาม- ในการขอตําแหนงรองศาสตราจารย ที่บอกไวในหนังสือที่แจก หนา11 ขอ 2 ผลงาน    

   แตงหรือเรียบเรียงคืออะไร 

 คําตอบ - คือหนังสือหรือตํารา 
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ประเด็นเก่ียวกับผลงานวิจัย 

32.คําถาม- ผลงานวิจัยที่จะขอผูชวยศาสตราจารยสามารถสงไดยอนหลัง(เกาที่สุด)กี่ป(5 ป,10ป ) 

 คําตอบ –ไมกําหนดระยะเวลา แตผลงานวิจัยตองไมลาสมัยสามารถอางอิงได 

33.คําถาม- คุณลักษณะของผลงานวิจัยทางจิตวิทยาที่มีลักษณะดีเดน นาจะประกอบดวยอะไรบาง 

 คําตอบ - ตามลักษณะของงานวิจัยที่ ก.พ.อ. กําหนดเปนงานวิจัยที่มกีระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน 

   ถูกตองเหมาะสมในระเบยีบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการหรือ 

   นําไปประยุกตได เปนผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะหและนําเสนอผลเปนความรูใหมที่ 

   ลึกซึ้งกวางานเดิมที่เคยมีผูศึกษาแลว เปนประโยชนดานวิชาการอยางกวางขวางหรือ 

   สามารถนําไปประยุกตไดอยางแพรหลาย เปนงานบุกเบิกที่มีคุณคายิ่ง และมีการ 

   สังเคราะหอยางลึกซึ้งจนทําใหเปนการสรางองคความรูใหม(Body of Knowledge)ในเรื่อง 

   ใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการอยางชัดเจน เปนที่ยอมรับและไดรับการ 

   อางอิงถึงอยางกวางขวางในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวของในระดับชาติ และ/หรือ 

   ระดับนานาชาติ 

34.คําถาม -ในทางสาขาวิศวกรรมศาสตร การขอตําแหนงทางวิชาการระดับ ผูชวยศาสตราจารย  

   ในปจจุบันคอนขางมีปญหาในการแยกความแตกตางระหวาง งานวิจัย และบทความ 

   ทางวิชาการ ซึ่งถาดูจากคําจํากัดความในเอกสาร ก็ยังไมสามารถแยกความแตกตาง 

   จากกันไดอยางชัดเจน จึงอยากขอถามความคดิเห็นจากทางวิทยากร และหลักเกณฑ 

   ในการพิจารณา 

 คําตอบ  - ก.พ.อ.ไดกําหนดคํานิยามของผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการไวชัดเจนแลว  

   และใหผูเสนอขอพิจารณาวาผลงานจะเปนลักษณะของผลงานวิจัยหรือบทความทาง 

   วิชาการ 

35.คําถาม- ในการขอผูชวยศาสตราจารย งานวิจัยเชิงสํารวจ เชนการสํารวจทัศนคติของนักศึกษาที่ 

   มีตอหลักสูตร (เพื่อใชในการปรับปรุงหลักสูตร) นํามาขอ ผูชวยศาสตราจารย ไดหรือไม 

   (เพราะทานวิทยากรบอกวาการวิจัยสํารวจไมสามารถขอ รองศาสตราจารย ได) 

 คําตอบ - ไมได เนื่องจากการวิจัยเชิงสํารวจ เปนงานวิจัยพื้นฐาน และไมมเีนื้อหาทางวิชาการตาม 

   สาขาวิชาที่เสนอขอซึ่งใชสําหรับการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

36.คําถาม - 1.ปญหาที่คณะกรรมการพบในงานวิจัยหรือผลงานอื่นๆ มีไมผานเปนอยางไร  ถา 

    งานวิจัยไมผานจะแกไขอยางไร เมื่อโครงการผานไปแลว 

   2.อายุผลงานทางวิชาการมีอายุกี่ป กําหนดไวอยางไร 

 คําตอบ - 1.ผลงานวิจัย เมื่อไมผาน ไมสามารถแกไขได คณะกรรมการ ฯแกปญหา โดยใหสงผล 

    งานวิจัยเพิ่มเติม หรือใหเสนอขอฯใหม 
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   2.ไมกําหนด ถาไมลาสมัยและสามารถนํามาอางอิงได 

37.คําถาม- งานวิจัยในปจจุบันแหลงทุนมักจะใหเปนสหวิทยาการ ทํารวมหลายสถาบันการ Share  

   ผลงานจะนอยลง จะแกปญหาผลงานที่ใหมเีปอรเซ็นตมากไดอยางไร เพราะ คงยากที่ 

   จะมากกวา50% หรือ 100% ทานมีขอเสนอแนะที่จะแกไขไดหรือไม 

 คําตอบ – ผลงานวิจัยตองเปนผูวจิัยหลักและเกี่ยวของกับสาขาวิชาและผูวิจัยจะตองพยายามให 

   สาขาตนเองเปนงานหลัก 

38.คําถาม- 1.งานวิจัย งานหนังสือ ตํารา และเอกสารคําสอน มีการหมดอายุหรือไม ตองมีอายุไม 

    เกินกี่ป ในแตละอยาง 

   2.งานวิจัยที่ทําดวยทุนของตัวเอง แตไดแจงตอหนวยวิจัยของคณะฯใหรับทราบแตแรก 

    และผานการเผยแพรนําเสนอในที่ประชุมสัมมนาแลวสามารถใชขอรองศาสตราจารย    

    ,ศาสตราจารย ไดใชหรือไม 

 คําตอบ - 1.ไมมีการกําหนด 

   2.ได ใหแนบ Proceedings ของการประชุมสัมมนา มาประกอบการพิจารณาดวย 

39.คําถาม -1.ผลงานวิจัยที่เปน Final Report เขียนเปนภาษาอังกฤษ แลวนําแปลเปนภาษาไทย 

    จะตองทําเปนบทๆไหม หรือทําเปนหัวขอตามรูปแบบเดิมใน Final Report 

   2.การตีพิมพผลงานวิจัย ทําเปน Versionภาษาไทย 1 ฉบับ และภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ  

    แตสงไปตีพิมพในวารสารตางกันจะไดไหม (หมายเหตุใชช่ือเรื่องตางกัน แตเนื้อหา 

    ใกลเคียงกัน 

 คําตอบ - 1.ตามรูปแบบเดิม 

   2.ไมได ถือเปนผลงานวิจัย เรื่องเดียวกัน 

40.คําถาม- ผลงานวิจัย เรื่องโครงการผลกระทบของการคาชายแดนภาคเหนือจากขอตกลงจัดตั้ง 

   เขตการคาเสรี(Free Trade Area) ระยะเวลาโครงการ 1 มิ.ย.48-31พ.ค 50 จัดทํา 

   รายงานวิจัยเสร็จสมบูรณ  สามารถนําเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดหรือไม 

 คําตอบ - รายงานการวิจัยไมสามารถนํามาเสนอขอได ใหนําไปเผยแพรตามเกณฑที่ ก.พ.อ.             

   กําหนดกอน 

41.คําถาม- 1.ในหมวดหมูของงานวิจัยในระเบียบกําหนดวาผูขอจะตองมีผลงานสวนรวม  50%ข้ึน 

    ไป หากผูขอผูชวยศาสตราจารย ใชงานวิจัย 2 ชิ้น ฯละ 50% ไปขอผลงาน จําเปน 

    หรือไมวาผูขอจะตองเปนหัวหนาโครงการวิจัยทั้ง  2 งานวิจัย หรือ จะตองเปนหัวหนา 

    โครงการใดโครงการหนึ่งใน 2 งานวิจัย 

   2.การเผยแพรงานวิจัย หากเปนการเผยแพรในงานประชุมวชิาการระดับคณะ ที่จัด 

    ตอเนื่องทุกป และมีproceedings ถือวาเปนการเผยแพรที่เปนที่ยอมรับหรือไม 
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 คําตอบ - 1.ไมจําเปน 

   2.ยอมรับ หากเปนการประชุมวชิาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ

42.คําถาม- 1. การทําวิจัยรวม จําเปนไหมวาตองมีสัดสวนอยางนอย 50% ของงานนั้นฯ 

   2. งานวิจัยที่เคยทํามาแตยังไมเคยใชขอตําแหนงมีขอจํากัดระยะเวลาหรือไม ถามีอะไร 

   3. ถาสมมติวาสอน 3 วิชา จะขอ รองศาสตราจารย จะตองเสนอเอกสารคําสอนกี่เลม 

   4 .ถาแจงความประสงคที่จะไมเอา Reader คนใดคนหนึ่งไดหรือไม 

 คําตอบ- 1.ไมจําเปน ขึ้นอยูกับขอตกลงการมีสวนรวม 

   2.ไมมขีอจํากัดระยะเวลา 

   3.ตองมีเอกสารคําสอน ซึ่งมีคุณภาพดี และใชประกอบการสอนมาแลว อยางนอยหนึ่ง 

    ภาคการศึกษาและรวมกันในแตละภาคการศึกษา ตองไมนอยกวา 30 หนวยชั่วโมง 

    (เทยีบได 2 หนวยกิต) ซ่ึงจะใชวิชาเดียวหรือทั้ง 3 วิชา ก็ได 

   4.ไมได 

43.คําถาม- 1.ผลงานวิจัยที่คอนขางเกา(ป พ.ศ. 2548)สามารถนํามาเสนอขอไดหรือไม (มีการ 

    เผยแพรและมแีบบแสดงหลักฐานมสีวนรวมในผลงานวิชาการ 

   2.แบบแสดงหลักฐาน ถาแตกตางไปจาก From (หนา 29) บางไดไหม 

   3.สัดสวนของการมสีวนรวมในงานวิจัย 100% จะรวมกันตั้งแตผลงานวิจัยกี่ชิน้ขึ้นไป 

    ถาวิจัย 1 เทากับ 80% วิจัย 2 เทากับ 20% มีโอกาสไดไหม 

 คําตอบ - 1.ได ถาไมลาสมัยและสามารถอางอิงได 

   2.ได แตตองมีสาระครบถวนตามแบบการมีสวนรวม ที่ ก.พ.อ กําหนด 

   3.ได 

44.คําถาม -เลมงานวิจัยมเีนื้อหา หลายบท มีคนชวยเขียนหลายคน มารวมกัน เกรงวาของบทที่ 

   ตนเองเขียนจะไมเขมขน และไมผาน 

 คําตอบ - อยูที่การแบงสัดสวนการมสีวนรวม บางคนเขียนหลายบท แตไมใชเนื้อหาหลัก ทําให 

   สัดสวนนอยลง และอยูที่ความเขมขนของเนื้อหาดวย วาเปนบทที่สําคัญ สําหรับงานวิจัย   

   ผูเสนอขอตองเปนผูวิจัยหลัก 
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ประเด็นเก่ียวกับบทความทางวิชาการ 

45.คําถาม - บทความทางวิชาการสามารถดึงประเด็นบางอยางจากงานวิจัยแลวนํามาศึกษาใหลึกซึ้ง 

   มากขึ้นไดหรือไม 

 คําตอบ - ในการเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดึงประเด็นจากงานวิจัยได แตถือเปนบทความ 

   ทางวิชาการ ไมใชผลงานวิจัย 

46.คําถาม - 1.บทความวชิาการแตกตางจากวิจัยที่ตีพิมพอยางไร 

   2.ถามีงานวิจัยที่ตีพิมพหลายช้ินจะนําช้ินหนึ่งมาใชเปนบทความวิชาการไดหรือไม 

 คําตอบ - 1.เปนไปตามคําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ เผยแพรและผลงาน 

    ทางวิชาการที่จําแนบตามลักษณะคุณภาพ ที่ ก.พ.อ.กําหนด 

   2.ไมได 

47.คําถาม- การขอรองศาสตราจารย ตองเขียนบทความทางวิชาการหรือไม บทความทางวิชาการ  

   กับการเรียบเรียงเหมือนกันหรือไม 

 คําตอบ - ไม และบทความทางวิชาการกับการเรียบเรียงหนังสือไมเหมือนกัน 
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ประเด็นอ่ืน ๆ 

48.คําถาม -วุฒกิารศึกษาเกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการหรือไม เชน เปนอาจารยอยูคณะ 

   แพทยศาสตรมปีริญญา ตรี โท ดานแพทยศาสตร แตจบวุฒกิารศึกษาปริญญาเอก ดาน 

   การจัดการความรู(KM)โดยวิทยานิพนธ ป.เอก เปนการจัดการความรูดานการแพทย  

   ถามวา งานที่จะนํามาขอตําแหนงทางวิชาการนั้นจะเปน วิจัยดานการแพทย หรือรวมกับ 

   งานวิจัยดานการแพทยหรือรวมกับงานวิจัยดานการแพทยกับการจัดการความรูไดโดย 

   ลําพังหรือจะตองเปนผลงานที่เขียนเกี่ยวกับการแพทยและ KM เทานั้น งานบทความ    

   หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายอยางเดียว จะนํามานับรวมไดหรือไม 

 คําตอบ –วุฒกิารศึกษาเกี่ยวของกับการขอตําแหนงทางวิชาการในการคํานวณระยะเวลาของ 

   คุณสมบัติ(เปนวุฒทิี่ตรงกับสาขาที่ตนเองสังกดั)ดวย และไดรับมอบหมายใหสอนสาขาใด                

   ตองเสนอขอสาขาวิชานั้น 

49.คําถาม– เมื่อยื่นขอตําแหนงทางวิชาการโดยวิธีพิเศษแลวไมผานผูยื่นขอตําแหนงสามารถยื่นขอ 

   โดยวิธีปกติแทนโดยใชเอกสารเดิมไดหรือไม 

 คําตอบ  - ได 

50.คําถาม - ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิศวกรรมอาหาร จะขอ รองศาสตราจารย สาขาอุตสาหกรรม 

   เกษตร ตองใชวธิีพิเศษหรือไม 

 คําตอบ - การขอตางสาขาวิชาจากที่เคยไดรับแตงตั้งฯใหเสนอขอโดยวิธีพเิศษ 

51.คําถาม -สิทธิบัตรที่จะนํามาใชขอตําแหนง ควรมีอายุไมเกินกี่ป เชนจะขอ ผูชวยศาสตราจารย  

   แตงานวิจัยครบแลวและบทความทางวิชาการเพียงพอแลว แตจะใชการจดสิทธิบัตร 

   เพื่อการขอรองศาสตราจารย ในอนาคต 

 คําตอบ  - สิทธิบัตร ไมใชผลงานที่ขอตําแหนงทางวิชาการ แตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม หรือ 

   สิ่งประดิษฐ ที่คนควา สามารถนําผลงานดังกลาวมาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

52.คําถาม -หากเราใช Knowledge Management มาชวยพัฒนาระบบกฎหมาย/ระบบการศึกษา 

   กฎหมายที่สงผลใหเกิดการพัฒนา จะนับเปนผลงานทางวิชาการในสาขากฎหมายหรือไม

 คําตอบ  - ผลงานทางวิชาการ ตองมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับกฎหมาย(ไมใชเนื้อหาทาง  

   Knowledge Management) 

53.คําถาม- 1.ในการขอตําแหนงวิชาการแบบพิเศษขามขัน้จากอาจารยไปเปนรองศาสตราจารย 

    จะตองใชจํานวนผลงานกี่ช้ิน ตํารา/หนังสือกี่ชิ้น งานวิจัย/ผลงานวิชาการลักษณะอื่น 

    กี่ชิ้น 

   2.ผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนหมายถึงอะไร 
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คําตอบ- 1.ไมกําหนด ตองเปนงานที่ผูขอตองเปนผูดําเนนิการหลกั และมีคุณภาพตามเกณฑที่

  ก.พ.อ.กําหนด 

  2.ตาม คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการ เผยแพรและผลงานทาง 

  วิชาการที่จําแนบตามลักษณะคุณภาพ เกณฑที่ก.พ.อ กาํหนด 

54.คําถาม -1.ปญหาที่คณะกรรมการพบในงานวิจัยหรือผลงานอื่นๆ มีไมผานเปนอยางไร  ถา 

     งานวิจัยไมผานจะแกไขอยางไร เมื่อโครงการผานไปแลว 

   2.อายุผลงานทางวิชาการมีอายุกี่ป กําหนดไวอยางไร 

 คําตอบ - 1.ของานวิจัยเรื่องใหม 

   2.ไมกําหนด ขอเปนผลงานที่ทันสมัยและอางอิงได 

55.คําถาม- การขอผลงานทางวิชาการโดยใชการออกแบบสถาปตย มีองคประกอบและวิธีการ 

   อยางไร 

 คําตอบ – ผลงานทางวิชาการดังกลาวอาจถือเปนผลงานทางวิชาการลักษณะอ่ืนตามเกณฑที่  

   ก.พ.อ.กําหนด 

56.คําถาม - การเสนอผลงานเพื่อขอรองศาสตราจารย จําเปนหรือไมที่งานแตละช้ินตองมีความ 

   ตอเนื่องของเนื้อหา เชนงานวิจัย ผลงานลักษณะอ่ืน ตํารา หนังสือ  

 คําตอบ - ไมจําเปน แตตองเปนผลงานที่เกี่ยวของในสาขาวิชาที่เสนอขอ 

-------------------------- 


