บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๔. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๕. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๖. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๗. นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง
๘. นายนท นิ่มสมบุญ
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
นางจิตราภา สุนทรพิพิธ

(ลาการประชุม)

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบดังนี้
๑.๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมีการพัฒนาและสงเสริมการสราง
โอกาสการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต ด ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยการเรี ย นรู ผ า นระบบ
อินเทอรเน็ต และเขาไปศึกษาขอมูลขาวสารทาง www.narit.or.th โดยเนื้อหาในเว็บไซตจะเปนการให
ความรูทางดาราศาสตร ขาวสาร ปรากฏการณตางๆรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ ภาพดาราศาสตร และวิดิทัศนที่

-๒-

สามารถใหบุคคลทั่วไปเขาเยี่ยมชมหรือดาวนโหลดขอมูลได โครงการที่ทางสถาบันกําลังพัฒนาเพื่อให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลขาวสารเพื่อเปนการเรียนรู เชน ระบบหองเรียน Online E-Learning และระบบ
E – Book (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
๑.๒ ตามที่คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่ อ ง ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การผลิ ต สื่ อ สร า งสรรค นั้ น ทางสํ า นั ก งานฯได ส ง เรื่ อ งให
คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๙ พิจารณาแลว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกใน
ที่ประชุม)
๑.๓ ในวันจันทรที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะไปออกอากาศ เรื่อง
ศูนยการเรียนรูประชาชน ในโครงการสายใยสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
๑.๔ สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนโดยการสรางโอกาส
การเรียนรูตลอดชีวิต ณ จังหวัดเชียงใหม ไดมีการนําไปเผยแพรในหนังสือพิมพแนวหนาอีกทางหนึ่ง โดย
เปนการนําเนื้อหามาจากสารวุฒิสภา เรื่องเลาจาก สว. โดยนายอนันต วรธิติพงศ สมาชิกวุฒิสภา
๑.๕ เอกสารขาว เรื่อง สทศ. ชี้ลืมบัตรเขาสอบไมประกาศคะแนน จากหนังสือพิ มพไทยรัฐ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
๑.๖ เอกสารขาว เรื่อง ฟอรั่มฯเสนอ ทปอ. ใช PAT – วิทย ๒ แบบ จากหนังสือพิมพไทยรัฐ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ป ระชุ มมี มติ รับรองบัน ทึก การประชุ มครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๕๒ วัน พุ ธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเตรียมการจัดเสวนา เรื่อง “ปญหารูปแบบและระบบการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดเสวนา เรื่อง “ปญหารูปแบบและระบบการสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย” โดยรายละเอียดกําหนดการเปนดังนี้
เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
-ลงทะเบียน
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ นาฬิกา
-กลาวเปดการเสวนาโดย นางยุวดี นิ่มสมบุญ
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส วุฒิสภา

-๓-

เวลา ๑๐.๑๐ – ๑๑.๔๕ นาฬิกา

- ประชุมหารือประเด็นปญหารูปแบบและระบบการสอบเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทยรวมกับผูแ ทน
คณาจารย ผูปกครอง และนักเรียน
นําการอภิปราย โดยนายอนันต วรธิติพงศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
- สรุปประเด็นหารือ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา
- ประชุมหารือประเด็นปญหารูปแบบและระบบการสอบเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย นําอภิปรายโดย
• ศาสตราจารยนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
• คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
• นายสุเมธ แยมนุน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• ศาสตราจารย ดร.อุทุมพร จามรมาน
ผูอํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ดําเนินการอภิปราย โดยนายอนันต วรธิตพิ งศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ นาฬิกา
- สรุปประเด็นหารือและกลาวปดการเสวนา
โดยนายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคณะกรรมาธิการ และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
อนึ่ง ที่ประชุมมีมติใหจัดสงแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการสอบแอดมิชชั่นไปใหโรงเรียนตางๆ
ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหนางศรีสุกิจ ศุลีพร อนุกรรมาธิการ ไปดําเนินการจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับเรื่อง ขอเสนอทางดานการศึกษา ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ คณะอนุกรรมาธิการมีกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานปญหาภัยแลงและน้ําทวมระหวาง
วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในประเด็นการพัฒนาสังคมจากปญหาน้าํ ทวมและ

-๔-

ภัยแลง และการเจาะน้ําบาดาลเพื่อแกปญหาภัยแลง โดยในการแกไขปญหาภัยแลงสามารถแกไขไดโดย
รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องเจาะน้ําบาดาล เปนตน ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะ
ไดประสานงานกับนายถนอม สงเสริม สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี อีกทางหนึ่ง
๔.๒ ที่ประชุมไดหารือประเด็นกีฬากับการพัฒนาสังคมไทย โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการจะ
ไดหารือกับประธานคณะกรรมาธิการการกีฬาเพื่อดําเนินการอีกทางหนึ่ง และมีความเห็นวาควรมีการ
สอนมวยไทยใหกับนักเรียนในโรงเรียนดวย
๔.๓ ตามที่คณะกรรมาธิการไดจัดทําโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ขณะนี้อยู
ระหวางรวบรวมและประสานสมาชิวุฒิสภาในพื้นที่เพื่อกระจายคอมพิวเตอรไปยังพื้นที่ตางๆที่ขาดแคลน
โดยในสวนของจังหวัดราชบุรีพลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดเสนอ
มา ๒ โรงเรียน ซึ่งจะดําเนินการสงมอบใหปลายเดือนกันยายนนี้
๔.๓ ที่ป ระชุ มมีมติ ใ ห นัด ประชุมครั้งตอไปในวัน พุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลว ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

