สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

สรุปการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
(มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖)
ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการสภาการศึ ก ษา ในช่ ว งปี พ.ศ.๒๕๕๖ (เดื อ นมกราคม –
ธันวาคม ๒๕๕๖) ได้มีการจัดประชุมสภาการศึกษา จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๖ วั นอั งคารที่ ๒๖ มี นาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพู ลแมน บางกอก คิ ง เพาเวอร์
กรุงเทพมหานคร
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
๔. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง ดังกล่าว คณะกรรมการสภาการศึกษาได้พิจารณา ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
วาระการประชุมสรุปได้ ดังนี้
๑. เรื่องเพื่อทราบ จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑.๑ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
๑.๒ รายงานผลการขับ เคลื่ อ น “แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้า นเด็ ก ปฐมวั ย (แรกเกิด ถึ งก่ อ นเข้ า
ประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘”
๑.๓ คาสั่งสภาการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภา
การศึกษา
๒. เรื่องเพื่อพิจารณา จานวน ๗ เรื่อง ได้แก่
๒.๑ กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล (จานวน ๒ ครั้ง)
๒.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) และที่ประชุมสภา
การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เห็นชอบให้ปรับชื่อเป็น (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๕๙) ตามที่คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาเสนอ (จานวน ๓ ครั้ง)
๒.๓ (ร่ าง) ยุ ทธศาสตร์ การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล
๒.๔ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
๒.๕ (ร่าง) กรอบแนวทางและรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐบาล
๒.๖ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
๒.๗ (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

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

สรุปมติที่ประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
----------------------------------------------------วาระที่ ๓.๑ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
จานวน ๑๒ คณะ โดยประธานมอบหมาย ดังนี้
๑) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
๒) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการบริหารและกระจายอานาจทางการศึกษาพิจารณา
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ให้รอบคอบอีกครั้ง
วาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานผลการขับเคลื่อน “แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘”
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ และวันหนังสือเด็กแห่งชาติ โดยประธานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้รับ
การประสานจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับศูนย์เด็กปฐมวัย
วาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) สู่การปฏิบัติ จานวน ๓ ข้อ ตามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ
ได้แก่
๑) ให้มีการประสานความร่วมมือและจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ บรรจุกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เข้าเป็นส่วน
หนึ่งของมาตรการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๒) ให้ ส านั กงานเลขาธิก ารสภาการศึก ษาเป็ น หน่ ว ยประสานงานเพื่อ สร้ างความเชื่ อมโยงของ
หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยทางการศึกษา
๓) ให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษาสร้างกลไกและช่องทางเผยแพร่ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา

วาระที่ ๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบในการดาเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) โดยให้ดาเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ในระยะสั้นให้ดาเนินการ
ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และให้เตรียมยกร่างแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ในระยะยาวควบคู่กันต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและเห็ นชอบการด าเนิ น งานจั ดท า (ร่ าง) ยุ ท ธศาสตร์ การศึ กษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมความคิดเห็นของที่ประชุม ผนวกกับ
ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน ๔ ภูมิภาค และสรุปสาระเพื่อนาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาตามที่สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการจัดทาคาสั่งสภาการศึกษา พร้อมปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ
ที่ประชุม เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนามแต่งตั้ง จากนั้นนามารายงานในที่ประชุม
สภาการศึกษาครั้งต่อไป
------------------------------------

สรุปมติรายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม บี ชั้น ๒๓
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
------------------------------------------วาระที่ ๓.๑ เรื่ อ งเพื่ อ ทราบ :
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา

ค าสั่ งสภาการศึ กษาที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่ อง การปรั บปรุ งองค์ ประกอบ

มติ ที่ประชุม ที่ป ระชุมรั บ ทราบคาสั่ งสภาการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
วาระที่ ๓.๒ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
จานวน ๖ คณะ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ไปจัดทาคู่มือการดาเนินงาน กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘) และ
ให้นาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
วาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ โดยให้ปรับปรุง
เป้าหมายสัด ส่ว นผู้เ รีย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายประเภทสามัญ : อาชีว ศึก ษา เป็น ๕๐ : ๕๐ และให้
นาเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) กรอบแนวทางและรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวทางและรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และ (ร่าง) รายงานการติดตามและ
ประเมิน ผลการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรัฐ บาล ประจาปี ๒๕๕๕ ตามที่ ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ โดยให้ ป รั บตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินให้ ชัดเจน และให้นาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
--------------------------------------

สรุปมติการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหนาค กรุงเทพฯ
----------------------------------------วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา จานวน ๖ คณะ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
วาระที่ ๔.๑ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) และให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตามแผน
ยุท ธศาสตร์ ชาติ ด้ า นเด็ กปฐมวั ย (แรกเกิ ด ถึง ก่ อนเข้ า ประถมศึ กษาปี ที่ ๑) ตามนโยบายรั ฐบาลด้ า น
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการติดตามการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามนโยบายรัฐบาลด้าน
เด็ ก ปฐ มวั ย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และมอบหมายให้ ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภ าการศึ ก ษา
รับความคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมประกอบการพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม ที่ประชุมให้นา (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยขอให้ เ พิ่ ม เติ ม ข้ อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม แล้ ว น าเสนอต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
สภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาพิจารณา ก่อนนาเสนอสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่ อ งเพื่อ พิจ ารณา : (ร่ า ง) รายงานผลการด าเนิน งานของกรรมการสภาการศึก ษาและ
อนุกรรมการสภาการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
มติที่ประชุม ที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดาเนินงานของกรรมการสภาการศึกษาและ
อนุกรรมการสภาการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
--------------------------------------

สรุปมติที่ประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องเวิลด์บอลรูม บี ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ : รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
มติที่ประชุม ที่ประชุ มรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษา
จานวน ๔ คณะ ได้แก่ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา อนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพด้วย
ระบบการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา : (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
และมอบหมายให้สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนี้
๑. น าความคิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม โดยเฉพาะประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การอาชี ว ศึ ก ษาไปปรั บ ปรุ ง
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๒. จั ดท าแผนการขับ เคลื่ อนการด าเนิ นงานควบคู่กั บการจัด ทาระบบการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของไทยและ
เปรียบเทียบกับนานาชาติ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของไทยให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลต่อไป
๓. เห็นชอบให้ นาเสนอ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
------------------------------------

