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การเลื่อนวิทยฐานะ
ได้เขียนถึงการพัฒนาครูไปแล้วเมื่อฉบับก่อน
แต่พัฒนาครูอย่างเดียวคงไม่พอ พัฒนาแล้วก็ต้องรักษาไว้ด้วย
การรักษาไว้วิธีการหนึ่งก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพนี้
การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ครูที่เห็นชัดที่สุด ก็คือการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
การเลื่อนวิทยฐานะของครูวันวาน.....และครูวันนี้..... นั้น แตกต่างกัน
ครูวันวาน..เลื่อนวิทยฐานะโดยการเลื่อนชั้น
โดยเลื่อนชั้นจากครูจัตวา เป็นครูตรี ครูโท และครูเอก ซึ่งกระทำ�โดยการสอบ ส่วนการเลื่อนชั้นเป็นครูพิเศษนั้น
ใช้วิธีการคัดเลือก
แต่ครูวันนี้....โดยที่ไม่มีชั้นแล้ว จึงเป็นการเลื่อนวิทยฐานะแทน คือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำ�นาญการ ครูชำ�นาญ
การพิเศษ ครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ส่วนวิธีการเลื่อนวิทยฐานะ ก็กระทำ�โดยการประเมิน ซึ่งในปัจจุบันมี 2 กรณี
คือ กรณีประเมินโดยการส่งผลงานทางวิชาการ และกรณีประเมินโดยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
กรณีการส่งผลงานทางวิชาการนั้น ผู้มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งใด และประสงค์จะส่ง
ผลงานเข้าประเมิน ก็ส่งผลงานนั้นเข้ารับการประเมิน โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง อ่านผลงานนั้น
หากคณะกรรมการประเมินพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานนั้นดี และอยู่ในหลักเกณฑ์ ผู้ขอรับการประเมินก็ผ่านการ
ประเมินและได้เลื่อนวิทยฐานะ
หากเห็นว่าเป็นผลงานที่ดี แต่มีข้อบกพร่อง ก็ให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไข ตามคำ�แนะนำ�  ทั้งนี้ เพื่อให้ปรับปรุง
ใหม่
หากผลงานไม่เข้าตากรรมการ ก็ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั่นแหละ ก็ให้ตกหรือไม่ผ่านการประเมิน
ผู้เขียนขอไม่ต้องพูดถึงการเยียวยาสำ�หรับผู้ไม่ผ่านการประเมิน
และจากสถิติการประเมินวิทยฐานะ ของสำ�นักคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา
เสียดายที่ไม่มีทุกตำ�แหน่ง เพราะตำ�แหน่งครูชำ�นาญการและครูชำ�นาญการพิเศษนั้น แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้ดำ�เนินการ
ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำ�เนินการเฉพาะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งผ่านการประเมินน้อยมาก
กล่าวคือ ผ่านการประเมินเพียงร้อยละ 7.12 และร้อยละ 4.04 ตามลำ�ดับ เท่านั้น
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ก็ขอขอบคุณสำ�นักงาน ก.ค.ศ. ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย เพราะไวแบบฮิตาชิ คือ ขอปุ๊บได้ปั๊บ
จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่า หากการประเมินสามารถเป็นตัววัดได้ดีและมีประสิทธิภาพ ครูไทยก็อยู่ในฐานะ
ที่ย่ำ�แย่เอามาก ๆ
แต่ผู้เขียนไม่เชื่อแม้แต่นิดเดียว ว่าครูของเราจะแย่ถึงขนาดนั้น
เพราะครูที่สอนเก่งหลายคน ทุ่มเทให้กับงานสอนอย่างเต็มที่ อาจไม่ทราบวิธีการเขียนที่ดีหรือไม่มีเวลาที่เขียน
ผลงานให้ดีมีประสิทธิภาพ และผ่านการประเมินได้
ในทำ�นองเดียวกัน ครูที่เขียนผลงานเก่ง อาจจะสอนไม่เก่งก็ ได้ หรืออาจไปลอกเขามาก็ ได้
คณะกรรมการประเมินไม่มีทางทราบหรอกว่า เป็นผลงานที่แท้จริงของผู้รับการประเมินหรือไม่   
นอกจากเป็นกรรมของผู้ขอรับการประเมิน ซึ่งในปัจจุบันเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดหรือกรรมทางอินเทอร์เน็ต
เพราะคณะกรรมการประเมินจับได้คาหลังคาเขา
ผู้เขียนเคยเป็นประธานคณะกรรมการประเมินสาขาหนึ่ง และเป็นคณะกรรมการประเมินในอีกสาขาวิชาหนึ่ง
เป็นเวลานานพอควร
ได้พบเห็นว่า มีมือปืนรับจ้างสำ�หรับการเขียนผลงานกันเยอะมาก ขนาดทำ�ซีดีขายกันเป็นเรื่อง ๆ ทีเดียว
ดังนั้น ผลงานของครูที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งอาจไปเหมือนกันกับผลงานของครูอีกจังหวัดหนึ่งยังกับแกะ
ทั้ง ๆ ที่ครู 2 คน นี้ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ที่ประสบด้วยตนเอง สามีสอนชั้น ป.1 ในวิชาหนึ่ง และภรรยาสอนชั้น ป.2 ในวิชาเดียวกัน
ความแตกต่างระหว่างผลงานที่ขอรับการประเมิน 2 ชิ้น นี้ มีเพียงคำ�ว่า ป.1 ป.2 และชื่อผู้ขอรับการประเมิน
เท่านั้น
ก็เล่นลอกกันทั้งดุ้น
ลอกกันบ่อยเข้า จนมีคำ�ล้อเลียนกันอย่างแพร่หลาย ว่า “เผยน่าน” แทนคำ�ว่า “เผยแพร่”
ก็เพราะให้คอมพิวเตอร์แทนที่คำ�ว่า “แพร่” ทั้งหมดเป็นคำ�ว่า “น่าน” ไงครับ
หรือที่ดีหน่อย ก็คือใช้ข้อความอย่างเดียวกัน ต่างกันตรงเรียงลำ�ดับ อะไรมาก่อนมาหลังเท่านั้น
ช่วยบอกเพื่อน ๆ ที่ชอบลอกผลงานกันด้วยว่า การคัดลอกผลงาน เป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับ
สำ�หรับกรณีมผี ลงานดีเด่นเป็นทีป่ ระจักษ์นนั้ วิธกี ารนีด้ หี น่อย เพราะเพียงนำ�เสนอว่ามีผลงานใดเป็นทีป่ ระจักษ์
โดยการเขียนอย่างย่อ ๆ แล้วคณะกรรมการจะเข้าไปดูถึงโรงเรียน
หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานประจักษ์จริง ๆ ก็ผ่านการประเมิน
วิธีการนี้ สำ�นักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ดำ�เนินการตั้งแต่การเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำ�นาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ
และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
และโดยวิธีการนี้ มีผู้ผ่านการประเมินครูชำ�นาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญและเชียวชาญพิเศษ เป็นจำ�นวนมาก
คือร้อยละ 77.3 ร้อยละ 77.7 และร้อยละ 77.5 ตามลำ�ดับ
ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์สำ�หรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูใหม่
แม้ว่าหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมนี้ ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า
ราการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ตาม
กล่าวคือในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บัญญัตใิ ห้เลื่อนวิทยฐานะจากผูผ้ า่ นการประเมิน โดยคำ�นึงถึงความประพฤติ
ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบตั งิ าน ความชำ�นาญ ความเชีย่ วชาญ
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำ�หนด
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แต่หลักเกณฑ์ที่ผู้เขียนเสนอนี้ ก.ค.ศ. ยังไม่ได้กำ�หนดให้มีการประเมิน
ผู้เขียนเห็นว่า ครูที่ดีต้องมีคุณสมบัติสำ�คัญ 3 ประการ
คือ มีความรู้ดี ถ่ายทอดเก่งและมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กได้
ดังนั้น การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู จึงควรประเมินทั้ง 3 ภาค
แต่ละภาคให้คะแนนเพียง “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น
แต่ครูที่ผ่านการประเมินต้อง “ผ่าน” ในทุก ๆ ภาค ตกภาคหนึ่งภาคใด ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน
ภาคแรก อาจเรียกว่าภาค ก. คือการประเมินว่ามีความรู้เหมาะสมกับตำ�แหน่งหรือไม่
การวัดว่าครูคนไหนมีความรู้ ในสาขาวิชาที่สอนแค่ไหน ไม่มีวิธีการไหนจะดีไปกว่าการสอบข้อเขียน
จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบอัตนัยก็ ได้ สำ�คัญที่ว่า ต้องเป็นข้อสอบที่ดีและสามารถวัดได้
ซึ่งไม่น่าห่วง เพราะเรามีนักวิชาการด้านนี้อยู่แล้ว
อาจจัดการสอบทุกปี หรืออย่างน้อย 2 ปี ต่อครั้ง
หากประเมินวิทยฐานะในภาพรวมไม่ผ่าน ยังใช้ผลการสอบประเภทนี้ ได้ ไม่เกิน 3-5 ปี เป็นต้น
เหตุผลก็คือ ความรู้ ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ภาคที่สอง อาจเรียกว่าภาค ข. คือการประเมินว่ามีความสามารถในการสอนหรือการถ่ายทอดหรือไม่
ซึ่งอาจจะแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีประเมินโดยมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ คือการ
ไปดูการสอนของผู้ขอรับการประเมิน
สำ�หรับในส่วนที่สอง ดูผลการเรียนของนักเรียนที่ครูผู้นั้นสอน ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ภาคที่สาม อาจเรียกว่าภาค ค. คือการประเมินว่ามีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่
เรื่องนี้วัดยากหน่อยหนึ่ง แต่ก็กระทำ�ได้ โดยให้สมาคมผู้ปกครองและครูหรือชมรมผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ทรง
คุณวุฒิและผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกันเป็นกรรมการประเมิน
โดยมีหัวข้อให้ประเมินพฤติกรรมการทำ�งาน เช่น เข้าห้องสอนช้า ออกก่อนเวลา หรือสักแต่ว่าสอนหรือไม่
ประพฤติตนไม่มีคุณธรรมจริยธรรม เช่น ขี้เหล้าเมายา ติดการพนัน มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือประพฤติตนเสื่อม
เสียในเรื่องชู้สาว ทั้งบุคคลในสังคมหรือนักเรียน
หากดำ�เนินการในลักษณะนี้ คิดว่าครูที่มีความรู้ความสามารถสูง และมีความสามารถในการถ่ายทอดเก่ง จะ
ผ่านการประเมินกันมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน เราก็จะได้ครูที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นด้วย
หากมีการกำ�หนดวิธกี ารประเมินใหม่ตามทีเ่ สนอนี้ ครูกต็ อ้ งปรับตัวปรับใจให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของการประเมิน
มากขึ้น
ที่สำ�คัญ ในภาพรวม ประเทศชาติจะได้ครูดี มีความรู้ความสามารถ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์มากยิ่งขึ้น
คงต้องฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ก.ค.ศ. เพื่อโปรดพิจารณาข้อเสนอนี้ตามแต่จะ
เห็นสมควร
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