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โครงการผลิตครูพันธุใหม
วรากรณ สามโกเศศ
(รวม 3 หนา)
“ครูพันธุใหม” ไดยินกันอยูบอย ๆ หลายคนคงสงสัยวามีดวยหรือที่ครูเปนพันธุเกา
หรือพันธุใหม วันนี้ขอนําเรื่องนี้มาเลาใหทานผูสนใจการศึกษาของชาติฟง
ในเรื่องคุ ณภาพการศึก ษาของบานเราที่ มีเ สีย งวิจ ารณ วาเลวรายและตกต่ํ ามากจน
เด็กไมสามารถสอบผานเฉลี่ยเกินรอยละ 50 ไดสักวิชาเดียว ในความเห็นของผูเขียนเมื่อดูเผิน ๆ ก็เปน
เชนนั้นจริง เมื่อกอนผูเขียนก็เชื่อโดยไมมีขอสงสัยวาขอสรุปดังกลาวเปนจริง แตเมื่อไดเห็นความจริง
ของคุณภาพการศึกษาไทยในชนบทเมื่อเทียบกับในเมืองแลว ผูเขียนก็ชักไมแนใจ
เด็กไทยในโรงเรียนใหญในเมือง ในโรงเรียนนานาชาติ ในโครงการเรียนสองภาษา
ที่เรียกวา EP (English Program) และโรงเรียนใหญทั่วประเทศ ผูเขียนเชื่อวาโดยทั่วไปมีคุณภาพใชได
โดยสามารถเทียบเคียงกับประเทศอื่นไดอยางไมยากเย็น เด็กพวกนี้สอบไดคะแนน O‐NET (ขอสอบ
วัดสัมฤทธิ์ผลการศึ กษาที่ ใชขอสอบเดี ยวกัน ทั่วประเทศและสอบในเวลาเดี ยวกั น) เฉลี่ยสูงเกิ นกวา
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 และที่สําคัญคุ ณภาพ
ของครู โรงเรียนในตางจังหวัดจํานวนมากขาดแคลนครู (เปนเวลาหลายปที่อัตราของครูเกษียณอายุ
ปละ 4-5 พันอัตราถูกยุบและไมไดคืนให ตอมาก็คืนในรอยละ 25 และรอยละ 50 ปจจุบันคืนให
ทั้งหมด) เพราะครูไมอยากไปอยู ครั้นจะสั่งครูใหไปโรงเรียนชนบทหรือที่เรียกวาเฉลี่ยอัตราจากที่ลน
อยูในเมืองสูชนบทก็ทําไดยากลําบาก
โรงเรียนในชนบทจํานวนมากโดยเฉพาะชั้นประถมเปนโรงเรียนขนาดเล็ก (รอยละ 40 มี
นั ก เรีย นน อ ยกวา 200 คน) ครูที่ มี อยู จํานวนน อยก็ ทํ างานหนั ก มาก เพราะต องสอนหลายชั้ น
ทํางานธุรการ และตองทําเอกสารของโรงเรียนเพื่อใหพรอมตอการประเมิน บางก็มัวแตทําเอกสาร
เพื่อขอเลื่อนตําแหนงซึ่งจะไดคาตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกพอควรจนไมไดดูแลเด็กจริงจัง
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(ถึงขาดจํานวนไปก็ใชเงินของโรงเรียนจางลูกจางเพิ่มได) มีโอกาสสอนพิเศษ และมีโอกาสกาวหนา
กวาอยู ไกลป น เที่ ย ง ครูจํานวนมากจึงอยากอยูโรงเรีย นในเมือง และนี่ คื อป จจัย สําคัญ ที่ ทํ าให
คุณภาพโรงเรียนชนบทต่ํา
ในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 (2552-2561) รัฐบาลตองการดึงดูดคนดีและเกง
มาเป น ครู เ พราะเป น ป จ จัย สํา คั ญ ในการเพิ่ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โครงการผลิต “ครู พัน ธุใ หม ”
จึงเกิดขึ้น ภายใตดํ าริของนายกรัฐมนตรีและจากการผลักดันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ กษาธิการ
(คุ ณ จุริน ทร ลัก ษณวิศิ ษ ฏ) โดยมอบหมายให ค ณะกรรมการวางแผนการผลิต และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาไปดําเนิน การใหเกิ ดเปน จริงขึ้น ผูเขีย นเปน ประธานคณะกรรมการฯ ชุด นี้
ได เ พื่อ นรวมงานที่ แข็ ง ขัน เชน ดร.วิชัย ตั น ศิ ริ (ที่ ป รึก ษากรรมการ) ดร.สมหวัง พิธิย านุ วัฒ น
ดร.สมบั ติ นพรั ก ดร.มนตรี แย ม กสิ ก ร ดร.พิ ษ ณุ ตุ ล สุ ข คุ ณ พรสวรรค วงษ ไ กร
คุณวัฒนาพร สุขพรต คุณอรชร เสาเวียง ฯลฯ ไดรวมกันทํางานใน 6-7 เดือนที่ผานมา จนเรียก
ไดวาสําเร็จลุลวงเปนรูปเปนรางจริงจัง โดยสรุปไดดังนี้
(1) ผลิตครูพัน ธุใ หม 30,000 คน ใชอัตราเกษีย ณอายุ ที่ไดคืน มารวม 5 รุน ตั้ งแต
ปการศึกษา 2554-2558 โดยใชงบประมาณประจําปซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแลวพรอมระบุใหบรรจุ
อัตราไดทันทีทุกตุลาคมของทุกป รวมเปนเงิน 4,235 ลานบาท
รายละเอียดก็มีดังนี้ สําหรับผูจบจากคณะศึกษาศาสตร/ ครุศาสตร หลักสูตร
5 ป (ป จ จุ บั น เรี ย น 5 ป เพราะเป น เงื่ อ นไขของการได ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พครู ด วย) มี จํา นวน
17,500 คน และสําหรับผูจบปริญญาอื่น ๆ ที่ตองมาเรียนและฝกสอนอีก 1 ป เพื่อใหไดประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 12,500 คน (รวม 30,000 คน) ทั้ง หมดคื อผูที่ไดรับ การคั ดเลือกจากสถาบัน ผลิตครูที่ มี
คุณ ภาพซึ่งจะไดรับการบรรจุเป นขาราชการครูทั นที ที่เ รีย นจบโดยไมตองไปสอบแขงขันอีก (เรีย กวา
ประกันงาน)
หากแยกออกอีกลักษณะหนึ่งของยอด 30,000 คน ก็จะเปนวาผูที่ไดบรรจุ 18,000 คน
มาจากพวกเรียน 5 ป (รับนักศึกษาป 4 ที่เรียนอยูแลวปละ 1,000 คน รวม 4,000 คน และรับนักเรียน
มัธยมศึก ษาที่ 6 ที่เ พิ่ง เขาเรียนคณะศึก ษาศาสตร/ ครุศ าสตร 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
เหลานี้ ขาดแคลนอัต ราครูและสาขาความเชี่ยวชาญ ทางการจะพยายามบรรจุลงภูมิลําเนาของ
นัก ศึก ษา สําหรับ นั กศึ กษาปริญ ญาตรีจ ะได รับการพิจารณาสิทธิ์ก ารกู ยืมกองทุน เงิน ใหกู ยื มเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) เปนลําดับตน
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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
พิจ ารณาของวุฒิสภา รวม 467.50 ลานบาท โดยคณะรัฐมนตรีได ใ ห ความเห็ น ชอบยอดเงิ น แลว
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
คั ด เลือกนั ก ศึ ก ษาและการรัก ษาสถานภาพของการอยู ใ นโครงการ โดยสถาบั น จะเป น ผูคั ด เลือ ก
นักศึกษาเองในขั้นสุดทายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
สถาบั น ผลิต ครูจ ะได รั บ งบประมาณในการดู แลและพั ฒนานั ก ศึ ก ษาของโครงการ
ตลอดเวลา 5 ป และ 1 ปที่เรียน โดยมุงพัฒนาจิตวิญญาณและอุดมการณของความเปนครูเพื่อสราง
ครูที่มีเชื้อพันธุของครูรุนเกา
เปนที่มั่นใจไดวาการดึงดูดคนดี คนเกง เพื่อมาสรางใหเปนครูพันธุใหมที่มีเชื้อพันธุ
ของครูรุนเกาอยางแทจริงจะสามารถชวยยกคุณภาพของการศึกษาไดโดยตรง การไดเปนขาราชการครู
ทั น ที เ มื่ อ เรี ย นจบ และ/หรื อ ได รับ ทุ น การศึ ก ษาระหว า งเรี ย น 5 ป ถึ ง ป ล ะ 69,000 บาทต อ คน
(103,500 บาทตอคนตอป สําหรับพวกจบปริญญาแลวมาเรียนประกาศนียบัตรครูอีก 1 ป) จะดึงดูดให
คนเกงและดีอยากเปน ครู รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม (คุ ณชินวรณ บุ ณยเกียรติ )
ไดยืนยันสนับสนุนโครงการนี้ และเชื่อวานาจะมีการขยายโครงการในอนาคต
ใน 10 ป ขางหน าจะมีค รู เ กษี ย ณอายุ ถึ ง 188,000 คน จากจํานวนครู ที่ มีทั้ ง หมด
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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