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ครพั
ู นธุ์ใหม่ ส่อเค้ าเป็ นหมันไร้ คนสานต่ อ
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 เวลา 15:05 น.

นั ก ศึ ก ษาครทวงถามการให้
ทุ น ครพั
ู
ู น ธุ์ ใหม่ ปี 2554 หึ่ ง บิ๊ ก ศธ. เมิ น พิ จ ารณา
งบประมาณโครงการครพั
ู นธุ์ใหม่ ในปี 2555
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)เปิ ดเผยว่า จากการประชุม ส.ค.ศ.ท. เมื่อเร็ วๆนี ้ ที่ประชุมได้ รับทราบปั ญหา
กรณีการจัดสรรทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขันพื
้ ้นฐานปริ ญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี ) หรื อ โครงการครู
พันธุ์ใหม่ ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่องที่ได้ ดําเนินการมาตังแต่
้ ปี 2552 โดยการให้ ทนุ 2 ประเภท คือ 1.ให้
ทุนการศึกษาและประกันการมีงานทํา หรื ออัตราบรรจุเมื่อสําเร็ จการศึกษา และ 2.ให้ เฉพาะอัตรา
บรรจุเมื่อสําเร็จการศึกษา แต่จนถึงขณะนี ้ในส่วนของปี การศึกษา 2554 ยังไม่มีความคืบหน้ าเกี่ยวกับ
การพิจารณาทุนครู พนั ธุ์ใหม่ ทังในส่
้ วนทุนที่ให้ แก่นิสิต นักศึกษาครู ที่กําลังเรี ยนชัน้ ปี ที่ 4 และนิสิต
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทําให้ ทางสถาบันต่างๆ ต้ องคอยตอบคําถามนิสิต นักศึกษา
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ตลอดเวลา และหากยังไม่มีคําตอบนิสิต นักศึกษาอาจจะมาทวงถามความคืบหน้ าด้ วยตนเอง ซึ่ง
สภาคณบดีฯไม่ประสงค์ให้ เป็ นเช่นนัน้ จึงมีมติให้ ติดตามสอบถามความคืบหน้ าของโครงการทุนครู
พันธุ์ใหม่ จากนายวรวัจน์ เอื ้ออภิญญกุล รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
“สําหรับการให้ ทนุ โครงการครูพนั ธุ์ใหม่ในปี 2554 ประเภทให้ เงินและอัตราบรรจุนนั ้ เนื่องจาก
รัฐบาลต้ องใช้ งบประมาณในการช่วยเหลือและฟื น้ ฟูหลังนํ ้าท่วมในหลายจังหวัด ดังนั ้นอาจปรับเหลือ
เพี ย งให้ อัต ราบรรจุไ ม่ ต้ อ งให้ เ งิ น ทุน การศึก ษา แต่ ข อให้ ค งจํ า นวนทุน ทัง้ 2 ประเภทไว้ เพื่ อ ให้
เป้าหมายการผลิตครูเป็ นไปตามแผนการผลิต ซึง่ สภาคณบดีฯไม่ติดใจเกี่ยวกับชื่อของโครงการฯ หาก
รมว.ศธ.ต้ องการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการก็สามารถทําได้ แต่อยากให้ มีวตั ถุประสงค์เหมือนเดิม คือ
เพื่ อ ผลิตครู ที่มีคุณภาพ ได้ ค นดี คนเก่ง เข้ าไปเป็ นครู ”รศ.ดร.สมบัติ กล่า วและว่า หาก รมว.ศธ.
ต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนครู พนั ธุ์ใหม่ ทางสภาคณบดีฯ ยินดีที่จะเข้ าพบและชี ้แจง
รายละเอียด เพื่ อให้ โครงการนี ส้ ามารถดําเนิ นการได้ บรรลุเป้าหมาย และเป็ นฐานสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยน และคุณภาพการศึกษาของชาติตอ่ ไป
แหล่งข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เปิ ดเผยว่า สาเหตุที่การดําเนิน
โครงการครูพนั ธุ์ใหม่ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากคณะกรรมการบริ หารโครงการฯ ซึง่ เดิมมีนายไชยยศ
จิรเมธากร อดีต รมช.ศธ.เป็ นประธาน และคณะกรรมการชุดต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง ซึ่งแต่งตัง้ โดยมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ หมดวาระลงตามรัฐบาล และเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่นายวรวัจน์ ก็ไม่เคยหยิบ
ยกเรื่ องนีข้ ึน้ มาพิจารณา และไม่มีการตังคณะกรรมการบริ
้
หารโครงการฯชุดใหม่มาทําหน้ าที่แทน
ส่งผลให้ รายชื่อนิสิต นักศึกษาที่ได้ รับทุนบางส่วน ซึง่ คณะกรรมการคัดเลือกได้ เสนอให้ คณะกรรมการ
บริ หารโครงการฯพิจารณาก็ต้องยุติไปด้ วย นอกจากนี ้งบประมาณโครงการครู พนั ธุ์ใหม่ในปี 2555 ที่
สกอ.เสนอไปก็ไม่ได้ รับการพิจารณา ซึ่งอาจจะส่งผลให้ ยุติการดําเนินโครงการครู พันธุ์ใหม่ไปโดย
ปริ ยาย
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