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โครงการผลิตครูพันธุใหม 

วรากรณ  สามโกเศศ 
(รวม 3 หนา) 

“ครูพันธุใหม”  ไดยินกันอยูบอย ๆ  หลายคนคงสงสัยวามีดวยหรือที่ครูเปนพันธุเกา 
หรือพันธุใหม  วันนี้ขอนําเรื่องนี้มาเลาใหทานผูสนใจการศึกษาของชาติฟง 

ในเรื่องคุณภาพการศึกษาของบานเราที่มีเสียงวิจารณวาเลวรายและตกต่ํามากจน 
เด็กไมสามารถสอบผานเฉลี่ยเกินรอยละ 50 ไดสักวิชาเดียว      ในความเห็นของผูเขียนเมื่อดูเผิน ๆ ก็เปน 
เชนนั้นจริง     เมื่อกอนผูเขียนก็เชื่อโดยไมมีขอสงสัยวาขอสรุปดังกลาวเปนจริง     แตเมื่อไดเห็นความจริง 
ของคุณภาพการศึกษาไทยในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองแลว   ผูเขียนก็ชักไมแนใจ 

เด็กไทยในโรงเรียนใหญในเมือง     ในโรงเรียนนานาชาติ     ในโครงการเรียนสองภาษา 
ที่เรียกวา EP (English Program) และโรงเรียนใหญทั่วประเทศ  ผูเขียนเชื่อวาโดยทั่วไปมีคุณภาพใชได 
โดยสามารถเทียบเคียงกับประเทศอ่ืนไดอยางไมยากเย็น      เด็กพวกนี้สอบไดคะแนน O‐NET (ขอสอบ 
วัดสัมฤทธิ์ผลการศึกษาที่ใชขอสอบเดียวกันทั่วประเทศและสอบในเวลาเดียวกัน)  เฉลี่ยสูงเกินกวา 
รอยละ 50 และบางโรงเรียนอาจถึงรอยละ 60-70 ในเกือบทุกวิชาดวย 

แตสําหรับเด็กในโรงเรียนเล็กในชนบทที่มีอยูนับหมื่นโรงเรียน (ทั้งประเทศไทยมีโรงเรียน 
ประมาณ 31,000 โรงเรียน      ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนมัธยมประมาณ 4,000 โรงเรียน)  คะแนนเฉลี่ย 
O‐NET ต่ําอยางนาใจหาย     สมมุติวาคะแนนเฉลี่ยวิชาหนึ่งทั้งประเทศเทากับ 40 คะแนน    เด็กในเมือง 
ไดคะแนนกันสูงมาก  แตเด็กในชนบทไดคะแนนต่ํามาก  จนเมื่อเฉลี่ยกันออกมาแลวเปน 40 คะแนน 
(คะแนนต่ําจากเด็กจํานวนมากมายในชนบท  ดึงคะแนนเฉลี่ยสูงของเด็กในเมืองที่มีจํานวนนอยกวากัน 
หลายเทาตัวลงมา) 

ทําไมคะแนนเด็กชนบทต่ํากวามาก?  คําตอบมีตั้งแตพื้นฐานการศึกษาของพอแม 
ฐานะทางเศรษฐกิจของพอแม      ความเอาใจใสเรื่องการศึกษาของพอแม  และที่สําคัญคุณภาพ 
ของครู     โรงเรียนในตางจังหวัดจํานวนมากขาดแคลนครู (เปนเวลาหลายปที่อัตราของครูเกษียณอายุ 
ปละ 4-5  พันอัตราถูกยุบและไมไดคืนให     ตอมาก็คืนในรอยละ 25  และรอยละ 50  ปจจุบันคืนให 
ทั้งหมด)  เพราะครูไมอยากไปอยู     ครั้นจะสั่งครูใหไปโรงเรียนชนบทหรือที่เรียกวาเฉลี่ยอัตราจากที่ลน 
อยูในเมืองสูชนบทก็ทําไดยากลําบาก 

โรงเรียนในชนบทจํานวนมากโดยเฉพาะชั้นประถมเปนโรงเรียนขนาดเล็ก (รอยละ 40 มี 
นักเรียนนอยกวา 200 คน)  ครูที่มีอยูจํานวนนอยก็ทํางานหนักมาก    เพราะตองสอนหลายชั้น 
ทํางานธุรการ    และตองทําเอกสารของโรงเรียนเพื่อใหพรอมตอการประเมิน      บางก็มัวแตทําเอกสาร 
เพื่อขอเลื่อนตําแหนงซึ่งจะไดคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกพอควรจนไมไดดูแลเด็กจริงจัง
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สวนโรงเรียนในเมืองใหญ     ครูอยากไปอยูเพราะสะดวกสบาย     อัตราครูไมขาดแคลน 
(ถึงขาดจํานวนไปก็ใชเงินของโรงเรียนจางลูกจางเพิ่มได)  มีโอกาสสอนพิเศษ     และมีโอกาสกาวหนา 
กวาอยูไกลปนเที่ยง     ครูจํานวนมากจึงอยากอยูโรงเรียนในเมือง    และนี่คือปจจัยสําคัญที่ทําให 
คุณภาพโรงเรียนชนบทต่ํา 

ในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (2552-2561)  รัฐบาลตองการดึงดูดคนดีและเกง 
มาเปนครูเพราะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มคุณภาพการศึกษา  โครงการผลิต “ครูพันธุใหม” 
จึงเกิดขึ้นภายใตดําริของนายกรัฐมนตรีและจากการผลักดันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
(คุณจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาไปดําเนินการใหเกิดเปนจริงขึ้น     ผูเขียนเปนประธานคณะกรรมการฯ ชุดนี้ 
ไดเพื่อนรวมงานที่แข็งขัน เชน ดร.วิชัย  ตันศิริ  (ที่ปรึกษากรรมการ)  ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน 
ดร.สมบัติ    นพรัก  ดร.มนตรี  แยมกสิกร  ดร.พิษณุ   ตุลสุข  คุณพรสวรรค    วงษไกร 
คุณวัฒนาพร  สุขพรต     คุณอรชร  เสาเวียง   ฯลฯ  ไดรวมกันทํางานใน 6-7 เดือนที่ผานมา     จนเรียก 
ไดวาสําเร็จลุลวงเปนรูปเปนรางจริงจัง     โดยสรุปไดดังนี้ 

(1)  ผลิตครูพันธุใหม 30,000 คน  ใชอัตราเกษียณอายุที่ไดคืนมารวม 5 รุน  ตั้งแต 
ปการศึกษา 2554-2558  โดยใชงบประมาณประจําปซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลวพรอมระบุใหบรรจุ 
อัตราไดทันทีทุกตุลาคมของทุกป    รวมเปนเงิน 4,235 ลานบาท 

รายละเอียดก็มีดังนี้     สําหรับผูจบจากคณะศึกษาศาสตร/  ครุศาสตร    หลักสูตร 
5 ป  (ปจจุบันเรียน 5 ป เพราะเปนเงื่อนไขของการไดประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดวย)  มีจํานวน 
17,500 คน  และสําหรับผูจบปริญญาอ่ืน ๆ ที่ตองมาเรียนและฝกสอนอีก 1 ป เพื่อใหไดประกาศนียบัตร 
วิชาชีพครู 12,500 คน  (รวม 30,000 คน)  ทั้งหมดคือผูที่ไดรับการคัดเลือกจากสถาบันผลิตครูที่มี 
คุณภาพซึ่งจะไดรับการบรรจุเปนขาราชการครูทันทีที่เรียนจบโดยไมตองไปสอบแขงขันอีก (เรียกวา 
ประกันงาน) 

หากแยกออกอีกลักษณะหนึ่งของยอด 30,000 คน ก็จะเปนวาผูที่ไดบรรจุ 18,000 คน 
มาจากพวกเรียน 5 ป (รับนักศึกษาป 4 ที่เรียนอยูแลวปละ 1,000 คน รวม 4,000 คน  และรับนักเรียน 
มัธยมศึกษาที่ 6 ที่เพิ่งเขาเรียนคณะศึกษาศาสตร/  ครุศาสตร   ปละ 1,600 คน   รวม 8,000 คน) 
สวนอีก 6,000 คน รับผูที่จบปริญญาตาง ๆ ตามที่ขาดแคลน และมาเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูอีก 
1 ป (ปละ 1,200 คน  เปนเวลา 5 ป รวม 6,000 คน) 

จํานวนรวม 18,000 คน  ขางตนนี้ที่เรียนระหวางปการศึกษา 2554 ถึง 2558  ไดรับการ 
ประกันงานแตไมมีทุนการศึกษาให     ทุกคนจะมีการทําสัญญากับทางการและรูจังหวัดที่ตนจะตองไป 
ทํางานกอนลวงหนา  ซึ่งเมื่อลงไปทํางานแลวจะยายออกจากพื้นที่ไมไดเปนระยะเวลาหนึ่ง  พื้นที่ 
เหลานี้ขาดแคลนอัตราครูและสาขาความเชี่ยวชาญ      ทางการจะพยายามบรรจุลงภูมิลําเนาของ 
นักศึกษา     สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีจะไดรับการพิจารณาสิทธิ์การกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ 
การศึกษา (กยศ.) เปนลําดับตน
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ที่เหลืออีก 12,000 คน จะไดรับทั้งการประกันงานและทุน    โดยกลุมเรียน 5 ป จะมี 
จํานวน 5,500 คน (5 ป ๆ ละ 1,100 คน)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6,500 คน ( 5 ป ๆ ละ 1,300 คน) 
กลุมนี้คือนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เฉพาะกิจโดยบรรจุลงพื้นที่ที่ขาดแคลนครูและสาขาเชี่ยวชาญ 
มากซึ่งอยูชายขอบจังหวัด  และพื้นที่เฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

นอกเหนือจากนี้จะมีการบรรจุครูพันธุใหมอีก 6,600 คน  ในลักษณะเดียวกันโดยใชเงิน 
จากแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (2555) ซึ่งกําลังรอเงินจากพระราชบัญญัติเงินกู  ซึ่งอยูระหวางการ 
พิจารณาของวุฒิสภา  รวม 467.50 ลานบาท   โดยคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบยอดเงินแลว 
เปาหมายคือผลิตครู 3 รุน (ปการศึกษา 2552-2554) แบงออกเปนปการศึกษา 2552 มีการประกันงาน 
2,000 คน (พิจารณาจากนักศึกษาป 4 ที่กําลังศึกษาอยูในคณะครุศาสตร/  ศึกษาศาสตร)  ปการศึกษา 
2553 ประกันงาน 2,000 คน (พิจารณาจากนักศึกษาป 4 ในลักษณะเดียวกัน)  และประกาศนียบัตร 
วิชาชีพครู 1,300 คน  และปการศึกษา 2554 ประกันงานและใหทุนแกผูเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
1,300 คน 

นักศึกษาทั้งหมดในโครงการประกันงาน  และประกันงานและรับทุน  จะอยูภายใต 
การบริหารของคณะกรรมาธิการ (ระดับชาติ)  ที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน 
(ชัยวุฒิ บรรณวัฒน)  สวนการคัดเลือกนักศึกษานั้นจะมีคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝายผลิตและ 
นักศึกษาทุนโครงการครูพันธุใหม ซึ่งมี ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน เปนประธาน     คณะกรรมการชุดนี้จะ 
คัดเลือกสถาบันผลิตครูที่มีคุณภาพและผลิตนักศึกษาในสาขาที่ตองการ   และกําหนดหลักเกณฑในการ 
คัดเลือกนักศึกษาและการรักษาสถานภาพของการอยูในโครงการ    โดยสถาบันจะเปนผูคัดเลือก 
นักศึกษาเองในขั้นสุดทายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 

สถาบันผลิตครูจะไดรับงบประมาณในการดูแลและพัฒนานักศึกษาของโครงการ 
ตลอดเวลา 5 ป และ 1 ปที่เรียน        โดยมุงพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณของความเปนครูเพื่อสราง 
ครูที่มีเชื้อพันธุของครูรุนเกา 

เปนที่มั่นใจไดวาการดึงดูดคนดี     คนเกง    เพื่อมาสรางใหเปนครูพันธุใหมที่มีเชื้อพันธุ 
ของครูรุนเกาอยางแทจริงจะสามารถชวยยกคุณภาพของการศึกษาไดโดยตรง     การไดเปนขาราชการครู 
ทันทีเมื่อเรียนจบ  และ/หรือไดรับทุนการศึกษาระหวางเรียน 5 ปถึงปละ 69,000 บาทตอคน 
(103,500 บาทตอคนตอป สําหรับพวกจบปริญญาแลวมาเรียนประกาศนียบัตรครูอีก 1 ป) จะดึงดูดให 
คนเกงและดีอยากเปนครู  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม (คุณชินวรณ บุณยเกียรติ) 
ไดยืนยันสนับสนุนโครงการนี้  และเชื่อวานาจะมีการขยายโครงการในอนาคต 

ใน 10 ปขางหนาจะมีครูเกษียณอายุถึง 188,000 คน  จากจํานวนครูที่มีทั้งหมด 
420,000 คน (และครูอัตราจางอีก 30,000 คน) หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่ง  การทดแทนขาดแคลนครู 
เกษียณอายุดวย 36,600 อัตรา เปนเพียงรอยละ 19 ของครูที่เกษียณอายุใน 10 ปขางหนาเทานั้น 

บานเรามีพื้นที่สําหรับคนเกงและดีสําหรับการเปนขาราชการครูอีกมากมายใน 10-20 ป 
ขางหนาครับ 
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