สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔
(มีนาคม ๒๕๕๔ – กรกฎาคม ๒๕๕๔)
ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ (มีนาคม ๒๕๕๔ – ธันวาคม ๒๕๕๔) มีการประชุมสภาการศึกษารวม ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ในการประชุม ๓ ครั้ง มีเรื่องที่นําเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๘ เรื่อง เป็นเรื่องเพื่อทราบ
๒ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา ๖ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ ความก้าวหน้าการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)
๑.๒ รายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
สมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ
๒) เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ....
๒.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๓ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
๒.๔ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
๒.๕ การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔
๒.๖ การกําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม่
เขต ๖ ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่ องเพื่อพิจ ารณา : (ร่า ง) กฎกระทรวงว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีก ารในการ
ตรวจสอบ ติดตามและการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ....
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้เลขาธิการสภาการศึกษาหารือร่วมกับอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษาดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการและให้นําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอํานาจทางการศึกษานําไปปรับแก้ตามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ : ความก้าวหน้าการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๖๑) โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการกระจายอํานาจทางการศึกษานํากลับไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นําเสนอต่อสภาการศึกษาอีกครั้งก่อนเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ป ระชุ มมอบหมายให้ คณะอนุ กรรมการสภาการศึ กษาด้า นการกระจายอํ านาจทางการศึกษาไป
พิจารณาปรับแก้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) ตามข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม และให้นํา
กลับมาเสนอสภาการศึกษาอีกครั้งก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๒
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
-------------------------------------------ระเบี ย บวาระที่ ๓.๑ เรื่ อ งเพื่ อพิ จ ารณา : การกํ า หนดและแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ
พ.ศ.๒๕๕๔
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ มเห็ น ชอบการกํ า หนดและแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาและสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามที่เสนอ ดังนี้
๑. ให้ เ ปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต ๒ จากที่ กํ า หนดไว้ เ ดิ ม
ประกอบด้ ว ย ท้ อ งที่ อํ า เภอโพนพิ สั ย อํ า เภอปากคาด อํ า เภอเฝ้ า ไร่ อํ า เภอรั ต นวาปี และอํ า เภอ
โซ่พิสัย เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ ประกอบด้วย ท้องที่อําเภอโพนพิสัย อําเภอเฝ้า
ไร่ และอําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยมีสํานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อําเภอโพนพิสัย
๒. ให้ เ ปลี่ ย นแปลงเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองคาย เขต ๓ จากที่ กํ า หนดไว้ เ ดิ ม
ประกอบด้วย ท้องที่อําเภอบึงกาฬ อําเภอศรีวิไล อําเภอเซกา อําเภอพรเจริญ อําเภอบึงโขงหลง และอําเภอ
บุ่งคล้า เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย ท้องที่ทุกอําเภอ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี
สํานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองบึงกาฬ
๓. ให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึง
กาฬ โดยมีสํานักงานฯ ตั้งอยู่ที่อําเภอเมืองหนองคาย
ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอําเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ให้สอดคล้องกับเขตการปกครองตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ตามที่เสนอ
ดังนี้
๑. เห็นสมควรกําหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ เดิ ม
ประกอบด้วยท้องที่ ๒ อําเภอ คือ อําเภอจอมทอง และอําเภอแม่แจ่ม ให้ประกอบด้วยท้องที่ ๓ อําเภอ คือ
อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
๒. เห็นสมควรแก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๒.๓๘ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้
“ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๖ ประกอบด้วยท้องที่อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม
และอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่”

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานผลการวิจัย เรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานมอบหมายให้คณะผู้วิจัยปรับแก้รายงานการวิจัยฯ ตามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของที่ประชุมให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

