บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙/ ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
อนุกรรมาธิการ
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
อนุกรรมาธิการ
๔. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
อนุกรรมาธิการ
๕. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
อนุกรรมาธิการ
๖. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
อนุกรรมาธิการ
๗. นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง
อนุกรรมาธิการ
๘. นายนท นิ่มสมบุญ
อนุกรรมาธิการ
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการผูลาการประชุม คือ
พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๑. นางสุจินดา ผองอักษร
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๒. นายสุขุม จิตรเจริญ
นักวิชาการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
๓. นางภาณี พานพล
นักวิชาการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
๔. นางสาวศรีทร มูลปญญา
นักวิชาการศึกษา สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ
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กรุงเทพมหานคร
๑. นางอมรา ศรีคช
๒. นายโกสิน เทศวงษ
๓. นายทัศนะ อําพันหอม
สํานักงบประมาณ
๑. นายพีระ ปญญาณธรรม
๒. นายบุญชู ประสพกิจถาวร

รองผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
เจาหนาที่สถิติ
นักวิเคราะหงบประมาณเชี่ยวชาญ
นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
เลื่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การผลักดันการจัดทําคลังความรูประชาชน
เลื่อนการพิจารณา
๓.๒ การวิจัยเรื่องสถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส (e-learning)
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดรายงานความคืบหนาการ
จัดทําผลงานการวิจัยใหที่ประชุมทราบวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่ไดจากการทําวิจัยมีดังนี้
๑. แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา และการใชระบบบริหารจัดการการเรียนรู
หรือ LMS ของประเทศ
สําหรับการบริหารจัดการการพัฒนาและการใช LMS ของประเทศไทย ควรใหเปนอิสระ
เนื่องจากความตองการระบบ LMS ของหนวยงานตางๆ มีความแตกตางตามลักษณะเฉพาะขององคกร
และบุคลากร เชน LMS สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ก็ไมเหมือนกับของระดับอุดมศึกษา และตางก็ไม
นาจะเหมือนกับการพัฒนาบุคลากรดวย e-Learning ของหนวยราชการรัฐวิสาหกิจและเอกชน
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๒. การพัฒนาตอยอด LMS กลางของประเทศ
๑) ในกรณีที่จะสงเสริมให LMS ที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย เชน
Moodle, LearnSquare หรือ Autor เปน LMS กลางของประเทศ ควรมีการจัดตั้งทีมศึกษาความสามารถ
และความเหมาะสมในดานตางๆ ไมวาจะเปนในดานเทคนิคหรือความเปนไปไดในการนําไปใช
๒) ในกรณีที่มีการพัฒนา LMS กลางของประเทศจริงก็ควรพัฒนาแคฟงกชั่น
พื้นฐานในระยะเริ่มแรกซึ่งสามารถทํางานหลักๆได เชน Registration, Tracking, Communication,
Delivery และ Testing โดยใหครอบคลุมการบริหารจัดการเนื้อหาและการสรางเนื้อหา หลังจากใชไป
ระยะหนึ่งก็ใหดําเนินการเก็บประเด็นปญหาหรือขอแนะนําจากผูใชเพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหเปน LMS
ที่สอดคลองกับความตองการของผูใชงานตอไป
๓) ควรจัดตั้งทีมเพื่อการศึกษา LMS ในลักษณะที่เปนซอฟตแวรในกลุม
โอเพนซอรส ซึ่งควรศึกษาใหครอบคลุมถึงความตองการที่หลากหลายและความสามารถในการปรับ
สภาพการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับหนวยงานที่ตองการนําไปใชรวมทั้งกําหนดผูดูแลระบบใหตอเมื่อ
ไดสงเสริมไปแลว
๓. แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาเนื้อหาสาระ (Content) ของประเทศ
๑) ควรสนับสนุนใหมีการแบงปนหรือแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระโดยเริ่มจากการ
ทําความเขาใจ ทําขอตกลง เพื่อรวมกันพัฒนาเนื้อหาสาระใหเปนไปในทิศทางเดียวกันไมวาจะเปนการ
สอนเสริมการเรียนการสอนหรือการเรียนออนไลนแบบไดปริญญา ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายรวมทั้ง
ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู อาจารยในบางสาขาวิชาได
๒) ควรมีการสํารวจและประเมินคุณภาพและปริมาณของ Courseware ที่ให
บริการอยูในปจจุบันเพื่อทําใหเห็นสภาพที่แทจริงวามีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากนอยเพียงไร
หาก Courseware เดิมมีคุณภาพอยูแลวก็ควรสงเสริมและขยายผลการใชอยางตอเนื่อง หากผลการสํารวจ
พบวาความรูใดที่ยังขาดแคลน Courseware จึงมีการสนับสนุนและพัฒนาอยางเรงดวนใหทันตอความ
ตองการใชงานตอไป
๔. แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของประเทศ
๑) การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับ e-Learning อาจมีหลาย
แนวทางซึ่งอาจเปนลักษณะของการจัดอบรมเพื่อใหความรูเอง หรือการใหทุนเพื่อการพัฒนา Courseware
รวม ทั้งอาจซื้อลิขสิทธิ์ Courseware ที่ดีจากตางประเทศเพื่อมาแปลงใหเปนภาษาไทย และ/หรือของ
ประเทศไทยอยางเหมาะสม
๒) ในกรณีที่เปนการจัดอบรมเพื่อใหความรู ควรเปนการสงเสริมใหแตละสวน
เขาใจบทบาทหนาที่และความสําเร็จของทีมพัฒนา Courseware รวมกันทั้งในดานเนื้อหา ดานเทคนิค
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หรือด า นการออกแบบการเรีย นการสอน หรื อ ออกแบบกราฟก ซึ่ งการพั ฒนาดังกล า วอาจจั ด ทําใน
ลักษณะที่เปนโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
๓) รัฐควรสนับสนุนงบประมาณ หรือโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
e-Learning ใหมาทํางานรวมกันเปนทีม เพื่อสรางสรรค Courseware ที่ตอบสนองพฤติกรรม ความสนใจ
และความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ
๕. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการสํารวจที่พบวายังมีความไมชัดเจนในการกําหนดความหมายของ
e-Learning เชน บางหนวยงานอาจจะตีความวาเว็บไซตที่นําเนื้อหาความรูใสก็เปน e-Learning ในขณะที่
บางหนวยงานความหมายของระบบ e-Learning จะตองมีระบบ LMS ดวยจึงจะนับเปน e-Learning
เปนตน ดังนั้นการกําหนดนิยามและขอบเขตของ e-Learning ใหชัดเจนนาจะเปน “ประเด็นสําคัญ” ของ
ประเทศไทยกอนแลวจึงใหหนวยงานเลือกวาหนวยงานของตนจัดอยูในขอบเขตใดของนิยาม e-Learning
ทั้งนี้ที่ประชุมมีขอสังเกตวา ขอความหรือคําศัพทตางๆ ที่ปรากฏในงานวิจัยควรมีการ
เขียนบทนิยามความหมายของแตละขอความและคําศัพทใหชัดเจน เพื่อใหผูศึกษาไดเขาใจถูกตองตรงกัน
โดยดร.จิรัชฌา วิเ ชียรป ญญา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ รับที่จะไปปรับปรุงแกไขงานวิจัยตาม
ขอสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
๓.๓ การชวยเหลือผูดอยโอกาสที่ขาดแคลนคอมพิวเตอรที่ตองขอรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เลื่อนการพิจารณา
๓.๔ โครงการสอนภาษาไทยใหผูที่ไมไดใชภาษาไทยเปนภาษาแม
เลื่อนการพิจารณา
๓.๕ ปญหาการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย
เลื่อนการพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาการจัดสรางโรงเรียนศึกษาสงเคราะหในกรุงเทพฯ
สื บ เนื่ อ งจากคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารได พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางการแก ไ ขป ญ หาและ
ชวยเหลือนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนกลางคันในกรุงเทพมหานคร โดยไดเขารวมประชุมหารือกับสวน
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกันที่จะสรางโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนดานวิชาชีพเพื่อใหเด็กดอยโอกาส เด็กที่ผิดพลาด
และออกจากโรงเรียนกลางคันไดเขามาศึกษาอยางตอเนื่องและมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได แตมีปญหา
เรื่องที่ดินและงบประมาณในการดําเนินการ ดังนั้น จึงไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
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ในเบื้องตนนายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกลาววา นายอาทร จันทวิมล
ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดรายงานใหทราบวาขณะนี้มีผูประสงคจะบริจาคที่ดินจํานวน
๖๐ ไร บริเวณถนนสุวินทวงศ เพื่อจัดสรางโรงเรียนศึกษาสงเคราะหดังกลาวแลว ซึ่งอยูในระหวางติดตอ
ประสานงาน สําหรับการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนมีความเห็นวาควรจะเนนใหมีทั้งการสอนสาย
สามัญถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และการสอนสายอาชีพ โดยแบงพื้นที่การสรางอาคารเรียนสายสามัญ
และอาชี พ ให ชั ด เจน และจั ด หลั ก สู ต รการฝ ก อาชี พ ระยะสั้ น ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมและใหภาคอุตสาหกรรมไดมีสวนรวมฝกอาชีพนักเรียนดวย เพื่อใหเด็กมีความชํานาญ
ในวิชาชีพและนําไปประกอบอาชีพสุจริตและพึ่งพาตนเองไดโดยไมเปนภาระตอสังคม เนื่องจากเด็กที่จะ
เรียนในสถานศึกษาแหงนี้เปนเด็กดอยโอกาส เด็กที่มีปญหาจากการติดยาเสพติด ปญหาครอบครัวและ
ตั้งครรภระหวางเรียนที่อาจตองออกจากโรงเรียนกลางคัน จึงทําใหเด็กไมสามารถกลับไปศึกษาตอใน
สถานศึกษาเดิมได สวนเด็กที่มีความสามารถที่จะเรียนสายสามัญตอในระดับที่สูงขึ้น ควรสงเสริมใหได
เรียนตอตามกระบวนการศึกษาตอไป
นางสุจินดา ผองอักษร ที่ปรึกษา สพฐ. กลาววา โครงการดังกลาววัตถุประสงคชัดเจนที่
จะพัฒนาเด็กดอยโอกาสกลุ มพิเศษโดยเนนดานวิชาชี พมากกว าวิชาการ ซึ่ งหลัก สูตรจะต องมีความ
ยืดหยุนโดยนําคุณธรรมจริยธรรมนําหนาและเพิ่มทักษะดานอาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กกอนออก
สูสังคม และควรมีงานรองรับใหแกเด็กกลุมนี้ดวย ซึ่งจะทําใหเด็กพึ่งตนเองและมีอาชีพ ดังนั้น ตองขอ
ความรวมมือจากทุกฝายทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ อาสาสมัครและผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
แนวคิดการสรางโรงเรียนแหงนี้อาจนํารูปแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะหและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ที่มีอยูมาปรับปรุงเพิ่มเติมหลักสูตรที่เนนดานสายอาชีพมากขึ้น อีกทั้งตองมีความเขมงวดในการดูแลเด็ก
ปรับรูปแบบกิจกรรมใหยืดหยุนเหมาะสมกับเด็ก และเนนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตองใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
รูปแบบนี้ อีกทั้งมีความเห็นวาควรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ เนื่องจากเด็กที่มี
ปญหาออกจากโรงเรียนกลางคันมีทั้งที่เรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดวย และการใหเด็กไดฝก
อาชีพระยะสั้นหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ ๓ นั้น อาจทําใหเด็กไมพรอมที่จะทํางาน ซึ่งมีตัวอยางของ
สถาบันไทย-เยอรมัน ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครที่มีความประสงครับเด็กที่ไมประสงคเรียนตอระดับ
ปริญญาตรีเขามาทํางาน ดังนั้น จึงควรจัดการศึกษา ๒ ระบบ คือ การศึกษาภาคบังคับที่เพิ่มสัดสวนการ
เรียนดานอาชีพ (ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖) และการศึกษาดานอาชีวศึกษาสําหรับผูไมประสงคเรียนตอ
ระดับปริญญา โดยใหประกาศนียบัตรรับรองผลการศึกษา สําหรับการดําเนินการอาจมีปญหาของความ
เชื่อมตอการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเรื่องปญหาคาใชจายรายหัวของนักเรียนทั้งในการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เนื่องจากมี
การสอนร ว มกั น โดยค า ใช จ า ยการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกับ อาชี ว ศึก ษาอาจเบิ ก ซ้ํ า ได แต คา ที่ พั ก ให เ บิ ก จาก
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ
นายโกสิ น เทศวงษ รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก การศึ ก ษา กล า วว า โรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครมี ๔๓๖ แหง นักเรียนจํานวน ๓๓๘,๐๐๐ คน โดยเปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
จํานวน ๖ แหง ซึ่งจะรับเด็กทุกคนเขาศึกษาตอโดยไมมีเงื่อนไข จํานวนเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ทั้งจากสาเหตุยายตามครอบครัวและปญหาสังคม นอกจากนี้ยังเปดโรงเรียนฝก
อาชีพระยะสั้นใหแกประชาชนทั่วไป เชน ชาง สปา เสริมสวย ทําอาหาร เปนตน และสําหรับเด็กที่ออก
จากโรงเรียนกลางคันสามารถที่จะกลับมาเรียนตอไดทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝกอาชีพ นอกจากนี้
กรุงเทพมหานครไดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทําโครงการเทศกิจพิทักษนักเรียนเพื่อตรวจติดตาม
และชวยเหลือนักเรียนที่หนีเรียนใหกลับมาเรียนตอ
นายบุญชู ประสพกิจถาวร ผูแทนจากสํานักงบประมาณ กลาววา การจัดหลักสูตรการ
เรียนควรใหเด็กไดเลือกวาจะเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ โดยเด็กที่ไดรับการฝก
อาชีพระยะสั้นและมีความชํานาญแลวควรใหประกาศนียบัตรรับรองการศึกษาเพื่อใชสมัครงานตอไป
และในกรณีที่เด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแลวหากประสงคจะเรียนสายอาชีพ ควรจัดรถ
รับ -ส ง ให เ รี ย นที่ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาที่ อ ยู ใ กล กั บ โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห แ ละให เ ด็ ก กลั บ มาพั ก ที่
โรงเรียน
จากนั้นที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
- การจัดใหเปนโรงเรียนประจําอาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กทั้งหญิง
และชาย ดังนั้น จึงควรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา
- การดํ า เนิ น การจั ด สร า งโรงเรี ย นมี ป ญ หาในด า นนโยบายที่ จ ะต อ งให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขารวมดําเนินการดวย เนื่องจากมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายรายหัวของ
นักเรียนในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายละเอียดขอมูลสถิติเด็กที่เขาเรียนและออกจากโรงเรียนกลางคันดวยสาเหตุตางๆ
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปนขอมูลที่
ใชประกอบการพิจารณาแนวทางแกไขปญหาที่ชัดเจนได ดังนั้น หนวยงานดังกลาวจึงควรมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังกลาวไว
- การสอนภาคทฤษฎีในวิชาตางๆ ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาเขา
มาชวยในการสอน ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายในการจัดทําหนังสือและการจางครูผูสอน
- การจัดทําโครงการสรางโรงเรียน ควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรใหมี
ความชัดเจนและมีลักษณะเชิงบูรณาการณ พรอมทั้งแสดงขอจํากัดและเงื่อนไขการจัดทําโครงการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปจัดทําโครงการกอสรางโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนราชประชานุเคราะหทั้ง ๒ ระบบ เพื่อนําโครงการ
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มาหารือในการประชุมครั้งตอไปกับคณะอนุกรรมาธิการและผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไมไดเขารวมประชุมดวยเนื่องจากติดภารกิจ ดังนี้
๑. ใหแบงพื้นที่สรางเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสวนหนึ่ง และพื้นที่สราง
โรงเรีย นอาชี ว ศึก ษาที่ ฝ ก อบรมและสรา งความชํา นาญในอาชีพ ให ส อดคล อ งกับ ความต อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมอีกสวนหนึ่งแยกออกจากกัน และ
๒. สรางโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเพียงแหงเดียว โดยใหรวมกับเครือขาย
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียน เพื่อรับ-สงนักเรียนไปเรียนและกลับมาพักที่
โรงเรียน
อนึ่ง ทั้ง ๒ ระบบมีเปาหมายใหเด็กไดรับการศึกษาและดูแลดานอาชีพใหเด็กเมื่อจบ
การศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการจัดการศึกษาของชุมชนมอแกน พรอมกับมอบคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนที่ขาด
แคลน ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ จังหวัดระนองและชุมพร
ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหเพิ่มสถานที่ศึกษาดูงานในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๓ ณ ศู น ยการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย อํา เภอหลังสวนและโรงเรีย นศึก ษา
สงเคราะหอําเภอหลังสวน และในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
๕.๒ นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ
ไดนําเสนอสรุปขอมูลและกิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานพรอมกับมอบคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียนที่
ขาดแคลน ณ จังหวัดปตตานี และจังหวัดเชียงราย ใหที่ประชุมไดรับทราบ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แจกในที่ประชุม)
๕.๓ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา
๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการ
และผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓
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