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ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
 

 ปกตแิล้วดฉิันเป็นคนที่มคีวามอดทนสูงมากกบัเรื่องบางเรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องที่อาจท าให้เกิด
ปญัหาสงัคมตามมา แต่ครัง้น้ีตอ้งขอใชเ้วทน้ีีในการใหข้อ้มลูส่วนตวั 
 

สบืเนื่องจากการขอเลื่อนวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  ดฉิันคดิว่าตนเองไม่ได้รบัความเป็นธรรม นัน่คอื
เรือ่งของความคดิทีต่อ้งต่อสูก้นัในชัน้ศาล (ศาลปกครอง)  แต่ตอนนี้ดฉิันต้องการใหข้อ้มลูของตนเองเผื่อ
จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแนวปฏบิตัใินการขอเลื่อนวทิยฐานะของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาในอนาคต   

 

เรือ่งส่วนตวัของดฉินัมดีงันี้   
-    ดฉินัส่งค าขอเลื่อนวทิยฐานะเชีย่วชาญ  ประมาณปลายปี ๒๕๕๓ 
-    เขา้ส่วนงานทีร่บัผดิชอบของส านกังาน ก.ค.ศ. มเีลขรบัดงันี้  เลข ภว ๑ เลขรบัที ่๓๑๗๐๐  

ลงวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๕   
 -    ผลการประเมนิค าขอเลื่อนวทิยฐานะเชื่ยวชาญของดฉิัน ด าเนินการแล้วเสรจ็ ก่อนวนัที่ ๑๕ 
มกราคม ๒๕๕๖  และยื่นขอเขา้รบัการรบัรองจากคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาวสิามญัเฉพาะกจิ  ตามเอกสารรายงานการประชุมส านักงาน ก.ค.ศ. ในการประชุมครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 
วนัองัคารที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ซึ่งแสดงว่า คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของดิฉัน  
(ผลงานวิชาการ  ๔ เล่ม และรายงานผลการปฏิบตัิงาน มจี านวนหน้าประมาณเกือบ ๑,๕๐๐ หน้า)   
ด าเนินการแลว้เสรจ็ใชเ้วลาประมาณ ๑ เดอืนเป็นอยา่งสงู   เพราะเจา้หน้าทีข่อง ก.ค.ศ. จะต้องใชเ้วลาใน
การรวบรวมผลการประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิผล และใชเ้วลาในการยื่นเรื่อง น าเขา้ทีป่ระชุมเพื่อ
ขอเขา้รบัการรบัรองจากทีป่ระชุมอนุกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาวสิามัญเฉพาะกจิ  
ให้ทันในครัง้ที่ ๑ คือ การประชุมครัง้ที่ ๑/๒๕๕๖ วันอังคารที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๕๖ ของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครู ฯ   และเรื่องของดฉิันเขา้ทีป่ระชุมอกีครัง้ เป็นครัง้ที ่๒  ในวนัองัคารที ่
๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖ (เป็นการประชุมครัง้ที ่๙/๒๕๕๖ ของอนุกรรมการขา้ราชการคร ูฯ) 
  และสิ่งที่ท าให้ดิฉันเชื่อว่ามีความผิดปกติในการด าเนินงานการขอเลื่อวิทยฐานะ
เชีย่วชาญ ของ ก.ค.ศ. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดฉินั  มดีงันี้ 
  ๑.  ความคดิเห็นของคณะกรรมการประเมนิผลงานวชิาการ ของดฉิัน ตามค าขอเลื่อน
วทิยฐานะเชีย่วชาญ  เหมอืนเรือ่งเล่าของ ไอสไตน์กบัคนขบัรถ  คอื 
  คนขบัรถของไอสไตน์  ขบัรถให้ไอสไตน์และตดิตามเขา้ฟงัการบรรยายของไอสไตน์ที่
บรรยายใหน้ักศกึษาฟงั  ครัง้หนึ่งไอสไตน์ใหค้นขบัรถขึน้ไปบรรยาย  ปรากฏว่า  บรรยายได้ดคีรบถ้วน
ทุกเนื้อหาไม่มตีกหล่น (บางครัง้ไอสไตน์ยงัลมืบรรยายบางเรื่อง)  แต่สิง่ที่ต่างกนั คอื  คนขบัรถไม่
สามารถตอบค าถามของนกัศกึษาได ้ โดยเฉพาะค าถามทีม่คีวามลกึซึง้ 



 ๒ 

  ดฉินัยอมรบัขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ ทัง้ดา้นงานวจิยั  บทความ โดยรวม
ไมไ่ด ้ เพราะเคลอืบแคลงว่าคณะกรรมการประเมนิ ฯ มอียูจ่รงิหรอืไม ่(ขอ้คดิเหน็ส่วนตวันะคะ) 
  ๒.  ความคดิเหน็ของคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานของดฉิัน  ตามค าขอเลื่อน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  เหมอืนตัง้ธงไว้แล้ว  และให้คะแนนเท่ากัน (ผลการพฒันาคุณภาพการนิเทศ
การศกึษา คณะกรรมการให้ ๒๒.๕ คะแนน เท่ากนัทัง้ ๓ ท่าน) ผลคอืไม่ผ่านการประเมนิ   การที่คน ๓ 
คนอ่านงานคนละสถานที่ (ดฉิันอนุมานว่าที่บ้านของคณะกรรมการประเมนิ ฯ   ไม่น่าจะเป็นสถานที่ที ่
ส านักงาน ก.ค.ศ. จดัให้คณะกรรมการประเมนิ ฯ มาอ่านผลการปฏบิตังิานของดฉิัน เช่น ที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ. แต่ถ้าคณะกรรมการประเมนิ ฯ มกีารสื่อสารกนั และให้คะแนนดฉิันเท่ากนั ก็เป็นทีน่่าสงัเกตให้
ดิฉันสงสัยเรื่องความสามารถและแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการประเมิน ฯ ทัง้ ๓ ท่าน ของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.)   ทัง้ๆ ที่ดฉิันมผีลงานของครูที่เข้าร่วมโครงการที่รบัผดิชอบ เกือบ ๘๐ เล่ม (เป็น
รปูธรรม)  และแสดงใหเ้หน็ถงึการใชง้บประมาณให้เกดิประโยชน์สูงสุด (ในกรณีที่ดฉิันเขยีนไม่ชดัเจน 
คณะกรรมการมสีทิธทิีจ่ะมาด ู/ เรยีกหลกัฐานเพิม่เตมิได)้  
  ๓.  ดิฉันได้ยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นส่วนตัวต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมนิ ฯ ทีด่ฉินัยอมรบัไมไ่ด ้ต่อส านกังาน ก.ค.ศ.  ค าตอบทีไ่ดร้บั คอื  
 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗  ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒  หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้อ ๗  ที่ระบุว่า เม่ือ ก.ค.ศ. พิจารณาผลการประเมิน
และมีมติเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

แลว้ระเบยีบดงักล่าวสรา้งความชอบธรรมในสงัคมหรอืไม่   
สมมต ิ ในกรณกีลบักนั  มผีูค้ดัลอกผลงานของผูท้ีผ่่านการประเมนิมาส่ง  เนื่องจากเป็น 

ผลงานทีผ่่านการประเมนิยอ่มมคีุณภาพ  หรอืน าผลงานของผูอ้ื่นมาสวมเป็นผลงานของตน  และผ่านการ
ประเมนิ  ดว้ยระเบยีบนี้จะท าใหผู้้กระท าผดิไดร้บัความดคีวามชอบ  กล่าวคอื ไดเ้ลื่อนวทิยฐานะ  ไม่ถูก
พจิารณา / ทบทวนว่ากระท าผดิหรอืไม ่ (ส่งก่อนไดก่้อน / ขโมยกไ็มม่ปีญัหาขอใหผ้่านเท่านัน้ ขอ้ความนี้
ท าใหด้ฉินัตดัสนิใจไมน่ าเสนอบทความนี้ มาหลายครัง้ บ่อยครัง้ทีจ่ะปล่อยใหเ้รื่องเงยีบหายไป และรอวนั
เกษยีณอายรุาชการ จนกระทัง่ดฉินัคดิว่า ถา้ตอ้งการมสี่วนร่วมในการเสนอแนวคดิเพื่อพฒันาแนวปฏบิตัิ
ในการเลื่อนวทิยฐานะของขา้ราชการครู ฯ  จะรอใหถู้กเชญิเขา้ร่วมแบบเป็นทางการคงไม่มโีอกาส จะให้
คอยตดิตามขอ้มูลข่าวสาร บอกตามตรงว่า   หลงัจากการไม่ผ่านการประเมนิดฉิันอ่านเอกสารวชิาการ
และขา่วสารน้อยลงมาก และไม่ขวนขวายทีจ่ะขอท าโครงการทีไ่ม่ใชง้บประมาณอกีเลย  ท าเพยีงเท่าทีจ่ะ
สามารถท าได้ บทความแทบจะไม่มอี้างองิ เขยีนจากความทรงจ า หากดฉิันต้องการมสี่วนร่วม ต้องใช้
ช่องทางน้ีเท่านัน้)  
 

ความสงสยัต่อไปของดิฉัน คือ การท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ.  ได้รบัมอบหมายให้เป็น 
ผู้ด าเนินการจดัท ามาตรฐานวิชาชีพ / จรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถน ามาใช้ปฏิบติัให้เกิด
ความชอบธรรมและพฒันาคุณภาพการศึกษาได้จริงหรือไม่    เพราะระเบียบ ก.ค.ศ. ข้อ ๗  
ดงักล่าวข้างต้น  เป็นระเบียบท่ีจดัท าและบงัคบัใช้โดยส านักงาน ก.ค.ศ.    



 ๓ 

หากค าตอบคือ คนละส่วนงานของส านักงาน ก.ค.ศ. เป็นผูร้บัผิดชอบ ดิฉันกมี็ 
ค าถามมากมายเกิดขึ้นในใจ  เช่น  หน่วยงานเดียวกนัท าไมจึงเป็นเช่นน้ี   น่ีคือปัญหาของ
ระบบงานราชการใช่หรือไม่ 
 

  (ท่านอัยการของศาลปกครอง บอกศาลในวนันัดไต่สวน ว่า เป็นอ านาจของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ดิฉันยงัไม่สามารถตีความได้จนปัจจบุนัว่าหมายความว่าอย่างไร  ดิฉันจะถกู
ปรบั ๕๐๐ บาท   แบบหม่อมเต่านาไหมค่ะ  แต่ดิฉันไม่ได้มองท่านด้วยสายตาประทุษร้ายนะคะ มี
แต่ความสงสยัค่ะ) 
 

  นี่ไม่ใช่การจบัฉลากชงิโชค  จงึต้องระบุ ข้อ ๗  ว่า   “….. ผลการประเมนิและมมีตเิป็น
ประการใดแลว้ใหถ้อืเป็นอนัสิน้สุด ”  ระบุเช่นน้ีเพื่อป้องกนัปญัหาอะไร  หน้าทีข่องส านักงาน ก.ค.ศ. ต่าง
จากหน้าที่ของผู้บรจิาคเพื่อการชิงโชค   เมื่อหน้าที่ต่าง / เหตุการณ์ต่าง  จะใช้แนวปฏิบตัิเดียวกัน
เหมาะสมหรอืไม ่  
 

  หากส านักงาน ก.ค.ศ. และศาลปกครอง เช่ือว่า ระเบียบเมื่อมีการประกาศใช้
ปฏิบติัแล้ว  แก้ไขไม่ได้  ดิฉันกไ็ม่อาจยอมรบัได้  (หากข้อความน้ีเป็นการล่วงเกินต่อศาลแล้ว 
เจตนาของดิฉัน คือ ดิฉันเช่ือว่า คุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐานของการพฒันาประเทศอย่าง
ยัง่ยืน แต่ถ้าครคูนหน่ึงคิดว่าตนไม่ได้รบัความเป็นธรรม และคิดถกูต้อง  แสดงว่าท่ีผ่านมามีครู
อีกหลายคนท่ีไม่ได้รบัความเป็นธรรมด้วย  อะไรจะเกิดขึ้นต่อสงัคม) 
 

  ปจัจุบนัดฉิันก็ยงัมคีวามหวงัรบิหรีว่่าความเป็นธรรมมอียู่จรงิ หากทุกคนไม่เพกิเฉยต่อ
หน้าทีข่องตน 
 

(ขอ้สงัเกตุ    เงนิ ชพค. ทีถู่กน าไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม  ยงัเป็นอกีหน่ึงปญัหา  การทีข่า้ราชการครแูละ 
                บุคลากรทางการศกึษา ไมอ่อกมาเรยีกรอ้งไมไ่ด้แปลว่าไมใ่ส่ใจ  แต่ไมต่อ้งการสรา้งภาระให ้
                สงัคมระคายเคอืงใจทีต่อ้งมารบัฟงัปญัหา  และเชื่อมัน่ในกระบวนการยตุธิรรม หรอื...... 
                ขอ้เสยีของดฉินั คอื พดูตามทีค่นฟงัอยากจะฟงัไมเ่ก่ง  และเชื่อคนงา่ยค่ะ 

จบเร่ืองส่วนตวัค่ะ 
 
 

 ความคิดเห็นส่วนตัวเก่ียวกบัการขอเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ท่ีดิฉันทราบว่าก าลงัจะปรบัปรงุ ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีท าให้ดิฉันจดัท าบทความน้ี 
 ๑.  ไม่ว่าจะใช้วธิกีารประเมนิแบบใด  สิง่ที่ส าคญัที่สุด คอื คุณภาพของคณะกรรมการประเมนิ 
เพราะคณะกรรมการประเมนิเปรยีบเสมอืนเครื่องมอืชนิดหนึ่ง ที่มคีวามส าคญัที่สุดในบรรดาเครื่องมอื
ทัง้หมด  เพราะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้วิจารณญาณได้   ถ้าใหค้นทีม่คีวามเชื่อผดิ  คนทีม่คีวามรู้
ไม่ถูกต้อง (มาเป็นผู้ขยายความรูท้ี่ไม่ถูกต้อง)    คนทีไ่ม่เปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น   คนทีไ่ม่มี
ความเป็นธรรมชอบการยกยอปอป ัน้ / รบัของขวญั   คนทีรู่ไ้ม่เท่าทนัเหตุการณ์ ฯ   เป็นคณะกรรมการ
ประเมนิผลการเลื่อนวทิยฐานะของครแูละบุคลากรทางการศกึษาจะเกดิอะไรขึน้ 



 ๔ 

      คุณภาพและความสามารถของคณะกรรมการประเมนิ ฯ ช่วยไดอ้ยา่งไร   
  ดฉินัมตีวัอยา่งของคณะกรรมการทีม่คีุณภาพ ดงันี้ค่ะ   

มคีรผููส้อนดา้นงานเกษตร ท่านเล่าถงึการพจิารณาขอเลื่อนวทิยฐานะระดบัเชีย่วชาญว่า 
ท่านท าอย่างไร   ท่านเขยีนบรรยายสิง่ที่ท า  เป็นการสอนที่สอนจนค้นพบเป้าหมายหลกัของการจดั
การศกึษาดว้ยตวัเอง (พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล)  แต่ท่านคงจะเขยีนใหเ้หน็ความสมัพนัธข์อง
วชิาชพีกบัวชิาการทางการศกึษาไมช่ดัเจน   คณะกรรมการประเมนิ ฯ จงึขอไปสงัเกตการสอนของท่านที่
สถานศกึษา  แลว้กใ็หท้่านผ่านการประเมนิ  ท่านไดว้ทิยฐานะเชีย่วชาญ   

ดฉินัพบกบัท่านตอนทีท่่านไดว้ทิยฐานะเชีย่วชาญแลว้   และมาขอรบัการสนบัสนุน 
งบประมาณการวจิยั  ท่านถูกวพิากษ์มาก  อาจเพราะท่านไมไ่ดจ้บในระดบัปรญิญาโท  และการออกแบบ
การวจิยัของท่านไม่สามารถควบคุมความปลอดภยัของงานวจิยัให้เกดิต่อระบบนิเวศได้  การออกแบบ
การวิจัยจ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบของกระบวนการวิจัยที่ใช้  (มีคนกล่าวว่าจะท าวิจ ัยแต่ไม่ใช้
กระบวนการของการวจิยั  ดฉิันสงสยัว่าแล้วจะเป็นงานวจิยัได้อย่างไร) ท่านได้รบัค าถามให้น ากลบัไป
ประมวล  เพื่อการออกแบบการวจิยัในครัง้ต่อไปค่ะ  
  นี่คอื  คุณภาพการประเมนิผลของคณะกรรมการทีม่คีุณภาพค่ะ 

ต่อใหม้รีะเบยีบการประเมนิทีไ่มม่คีุณภาพ  หรอืมเีครือ่งมอืประเมนิผลงานวชิาการทีไ่ม่ม ี
คุณภาพ  คณะกรรมการประเมนิกอ็าจสรา้งความชอบธรรมได ้ หรอืมสี่วนช่วยพฒันาคุณภาพการศกึษา
ได ้  
  จะมีแนวทางอย่างไรให้ได้คณะกรรมการประเมินท่ีมีคณุภาพ 
 

  ท าไมวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเก่ียวข้องกบัการพฒันา
คณุภาพการศึกษา    

เพราะครทูีม่วีทิยฐานะสงูกว่ามสีทิธใินการชีน้ าทางการศกึษา  ไดร้บัการยอมรบัจากคน 
ในวงการศกึษาและนอกวงการศกึษามากกว่า   และการได้เลื่อนวทิยฐานะเป็นขวญัและก าลงัใจในการ
พฒันาตนเองอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สุด   

ดงันัน้คณะกรรมการประเมนิจะตอ้งคน้หาและคดัแยกบุคคลทีส่ามารถพฒันาตนเองอย่าง 
ไม่มีที่สิ้นสุดเหล่านั ้นออกมาให้ได้  ถ้าคณะกรรมการประเมินไม่มีคุณภาพ  ก็จะได้บุคคลแบบ
คณะกรรมการประเมนิมาชีน้ าการศกึษา 
 

๒. แนวปฏบิตัใินการประเมนิผลผูข้อเลื่อนวทิยฐานะครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
   ดฉินัเหน็ดว้ยทีใ่ชผ้ลของการปฏบิตังิาน ทีเ่ป็นรปูธรรม  เป็นตวัก าหนดมาตรฐาน 

วทิยฐานะระดบัต่างๆ แทนทีจ่ะใชก้ารก าหนดรปูแบบของผลงานวชิาการ  เช่น  ต้องเป็นกระบวนการวจิยั
เชงิพฒันา (Research  and  Development) เท่านัน้  เพราะจะท าใหโ้อกาสของครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาไมเ่ท่าเทยีมกนัในการขอรบัการประเมนิ 
  แต่ยงัคงตอ้งใหผู้ข้อรบัการประเมนิเพื่อขอเลื่อนวทิยฐานะจดัท าเป็นเอกสาร  เพราะดฉิัน
เชื่อว่าการเขยีนจะช่วยพฒันากระบวนการคดิ และช่วยพฒันางานวจิยัในอนาคต หากผูข้อรบัการประเมนิ
เพื่อเลื่อนวทิยฐานะเขยีนไม่ด ีแต่มสีิง่ใหน่้าเชื่อถอืเรื่องผลของการปฏบิตังิานกข็อดูผลการปฏบิตังิานจรงิ
อกีครัง้   



 ๕ 

  ตอนที่ดฉิันเรยีนในระดบัปรญิญาโท  วชิาจติวทิยา  อาจารย์เคยเล่าว่า  มนีายแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางจติวทิยาท่านหนึ่ง     มผีลงานวจิยัที่สามารถน าผลที่ได้มาใช้และเป็นที่ยอมรบัอย่าง
กวา้งขวางในขณะนัน้  (พ.ศ. ๒๕๓๕)  จนเป็นแรงบนัดาลใจใหม้ผีูห้ยบิผลงานของท่านมาท าวจิยัซ ้า  แลว้
จงึพบว่าท าตามขัน้ตอนท่ีท่านเขียนรายงานวิจยัไม่ได้ (ไม่ใช่ไดผ้ลงานวจิยัไม่เหมอืนท่านนะคะ) ท า
ใหเ้ชื่อว่าผลงานของท่านไมไ่ดม้าจากงานวจิยัแต่มาจากประสบการณ์ 
  ดฉินัเหน็ความส าคญัของงานวจิยั  เพราะมตีวัอย่างของประเทศเกาหลใีต้ ทีแ่สดงใหเ้หน็
ถึงการใช้กระบวนการวิจยัพฒันาประเทศ  และเชื่อว่าหากประเทศไทยต้องการพฒันาจะต้องท าให้
ประชาชนทุกระดบัใช้กระบวนการวิจยัในการพฒันาผลงาน  ดงันัน้การเขยีน / การจดบนัทึกจงึเป็น
กระบวนการทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาดว้ย  เพราะเป็นพืน้ฐานของกระบวนการวจิยั 
  ช่องทางการขอรบัการประเมิน / ผลงานวิชาการ / การรายงานผลการปฏิบติังาน 
เพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะจึงควรมีความหลากหลาย 
  ตวัอยา่งช่องทางการขอรบัการประเมนิ  เช่น  ผูถู้กประเมนิอาจไม่ใช่ผูข้อรบัการประเมนิ 
แต่เป็นผูม้ผีลงานระดบัโลก  กค็วรมอบวทิยฐานะใหไ้ด ้เป็นตน้ 
 
 
 
         ๒๕  มกราคม ๒๕๖๐ 


