8 เหตุผลที่ต้องชะลอสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออกไป (1) ..... ข่าวการชะลอสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบ
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 เป็นจริงเมื่อ สพฐ. ได้แจ้ง หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ ศธ.04009/ ว 1845 ลง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ความว่า ให้ชะลอการสอบแข่งขั้นครั้งนี้ไว้ก่อน โดยมีเหตุผลว่า อยู่
ระหว่างการหารือแนวปฏิบัติ เพื่อให้การสอบมีความเรียบร้อย ประสิทธิภาพ และเป็นไปทาง
เดียวกัน ..... ..... ข่าวนี้ คงไม่ถึงกับท้าให้ใครเสียใจจนร้องไห้โฮแน่ บางคนอาจยิ้มหรือดีใจด้วยซ้้า
เพราะจะได้ต่อเวลาอ่านหนังสืออกไปอีก ก็อาจมีเสียความรู้สึกบ้างส้าหรับผู้ที่เตรียมพร้อมมานาน
และพร้อมที่จะสู้ศึกแล้ว หลังจากที่สะดุดมาแล้วครั้งหนึ่ง.... ..... บางคนอาจจะเสียความรู้สึก หรือ
คิดมากหน่อย เพราะได้ลาออกจากงานมาแล้ว ท้าเพื่อนให้รอชมผลงานอีกต่างหาก จะกลับไปก็กะ
ไร เขิน อาย หรือเขาอาจไม่รับ อีกอย่างช่วงการรอสอบค่าใช้จ่ายมันมี ภาระต้องรับผิดชอบมันมี
จึงคิดหนักไง...แต่หากเป็นคนคิดมาก ๆ ก็จะคิดหนักไปอีก ตรงค้าว่า ชะลอ เพราะไปเปิด
พจนานุกรมฯ ดูความหมาย แปลว่า ประคอง พยุง ท้าให้ช้าลง หรือ ลดความไวลง เพื่อรอ ....ซึ่ง
ต่างกันเล็กน้อยกับค้าว่า เลื่อน หมายถึง เคลื่อน ย้าย ยืดเวลาออกไป หรือ เปลี่ยนเวลาจากเดิมไป
มีก้าหนดเวลาใหม่ที่แน่นอน... ดังนั้น ชะลอ คือยังไม่แน่ อาจจะไม่มีการสอบ และสพฐ. เลือกใช้ค้า
นี้ น่าจะบอกอะไร เลา ๆ เป็นนัย.....คิดไปโน้น....อย่างนี้ร้องให้หนักมาก...ผมว่าอย่าคิดมากขนาด
นั้นเลยครับ มีการสอบเกิดขึ้นแน่ เพียงแต่รอความชัดเจนก่อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก้าลัง
หาทางออก ทางไป....เตรียมตัวให้พร้อม นั้นคือหน้าที่เรา..... ..... ข้อเขียน “8 เหตุผลที่ต้องชะลอ
สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ออกไป” เป็นข้อเขียนที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของ Page นี้ คือ ให้ความรู้

ประสบการณ์ เกี่ยวกับการสอบสายครู ซึ่งนอกจากจะเป็นข้อสอบ เนื้อหา องค์ความรู้ เทคนิคการ
เตรียมตัวสอบ ยังรวมถึง ประเด็นความเคลื่อนไหว รูปแบบ วิธีการ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวพันกับ
เรื่องของการสอบฯ ด้วย .... ..... ประกอบกับ หลักการแนวคิดของการศึกษาไทย การศึกษาโลก
การเปลี่ยนแปลงพัฒนานวัตกรรม ไอที คุณลักษณะที่คาดหวังของคนที่ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21....
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส้าคัญ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้
จากสถานการณ์ การเรียนรู้ด้วยการคิด และอะไรอีกมากมาย จึงเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับ
คนไทย โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนไทย รวมถึงครู อาจารย์ .... ..... ข้อเขียนนี้....เกิดจากการคิด
วิเคราะห์แล้วน้าเสนอให้เห็นถึงเหตุและเห็นผลว่า ท้าไม สพฐ. ถึงชะลอการสอบออกไป ภายใต้ข้อ
อ้างอิงตามระเบียบกฎหมายที่มี แค่นี้เท่านั้น เป็นความคิดเฉพาะบุคคล ไม่ผูกพันกับองค์กรหรือ
หน่วยงาน ...จะไม่คิดวิพากษ์วิจารณ์ว่า สมควรหรือไม่สมควรที่ชะลอสอบ จะเกิดผลเสียอะไร ใคร
หน่วยงานใดที่จะต้องรับผิดชอบผลที่เกิด ...หรือจะไม่คิดเชิงอนาคต ว่าจะสอบเมื่อใดกันแน่ สอบ
แล้วจะเกิดปัญหาหรือไม่ จะได้บรรจุไหม ผลกระทบตามมาจะมีการฟ้องร้องกันไหม หรือ โน้น นี่
นั้น ....เอาเพียงว่า คิดเขียนให้ท่านอ่านเป็นความรู้ ได้คิดตาม ได้ปลุกสมองไปพร้อม ๆ กัน มัน
อาจจะแก้หงุดหงิด ผ่อนคลาย ได้ปล่อยลดอารมณ์ที่ตึง ๆ ลงได้บ้าง ท่านอาจ เออ ออ ห่อ หมก
หรือไม่จ้าเป็นต้องเห็นด้วย และไม่สามารถน้าไปอ้างอิงใด ๆ ได้แล้วกัน....

..... เรื่องนี้เริ่มจาก "กติกา" แล้วกัน... ก.ค.ศ. (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ; เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส้าหรับข้าราชการครูฯ) เป็นคนออกและคุมกติกา

เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และ จิปาถะฯ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูฯ ทุกต้าแหน่ง ทุกสายงานของกระทรวงศึกษาธิการ และยังใช้กับกระทรวง หรือกรม
อื่นที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ... ..... ส้าหรับกติกาการสอบรรจุครูผู้ช่วย
สพฐ. นี้ ก.ค.ศ.ท่านออกกติกาให้โดยเฉพาะ เข้าใจย่อ ๆ ว่า หลักเกณฑ์ตาม ว.14/2558 มีชื่อเต็มๆ
ว่า หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต้าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหนังสือ ส้านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/ว14 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 (ที่มาของ ว
14/2558) โดยมีสาระหลัก ๆ เจาะจงไปที่อ้านาจหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) สพฐ. เป็นผู้
ก้าหนด วัน เวลาในการสอบฯ รวมทั้งก้ากับ ติดตามการสอบฯ ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้เป็นไปตาม
กติกา 2) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด้าเนินการสอบฯ ในการจัดท้าข้อสอบนั้นให้รวมกันใน
เขตตรวจราชการนั้น ๆ แล้วไปพูดคุยขอให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบให้ 3) อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษา เป็นผู้ประกาศสอบแข่งขัน ระบุต้าแหน่ง จ้าแนกคุณวุฒิ เงินเดือน เงื่อนไข
ข้อความอื่น ๆ รวมทั้งก้าหนดรูปแบบวิธีสมัครสอบฯ การด้าเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบฯ การให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน คุณสมบัติและคุณวุฒิ เป็นต้น 4) อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ประกาศสอบแข่งขัน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งยกเลิก หรือแก้ไขหากการด้าเนินการสอบแข่งขันครั้งนั้น
มีการทุจริต ส่อทุจริต หรือ ผิดพลาดไม่เป็นธรรม 5) อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ต้องพิจารณาให้
รอบคอบ หากจะด้าเนินการสอบและประกาศขึ้นบัญชีครั้งใหม่ในวิชาเอกเดิมที่เคยสอบเอาไว้
เพราะจะท้าให้บัญชีที่เคยขึ้นไว้มีอันถูกยกเลิก ทั้งที่ควรจะมีอายุไขยืนอยู่ถึงสองปี 6) ก.ค.ศ. เป็นผู้
ก้าหนดหลักสูตรสอบแข่งขัน เกณฑ์การประเมิน หรือ การขอใช้บัญชี รวมทั้งพิจารณากรณี
ผู้ด้าเนินการสอบฯ ได้ปรึกษาหารือ กรณีที่จะต้องด้าเนินการแตกต่างไปจากกติกา ที่ ก.ค.ศ. ว่าไว้
7) ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ทั้งประถมและมัธยม) แต่งตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตามความจ้าเป็น เหมาะสม ในการสอบฯ ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ได้มอบหมาย .....
หากพิจารณาแล้ว ผู้มีบทบาท อ้านาจ หน้าที่หลักในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ. คือ
อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ้าเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยม) เคยรับไป..... ..... กติกาคงเดิมแต่คนด้าเนินงานเปลี่ยนมือ...
ต่อมา วันที่ 21 มีนาคม 2559 มีประกาศ หัวหน้า คสช. ออกมาสองฉบับ คือ 10 และ 11/2559
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค รวมถึง ประกาศ ค้าสั่ง
หนังสือเวียน หลายฉบับตามมาติด ๆ ส่งผลดังนี้...... 1) เวลา 00.0001 น. วันที่ 22 มีนาคม 2559
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตฯ หายวับไปกับตา...เกิด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ก.ศจ.) มารับไม้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะนี้มี 22 คน มีในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ้านวน 8 คน....
รับไป.... 2) เกิด อ.ก.ศ.จ (คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) อย่างน้อยสามคณะ ๆ ละ 9 คน
คือ อ.วินัย อ.วิทยฐานะ อ.บรรจุแต่งตั้งฯ มาช่วยงาน กศจ. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูฯ ในจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น....ขณะนี้ทั้งสาม อ. ก้าลังแต่งตัว....
3) ให้มีส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อท้าหน้าที่งานธุรการและปฏิบัติงานราชการในหน้าที่ของ
กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย ปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตามที่มอบหมาย
รวมทั้งประสานด้าเนินงานในระดับจังหวัด โดยมี ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นผู้บังคับบัญชาใน
ส้านักงานฯ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดเพื่อช่วยงานหนึ่งคน โดยในระยะชั่วคราวนี้ ให้ส้านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (หรือ เขต 1 กรณีมีเขตประถมหลายเขตฯ) ท้าหน้าที่ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และให้ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของส้านักงานฯ นั้นๆ ปฏิบัติ
หน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง 4) ศึกษาธิการจังหวัด มีอ้านาจ
หน้าที่แทนผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะงานเกี่ยวกับ อ.ก.ค.
ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 5) กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ฯ ที่กล่าวอ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่การศึกษา หรือ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้ กศจ. เอามาอ้างได้ .... เมื่อกติกาการสอบยัง
เหมือนเดิม แต่ผู้ด้าเนินการสอบเปลี่ยนไป...จึงเกิดประเด็น อาจจะน้าไปสู่ความไม่เรียบร้อย ขาด
ประสิทธิภาพในการด้าเนินงาน และไปคนละทิศ คนละทาง เช่น หาก กศจ.จะมอบหมายให้
ด้าเนินงานแทน (เหมือนที่ผ่านมา ที่ อ.ก.ค.ศ.มอบให้เขตพื้นที่ด้าเนินการแทนฯในบางเรื่อง) จะ
มอบให้ใครระหว่างผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการจังหวัด หรือ.... ..... จึงเป็นที่มาของ 8 เหตุผลที่ สพฐ.สั่ง ชะลอสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบ
ทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ออกไป...... .... ติดตามภาคต่อวันพรุ่งนี้ นะครับ....
สอบได้ไม่ง้อติว ; dr.borworn
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