คําถาม-คําตอบ ในการสัม มนาเรือ ง
“ การขอตําแหน่ งทางวิ ช าการ : ว่าด้ว ยหล กั เกณฑ์ เสวนากับ ผูร้ ้หู นทางสู่ต าํ แหน่ งทางวิ ชาการ”
เมือ วัน ที *+ มิ ถนุ ายน *-./
1. ตําราขอตําแหน่ งศาสตราจารย์ จํานวนพิ ม พ์ต าํ รากีเล่ม จึงจะเข้าเกณฑ์
ตอบ ตามประกาศ ก.พ.อ. ระบุการเผยแพร่ตําราว่า การเผยแพร่ จะต้องเป็ นไปอย่างกว้างขวาง
มากกว่าใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร จํานวนพิมพ์เป็ นดัชนีหนึ*งทีแ* สดงการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง ซีง* จํานวนพิมพ์ไม่มกี ําหนดในเกณฑ์ ขึน/ อยูก่ บั ความเหมาะสมของ
แต่ละสาขาวิชา
2. ดัชนี อ ืน ทีใ ช้ว ดั ความกว้า งขวางในการเผยแพร่ เช่น อะไรบ้าง
ตอบ การเผยแพร่ตําราอย่างกว้างขวาง ยกตัวอย่างเช่น การเผยแพร่เนื/อหาในเว็บไซต์ของคณะ
หรือสถาบันทางวิชาการ หรือหนังสือรับรองว่าเผยแพร่ในห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุด
มหาวิทยาลัย
3. หนังสือ ทีใ ช้ป ระกอบการขอตําแหน่ งทางวิ ช าการ จําเป็ น ต้อ งมีด รรชนี (Index) หรือ ไม่
ตอบ ตําราหรือหนังสือทีใ* ช้ประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ ควรมี ดรรชนี (Index)
4. หากจะขอตําแหน่ ง ผศ.ในสาขาวิ ช าวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ paper จํานวน H เรือ ง มีส ดั ส่ว น
การมีส ่ว นร่ว ม I/% ได้หรือ ไม่
ตอบ สามารถขอตําแหน่ง ผศ. ได้ ทัง/ นี/ การเผยแพร่ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ทป*ี ระกาศ ก.พ.อ.
กําหนด
5. หากจะขอตําแหน่ ง ผศ. โดยใช้ * paper โดย paper ที H มีเปอร์เซนต์ส ดั ส่ว นการมีส ่ว น
ร่ว มเกิ น -/ % + เป็ น corresponding author แต่ paper ที * มีเปอร์เซนต์ สัด ส่ว นการมี
ส่ว นร่ว ม น้ อ ยกว่า -/ % และไม่ได้เป็ น ผูด้ าํ เนิ น การหล กั จะยืน ส่งทังV * paper เลยได้
หรือ ไม่
ตอบ สามารถยืน* ผลงานโดยใช้ paper ที* > ซึง* มีสดั ส่วนการมีส่วนร่วม ?@% ขึน/ ไป และเป็ น
ผูด้ าํ เนินการหลักได้เท่านัน/
6. กรณี ผ ลงานวิ จ ยั ทีต ีพิม พ์จ ากวิ ทยานิ พนธ์ข องนัก ศึก ษา สามารถใช้เสนอขอตําแหน่ งได้
หรือ ไม่
ตอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ กําหนดว่า สําหรับสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถนําบทความวิจยั ทีต* พี มิ พ์จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที*
ตนเองเป็ นทีป* รึกษาอยู่มาใช้ขอตําแหน่งได้ ทัง/ นี/ ผูข้ อต้องมีสดั ส่วนการมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า
?@% และต้องเป็ นผูด้ าํ เนินการหลัก คือ ทําหน้าทีเ* ป็ นผูอ้ อกแบบการวิจยั วิเคราะห์ สรุปผลและ
ให้ขอ้ เสนอแนะ
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ส่วนสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไม่สามารถนําบทความวิจยั ทีต* พี มิ พ์จาก
วิทยาพนธ์ของนักศึกษาทีต* นเองเป็ นทีป* รึกษาอยูม่ าใช้ขอตําแหน่งได้
7. ในกรณี ทีผ ้รู ว่ มจัด ทํา ผลงานทางวิ ชาการเป็ น ชาวต่างชาติ ไม่ทราบว่าถ้าไม่ส ามารถขอ
ลายเซ็น ลงนามรับ รองได้ จะชีVแ จงเหตุผลได้ห รือ ไม่ ควรชีVแ จงอย่างไร หรือ มีเอกสาร
ลงนามรับรองผลงานทางวิ ชาการเป็ น ภาษาอังกฤษหรือ ไม่ เพราะผู้ร ว่ มวิ จ ยั เป็ น
ชาวต่างชาติ
ตอบ แบบฟอร์มสัดส่วนการมีส่วนร่วม มีเป็ นภาษาอังกฤษ ซึง* หากไม่สามารถขอลายเซ็นจาก
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้ ผูข้ อจะต้องชีแ/ จงเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่สามารถขอลายเซ็นได้ เช่น ผูร้ ่วมวิจยั
เสียชีวติ
8. ผลงานทีส ะสมมาก่อ นทํา งานทีม หาวิ ทยาล ยั ธรรมศาสตร์ (แต่ไม่ใ ช่ส ่ว นหนึ ง ของ
การศึก ษาทีใ ช้ใ นการจบ ป.เอก) สามารถนํามาใช้ ใ นการขอตํา แหน่ งได้ห รือ ไม่
ตอบ ตามประกาศ ก.พ.อ. กํา หนดว่า ผลงานที*ใ ช้ขอตําแหน่ ง จะต้อ งไม่เ ป็ นส่ว นหนึ*ง ของ
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ดังนัน/ ผลงานที*สะสมมาก่อนทํางานทีห* าวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์. ที*มไิ ด้เ ป็ นส่ว นหนึ*ง ของการศึก ษาระดับปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก สามารถ
นํ ามาใช้ขอตําแหน่ ง ได้ อย่างไรก็ต าม ควรมีผ ลงานใหม่ใ นช่ว งที*ป ฏิบตั ิง านที*มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ส่ ง มาประกอบการพิจารณาด้ว ย เนื* อ งจากอาจมีข้อ สังเกตจากคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒวิ ่า เหตุใดผูข้ อจึงไม่มผี ลงานใหม่ทแ*ี สดงให้เห็นถึงความต่อเนื*องในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ และเป็ นการไม่ให้เครดิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. แหล่งความรู้ และข้อ มูล เกีย วกับวารสารทางวิ ช าการ ทีม ีน ํVาหนัก สูง และมีม าตรฐาน
สามารถหาข้อ มูล จากทีใ ดได้
ตอบ สามารถหาข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ TCI (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/), Scopus
(https://www.scopus.com), กองบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(http://research.tu.ac.th/) ฯลฯ
10. มหาวิ ทยาล ยั ธรรมศาสตร์ มีห น่ ว ยงานใดให้ค าํ แนะนําในการส่งผลงานทางวิ ชาการ และ
เอกสารทีใ ช้ ใ นการขอตํา แหน่ งทางวิ ชาการ
ตอบ งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ โทรศัพท์ @`-b>c-c@d@-dd โทรสาร @`-```-@>??

งานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

