สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒
(ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒)
ในปีพ.ศ.๒๕๕๒ (ตุลาคม ๒๕๕๑ – กันยายน ๒๕๕๒) มีการประชุมสภาการศึกษารวม ๔ ครั้ง
ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ในการประชุม ๔ ครั้ง มีเรื่องที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๙ เรื่อง เป็นเรื่องเพื่อ
ทราบ ๑ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง เรื่องอื่น ๆ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ การจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการผลิตและพัฒนาครู“กัลยาณิวัฒนา”
๒) เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ ข้อเสนอการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา ) ของคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษาด้านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
๒.๒ ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒)
๒.๓ การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙)
๒.๔ ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒)
๒.๕ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙)
๒.๖ การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ
๓) เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ ความก้าวหน้าในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ทางเลือก

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ ) แจ้ง
องค์ประกอบกรรมการสภาการศึกษาให้ ประธานรับทราบ เนื่องจากเป็นการประชุมที่ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มาเป็นประธานครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ โดยผู้อานวยการสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาขอแก้ไขในหน้า ๑๙ ความว่า มติที่ประชุมข้อ ๒ เห็นชอบให้จัดตั้งเขต
พื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด ให้ตัด คาว่ า “จังหวัด ” ออก เพราะมีการอภิปร ายแล้วว่า กรณี จะเป็น
จังหวัดหรือไม่ ให้นาไปพิจารณาอีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา

:

ข้อเสนอการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา

(มัธยมศึกษา) ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
จัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ในหลักการเบื้องต้นของการแยกเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
๒) ในระยะระหว่างดาเนินการ มอบหมายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้
นฐาน
กาหนดมาตรการระยะสั้นในการดาเนินงานไปพลางก่อน โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
๓) เห็นชอบกับรูปแบบการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา ) ตามรูปแบบที่ ๓ ที่
คณะอนุกรรมการฯ เสนอ ทั้งนี้ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจานวนเขต
พื้นที่ตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับระบบกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน

๔) มอบหมายสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน

๒

สัปดาห์
๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑) เห็นชอบการดาเนินงานทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา โดยมอบหมายให้สกศ .เร่ง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้รับความเห็นของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ
๒) เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองตามที่เสนอ โดยมีศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นประธาน และให้เพิคณะอนุ
่ม
กรรมการ
สภาการศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อี๑กคณะ โดยมอบหมายศาสตราจารย์ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
เป็น
ประธาน และพิจารณาจัดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที๓.๓
่ เรื่องเพือ่ พิจารณา: การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการดาเนินงานปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๙)
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาเป็น ผู้ดาเนินการ โดย
ให้รวมถึงการจัดทาแผนการศึกษากลุ่มจังหวัด และแผนการศึกษาจังหวัดด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ: การจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการผลิตและพัฒนาครู
“กัลยาณิวัฒนา”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานขอให้ ดาเนินการร่างกฎหมาย การจัดตั้ง สถาบันฯ ให้แล้ว เสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒
ระเบียบวาระที๕่ เรื่องอื่นๆ : การปรับตาแหน่งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา เป็น
ตาแหน่งอนุกรรมการที่ปรึกษา

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
----------------------------------------สภาการศึกษาได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่
ประชุมได้เสนอเรื่องต่อสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยฝ่าย
เลขานุการฯ ขอแก้ไขหน้า ๑ กรรมการหมายเลข ๑๔ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ (นางวลัยรัตน์ ศรี
อรุณ รองผู้อานวยการฯ แทน) เป็น นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษ ที่ส อง
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ค วามเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒๒๕๖๑) ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ โดยให้มี
๑) การจัดตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
๑.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึ
การ
กษาธิการ
เป็นประธาน
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทั้งสองชุดดาเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
๕ ปี แล้วให้
ยุบเลิก
๒) การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเร่งจัดทาเ อกสาร
ตามที่ที่ประชุมเห็นชอบให้มีหน่วยงานในการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองปรับเอกสาร
(ร่าง) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ.๒๕๕๒- ๒๕๖๑ ) ตามข้อเสนอแนะของที่
ประชุมเพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ : ความก้าวหน้าการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา(มัธยมศึกษา)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-------------------------------------------สภาการศึกษาได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุม
ได้เสนอเรื่องต่อสภาการศึกษาเพื่อทราบและพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที๒/๒๕๕๒
่
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยไม่มี
การแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๙)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)
โดยมอบหมายสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบาย
และแผนการศึกษาปรับแก้เอกสารตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาการศึกษา และ
แจ้งเวียนกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาก่อนนาเสนอประธานกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาก ารศึกษาด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาทางเลือก
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาทางเลือก ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ ขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระกา รประชุมที่ ๓.๒ ๓.๓ และ ๓.๔ ไปไว้
ในการประชุมครั้งต่อไป เนื่องจากประธานและกรรมการหลายท่านมีกาหนดการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒) ในเวลา
๑๖.๐๐ น.

สรุปมติที่ประชุมสภาการศึ กษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
----------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ
สานั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นาเรื่องการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาตินาเสนอต่อที่
ประชุมสภาการศึกษา โดยมีเหตุผลความเป็นมาว่า การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติเป็นประเด็นทาง
นโยบายที่สาคัญและแม้แต่ในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่
เพื่อความ
รอบคอบ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอเสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติเข้าสู่
วาระการประชุมของสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ
ตาม (ร่าง) โครงการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม
ที่ประชุมมอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปรับแก้เอกสารตามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาการศึกษา และมอบหมายให้ไปพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุศึกษา
แห่งชาติ โดยให้พิจารณาองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ ตามความเหมาะสม รวม ทั้งให้จัดทาความเห็นมา
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป

----------------------------------------------------------------

