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คำ�นำ�

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากความคิดความเข้าใจของอาจารย์

ประจ�าคนหนึ่ ง  ผู ้พยายามปฏิบัติหน ้าที่ ให ้ครบสมบูรณ ์ตามที่  

“อาจารย์มหาวิทยาลัย” ควรกระท�า ซึ่งรวมถึงการขอต�าแหน่งทาง

วิชาการในต�าแหน่งต่าง ๆ จึงได้พยายามศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ท�าความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติ จนได้รับต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

และ รองศาสตราจารย์มาในเวลาที่ไม่ล่าช้าไปมากนัก 

แนวทางและเทคนคิต่าง ๆ  ในการใช้ขอต�าแหน่งผูช่้วศาสตราจารย์

และรองศาสตราจารย์ที่น�าเสนอในหนังสือเล่มนี้ ถ่ายทอดมาจาก

ประสบการณ์ของตัวผู ้เขียน ซึ่งได้ปฏิบัติจนก่อให้เกิดผลส�าเร็จขึ้น 

จรงิ โดยหวงัว่าจะเป็นแนวทางทีอ่าจารย์ท่านอืน่สามารถน�าไปปฏบิตัติาม 

หรอือย่างน้อยกน็�าไปปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกบั การด�าเนนิชวีติของตน 

เพราะผู ้ เขียนมีแนวความคิดว่า การขอต�าแหน่งทางวิชาการนั้น  

อาจารย์ทุกคนสามารถท�าได้โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระในชีวิตการท�างาน 

ไม่กระทบต่อการใช้ชวีติประจ�าวัน และส�าคัญที่สุดคอื “ต้องท�าได้อย่าง
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คำ�ขอบคำุณ

 ผู้เขียนขอขอบคุณ นางสาววสิุทธณิ ีอัครวงษ์ หัวหน้างานธุรการ 

กองการบรหิารงานบคุคล มหาวทิยาลัยนเรศวร ส�าหรบั ความชว่ยเหลอื

ในการตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของเนื้อหาในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบั

หลักเกณฑ์และระเบียบทางราชการ อีกทั้ง ยังเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาที่เป็น

ประโยชน์ยิ่งเมื่อครั้งที่ผู ้เขียนด�าเนินการยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการ 

ในต�าแหน่ง รศ. 

 ขอบคุณพี่ เพื่อน และน้องหลาย ๆ คน ที่ช่วยอ่านและให้ข้อคดิ

เห็นที่เป็นประโยชน์ และเป็นก�าลังใจ 

 ขอบคุณค�าทักทายและค�าถามเกี่ยวกับการขอต�าแหน่งทาง

วชิาการจากเพื่อนร่วมงานหลาย ๆ ท่าน ที่กระตุ้นให้อยากเขยีนหนังสอื

เล่มนี้  
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บทท่ี 1 เข้าใจเขาปรับตัวเรา

2

ในเรือ่งการขอต�าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์มหาวทิยาลยันัน้ 

มีค�าถามอยู่ 2 ข้อ ที่อาจารย์ทุกคนต้องรู้และเข้าใจในค�าตอบ 

ค�าถามที่หนึ่ง...

เหตใุด “มหาวทิยาลัยต้นสังกดั” จงึต้องการให้ “อาจารย์ประจ�า” 

ในสังกัดของตนขอต�าแหน่งทางวชิาการ 

ค�าถามที่สอง...

แล้วในมุมมองของอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างเรา ท�าไมเราจึง

ต้องขอต�าแหน่งทางวิชาการ ในเมื่อมหาวิทยาลัยก�าหนดให้อาจารย์มี

ภาระงานหลกัคอืการสอนหนงัสอืและท�าวจิยั ส�าหรบัการบรกิารวชิาการ

และท�านุบ�ารุงศลิปวัฒนธรรมนัน้เป็นหน้าที่รองลงมา ดังนัน้  แม้ไม่ต้อง

ยุ่งเกี่ยวกับการท�าต�าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ก็สามารถบรรลุภารกจิ

หน้าที่ของตนได้ครบถ้วน ได้ท�างาน ได้พักผ่อน ได้รับเงนิเดอืน ได้มชีวีติ

ปกตสิขุดงัเช่นคนทัว่ไป แล้วท�ำไมอำจำรย์ต้องขอต�ำแหน่งทำงวชิำกำร

การจะตอบค�าถามทัง้ 2 ข้อ ได้นัน้ ต้องย้อนกลับไปพจิารณาถงึ

บทบาทและหน้าที่ของทั้งมหาวิทยาลัยและอาจารย์มหาวิทยาลัย        

ซึ่งจะเชื่อมโยงสู่ค�าตอบของค�าถามดังกล่าว 

ค�ำตอบของค�ำถำมแรก (มหำวทิยำลัยจะได้อะไร) ...

มหาวทิยาลัยต้นสังกัด มหีน้าที่ด�าเนนิการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

ให้เกดิการเรยีนการสอนระหว่างอาจารย์และนสิตินักศกึษา สนับสนุนให้

อาจารย์ได้ท�าวจิยั และสนบัสนนุอะไรอกีมากมายเพือ่ให้ระบบการศกึษา

ภายในมหาวิทยาลัยของตนด�าเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 2 รู้ชัดในสิ่งที่ต้องทำ 

10

 ในเริ่มต้นอาจารย์ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า ต�าแหน่งทางวชิาการ

นัน้ไม่มมีอบให้ ไม่ว่าอาจารย์จะเก่งกล้า สอนหนังสอืดแีสนด ีหรอืมผีล

งานวจัิยตพีมิพ์มากมายก่ายกองเพยีงใด กไ็ม่มมีหาวทิยาลยัใด ๆ  สามารถ

มอบต�าแหน่งทางวิชาการให้ได้ (นอกจากอาจารย์เป็นคนพิเศษสุด ๆ  

ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น หนังสือเล่มนี้คงไม่ได้อยู่ในปลายสายตาของอาจารย์

เป็นแน่) หากอาจารย์อยากได้ก็ต้อง “ขอ” อย่างเดยีวเท่านัน้ (ปัจจุบันถงึ

ไม่อยากได้ก็ถูกบังคับให้ขออยู่ด)ี เมื่อต้องขอ ก็คอืต้องงอนง้อ ผู้ให้จงึมี

อ�านาจเหนอื กฎเกณฑ์ใดที่ผู้ให้ก�าหนดขึ้นมา ผู้ขอย่อมต้องยดึถอืปฏบิัติ

ตามนัน้อย่างไม่อาจบดิพลิ้ว 

 แต่โลกนี้ไม่ได้โหดร้ายเกนิไปนกั เพราะหลกัเกณฑ์ส�าหรบัการขอ

ต�าแหน่งทางวชิาการนัน้ไม่ได้ยากเกนิเอื้อมถงึ แต่สามารถท�าให้ส�าเรจ็ได้

หากท�าความเข้าใจให้ด ีอย่างไรก็ตาม “ประกำศของ ก.พ.อ. ว่ำด้วย

เรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีำรพจิำรณำแต่งตัง้บคุคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร” นั้น ถือเป็นระเบียบและหลักเกณฑ์ขั้นต�่าที่อาจารย์ 

ต้องท�าให้ส�าเร็จครบทุกข้อ จึงจะสามารถยื่นขอก�าหนดต�าแหน่งทาง

วิชาการได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยว่าจะใช้หลักเกณฑ์ขั้นต�่านี้

กับอาจารย์ในสังกัดของตน หรือจะก�าหนดเพิ่มเติมปริมาณ และ/หรือ 

คุณภาพของผลงานทางวชิาการที่ต้องการเข้าไปอกี ก็แล้วแต่ข้อก�าหนด

ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ แต่ส�าหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผมขอเล่าถึง

หลักเกณฑ์ขัน้ต�า่ที่เป็นไปตามประกาศของ ก.พ.อ. เท่านัน้  

ปัญหาของพวกเราอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วไป คือการตีความ

ระเบยีบค�าสัง่ของทางราชการ ซึง่ผมว่าเป็นเรือ่งปกตเิพราะภาษาราชการ

อ่านแล้วท�าความเข้าใจได้ยาก ตคีวามออกมาได้หลายความหมาย และ
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การจะยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการ ไม่ว ่าจะต�าแหน่ง ผศ.  

หรือ รศ. ต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติของตัวเรา ผมคิดวลีสั้น ๆ  

เพื่อการขอต�าแหน่งของอาจารย์มหาวิทยาลัยไว้ว่า “ปรับใจ ปรับวิถ ี 

และมคีวำมสุข” 

ปรับใจ ก็คือการ เข้ำใจ เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยต้องการอะไร  

ตัวเราเองต้องการอะไร เข้าใจว่าการขอต�าแหน่งทางวิชาการก่อให้ 

เกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่ายได้อย่างไร ซึ่งถ้าเข้าใจในจุดนี้แล้ว อาจารย ์

ก็พร้อมทีจ่ะก้าวสู่เส้นทางของการขอต�าแหน่งทางวชิาการอย่างมชีวีติชวีา 

เมื่ออาจารย์อ่านหนังสือเล่มนี้มาถึงบรรทัดนี้แล้ว ผมก็ขอทึกทักเอาว่า

อาจารย์ เข้ำใจ แล้ว จากนี้ไปเราจะได้คุยกันในเรื่องของการลงมือท�า  

ท�าอย่างไร ท�าตอนไหน ท�าแล้วไม่กระทบกบัชวีติปกตสิขุนัน้ท�าได้อย่างไร

ปรบัวถิ ีกค็อืการ ปรบัตวั ปรบัเปลีย่นวถิกีารด�าเนนิชวีติของตน 

ปรับจากการมีชีวิตปกติสุขที่ไม่มีเรื่องของการขอต�าแหน่งทางวิชาการ  

มาเป็นการใช้ชีวิตปกติสุขที่มีเรื่องการขอต�าแหน่งรวมอยู่ด้วย ค�าถามที่

ส�าคัญคือ เราจะสอดแทรกเรื่องใหญ่เรื่องนี้เข้าไปในการด�าเนินชีวิต 

โดยไม่กระทบต่อวิถีชีวิตที่เป็นอยู่เดิมได้อย่างไร ซึ่งผมจะมีค�าตอบให้ 

ในไม่ช้า

มีควำมสุข หากอาจารย์ปรับใจและปรับตัวได้ ชีวิตปกติสุขดัง

เช ่นคนอื่นทั่วไปจะยังคงมีอยู ่  แม้จะต้องเพิ่มเรื่องการท�าผลงาน 

ทางวิชาการเพื่อใช ้ขอต�าแหน่งเข ้ามา และวันใดที่การพิจารณา 

ประกาศผล เมื่อนั้นความสุขอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีเพียงคนที่อยู่ในวิถีชีวิต 

แบบเดียวกันเท่านั้นที่จะเข้าใจและได้รับ ผมม่ันใจครับ ว่าการปรับใจ 

ปรับวถิ ีจะท�าให้อาจารย์ทุกคน มคีวำมสุข ได้อย่างแน่นอน

ตวั
อย
า่ง



46

บทที ่4
รองศาสตราจารย์

คือการฮึดสู้

ตวั
อย
า่ง



บทท่ี 4 รองศาสตราจารย์คือการฮึดสู้

48

 เมือ่ได้ผ่านการขอต�าแหน่งทางวชิาการระดบัต�าแหน่ง ผศ. เท่ากบั

ว่าอาจารย์มคีวามช�านาญในการสอนหนงัสอืเพิม่ขึ้นแลว้ ท�าใหภ้าระงาน

สอนนั้นดูเบาบางลง อีกทั้งยังสามารถเขียนแบบเสนอโครงการวิจัย 

เพือ่ขอรบัทนุมาท�างานวจิยัได้อย่างสม�า่เสมอตามทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด 

ชีวิตของอาจารย์จะมีความเป็นปกติสุข จนเมื่อมีค�าว่า รศ.    

เข้ามากระทบภาวะสมดุลแห่งความสุขนี้อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เพราะตาม

ประกาศ ก.พ.อ. เมื่ออาจารย์ปฏบิัตหิน้าที่ในต�าแหน่ง ผศ. มาแล้ว 3 ปี 

อาจารย์มีสิทธิ์ยื่นขอต�าแหน่ง รศ. ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ยึดถือเอาเวลา 

3 ปีนี้ เป็นจุดที่ขอร้อง (แกมบังคับ) ให้อาจารย์ ผศ. ยื่นขอต�าแหน่ง รศ. 

ด้วยเช่นกัน เพราะมหาวิทยาลัยเองก็ต้องการต�าแหน่งทางวิชาการ 

ของอาจารย์ในสังกัด ในต�าแหน่งที่สูงขึ้นและจ�านวนที่มากขึ้นอยู่เสมอ  

เมื่อเป็นดังนี้ ภาระจงึเกดิขึ้นกับอาจารย์ ผศ. อกีครัง้

ผลงานที่อาจารย์ ผศ. ต้องท�าในขั้นถัดไปเพื่อขอต�าแหน่ง รศ.  

คือ “ต�ารา/หนังสือ” ดังนั้น อาจารย์ต้องกลับมา “ฮึดสู ้” อีกครั้ง  

เพื่อสอดแทรกงานเขียนต�ารา/หนังสือ เพิ่มเข้ามาในชีวิตประจ�าวัน 

ต้องกลับสู่ช่วงเวลาดังเช่นที่เคยท�าได้มาแล้วในตอนที่ขอต�าแหน่ง ผศ. 

อาจารย์ต้องสูดหายใจลกึ ๆ กลัน้ใจไว้สักครู่ หายใจออกยาว ๆ 

พร้อมกับนับหนึ่งในสมอง แล้วก้าวที่ 2 ที่ 3 และก้าวต่อ ๆ ไป ก็จะเกดิ

ตามมาครับ

 ค�าถามที่อาจารย์หลายคนมักถามผมเสมอว่า ต�ารา กับ หนังสอื 

ต่างกันอย่างไร ท�าต�าราหรือหนังสือดี ส�าหรับค�าแนะน�าของผมนั้น  

ผมให้ท�าหนังสอื เพราะ...
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 แม้ว่าทุกคนมเีวลาในหนึ่งวันที่เท่ากัน แต่วถิกีารด�าเนนิชวีติของ

แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน วิธีจัดการชีวิตเพื่อให้มีเวลาไปใช้ท�างาน 

ด้านต่าง ๆ  นัน้จงึต้องแตกต่างกันออกไป อาจารย์แต่ละคนมภีาระหน้าที่ 

ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การจัดสรรเวลาของแต่ละคนจึงมีแนวทางที่ 

แตกต่างกัน รูปแบบที่ดีในการบริหารจัดการเวลาของอาจารย์คนหนึ่ง 

อาจไม่สามารถใช้ได้กับอีกคน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีชีวิตเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมมีภารกิจการสอนและวิจัยเป็นหลัก ดังนั้น   

การผลติเอกสารประกอบการสอน เอกสารค�าสอน หรอืบทความวจิยันัน้ 

ผมเชื่อว่าไม่เป็นปัญหา เพราะอาจารย์ต้องท�าเรื่องเหล่านี้เป็นปกติ 

ของชวีติการท�างานอยู่แล้ว  

สิ่งที่เป็นปัญหาคือ “หนังสือ” เพราะการสอนและการท�าวิจัย 

ไม่ก่อให้เกดิผลผลติที่เป็นหนังสอืได้โดยตรง การเขยีนหนังสอืจงึเหมอืน

เป็นภาระที่เพิ่มเข้ามาในชีวิต ซึ่งอาจารย์หลายคนย่อมคิดว่างานการ 

ที่ท�าอยู ่ทุกวันนี้ก็กินเวลาไปจนหมดสิ้นแล้ว จะเอาเวลาส่วนไหนไป 

เขยีนหนงัสอืได้อกี ดังนัน้ ผมขอบอกเล่าประสบการณ์ในการจดัการชวีติ

ของตนเองให้ฟัง เผื่อว่าอาจารย์ท่านใดมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันจะสามารถ 

น�าไปปรับใช้ หรือเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านอื่นอยากจัดสรรชีวิตของตน   

ให้มเีวลาเขยีนหนังสอืสักเล่มหนึ่งขึ้นมาได้ 

 เทคนิคในการแสวงหาเวลามาใช้เขียนหนังสือนั้นคือ “ต้องสอด

แทรกการเขียนหนังสือเข้าไปในชีวิตประจ�าวัน” ซึ่งผมขอแบ่งเทคนิค 

การจัดสรรเวลาออกเป็น 2 ช่วงคอื เวลาในวนัหยดุ และเวลาในวนัท�างาน
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มนุษย์เราคงไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพื่อใช้เวลาทั้งหมดของชีวิต 

ในแต่ละวันไปกับการท�างานเพียงอย่างเดียว เรามีหลายสิ่งหลายอย่าง 

ที่ต ้องท�า ทุกคนต้องกิน ต้องนอน ต้องใช้เวลาอยู ่กับครอบครัว  

และยังต้องมีเวลาอยู่กับตัวเอง ชีวิตจะมีความสุขได้ก็เมื่อบริหารจัดการ 

กจิกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ให้เหมาะสมลงตัว  

ด้วยเหตุนี้ “เวลา” จึงเป็นตัวแปรส�าคัญที่สุดของเราทุกคน  

เพราะเวลานั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด เมื่อผ่านพ้นไปแล้วไม่สามารถเรียก 

กลับคนื ไม่สามารถเก็บสะสมไว้ได้ สิ่งเดยีวที่ท�าได้คอื บรหิารจัดการให้

เวลาถกูใช้ไปอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ หากเราสามารถใช้เวลาสัน้ทีส่ดุ

ในการท�างานหนึ่งให้ส�าเร็จ ก็ย่อมมเีวลาเหลอืมากขึ้นเพื่อใช้ท�ากจิกรรม 

ด้านอื่น และเมื่อมชีวีติครบทุกด้านก็ย่อมมคีวามสุข 

ดังนั้น เมื่อชีวิตของคนเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการท�างานได้           

ก็ต้องบริหารจัดการให้การงานนั้นส�าเร็จลงได้โดยเร็วที่สุด การขอ

ต�าแหน่งทางวิชาการก็เช่นเดียวกัน อาจารย์ต้องท�าให้เสร็จสิ้นลงอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งการที่จะท�าเช่นนั้นได้ก็เมื่อมีความพร้อม มีความตั้งใจ                

รู ้ว ่าสิ่งใดควรท�า สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่า              

การท�าผลงานทางวิชาการจะส�าเร็จลุล่วงได้เร็วที่สุดหากอาจารย์ 

มคีวามพร้อมดังต่อไปนี้ 

 1. กำยพร้อม อาจารย์ต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ  

โดยการกินอาหารที่มีประโยชน ์และออกก�าลังกายเป ็นประจ�า  

เพราะเมื่อร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จิตใจก็ย่อมดี สดชื่น     

ปลอดโปร่ง ไม่มคีวามเครยีดอันเกดิจากความไม่สบายเนื้อตัวด้วยโรคภยั  
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ผมเชือ่ว่าอาจารย์ทกุคนมคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะขอต�าแหน่ง

ทางวชิาการได้ เพยีงแต่อาจารย์ยงัไม่พร้อมหรอืยงัไม่คดิจะท�าเท่านัน้เอง

ท�าไมผมจงึมั่นใจเช่นนัน้

ผมขอเล ่าประวัติชีวิตในเส ้นทางสายวิชาการของตนเอง  

เพื่อยกเป็นตัวอย่างให้กับอาจารย์ เพราะอยากให้เห็นว่าแนวทาง 

การขอต�าแหน่งทางวิชาการที่ผมถ่ายทอดให้นั้นสามารถท�าได้จริง  

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้อาจารย์ทุกท่านมีก�าลังใจ มองเห็นหนทางที่ 

เป็นไปได้ และก�าหนดเส้นทางในการขอต�าแหน่งทางวิชาการของ 

ตัวอาจารย์เอง 

 ผมเกิดเมื่อวันที่  10 กันยายน พ.ศ. 2521 จบการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร ์  (วท.บ. จุลชีววิทยา)  

มหาวทิยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2543 ซึ่งในเวลา 4 ปี ของการเรยีนก็

เป็นดังเช่นวัยรุ่นทั่วไป มีทั้งช่วงเวลาที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจเรียน เกรดบาง

เทอมก็ 2 กว่า บางเทอมก ็3 กว่า จงึจบการศกึษามาดว้ยเกรดเฉลีย่เพยีง 

2.78 (ซึ่งถือว่าคาบลูกคาบดอกมาก เพราะสมัยนั้น การจะสมัครเรียน

ต่อระดับบัณฑติศกึษาได้ต้องมเีกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป)  

เมื่อจบออกมาก็ยังไม่รู้ว่าตนอยากท�างานอะไร จงึได้สมัครสอบ

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ภาควิชา 

จุลชวีวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จนได้รับคัดเลอืก

ให้เข้าศึกษา และเนื่องจากเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก จึงกลับมาขอทุน 

การศึกษา (ทุนพัฒนาอาจารย์) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทาง

มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ได้รับทุน แต่ต้องเปลี่ยนสาขาวิชาเรียนเป็น
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                   ผมเชื่อว่า... 

            ควำมมุ่งมั่น

        จะท�ำให้ควำมฝัน

  กลำยเป็นควำมจรงิได้เสมอ 

                    สู้ ๆ นะครับ เพราะหนทางนั้นสร้างได้...

         

                           รศ.ดร.ด�ารงพันธุ์ ทองวัฒน์
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