สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
ป พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

สรุปการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา
(มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๐)
ในป พ .ศ.๒๕๕๐ (ตุ ล าคม ๒๕๔๙ - กั น ยายน ๒๕๕๐) มี ก ารประชุ ม สภา
การศึกษารวม ๓ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
๒. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๓. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐
ในการประชุม ๓ ครั้ง มีเรื่องที่นําเสนอตอที่ประชุมสภาการศึกษารวม ๒๑
เรื่อง แบงเปน เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง , เรื่องเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง ,
เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ ๓ เรื่อง , เรื่องเพื่อทราบ ๗ เรื่อง และเรื่องทักทวง ๔ เรื่อง
รายละเอียดดังนี้
เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา :
๑. ข อ เสนอการพั ฒ นาระบบติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๒. (ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่ ส อดคล อ งกั บ แผนการศึ ก ษา
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙)
เรื่องเพื่อพิจารณา :
๑. (ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่ สอดคล องกั บแผนการศึ กษา
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙)
๒. ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของประเทศ
เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ :
๑. สรุ ปความคิ ดเห็ นของคณะกรรมการสภาการศึ กษาเกี่ ยวกั บเป าหมายและ
ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๙)
๒. การขยายผลแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

๓

๓. สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การพัฒนาการศึกษาในเขต
พัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เรื่องเพื่อทราบ :
๑. โครงการคุณธรรมนําความรู กระทรวงศึกษาธิการ
๒. สภาพ ปญหาและขอเสนอแนะการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
๓. โอกาสทางการศึกษาและการออกกลางคันของบุตรหลานแรงงานตางดาว/
ชนเผาในจังหวัดสมุทรสาคร
สํานักงาน
๔. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เลขาธิการสภาการศึกษา
๕. ขอเสนอสาระสําคัญของการศึกษาที่ควรบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
๖. รายงานผลการวิ จัยเปรี ยบเที ย บการปฏิรูป การศึ ก ษาเพื่อ ก า วสูสั ง คม
ฐานความรู
๗. รายงานความกาวหนาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
คุณธรรมนําความรูของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องทักทวง :
๑. การแก ไ ข
เพิ่ ม เติ ม ชื่ อ องค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
๒.การปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโตะ
กลมไทย-สหรัฐ
๓. การปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการดาน
การกระจายอํานาจ
๔. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนสงเสริม
การขยายโอกาสทางการศึกษา

๔

เรื่อง
ประชุมครั้งที่
วันเดือนป

การพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕/๒๕๔๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

มติสภาการศึกษา
ที่ ป ระชุ ม มีม ติ ใ หค วามเห็ น ชอบแนวทางการดํ าเนิ น งานโครงการวิ จั ย และ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
เสนอ โดยใหจําแนกประเด็นใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดําเนินงาน ดังนี้
๑) ปรั บ แก ไ ขและเพิ่ ม เติ ม ข อ ความ/สาระของเอกสารในขอบเขตของการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามขอเสนอแนะของกรรมการ
๒) นําความเห็นและขอเสนอแนะของกรรมการในสวนของการขยายผลการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาฯ ดังกลาว ไปพิจารณาดําเนินการ โดยหารือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนํารูปแบบไปขยายผล อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจดทําแผนการขยายผลการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน
และใหนํามาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
๓) นําเสนอโครงการตอเนื่องในการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญเพื่อใหมีแนวทาง/ตัวอยางการจัดการเรียนรูที่หลากหลายที่ผูสอนสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
สภาพปจจุบัน
สกศ. ไดดําเนินการ ดังนี้
๑) เรงเผยแพรแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานระบบ
ตางๆ อยางกวางขวาง
๒) ผลักดันหนวยงานที่เกี่ยวของนําแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญไปใชขยายผลโดยกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน/โครงการปงบประมาณ
๒๕๕๐ และปตอๆไป

๕

เรื่อง
ประชุมครั้งที่
วันเดือนป

การกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
๕/๒๕๔๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

มติสภาการศึกษา
๑. เห็นชอบการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) ในเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้นในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส จังหวัดละ
๑ เขต รวมจํ า นวน ๓ เขต ตามที่ เ สนอโดยให รั บ ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะของ
กรรมการไปพิจารณาดําเนินการ
๒. มอบหมายให สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาร ว มกั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนใต (ศอ.บต.) จัดประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
สภาพปจจุบัน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได อ อกประกาศกระทรวงฯ เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม เขตพื้ น ที่
การศึกษาดังกลาวแลว

๖

เรื่อง
ประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ขอเสนอแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และสหกิจศึกษา
๕/๒๕๔๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

มติสภาการศึกษา
ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบหลักการของเปาหมายและขอเสนอแนวทาง
สงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา โดยใหสกศ. ปรับแกเอกสาร
ตามความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบและมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตอไป
สภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สกศ. ไดดําเนินการปรับแกเอกสารตามความเห็นของที่ประชุมสภาการศึกษา
ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๔๙ แล ว นํ าเสนอคณะรั ฐมนตรี ให ค วาม
เห็นชอบโดยนําเรื่องเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๕๐ และไดรับ
หนังสือสงเรื่องคืน เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๒๕๕๐ เนื่องจากเปนเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ที่
กระทรวงศึกษาธิการจะปฏิบัติไดโดยตรง
ขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํา
ข อ เสนอยุ ท ธศาสตร ส หกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง อยู ใ นระหว า งจั ด ทํ า เอกสารร า งข อ เสนอ
ยุทธศาสตรสหกิจศึกษา

๗

เรื่อง

ข อ เสนอการพั ฒ นาระบบติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐
วันเดือนป
วันจันทรที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐
มติสภาการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา และมอบหมายใหมีคณะทํางาน โดยมี รมช.ศธ. (รศ. ดร.วรากรณ
สามโกเศศ) เปนประธาน และมี ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน
ดร. สุวัฒน เงินฉ่ํา นายสมนึก พิมลเสถียร ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน และ ดร.ศิริชัย กาญ
จนวาสี เปนคณะทํางาน สกศ. เปนฝายเลขานุการ เพื่อทําหนาที่ศึกษาวิเคราะห
โครงสราง ระบบ และกลไกการดําเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาในปจจุบันของแตละหนวยงานในทุกระดับ และใหขอเสนอในการพัฒนา
ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาใหสามารถดําเนินการ
ไดในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และใหนํามาเสนอที่ประชุมสภาการศึกษา
ภายใน ๒ เดือน
เรื่อง

ประชุมครั้งที่
วันเดือนป

ขอเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
๒/๒๕๕๐
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มติสภาการศึกษา
ที่ประชุมให ความเห็นชอบขอเสนอของคณะทํ างานฯ และมอบหมายให
สกศ.เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักดําเนินการตามขอเสนอ โดยใหรับขอสังเกต
เพิ่มเติมของคณะกรรมการไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ และขอใหเรง
ดําเนินการเรื่องการปรับแกกฎกระทรวงกําหนดจํานวน หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๘ และการจั ด ทํ า ร า งกฎกระทรวงเกี่ ย วกั บ

๘

หลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษา
สภาพปจจุบัน
สกศ. ดําเนินการ ดังนี้
๑) การปรับแกกฎกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวของ
๑.๑ การปรับแกกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดจํานวนหลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงที่ปรับแกองคประกอบใหมตามที่สภาการศึกษาใหความเห็นชอบตอ
ครม. ซึ่งครม.อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๕๐ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หากมีการประกาศใชกฎกระทรวง
แลวจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอไป
๑.๒ การปรับแกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจ ติดตาม
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ อยูระหวางการปรับแกตามขอเสนอ
ของคณะทํางานและรอเสนอคณะกรรมการใหมพิจารณา
๒) การจัดทํากฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบ
ติดตาม และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัด
การศึกษาตามมาตรา ๖๒ ของพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการศึกษา
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดประชุมปรึกษาหารือหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๕๐ เพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล การ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ และรับฟงขอเสนอแนะในการยกรางกฎกระทรวงฯ
ขณะนี้ กําลังประสานงานผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการศึกษาวิจัยและจัดทํารางหลักเกณฑ
และวิธีการในการตรวจสอบฯ
๓) การกําหนดตัวบงชี้กลางในภาพรวมของประเทศ
มีการจางคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมิน ซึ่งคาดวาจะเสร็จประมาณเดือน เม.ย. ๒๕๕๑

๙

เรื่อง

(ราง)กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในชวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ทีส่ อดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙)
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
วันเดือนป
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
มติสภาการศึกษา
ที่ประชุมมอบหมายให สกศ.ปรับแก (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙) ตามขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของกรรมการ และใหนํามาเสนอตอที่ประชุมในครั้งตอไป
การประชุมครั้งที่
วันเดือนป

๓/๒๕๕๐
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐

มติสภาการศึกษา
๑) ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบ (ราง) กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๙) โดยใหนําขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาการศึ ก ษาไปพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขและให นํ า เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
๒) ใหสกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร วมกั บองค กรหลั กและหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติตามกรอบทิศทางฯ คูขนานกันไประหวางรอนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วตอไป
มติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีมติ ใหความ
เห็นชอบ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการนํากรอบทิศทางฯ ดังกลาวมาจัดทําแผนปฏิบัติ
การตอไป

๑๐

สถานภาพการดําเนินงานปจจุบัน
สกศ.ได นํ า (ร าง) กรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาในช ว งแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๔) ที่สอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๙) เสนอตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยสลค.
ได ขอให หน วยงานที่ เกี่ ยวข องจั ดทํ าความเห็ นต อ (ร าง) กรอบทิ ศทางการพั ฒนา
การศึ กษา และนํ าเสนอคกก.กลั่ นกรองเรื่ องเสนอต อครม.คณะที่ ๒ ในวั นที่ ๒๑
พ.ย.๒๕๕๐ และคกก.กลั่นกรองเรื่องเสนอตอครม.ฯ มีมติใหนําเสนอตอครม. ทั้งนี้ไดมี
การนําเสนอรางดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

