ประเด็นการพัฒนา ปฏิรูปการศึกษา
เป็ นเรื่องที่ทกุ รัฐบาลให้ความสําคัญ และพยายามแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีงบประมาณ
และลงทุนด้านการศึกษามากกว่า 5 แสนล้านบาทต่อปี แต่ปญั หานี้ยงั คงเรื้อรังและรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม เป็ นอุปสรรคสําคัญของประเทศไทย ในการทีจ่ ะก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็ นประเทศ
รายได้สูง รัฐบาลนี้ได้ร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษาและผูส้ นับสนุ นจากหลายฝ่ าย เร่งดําเนินการสําหรับ กองทุนเพือ่
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้รฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้จดั ตัง้ กองทุนเพือ่ ใช้
ในการช่วยเหลือผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลือ่ มลํา้ ในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู
โดยให้รฐั จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน โดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นอิสระ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ของกองทุน เพือ่
จะดูแลและส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในหลายมิติ เช่น ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มพี ฒั นาการสมวัย และพร้อมเข้าสู่
ระบบการศึกษาช่วยเหลือและสนับสนุ นให้เยาวชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์และผูด้ อ้ ยโอกาส ได้สาํ เร็จการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ได้รบั การศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด ส่งเสริมสถานศึกษาให้มกี ารเรียนการสอน
ทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รียนตามความถนัดและศักยภาพของตน อีกทัง้ ให้มกี ารพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดการเรียนการ
สอน เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐาน และศักยภาพทีแ่ ตกต่างกัน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ลดความเหลือ่ มลํา้
ในการศึกษา และสนองความต้องการด้านกําลังแรงงานของประเทศ
เนื่องจากการทํางานของกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษานี้ ต้องดูแลกลุม่ เป้ าหมายที่เป็ นผูข้ าดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาส ตัง้ แต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงกลุม่ วัย 18 ปี ข้นึ ไปทัง้ หมด รวมทัง้ สิ้นประมาณ 4.3 ล้านราย ซึง่ ต้อง
ดําเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยอย่างตรงจุด และงบประมาณไม่รวั ่ ไหล ในการนี้ ทาง กสศ. ได้จดั ให้มรี ะบบ
สารสนเทศเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา หรือเรียกว่า ไอ-ซี (iSEE) ทีเ่ ป็ นระบบรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของ กสศ. เพือ่ จะช่วยให้ผูท้ าํ นโยบายมองเห็นสถานการณ์ความเหลือ่ มลํา้ ได้ชดั เจนในทุกพื้นทีท่ วั ่ ประเทศ และ
เป็ นเครื่องมือให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ ภี ารกิจในการลดความเหลือ่ มลํา้ ทางการศึกษา เพือ่ ไม่ให้มเี ยาวชนคนใดถูกทอดทิ้ง
โดย กสศ. และ สพฐ. (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน) ได้เริ่มดําเนินงานแล้วในปี การศึกษา 2561 และเมือ่ มี
การพัฒนาแล้วเสร็จระบบ iSEE จะประกอบด้วยข้อมูลของเด็กและเยาวชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่า 4
ล้านคนทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา เชื่อมโยงกับเลขประจําตัว 13 หลักของเด็กและครอบครัว กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ของรัฐ หรือ 6 กระทรวงทีเ่ กี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ สถานะครัวเรือน ภาพถ่ายสภาพบ้านเรือน รายได้
ผูป้ กครอง ข้อมูลเด็กด้านสุขภาพ สภาพปัญหา พฤติกรรมเสี่ยง ความต้องการด้านการเรียน ความช่วยเหลือ อัตราการมา
เรียน ผลการเรียน เป็ นต้น
ข้อมูลที่รายงานผ่านระบบ iSEE นี้ประกอบด้วยข้อมูลจากฐานข้อมูล Big Data จากโครงการใน 4 ส่วนหลักก็คือ
1. ข้อมูลผลการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้ าหมาย ได้มกี ารพัฒนาจนสามารถครอบคลุมการคัดกรองนักเรียนในสังกัด
สพฐ. มากกว่า 2 ล้านคนทัว่ ประเทศ โดยใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลรายได้ สถานะครัวเรือน ภูมสิ ารสนเทศของนักเรียน
และครอบครัว เป็ นต้น
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2. ข้อมูลผลการจัดสรรเงินอุดหนุ นอย่างมีเงือ่ นไข โดยมุง่ จัดสรรงบประมาณเพือ่ แก้ปญั หาความเหลือ่ มลํา้ เป็ นรายบุคคล
ผ่านการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รียนแต่ละคนอย่างแท้จริง (Demand-side Financing) ระบบ
iSEE จึงสามารถรายงานการได้รบั เงินอุดหนุ นของนักเรียนทัง้ 500,000 คนได้เป็ นรายบุคคล ทัง้ การโอนเงินเข้าสู่บญั ชีเงิน
ฝากของนักเรียนและผูป้ กครอง หรือภาพถ่ายพร้อมพิกดั GIS ของการรับเงินสดของนักเรียนและผูป้ กครอง โดยมีการลง
ชื่อรับรองการรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กาํ กับ
3. ระบบติดตามเงือ่ นไขการรับเงินอุดหนุ น โดยจะมีการรายงานเงือ่ นไขการรับเงินอุดหนุ นของแต่ละคนทีค่ รูกรอกเข้ามา
เป็ นรายภาคการศึกษา ซึง่ จะต้องรายงานการบันทึกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ CCT ทีช่ ่วยครูประหยัดเวลาในการติดตาม
และบันทึกผลการปฏิบตั งิ านตามเงือ่ นไขการรับเงินอุดหนุ นของนักเรียนยากจนพิเศษ ที่กาํ หนดไว้ว่าต้องมีอตั ราการมาเรียน
เกินกว่าร้อยละ 80 ตลอดปี การศึกษา รวมทัง้ พิจารณานํา้ หนักและส่วนสูงของเด็ก เพือ่ ดูแลให้มพี ฒั นาการทีส่ มวัยโดย
แอพพลิเคชัน่ CCT จะเชื่อมข้อมูลนํา้ หนักและส่วนสูงของนักเรียนทีม่ กี ารบันทึกเข้ามาโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ครูจะ
สามารถแจ้งนักเรียนทีข่ าดเรียนในแต่ละวัน โดยการทํางานในทุกขัน้ ตอนจะไม่ใช้กระดาษเลย (Paperless)
4. ระบบส่งต่อข้อมูลเชื่อมกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านหมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก สําหรับ
บูรณาการการทํางานเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษาของ กสศ. เข้ากับ 6 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถเรียกดู
ข้อมูลรายงาน สถานการณ์ความเหลือ่ มลํา้ และจํานวนนักเรียนยากจนพิเศษได้ตลอดเวลา รวมทัง้ ข้อมูลของสถานศึกษาทัง้
30,000 แห่ง ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนฯ ทัง้ ในระดับประเทศ จังหวัด สถานศึกษา ไปจนถึงระดับผูเ้ รียน ซึง่
ต่อไปจะเชื่อมโยงกับข้อมูลของโครงการลดความเหลือ่ มลํา้ ต่าง ๆ ของภาครัฐอีกด้วย เช่น โครงการลงทะเบียนเพือ่
สวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเงินอุดหนุ นเด็กแรกเกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลในระบบ iSEE นี้ ผ่านการคัดกรองและตรวจสอบถึง 3 ชัน้ ได้แก่ (1) การตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ทัง้
ด้านรายได้และสถานะครัวเรือน ผ่านแอพพลิเคชัน่ CCT (2) การรับรองข้อมูลของทัง้ ผูป้ กครอง ครู และกํานันหรือ
ผูใ้ หญ่บา้ น (3) การรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาทีป่ ระกอบด้วยผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา และข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ทีผ่ ่านมา การสร้างการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาของประเทศยังถือว่าทําได้ไม่มากเท่าที่เราคาดหวัง ส่วนหนึ่งมา
จากงบประมาณทีล่ งไปสนับสนุ นไม่ตรงจุดอย่างทีค่ วรจะเป็ น ทําให้ยงั มีความเหลือ่ มลํา้ ให้เห็นอยู่ในปัจจุบนั ระบบ iSEE นี้
ถือว่าเป็ นการนําเทคโนโลยีมาช่วยภาครัฐเพือ่ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรงกับความ
ต้องการของเยาวชนของชาติแต่ละรายได้ อีกทัง้ ยังมีเงือ่ นไขทีน่ กั เรียนต้องปฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้รบั ความช่วยเหลือด้วย ผม
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ทีช่ ่วยกันพลิกโฉมการบริหารจัดการระบบการศึกษาของประเทศ และขอให้ กสศ.
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้เร่งดําเนินการเพือ่ ให้ได้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนและครูในการกรอก
ข้อมูลที่ถกู ต้องและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทัง้ การเชื่อมโยงข้อมูลทีต่ อ้ งดูแลความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนเหล่านี้ดว้ ย
นอกเหนือไปจากการทํางานของกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษาแล้ว รัฐบาลนี้ ยังเร่งวางรากฐานการ
ปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา เพือ่ จะรองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 และลดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ของ
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ประเทศ โดยช่องทางหนึ่งทีส่ าํ คัญ ได้แก่ การสนับสนุนให้จดั การศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership
School) ขึ้น อันเป็ นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้บทบาท ความร่วมมือ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ กับบริษทั มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันต่าง ๆ จํานวนมาก ทีใ่ ห้การสนับสนุ นทรัพยากร และมีส่วนร่วม
ในการบริหารสถานศึกษาตามโครงการนี้ โดยทํางานร่วมกันตามรูปแบบประชารัฐ ซึง่ ในปี ทผ่ี ่านมา มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 50 แห่ง จาก 34 จังหวัด และในปี น้ ี จะขยายให้ครอบคลุมทัง้ 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ มีสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ รวมทัง้ สิ้น 185 แห่ง
เป้ าหมายของการยกระดับการศึกษา ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนานี้ ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุ นสถานศึกษา เพือ่ จะพัฒนาคุณภาพและสร้างนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทัง้ เตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตให้แก่
ผูเ้ รียน เพือ่ จะให้สถานศึกษาได้รบั โอกาสในการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง สามารถเป็ นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของทุกคนในชุมชน
อีกด้วย ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ และนําไปสู่การช่วยลดปัญหาความเหลือ่ มลํา้ ของประเทศได้
ในการดําเนินงานเพือ่ ให้เกิดโรงเรียนร่วมพัฒนานี้ ได้มกี ารปลดล็อคกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการบริหารงานบุคคล และลักษณะวิชาการให้เหมาะสม อีกทัง้ ได้มกี ารกําหนดรูปแบบและ
เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา เพือ่ พัฒนาเป็ นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนา มีการคัดเลือกภาคเอกชนและผูร้ ่วม
สนับสนุ น มีการวางระบบการบริหารการเปลีย่ นแปลง และการขยายผลความสําเร็จในอนาคต
ซึง่ ปัจจัยสําคัญทีจ่ ะนําไปสู่ความสําเร็จของการส่งเสริมโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้แก่
(1) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ทัง้ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนในพื้นที่
(2) การบริหารงานบุคคล ทีเ่ อกชนผูส้ นับสนุ น จะเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการสถานศึกษาหรือทีป่ รึกษา ทีส่ ามารถ
ประเมินผลงาน และคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานต่อไปได้อีกด้วย
(3) การบริหารงบประมาณ ทีม่ กี ารจัดทําบัญชีให้ตรงกับมาตรฐาน ตรวจสอบได้ โดยจัดทําบัญชีแยกต่างหากจาก
งบประมาณจากภาครัฐ อย่างชัดเจน
(4) การบริหารงานวิชาการ ที่มกี ารร่วมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสือ่ การเรียนรู ้ การวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน และบริบทของสถานศึกษา
และ (5) การติดตามผลและวิจยั ในระดับองค์การและระดับสถานศึกษา ในรูปแบบคณะทํางานและการสรรหา
บุคคลภายนอก มาเป็ นผูต้ ดิ ตามประเมินผลด้วย
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