บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ / ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๓. นายนท นิ่มสมบุญ
๔. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๕. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๖. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
๑. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๔. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
๑. นางสาวมยุรี รัตนมุง

๒. นางสาวนิภา แยมวจี

รักษาการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร ชํานาญการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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ผูเขารวมประชุม คือ
๑. นายทวีศิลป ไชยชนะ
กรรมการผูจัดการบริษัท เบรน อินทิเกรชั่น จํากัด
๒. รอยตํารวจโทหญิง เบญญาภา ทองเมืองหลวง อนุกรรมาธิการดานเด็กและเยาวชน
๓. นางสาวอรุณทิพย เพิ่มทวี
ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ
สมาชิกวุฒิสภา
๔. นางสาวเปรมจิตร แกวโสนด
ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ
สมาชิกวุฒิสภา
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ ตามที่ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุนนั้นพบวา ประเทศ
เกาหลีไดจัดทําศูนยความรูประชาชน(electronic library) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยใช
งบประมาณ ๒๐๐ ลานดอลลา ซึ่งประชาชนสามารถคนหาหนังสือผานจากคอมพิวเตอรไดทั้งจากที่บาน
และหองสมุด หนังสือที่ทําเปน e – book มีจํานวนหลายแสนเลมและมีสาระที่หลากหลาย สําหรับการ
ประชุมรัฐสภาของประเทศเกาหลีนั้นสมาชิกจะตองเดินออกไปพูดที่โพเดียมเทานั้น
สําหรับประเทศญี่ปุนไดเดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนา 1 village 1 product ที่จังหวัดโออิตะ
ซึ่งการทําผลิตภัณฑตามโครงการดังกล าวนั้นมีความต อเนื่องจึงทําใหประสบความสําเร็จ ทํารายได
๙๐๐,๐๐๐ บาท/ป/ คน การทําโครงการดังกลาวของประเทศญี่ปุนเริ่มตนจากประชาชน โดยมีการเก็บ
ขอมูลของแตละตําบลในจังหวัดวามีการทําอะไรบาง ซึ่งจะเนนใหตําบลนั้นผลิตสินคาที่เปนจุดเดนของ
ตําบลนั้น ซึ่งจะทําใหขายผลิตภัณฑไดในราคาที่สูง เปนการรักษาความสามารถของชุมชนใหเดนในดาน
นั้นและผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง สวนรัฐบาลจะชวยในการหาชองทางตลาดและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยมีคําขวัญในการทํางานวา “จัดกระบวนการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาสรางผลิตภัณฑใหเกิด
ประโยชนตอชุมชน” สําหรับการประชุมรัฐสภาของประเทศญี่ปุนจะมีจุดเดน คือ การประชุมรัฐสภาและ
ประชุมคณะกรรมาธิการทุกคณะจะมีการถายทอดสด
๑.๒ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร(องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดมีหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา การดําเนินงานใหสอดคลองกับการสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต
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ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต “โครงการสรางแมขายการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๒ วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามการดําเนินงานตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน โดยเชิญ
ผูอํ า นวยการศู น ย เ ทคโนโลยี สารสนเทศ สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เข า ร ว มประชุม สรุ ป
สาระสําคัญไดดังนี้
นางสาวมยุรี รัตนมุง รักษาการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดชี้แจงวา ไดนําการจัดทําเว็บไซตในลักษณะเชนเดียวกับโครงการ
ตนแบบศูนยความรูประชาชนที่คณะอนุกรรมาธิการไดนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอตอที่ประชุมคณะผูบริหารระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการแลว ซึ่งศูนย
ขอมูลองคความรูของกระทรวงมี ๔ คณะ คือ
๑. ดูแลดาน e - learning ที่นํา ICT ไปใชในการเรียนการสอนไดมีการบูรณาการใช ICT รวมกัน
ใหมากที่สุด ซึ่งมีเครือขายของ UNINET (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดูแล) และ MOEnet(
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาดูแล) โดยในป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ไดเสนอของบประมาณตามโครงการ
เงินกูดาน ICT เปนจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท เพื่อดูแล ICT ดานการศึกษาทั่วประเทศ
๒. ดูแลระบบขอมูล กระทรวงศึกษาไดพัฒนาการเก็บขอมูลจากการเก็บขอมูลรายบุคคลของ
นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีขอมูลในฐานขอมูล ๑๔ ลานคน มาเปนการจัดเก็บขอมูลของ
องคกรที่จัดการศึกษา(เชน ตชด. ,กทม.) และจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชนในการอางอิง โดย
กระทรวงไดทําความรวมมือกับสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ในการเขาไปใชขอมูลจาก
ทะเบียนราษฎรเพื่อใหตรวจสอบขอมูลไดชัดเจนขึ้นทั้งเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
๓. ดูแลระบบเครือข าย ปจ จุบั น มี ๒ เครื อขาย ไดจัด สรรการบริ ห ารใหใชรว มกัน ซึ่งอยู ใ น
ระหวางการประชุมหารือ
๔. ดูแลดานการใชทรัพยากรรวมกัน เปนการนํา ICT มาใชในการบริหารการจัดการ โดยใหแต
ละหนวยงานนําขอมูลและระบบมาใชเปนฐานกลางรวมกัน
ขณะนี้ดาน e - learning และดานการใชทรัพยากรรวมกันไดทํางานรวมกันและเปนการทํางาน
รวมกับโครงการสอนทางไกลของพระราชวังไกลกังวล โดยการตั้งคณะทํางานขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลและประทับตรามาตรฐานขอมูลของกระทรวงเพื่อใหเปนขอมูลที่เชื่อถือได นอกจากนี้ไดเชิญผูแทน
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จากหนวยงานตางๆที่จัดทําเว็บไซตมาประชุมหารือรวมกัน อนึ่ง หากคณะทํางานของกระทรวงไดมีการ
ประชุมหารือหรือมีความคืบหนาในการดําเนินงานอยางไรขอเรียนเชิญคณะอนุกรรมาธิการเขารวม
ประชุมเพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับปญหาในการดําเนินงานมีทั้งการขาดความรวมมือจาก
เพื่อนรวมงานและตางองคกร จึงทําใหไมเกิดการบูรณาการและหลอมรวมงาน อีกทั้งปญหาการขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางานของเจาหนาที่
จากนั้นคณะอนุ กรรมาธิ ก ารไดเสนอแนะใหกระทรวงศึก ษาธิ การจั ด ทํา เนื้อหาเพื่ อบรรจุใ น
เว็บไซตเปนสําคัญ เนื่องจากในสวนของระบบเครือขายนั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจะเปนผูรับผิดชอบหลัก เนื่องจากมีระบบรองรับอยูแลวแตขาดขอมูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส
มาลงในเว็บไซต โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นวาควรใหนําสาระตางๆมาทําเปนระบบอิเล็กทรอนิกส และ
เนื้อหาอื่นๆในระบบภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดียเพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของประชาชนและเด็ก
นักเรียนสามารถหาความรูในระดับอื่นได ทั้งนี้ขอมูลความรูตางๆจะจัดทําทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ที่
เผยแพรทางเว็บไซต CD และโทรทัศน เชน
- ความรูในหอสมุด เชน ประวัติศาสตร
- วิชาคณิตศาสตร
- วิชาชีพเฉพาะ
- ภาษาตางประเทศ
- เรื่องอื่นๆ เชน กฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน
- การแพทย
- การกีฬา
สําหรับแนวทางการดําเนินงานนั้นอาจขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานตางๆที่มีความ
เชี่ยวชาญชํานาญการในดานนั้นๆเพื่อเชื่อมโยงหรือคัดลอกขอมูลมาลงในเว็บไซต เชน จากสถาบันสอน
ภาษาตางๆที่มีชื่อเสียง เปนตน การจางใหบริษัทเอกชนเขามาดําเนินงาน หรือการรวบรวมคลังสมองจาก
ครูอาจารยผูที่มีความรูในวิชาตางๆมารวมกันทํางาน เปนตน
ตอจากนั้นนายทวีศิลป ไชยชนะ กรรมการผูจัดการบริษัท เบรน อินทิเกรชั่น จํากัด ไดชี้แจงความ
คืบหนาในการจัดทําเว็บไซต www.thailearning.info ใหที่ประชุมไดทราบวา ขณะนี้ไดดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงเว็บไซตเปน ๒ สวน คือ
สวนที่ ๑ - ปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต ไดดําเนินการแลวเสร็จ ๑๐๐ % ดังนี้
๑.๑ ออกแบบ template เว็บไซตในหนาแรก
๑.๒ ออกแบบแถบแสดงขอมูล (Banner) เว็บไซตในหนาแรก
๑.๓ จัดทํา Interactive Multimedia ประกอบดวย Flashanimation
- สราง e - book ไดดําเนินการแลวเสร็จ ๑๐๐ % ดังนี้
๑.๔ นําเนื้อหาที่ไมมีลิขสิทธิ์มาผลิตในรูปแบบของสื่อ e - book

-๕-

- ติดตั้งระบบ Web Stat ไดดําเนินการติดตั้งแลวโดยเพิ่มระบบจํานวนคนเขาชมเว็บไซต
และระบบ web stat เพื่อเก็บสถิติการเขาชมเว็บไซต
- พัฒนาสวนจัดการระบบฐานขอมูล โดยบริษัท เบรน อินทิเกรชั่น จํากัด ไดดําเนินการ
แลวเสร็จ ๑๐๐ % ดังนี้
๑.๕ สามารถคนหาขอมูลในฐานขอมูลและนอกฐานขอมูล
๑.๖ สามารถเพิ่ม – ลบ – แกไข ขอมูลในฐานขอมูลได
๑.๗ ใหมี SEO (Search Engine Optimize)
๑.๘ มีสวนแนะนําลิงคมาใหม
๑.๙ มีสวนจัดการ (File Manager) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลบ ชื่อหมวดหมูและ
เนื้อหาในหมวดหมู
๑.๑๐ มีสวนรายงานจํานวนลิงคและจํานวนผูใช
๑.๑๑ มีระบบตรวจสอบและจัดการลิงคเสีย (Broken Link) และสามารถลบลิงค
เสียอัตโนมัติ
๑.๑๒ ใหมีระดับและการกําหนดสิทธิ์ผูใช (Admin , Author ,Member)
สวนที่ ๒ – การจัดทําเนื้อหาภายในเว็บไซตและรวบรวมเว็บลิงค โดยทีมงาน กศน.
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ออกแบบและจัดทําเว็บไซตดวยระบบ joomla
๒. ถายโอนขอมูลจากเว็บไซตเดิม
๓. จัดทําระบบฐานขอมูลและนําเขาขอมูล
๔. จัดทํา e – book
๕. นําขอมูลขึ้น web server เพื่อทดสอบเว็บไซตโดยประสานงานกับ UNINET
๖. นําเว็บไซตขึ้นใชงานจริง
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดใหความคิดเห็นวาในการจัดหมวดหมูใหพิจารณาวาจะจัดรูปแบบใดที่จะทําให
ผูที่สนใจสามารถเขาถึงไดงายและนาสนใจใหมากที่สุด เชน จัดหมวดหมูโดยใชกลุมคนหรือวิชา จากนั้น
ใหแทรกคลังสื่อในแตละกลุมคน และที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนท นิ่มสมบุญ อนุกรรมาธิการ
ดําเนินการประชาสัมพันธเว็บไซตนี้วาเปนศูนยที่ใหความรูในรูปแบบออนไลนและมีองคความรูอยางไร
บางโดยเปนการเนนเนื้อหาที่หลากหลายรูปแบบทั้งในรูป e – book และ มัลติมีเดีย

-๖-

ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาเตรียมการเดินทางเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๒
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการเดินทางเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๓
มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยการเขาพบหารือครั้งนี้จะเปนการหารือในประเด็นการจัดระเบียบรานเกมและ
โครงการรานเกมสีขาวใหมีความเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานยิ่งขึ้น เนื่องจากปญหา
เกมคอมพิ ว เตอร ซึ่ง ร า นเกมได มี ก ารนํ า เกมที่ มี ค วามรุ น แรงและไม เ หมาะสมตอ เด็ ก และเยาวชนมา
ใหบริการ อันนํามาสูการลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากเกมและเปนปญหาตอสังคม
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาเตรียมการจัดทําหนังสือสรุปผลการเสวนา เรื่อง “เสรีภาพสื่อ.....พัฒนาหรือ
ทํารายสังคมไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดทําหนังสือสรุปผลการเสวนา เรื่อง “เสรีภาพสื่อ.....พัฒนาหรือ
ทํารายสังคมไทย” ซึ่งนางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการได
นําเสนอเคาโครงรายงานใหที่ประชุมไดพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเดิมคณะอนุ
กรรมาธิการไดกําหนดวันเดินทางเปนระหวางวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ แตเนื่องจากการเดินทางครั้ง
นี้ ต อ เนื่ อ งกั บ การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารด า นสตรี ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการจึงขอใหเลื่อนการเดินทางออกไป ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดหารือแลวมี
มติที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๖.๒ ที่ ป ระชุ ม ได ห ารื อ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาศึ ก ษากรณี น้ํ า ท ว มเมื่ อ ป ๒๕๕๑ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตอ แตเนื่องจากปจจุบันวุฒิสภาไดมี
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการปองกันและแกไขปญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่
ประสบภั ย ธรรมชาติ ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษาแล ว ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม จึ ง เห็ น ว า ควรนํ า เสนอข อ มู ล และ
ขอเสนอแนะตางๆที่คณะอนุกรรมาธิการไดเสนอตอผูแทนจากกรมชลประทานใหแกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญชุดดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณาไดอยางตอเนื่อง โดยที่ประชุมไดมีมติใหทําหนังสือสอบถาม
ความคืบหนาเกี่ยวกับการขุดแมน้ําเจาพระยาใหมทั้งที่ทําเปนคลองแหง หรือการเสริมคลองน้ําเพื่อรับน้ํา
เพิ่มขึ้น หรือการเสริมแกมลิงเสริมในคลอง ตามที่คณะอนุกรรมาธิการไดใหขอเสนอแนะตอผูแทนกรม
ชลประทาน

-๗-

๖.๓ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

