บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒
วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๔. นางศรีสุกจิ ศุลีพร
๕. นายนท นิม่ สมบุญ
๖. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๘. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายจินดา เวชสุวรรณรักษ
๓. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา
เมื่ ออนุ กรรมาธิ การมาครบองค ประชุ มแล ว นายอนั น ต วรธิ ติพ งศ ประธานคณะอนุ
กรรมาธิการ ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระ
สําคัญไดดังนี้

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
นายอนั น ต วรธิ ต ิ พ งศ ประธานคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร ได แ จ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า
เอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมพรอมอธิบายเอกสารที่แจก ดังนี้
๑. การจัดหลักสูตร เพื่อแนะกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดหลักสูตรสําหรับเด็กที่ไม
ต อ งการเรี ย นต อ โดยเปลี่ ย นมาเป น การจั ด สอนความรู เ พื่ อ ประกอบอาชี พ โดยร ว มกั บ วิ ท ยาลั ย
เกษตรกรรมและเทคโนโลยีหรือฝกงานในพื้น ที่
ซึ่งไดเผยแพรในหนังสือพิ มพ ๒ ฉบับ คือ
หนังสือพิมพขาวสด และหนังสือพิมพเดลินิวส
๒. การจัดสัมมนาเรื่อง “เสรีภาพสื่อ....พัฒนาหรือทํารายสังคมไทย” เมื่อวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งไดตีพิมพลงหนังสือสกุลไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับ รองบัน ทึกการประชุม ครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๒ วัน พุธ ที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ในสวนการพัฒนาเว็บไซดศูนยความรูประชาชน คาดวาจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ และจะมีการ
จัดการประชาสัมพันธในรูปแบบ road show ซึ่งจะเริ่มตนที่กรุงเทพมหานครกอนและกระจายไปยัง
จังหวัดอื่นๆตอไป ที่ประชุมไดแสดงความเห็นตอการจัด road show วาอาจไมมีคนรวมชมแตถาหาก
เปลี่ ย นเป น การชิ ง รางวั ล ก็ จ ะได รั บ ความสนใจมากขึ้ น รางวั ล ที่ แ จก อาทิ คอมพิ ว เตอร ตั้ ง โต ะ
ซึ่งเปาหมายตองการกระตุนใหรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐเขารวมโครงการ และตองการใหเด็กมีการ
บอกตอกันไปเพื่อใหเปนประโยชนของเด็กในระยะยาว
นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดงานการประชาสัมพันธ
โครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน โดยเห็นควรเชิญ ประธานวุฒิสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูด อยโอกาส วุฒิสภา คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปดโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน โดยใหฝายเลขานุการเปน
ผูประสานเรียนเชิญ นอกจากนี้จะไดเชิญสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และ
นักเรียนจากโรงเรียนตางๆทีอ่ ยูใกล เปนผูรวมงานรวมงานดวย ในสวนของการนําเสนอจะจัดทําใน
รูปแบบของ CD ซึ่งตองมีการออกแบบกอนในเรื่องรูปแบบ ประธานวุฒสิ ภาเปดงานตองการมอบโล
รางวัลใหแกผทู ี่สนับสนุนโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน และมีการมอบรางวัลใหแกเด็ก รางวัลที่
จะมอบใหนั้นควรมอบรางวัลในฐานขอมูล อาทิ โรงเรียนใดเขาใชฐานขอมูลเปนจํานวนมากครั้งที่สุด
สมควรไดรบั รางวัล ทีป่ ระชุมยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องคลังขอสอบควรจะมีสิ่งทีค่ ณะอนุ
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กรรมาธิการทําเองบาง และควรมีเฉลยซึง่ อาจจางครูโรงเรียนกวดวิชามาทําการเฉลยขอสอบ เพราะคําตอบ
ของสํานักทดสอบทางการศึกษาบางขอยังก้ํากึ่งกันและยังลาสมัย
ระเบียบวาระที่ ๔ พิ จารณาสรุปผลการเดินทางเขาพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
ที่ประชุมไดพิจารณาสรุปผลการเดินทางเขาพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒ หลังจากที่เขาพบกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลวประมาณ
๒-๓ สัปดาห ควรจะไดมีการติดตอกับผูที่เกี่ยวของวาไดมีการดําเนินการอยางไรบาง ซึ่งหลังจากมีการ
คุยกับรัฐมนตรีเสร็จสิ้น รัฐมนตรีไดมีการสั่งการใหมีการดูเรื่องที่เกี่ยวของแลวสรุปขึ้นเสนอ ดังนั้นคณะ
อนุกรรมาธิการควรมีการติดตามความคืบหนาวามีความคืบหนาอยางไรบาง และจะมีการเชิญเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของมาใหขอมูลในโอกาสตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสรางโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพคน”
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสราง
โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพคน” ซึ่งที่
ประชุมไดมีการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะนี้ตนฉบับเสร็จประมาณ ๙๕% คาดวาจะแลว
เสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม เมื่อเสร็จสิ้นจะสงใหสํานักงานเพื่อดําเนินการจัดพิมพ และเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงใชประชาสัมพันธงานตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาเตรียมการจัดทําหนังสือสรุปผลการเสวนา เรื่อง “เสรีภาพสื่อ....พัฒนา
หรือทํารายสังคมไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดทําหนังสือสรุปผลการเสวนา เรื่อง “เสรีภาพสื่อ....
พัฒนาหรือทํารายสังคมไทย” ซึ่งไดมีการสรุปผลสัมมนาลงในหนังสือสกุลไทย นอกจากนี้ที่ประชุมยัง
เสนอให ฝ า ยเลขานุ ก ารทํ า หนั ง สื อ เพื่ อ ให ป ระธานคณะกรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาสั ง คมฯ เสนอต อ
หนวยงานตางๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร โทรทัศนทุกชอง ถึงสิ่งที่ไดรับจากการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีหลายประเด็นที่เปนขอเสนอ
สามารถเสนอแนะตอรัฐบาล วาทางคณะอนุกรรมาธิการไดทําอะไรบาง
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดขอปรึกษาตอที่ประชุม ๒ เรื่อง
ดังนี้
๑. การดูงานคณะอนุกรรมาธิการ ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะศึกษาเกีย่ วกับรานเกม
เด็กดอยโอกาส และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยที่ประชุมไดมอบหมายให
นายบุญสง คูวรากุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เปนผูกําหนดรายละเอียดของการเดินทาง ซึ่งที่
ประชุมไดพิจารณากําหนดการศึกษาดูงานของนายบุญสง คูวรากุล แลวมีมติเห็นชอบใหมีการเดินทาง
ในระหวางวันที่ ๕ – ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๒
๒. โครงการคอมพิวเตอรเพือ่ โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
ใหมและเกา
เพื่อมอบใหกับโรงเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
รวมถึงการจัดหา
วิทยาลัยเทคนิคในเขตพืน้ ทีโ่ รงเรียนที่รับบริจาคเพื่อใหบริการสอนเทคนิคการใชและเทคนิคการดูแล
รักษาเครื่องใหแตละโรงเรียน ที่ประชุมไดเสนอความคิดเห็นวาคอมพิวเตอรในโรงเรียนนัน้ มีมาก แตยังมี
ปญหาในเรื่องของ internet เนื่องจากมีราคาสูง โรงเรียนที่หางไกลไมมีงบประมาณในเรื่องคาใชจาย
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ยังมีปญ
 หาเกี่ยวกับเรื่อง Anti virus ซึ่งเปนแบบทีไ่ มมีลิขสิทธิซึ่งจะทําให
เครื่องเสียงายประกอบกับคอมพิวเตอรทไี่ ดรับบริจาคอาจไมมโี ปรแกรมรองรับ เชน การเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร แตคอมพิวเตอรไมมีโปรแกรมที่จะสามารถรองรับได หากมีการแจกโปรแกรมใหโหลดไดจะ
เปนผลดี เนื่องจากไมตองกังวลกับปญหา internet ที่ประชุมยังไดแสดงความคิดเห็นอีกวา โครงการนี้ยังมี
จุดออนอีกหลายอยาง ควรจะนําโปรแกรมวิชาใสลงใน hard disk เพื่อปองกันการสูญหาย และลดการพึ่งพาการ
ใช internet และควรบริจาคใหกับโรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณคอมพิวเตอรจริงๆ ที่ประชุมเสนอ
ความเห็นใหโครงการนี้มีการพัฒนาครูผูสอนเกี่ยวกับเรื่องการใชคอมพิวเตอรและปญหาที่สําคัญอยูที่
งบประมาณ ควรผลักดันรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีการตัดงบประมาณก็จะสงผลกระทบตอโรงเรียนที่
หางไกล นอกจากนี้ที่ประชุมไดเสนอความเห็นวา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรจะมี
หนาที่ในการสงเสริมเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีปญ
 หาของเด็ก
ในชนบทที่ไมสามารถเขาถึง internet การสมัครสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือปญหาที่ไมสามารถ
จายเงินทางธนาคารได หรือธนาคารพิมพรหัสการจายเงินผิด ที่ประชุมเห็นชอบที่จะรวบรวมขอมูลและจะสง
ขอเสนอแนะตอ สํานักงานคณะกรรมาการการอุดมศึกษา กอนที่จะเชิญมาชี้แจง
ตอจากนั้นที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ e-learning คือ ควรมีการจัดทํา
โครงการวิจัยวา e-learning มีที่ไหนบางและในแตที่มีการทําอยางไรบาง ซึ่งอาจจะใชหัวขอวาการสํารวจศูนย
ความรูประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการใช e-learning กันอยางไร ทั้งนี้การวิจัยจะมีผลเพื่อให
ทราบวาจะมีการสนับสนุน ศูนย e-learning อยางไรในอนาคต

-๕-

เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการได
กลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

