รายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้มาประชุม
๑.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
กรรมการโดยตาแหน่ง
๒.
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
(นายอานาจ วิชยานุวัต)
๓.
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
(นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน)
๔.
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
(นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน)
๕.
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ
(นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แทน)
๖.
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทน)
๗.
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรรมการ
(นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แทน)
๘.
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(นางสาววรวรรณ พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน แทน)
๙.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
(นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ แทน)
๑๐. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
(นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน)
๑๑. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
(นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน แทน)
กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์
๑๒. พระเทพเวที
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
๑๓. รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
๑๔. บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์
กรรมการ

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี
นายกิติ มาดิลกโกวิท
นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นายธาดา เศวตศิลา
นายนนทวัฒน์ สุขผล
นายวณิชย์ อ่วมศรี
ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว
รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสาลี
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
นายอานาจ บัวศิริ
เลขาธิการสภาการศึกษา
(นายสุภัทร จาปาทอง)

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒๘. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๒๙. นางจรวยพร ธรณินทร์
๓๐. รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย
๓๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชนิตา รักษ์พลเมือง
๓๒. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์
๓๓. นายบดินทร์ อูนากูล
๓๔. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
๓๕. นายสุกิจ อุทินทุ
๓๖. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
๓๗. ศาสตราจารย์อานาจ วงศ์บัณฑิต
ผู้ไม่มาประชุม
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
๒. พลเอกพหล สง่าเนตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
๒. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
๓. นายคมกฤช จันทร์ขจร
๔. นางศิริพร ศริพันธุ์
๕. นายกวิน เสือสกุล
๖. นางพิจารณา ศิริชานนท์
๗. นางกมลทิพย์ เมฆพุก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา
ผอ.สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
ผอ.สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผอ.สานักอานวยการ

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

นายสวัสดิ์ ภู่ทอง
นายสาเนา เนื้อทอง
นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล
นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
นางนันทิชา ไวยนพ
เจ้าหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ผอ.สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
ผอ.สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
ผอ.สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผอ.สานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผอ.สานักสื่อสารองค์กร

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.
เมื่อกรรมการครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธาน/เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๒. ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมให้จัดประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร จานวน ๒๗ คน
และมีกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑๐ คน ซึ่งมีจานวนเกินกว่า ๑ ใน ๓ ขององค์ประชุมที่
ต้องอยู่ในที่เดียวกัน (เกินกว่า ๑๔ คน) ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเวลานี้รายงานตัว หลังจากนั้น
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รายงานตัวตามลาดับ ดังนี้ ๑. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๒. นางจรวยพร ธรณินทร์ ๓. รองศาสตราจารย์จุลนี เทียนไทย ๔. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ชนิตา รักษ์พลเมือง
๕. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ ๖. นายบดินทร์ อูนากูล ๗. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ๘. นายสุกิจ อุทินทุ
๙. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ และ ๑๐. นายอานาจ วงศ์บัณฑิต และในวันนี้มีกรรมการลาประชุม ๒ รูป/คน คือ
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ๒. พลเอก พหล สง่าเนตร ทั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดอยู่ในราชอาณาจักร
๓. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สาหรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีดังนี้
๑) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทาความสะอาดห้องประชุม ก่อน-หลัง การประชุม
๒) ก่อนเข้าห้องประชุม ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจคัดกรอง วัดไข้ โดย
เจ้ าหน้ าที่ส าธารณสุ ขจาก ศูน ย์ บ ริ การสาธารณสุ ขที่ ๖ สโมสรวัฒ นธรรมหญิง กรุงเทพมหานคร และติด
สติ๊กเกอร์เพื่อแสดงว่าผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
๓) ผู้เข้าร่วมประชุมล้างทาความสะอาดมือโดยใช้แอลกอฮอล์เจล ก่อน-หลัง การประชุม
ณ จุดบริการหน้าห้องประชุม
๔) ฝ่ายเลขานุการได้จัดเก้าอี้นั่ง โดยมีระยะห่างของเก้าอี้มากกว่า ๑ เมตร
๕) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม
๖) เจ้าหน้าที่ผู้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าในขณะปฎิบัติงาน
๔. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิบัติตนสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑) ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม
๒) ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องเพื่อแสดงใบหน้าระหว่างการประชุมเพื่อแสดงตน และให้
ฝ่ายเลขานุการบันทึกภาพเป็นหลักฐาน
๓) หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้พูดแสดงความคิดเห็น ให้ปิดไมโครโฟน เพื่อป้องกันเสียงแทรก
๔) การแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือและให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ประธานทราบก่อนแสดง
ความคิดเห็น
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอรายงานการประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาแก้ไข/รั บรอง
รายงานการประชุมภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และกรรมการไม่ได้ขอปรับแก้ไข จึงนาเรียนที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติ
วาระที่ ๓

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ โดยไม่แก้ไข

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
ความก้าวหน้าการดาเนินงานของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจ จานวน ๒๑ โครงการที่สอดรับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษา ๖ เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องที่ ๑ การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน เรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational
and Learning Reform) รายละเอียดการดาเนินการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ ๓ จึงขอ
เสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดรับทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ยั งไม่ป รากฏข้ อ มูล การด าเนิ น งานในเรื่ องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ ต คัดกรอง และพั ฒ นา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงควรมีแผนการดาเนินงาน ในประเด็นนี้
เลขาธิการสภาการศึกษาได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า การดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ เป็นภารกิจของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และสานักงานเลขาธิการคุรุสภา และทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดทาแผนงานโครงการต่างๆ รองรับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

- การกาหนดตัวชี้วัดในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่ อมล้ าทางการศึ ก ษา
ตัวชี้วัดที่ ๓ ที่กาหนดไว้ว่า “สัดส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.-ปวส. ของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น” อาจทาให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ โอกาสของเยาวชนที่สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาสูงขึ้น
หรือ โอกาสของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงควร
ปรับการเขียนตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว หากจะปรับตัวชี้วัด จะสามารถทาได้หรือไม่ ในประเด็นนี้เลขาธิการสภาการศึกษาได้
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
จึงสามารถเสนอขอปรับเปลี่ ยนได้ ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ปรับ ตัวชี้วัดที่ ๓ เป็น “สัดส่วนของนักเรียนและ
เยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
อาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ” นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาว่า หากจัดสรรให้กับผู้ปกครองอาจทาให้ผู้เรียนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนั้น
ควรมีมาตรการป้องกันการนาเงิน จากกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และข้อมูลผู้เรียนยากจนควรเป็นข้อมูลจริง
จากสถานศึกษา ทั้งนีเ้ พื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง
มติ
๑. ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบความก้ า วหน้า การด าเนิ นงานของแผนการปฏิ รูป ประเทศด้ า นการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. เห็นควรให้ปรับการเขียนตัวชี้วัด ในเรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปที่ ๓.๑ การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๓ จากเดิม “สัดส่วนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.-ปวส. ของ
เยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น ” เป็น “สัดส่วนของนักเรียนและเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจนได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น”
วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาที่ ส อดรั บ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ

ด้านการศึกษา
นายสุ ภั ท ร จ าปาทอง กรรมการและเลขานุ ก าร น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า สื บ เนื่ อ งจาก
การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมอบหมายให้ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาดาเนินการเรื่องการปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเป็นแผนระดับที่ ๒ นอกจากนั้นแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาได้จัดอยู่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดาเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว
ในปัจจุบันสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีคณะอนุกรรมการ จานวน ๑๐ คณะ ได้แก่
๑) คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นนโยบายการศึ ก ษาและกลไกการขั บ เคลื่ อ นแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ
๒) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ๓) คณะอนุกรรมการสภาการศึ ก ษา
ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา ๔) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ ๕) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผลการศึกษา ๖) คณะอนุกรรมการ

สภาการศึ ก ษาด้ า นกฎหมายการศึ ก ษา ๗) คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาด้ า นการวิ จั ย การศึ ก ษา
๘) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสังคมเพื่อการศึกษา ๙) คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา และ ๑๐) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
เฉพาะกิจด้านการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐) ซึ่งสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาได้ศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและดาเนินการดังนี้
๑) วิเคราะห์ความสัมพันธ์เทียบเคียงระหว่างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันกับ
เรื่องและประเด็นการปฏิรู ปที่ปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พบว่า (๑) คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษา คณะที่ ๑ ๖ ๘ และ ๑๐ มีความสัมพันธ์เทียบเคียงได้กับ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑
การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
และกฎหมายล าดับ รอง (๒) คณะอนุ กรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๒ มีความสั มพันธ์เทียบเคียงได้กั บ
เรื่ อ งและประเด็ น การปฏิ รู ป ที่ ๗ การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โ ดยพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(๓) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๓ มีความสัมพันธ์เทียบเคียงได้กับ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓
การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (๔) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๔ ๕ และ ๙
มีความสัมพันธ์เทียบเคียงได้กับ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ (๕) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะที่ ๗ รองรับ
ภารกิจตามเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
๒) วิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันเทียบเคียง
กับเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ปรากฏในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๓) กาหนดหลักการองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ และจัดทา (ร่าง)
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่
๔) จั ดทา (ร่ าง) โครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ๓ รูปแบบ โดยรูปแบบที่ ๑
น าเรื่ อ งและประเด็ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาเป็ น ฐานในการก าหนดรู ป แบบการจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รูปแบบที่ ๒ นาภารกิจตาม Function ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และผนวกกับประเด็น Agenda ที่เร่งด่วนและสาคัญจาเป็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นฐาน
ในการกาหนดรูปแบบการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รูปแบบที่ ๓ นาหลักการบริหารงานอย่างมี
คุณภาพ (PDCA) เป็นฐานในการกาหนดรูปแบบการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา โดยทั้ง ๓ รูปแบบจะ
ไม่ปรากฏเรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องจากมีพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑ จึงขอนาเสนอ
ต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณารูปแบบการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่สอดรับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา หลักการขององค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
- เห็นด้วยที่ไม่ควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กก่อนวัยเรียน เพราะอาจทาให้เกิดความซ้าซ้อนกับภารกิจของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- การแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสภาการศึกษาชุดใหม่ควรมีจานวนอนุกรรมการตามความ
เหมาะสมจาเป็นตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ไม่จาเป็นต้องมีจานวนมากเท่าคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาชุดปัจจุบัน เพราะจะทาให้การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสะดวกมากกว่า ซึ่งประธาน

คณะอนุกรรมการควรเป็นกรรมการสภาการศึกษา เพื่อให้สามารถผลักดันการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ตามมติสภาการศึกษา หรือเพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ชี้แจงการดาเนินงานต่อสภาการศึกษาได้
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๗ เรื่อง มีกิจกรรมย่อยมากกว่า ๑๐๐ กิจกรรม และ
กาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมไว้แล้ว อาทิ เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ กิจกรรมการประเมินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ ๑
เพื่อจัดทาข้อเสนอสาหรับจัดทาแผนผลิตและพัฒนาครู ระยะต่อไป บูรณาการและจัดทาแผนผลิตและพัฒนา
ครู ระยะ ๑๐ ปี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสานักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา เป็นต้น ที่ผ่านมาสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีบทบาทหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้หมดวาระไปแล้ว บทบาทต่อไปคือ การติดตามผล
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา และการตั้ ง
คณะอนุกรรมการควรระบุบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน
- (ร่าง) โครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รูปแบบที่ ๑ เน้นให้มีคณะอนุกรรมการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีความเหมาะสม เนื่องจาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี มีความชัดเจนในกิจกรรม สามารถนาไป
ขับ เคลื่ อนได้ทัน ที นอกจากนั้ น เลขาธิการสภาการศึกษาได้กาหนดแนวนโยบายการทางานของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ว่าจะยึดการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เป็นหลัก สาหรับรูปแบบที่ ๒ การตั้งคณะอนุกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษายังมีความไม่แน่ น อน เนื่องจากหากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... ประกาศใช้
จะทาให้บทบาทภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ส่วนรูปแบบที่ ๓ เป็นการตั้ง
คณะอนุกรรมการตามทฤษฎี การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ วงจร Deming ซึ่งกระบวนการทางานจะต้อง
เป็นไปตามลาดับขั้นตอน ดังนั้นรูปแบบที่ ๒ และ ๓ จึงไม่เหมาะสมสาหรับการนามาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- การปฏิบัติภารกิจของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาชุดปัจจุบันอาจคงไว้ และพิจารณา
ด าเนิ น การเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ อ ง/ประเด็ น ของแผนการปฏิรู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาที่ เป็ น จุด เน้ น อาทิ เรื่ อ ง
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ต่างๆ ให้สอดคล้อง นอกจากนั้น คณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทุกคณะควรมีความเชื่อ มโยง
ภารกิจที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกับภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- การผลั ก ดั น ให้ น โยบายการศึ ก ษาหรื อ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ป ระกาศใช้ แ ล้ ว
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จะต้ อ งมี ก ฎหมายรองรั บ และมี ง บประมาณสนั บ สนุ น
การดาเนินงาน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานได้ตามแผน
- การกาหนดองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่มีความเหมาะสมควรมีจานวนคณะละ
ไม่เกิน ๑๕ คน ส่วนภารกิจที่คณะอนุกรรมการต้องดาเนินการ สามารถตั้งคณะทางานขึ้นมาปฏิบัติภารกิจได้
ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน ควรให้เลือกเป็นองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการได้ ๑ คณะ เนื่องจากอนุกรรมการ
แต่ ล ะคนเป็ น กรรมการสภาการศึ ก ษา ดั ง นั้ น สามารถอภิ ป รายหรื อ ให้ ค วามเห็ น ในการประชุ ม
สภาการศึกษาได้
- สภาการศึกษา ควรมี Dashboard การบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบันของการดาเนินงาน และเพื่อให้การดาเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้อาจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทา Dashboard ได้ด้วย

- โรงเรียนในสังกัด ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จานวน ๓๗ โรงเรียน มีจานวน
เด็กเข้าเรียนน้ อยลง ทาให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงด้ว ย และกาลั ง
ประสบปัญหาจานวนเงินที่ได้รับจัดสรรเมื่อต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนรวมถึงการจ่ายเงินเดือนครู ประกอบกับปัญหาโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ซึ่งส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การศึกษาเอกชนได้มอบหมายให้ แต่ ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ แต่ในประเด็นนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะสามารถรองรับโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ครั้งละ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ โรงเรียนหรือไม่ ในเรื่องนี้ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) รับทราบและจะได้นาปัญหาของโรงเรียนในสังกัด
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับทราบต่อไป
มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่สอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษา รู ป แบบที่ ๑ โดยให้ ผ นวกรวมกั บ ภารกิ จ ของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา และ
ลดจานวนคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเหลือเพียง ๖ คณะ ตามแผนการปฏิ รูปประเทศด้านการศึก ษา
ยกเว้นเรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๒. จานวนองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการให้มีจานวนคณะละ ๑๕ คน โดยประธานอนุกรรมการ
เป็นกรรมการสภาการศึกษา และให้กรรมการที่เป็นผู้แทน/ผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา ๑ คน เลือกเป็น
องค์ป ระกอบของคณะอนุ กรรมการได้ ๑ คณะ รวมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ให้ คณะอนุกรรมการสามารถ
ตั้งคณะทางานขึ้นมาปฏิบัติภารกิจที่คณะอนุกรรมการต้องดาเนินการได้
๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับ (ร่าง) โครงสร้างคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา รูปแบบที่ ๑
ให้มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการติดตามประสานงานการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาด้วย
๔. มอบหมายให้ ส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทา Dashboard เพื่อติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
๔.๒ การแต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
(เพิ่มเติม)
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม จานวน ๑ คน
คือ นางน้าทิพย์ ดวงดี โดยมีประวัติและประสบการณ์การทางานตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๒
จึงขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อโปรดพิจารณาการแต่งตั้ง นางน้าทิพย์ ดวงดี เป็นอนุกรรมการสภาการศึกษา
ด้านระบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
- จากการประชุมในวาระที่ ๔.๑ เป็นการเสนอให้มีการปรับโครงสร้างของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาชุดปัจจุบัน จึงไม่ควรแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเพิ่มเติมอีก เนื่องจาก
หากปรั บ โครงสร้ า งคณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษ าแล้ ว คณะอนุ ก รรมการชุ ด ปั จ จุ บั น จะยุ บ เลิ ก
แต่หากมีความจาเป็น สามารถนาไปเสนอแต่งตั้งเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่จะจัดตั้ง
ขึ้นใหม่คณะใดคณะหนึ่งได้

มติ

ที่ประชุมมีมติไม่แต่งตั้งอนุกรรมการสภาการศึกษาเพิ่มเติม

๔.๓ การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ เพื่ อ การจั ด ท าข้ อ เสนอ
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า การดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรู ป ประเทศด้านการศึกษา ๗ เรื่อง ๒๙ ประเด็น มีโ ครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการล่ าช้า
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการเสนอแนวทางปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้สอดคล้อง
ตามสภาพและสถานการณ์ในปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
เพื่อการจัดทาข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยมีองค์ประกอบ จานวน ๒๔ คน
ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ๔ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ศาสตราจารย์ยุพา
วงศ์ไชย นายแพทย์ชูชัย ศุภวงษ์ และนายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ประธานอนุกรรมการ คือ ศาสตราจารย์ศรีราชา
วงศารยางกูร รองประธานอนุกรรมการ คือ ศาสตราจารย์อุทุมพร จามรมาน อนุกรรมการ ๑๕ คน ได้แก่
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา ศาสตราจารย์ ก ฤษมั น ต์ วั ฒ นาณรงค์ ศาสตราจารย์ พ ฤทธิ์ ศิ ริ บ รรณพิ ทั ก ษ์
นายกอบกิจ ส่งศิริ นางสาวกรองทอง บุญประคอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา ตันประเสริฐ นางสาวเกื้อกมล
นิ ย ม นายคมสั น โพธิ์ ค ง พลอากาศเอกชู ช าติ บุ ญ ชั ย นายชยพงษ์ สายฟ้ า นายเชิ ด ศั ก ดิ์ ศุ ภ โสภณ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นาชั ย สุ น ทรอนั น ตชั ย นางสรวงมณฑ์ สิ ท ธิ ส มาน รองเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ คือ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษา
และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน คือ เจ้าหน้าที่สานักนโยบายและแผนการศึกษา คณะอนุกรรมการ
ดังกล่ าวมีห น้ าที่ พิจ ารณาเสนอความเห็ นหรือให้ คาแนะน าเกี่ยวกั บการปรับปรุ งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อสภาการศึกษาและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดาเนินการจัดทาแผนการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เสนอต่ อ สภาการศึ ก ษา จึ ง ขอน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา การแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการสภาการศึ ก ษาเฉพาะกิ จ เพื่ อ การจั ด ท าข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา
การพิจารณา
ที่ประชุมได้อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้
- นางสาววรวรรณ พลิคามิน ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อมูล
เพิ่ ม เติ ม ว่ า เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๓ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มประธานปฏิ รู ป ประเทศ และจะมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ยังมีไม่ครบ ๑๑ คณะ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึ กษาอยู่ใน
ระหว่างการแต่งตั้ง และภายหลังจากการแต่งตั้งจะมีช่วงระยะเวลาให้ดาเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูป ๙๐ วัน
มติ
ที่ป ระชุมให้ ความเห็ น ชอบการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการสภาการศึก ษาเฉพาะกิจ เพื่ อ การจั ด ท า
ข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
วาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ
นายสุภัทร จาปาทอง กรรมการและเลขานุการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุม
วันนี้ใช้เวลาในการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนานพอสมควร และวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ มีจานวน
๘ เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้แจ้งเวียน
พร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรด

พิจารณาว่าจะดาเนินการประชุมต่อจนจบทุกวาระการประชุม หรือ เห็นสมควรให้นาเรื่องเพื่อทราบในวาระที่ ๕
ไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและเห็ น สมควรให้ น าเรื่ อ งเพื่ อ ทราบในการประชุ ม สภาการศึ ก ษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ไปนาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
มติ

ที่ประชุมเห็นสมควรให้นาเรื่องเพื่อทราบไปนาเสนอในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วาระที่ ๖

กาหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้งต่อไป
ก าหนดการประชุ ม สภาการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๓ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา

๑๘.๓๐ น.

นางกมลทิพย์ เมฆพุก
นางปัทมา คาภาศรี
นางสาวจิรพร อรุณพลังสันติ
นางสาวเต็มศิริ ทรงเจริญ
ผู้จดรายงานการประชุม
เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

