สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓
(มิถุนายน ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๕๓)
ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ (มิถุนายน ๒๕๕๓ – ธันวาคม ๒๕๕๓) มีการประชุมสภาการศึกษารวม ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓. ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ในการประชุม ๓ ครั้ง มีเรื่องที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๑๐ เรื่อง เป็นเรื่องเพื่อทราบ
๔ เรื่อง เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง และ เรื่องอื่น ๆ ๑ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
๑.๒ การดาเนินงานตามแผนการปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ ข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts
Education)
๑.๔ ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
๒) เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพืการศึ
่อ กษา
๓) เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
๒.๒ การทบทวนข้อกฎหมายกรณีโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชาได้รับยกเว้ภนาษีเงินได้
๒.๓ ข้อเสนอการกาหนดเขตพื้นที่การประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๒.๔ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับข้อเสนอ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
๔) เรื่องอื่น ๆ
๓.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคน
ตามความต้องการของประเทศ

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ) แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาการศึกษาครั้งแรกหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการและ
เลขานุการ (เลขาธิการสภาการศึกษา รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ ) ติดราชการต่างประเทศ ในวันนี้จึง
ขออนุญาตทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับรองเลขาธิการฯ (นางสุทธศรี วงษ์สมาน ) โดยได้รายงาน
ความก้าวหน้าการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสภาการศึกษา สรุปได้ดังนี้
๑) การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในคณะกรรมการสภา
การศึกษา (รองศาสตราจารย์อิสมาแอ อาลี)
๒) ขณะนี้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากาลังอยู่ระหว่างดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการสภาการศึกษาแทนศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช
๓) รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติ สภาการศึกษา (มกราคม ๒๕๕๑ – มิถุนายน
๒๕๕๓ ) คณะกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๐ มีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๐ – ตุลาคม ๒๕๕๔) สรุปได้ดังนี้
๓.๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕)
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
๓.๒) การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม ) ตามผลการวิจัยความพอดีของเขตพื้นที่
การศึกษา
๓.๓) ข้อเสนอการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา)
๓.๔) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
๓.๕) แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)
๓.๖) สถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา และให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านทรัพยากรและ

การเงินเพื่อการศึกษารับข้อสังเกต ข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับกลไกที่สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และนามาเสนอสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจ ารณา : การทบทวนข้อกฎหมายกรณีโรงเรียน เอกชน ประเภทกวดวิชา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา รับ
ข้อสังเกตของกรรมการสภาการศึกษาไปพิจารณาระบบการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทั้งระบบะให้
แลเชื่อมโยงไปสู่
ระบบกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยคานึงถึงการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาด้วย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ :
๔.๑ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ปี ๒๕๕๒-๒๕๖๑)
๔.๒ การดาเนินงานตามแผนการปรองดองแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม
ประธานขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ๔.๑ และ ๔.๒ ไปไว้ในการประชุม ครั้งต่อไป
เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมาก รวมทั้งต้องการความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภา
การศึกษาเพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
กรรมการและเลขานุการ (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่อง การ
แต่งตั้งกรรมการที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการสภาการศึกษาว่า คณะรัฐมนตรีได้
มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์กมลชัย รัตนสกาววงศ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการ
สภาการศึกษาแทนเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : ข้อเสนอการกาหนดเขตพื้นที่การประถมศึกษาและเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้
๑. กาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน ๔๒ เขต
๒. ยุบรวมเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครจากจานวน
๓ เขต เป็นเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ๑ เขต
๓. เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา จานวน ๑๘๒ เขต เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน
๑๘๒ เขต คงตามพื้นที่เดิมโดยไม่กระทบกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๔. ปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ดังนี้
๔.๑ เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ให้เพิ่มอาเภอกุดบาก
๔.๒ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ลดอาเภอกุดบาก และให้เพิ่มอาเภอเจริญ
ศิลป์
๔.๓ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ลดอาเภอเจริญศิลป์

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน
ที่สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนที่
สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวร รษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ) โดยให้สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไขและเพิ่มเติมตามความเห็นของที่ประชุม และให้นาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ : การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ การดาเนินงาน ดังนี้
๑) กนป. กาหนดค่าเป้าหมายและตัวบ่งชี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง จนสิ้นสุด พ.ศ.๒๕๖๑
จานวน ๔ เป้าหมาย ๒๐ ตัวบ่งชี้
๒) กนป. เห็นชอบหลักการในการตั้งสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
(สสค.) และให้มีการจัดทารายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
๓) กขป. กาหนดกรอบแนวทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกขับเคลื่อนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปใน
ทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑)
๔) กนป. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. รวม ๖ คณะ ได้แก่
๕) กขป. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องร่วมมือรวมพลังกันจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเพื่อทราบ : การดาเนินงานตามแผนการปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องทักท้วง : การขอเพิ่มเติมอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาทางเลือก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมอนุกรรมการ โดยขอเสนอรองเลขาธิการ
สภาการศึกษาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ทางเลือก

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ
-------------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศเรื่อง ๖ เดือน ๖
คุณภาพ โดยนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและสนับสนุนการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑)
คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
๒) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๓) คุณภาพ
สถานศึกษายุคใหม่ ๔)เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๕) เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ และ
๖) คุณภาพครู
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา: ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพืก่อารศึกษา
มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา โดย
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษารับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาต่อไป
ระเบีย บวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ : ข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแนวศิลป
วิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเพื่อทราบ
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ

: ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวางแผนการผลิตและ
พัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ
วางแผนการผลิต และพัฒนากาลังคนตามความต้องการของประเทศ ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เสนอ

