สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
(มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๕)
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) มีการประชุมสภาการศึกษารวม ๒ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
ในการประชุม ๒ ครั้ง มีเรื่องที่นาเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๑๖ เรื่อง เป็นเรื่องเพื่อทราบ
๖ เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา ๑๐ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องเพื่อทราบ
๑.๑ อานาจ หน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา
๑.๒ สรุปผลการประชุมสภาการศึกษา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๑.๓ ข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดที่ผ่านมา เกี่ยวกับบทบาทของสภาการศึกษาใน
อนาคตในฐานะผู้กาหนดทิศทางการศึกษาไทย
๑.๔ สาระสาคัญของแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙)
นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๕ ความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น งานเรื่ อ ง ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทยตามนโยบายส่ ง เสริ ม
ภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
๑.๖ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
๒) เรื่องเพื่อพิจารณา
๒.๑ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การมีส่ วนร่ วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๑)
(พิจารณาในการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง)
๒.๒ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑) (พิจารณาในการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง)
๒.๓ ประเด็นเชิงนโยบายเร่งด่วน : การสร้างระบบแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
๒.๔ แนวทางการแต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา
๒.๕ ข้อเสนอนโยบายการกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๖ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล
๒.๗ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
๒.๘ กรอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านติดตามและประเมินผลการศึกษา
๒.๙ การพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ (Credit Bank)
๒.๑๐ โครงการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Mobile
Learning)

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องเพื่อทราบ : อานาจ หน้าที่ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ เรื่องเพื่อทราบ : สรุปผลการประชุมสภาการศึกษา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยที่ประชุมเห็นว่าควรมีการประชุมสภาการศึกษา ๒ เดือนต่อครั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒.๓ เรื่องเพื่อทราบ : ข้อเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดที่ผ่านมา เกี่ยวกับ
บทบาทของสภาการศึกษาในอนาคตในฐานะผู้กาหนดทิศทางการศึกษาไทย
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๔ เรื่องเพื่อทราบ : สาระสาคัญของแนวนโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรั บปรุ ง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๙) นโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๖๑) นโยบายรั ฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ การพั ฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
๑. จากเดิมมีการประชุมสภาการศึกษาประมาณปีละ ๔ ครั้ง ควรเพิ่มเป็น ๒ เดือนต่อครั้ง
หรือไม่ควรน้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง
๒. ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อทาหน้าที่พิจารณารายละเอียดของเรื่อง
ต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภาการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อ
ดูแลรับผิดชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๑) และ
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๔ - ๒๕๖๑) อย่างเร่งด่วน

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : ประเด็นเชิงนโยบายเร่งด่วน : การสร้างระบบแก้ปัญหาความ
รุนแรงในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา
มติที่ประชุม
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะ
กิจด้านการสร้างระบบเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : แนวทางการแต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม
ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
-------------------------------

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : ข้อเสนอนโยบายการกระจายอานาจการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุ มเห็ นชอบข้ อเสนอนโยบายการกระจายอานาจการจั ดการศึกษาสู่ เขตพื้ นที่ การศึ กษาและ
สถานศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑) และให้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่ อไป และ
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านติดตามและประเมินผลการศึกษารับผิดชอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตามและประเมินผล รวมทั้งงบประมาณและความสอดคล้องต่อการนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑)
มติที่ประชุม
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษานา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง แก้ไข และเสนอต่อสภาการศึกษาในการประชุมคราว
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนาสถานศึกษานิติบุคคล และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : กรอบการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้าน
ติดตามและประเมินผลการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการและแนวทางการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล และแผนการดาเนินงาน
ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : การพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และการ
เรียนรู้ (Credit Bank)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบการพัฒนาอาชีพด้วยระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ (Credit Bank)
โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ จานวน ๑ คณะ
ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : โครงการการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของ
ยูเนสโก (UNESCO Mobile Learning)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้รับไปดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อทราบ : ความก้าวหน้าในการดาเนินงานเรื่อง ครูภูมิปัญญาไทยตามนโยบาย
ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องเพื่อทราบ : แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนประถมศึกษา
ปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
-------------------------------

