บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๔. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๕. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๖. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๗. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๘. นายนท นิ่มสมบุญ
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
นายอาทร จันทวิมล

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องตางๆ ดังนี้
๑.๑ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ ประธานและคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ
สื่ อ สารและโทรคมนาคม จะเดิ น ทางไปมอบคอมพิ ว เตอร ใ ห แ ก โ รงเรี ย นอนุ บ าลไทรโยค จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
๑.๒ ตามที่คณะกรรมาธิการไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม
ฟาหลวง” บานอาโยะอนามัย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยไดสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดหาสื่อวัสดุที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนในชุมชนนั้น ทางกศน.
แมฟาหลวงไดมีหนังสือขอบคุณคณะกรรมาธิการที่ไดใหความอนุเคราะหสนับสนุนงบประมาณ
๑.๓ ตามที่คณะกรรมาธิการไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอทราบความคืบหนาการ
จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ช าติ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ และการดํ า เนิ น งานตาม
ขอเสนอแนะของที่ประชุมสมัชชาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑนั้น ทางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดนํา
กราบเรียนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(นายสาทิตย วงศหนองเตย) ในฐานะสั่ง
และปฏิบัติราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบและสงเรื่องใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติพิจารณาแลว
๑.๔ เอกสารสรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานรถบัสอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ของสํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเขารวมประชุมหารือกับสวนราชการของจังหวัดกาญจนบุรีใน
ประเด็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพคนและ
ปญหารานเกมคอมพิวเตอร เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่
ประชุม
๑.๕ เอกสารของกรมการพัฒนาชุมชนเรื่อง “ของดี ๔ ภาค (รวมสุดยอดสินคา OTOP ชุมชน
ระดับ ๕ ดาว)” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
๑.๖ รายงานเรื่อง “เสรีภาพสื่อ...พัฒนาหรือทํารายสังคมไทย” จะไดจัดทําเปนรายงานเสนอตอที่
ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป
๑.๗ ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะกรรมาธิการมีกําหนดการเขารวมประชุมหารือ
ประเด็นปญหาการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษากับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองบั น ทึ ก การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑ / ๒๕๕๓ วั น พุ ธ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓
โดยไมมีการแกไข

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-Learning) ในสังคมไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-Learning) ในสังคมไทย” โดยนางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการไดรายงานวา
คณะวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสํารวจชุดแรกไปใหหนวยงานตางๆแลว ซึ่งดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการจะไดนําเสนอความคืบหนาการดําเนินงานใหที่ประชุมไดรับทราบในการ
ประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาจัดเตรียมโครงการเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ที่ประชุมไดพิจารณาจัดเตรียมโครงการเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
โดยนางจิตราภา สุนทรพิพิธ อนุกรรมาธิการ ไดรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมตามเอกสารที่ไดรับมาใหที่ประชุมทราบดังนี้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ โดยได รั บ มอบหมายจาก กทช.
ไดดําเนินการตามนโยบายของ กทช. ในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงภายใตกรอบ
ของแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓)
ซึ่งภายใตกรอบแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ ไดกําหนดเปาหมายในการจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยมุงเนนใหเกิดการดําเนินการขยายบริการโทรคมนาคม
เพื่อลดชองวางในการเขาถึงบริการโทรคมนาคมในระดับการเขาถึงแบบสาธารณะ มุงเนนการจัดใหมี
บริการโทรคมนาคมครอบคลุม ๒ ดาน คือ
๑. การสรางความทั่วถึงของบริการ ซึ่งจะเนนไปยังการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกทางดาน
บริการโทรคมนาคมที่เปนสาธารณะเปนสําคัญ
๒. การใชกลไกทางการเงินเพื่ออุดหนุนกลุมเปาหมายใหสามารถเขาถึงบริการโทรคมนาคมได
อยางพอสมควร
โดย กทช. ไดออกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๔๘ กําหนดใหผูรับใบอนุญาต คือ บมจ. ทีโอที และบมจ. กสท.โทรคมนาคม ตองจัดใหมีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามเปาหมาย ดังนี้
๑. การจัดใหมีโทรศัพทสาธารณะอยางนอย ๒ เลขหมาย ภายในหมูบานในชนบท ๖,๐๐๐ แหง
๒. จัดใหมีโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทสาธารณะอยางละ ๑ เลขหมายและรวมกันอยางนอย
๒ เลขหมาย ในสถานีอนามัย สถานศึกษา ศาสนสถาน จํานวน ๔,๐๐๐ แหง
๓. จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะอยางนอย ๑ เลขหมาย ในชุมชนที่มีรายไดนอย จํานวน ๒,๖๐๐ เลขหมาย

-๔-

๔.ใหการชวยเหลือการใช บริการโทรคมนาคมแกบุคคลและหนวยงานที่ให ความชวยเหลื อสังคม
จํานวน ๕,๐๐๐ เลขหมาย (ไดติดตั้งระบบโทรคมนาคมในโรงเรียน ตชด.)
๕. จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ดังนี้
๑) จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะสําหรับคนพิการใหสูงจากพื้น ๗๐ เซนติเมตร ในชุมชนจํานวน ๑
เครื่อง ตอโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ชนบทจํานวน ๕ เครื่อง
๒) จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะสําหรับผูพิการทางการไดยินจํานวน ๑ เครื่อง ตอโทรศัพทสาธารณะ
ในพื้นที่ชนบทจํานวน ๑๐ เครื่อง
๓) ใหมีแผนการจัดสรรเลขหมายโทรศัพทสําหรับคนพิการเพื่อประกอบการพิจารณาของกทช.
๖. จัดใหมีบัตรโทรศัพทแกคนพิการ คนชราที่มีรายไดนอยและผูมีรายไดนอย จํานวน ๑๐๐ บาท/คน/
เดือน จํานวนเดือนละไมเกิน ๑ ลานคน ระยะเวลา ๓๐ เดือน ซึ่งความรับผิดชอบในการจัดทําและแจกบัตร
โทรศั พท ในสวนของบมจ.ทีโอที รั บผิ ดชอบกลุมเปาหมาย ๗๐๐,๐๐๐ คน ครอบคลุม ๕๑ จังหวัด และ
บมจ.กสท. โทรคมนาคม รับผิดชอบกลุมเปาหมาย ๓๐๐,๐๐๐ คน ครอบคลุมพื้นที่ ๒๕ จังหวัด
ผลการดําเนินงานตามแผนแมบทฉบับนี้มีดังนี้
๑. การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะและบริการอํานวยความสะดวกแกผูพิการ
- บมจ. ที โอที จํ านวนที่ ต องติ ดตั้ ง คื อ ๓,๙๕๓ เครื่ อง ครอบคลุ ม ๕๑ จั งหวั ด ซึ่ งเป าหมายที่
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๖,๕๐๐ เครื่อง (เสนอขอเพิ่มจากเงื่อนไขที่กําหนด)
- บมจ. กสท. โทรคมนาคม จํ านวนที่ตองติดตั้ง คือ ๑,๖๒๘ เครื่ อง ครอบคลุม ๒๕ จังหวัด ซึ่ง
เปาหมายที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๑,๖๒๘ เครื่อง
๒. การแจกบัตรโทรศัพทแกกลุมเปาหมายทางสังคม
- บมจ. ทีโอที จํานวนที่ตองติดตั้ง คือ ๗๐๐,๐๐๐ คน ครอบคลุม ๕๑ จังหวัด ซึ่งเปาหมายที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ ใบ
- บมจ.กสท.โทรคมนาคม จํานวนที่ตองติดตั้ง คือ ๓๐๐,๐๐๐ คน ครอบคลุม ๒๕ จังหวัด ซึ่งเปาหมาย
ที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๒๒๕,๙๖๗ ใบ
สําหรับกรอบแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๒ ไดกําหนดกรอบที่จะบํารุงรักษาอุปกรณ
โทรคมนาคมที่ไดติดตั้งไวในระยะที่ ๑ ขยายบริการโทรคมนาคมสําหรับกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น และนําเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชในภารกิจการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมมากขึ้น เชน นําเทคโนโลยี WIMAX มาประยุกตใชในกิจการดานการศึกษา
สาธารณสุ ข และการจั ด ให มี บริก ารโทรคมนาคมเพื่อผูพิ ก าร ผูสู ง อายุ โดยมี เ ปา หมายและแผนการ
ดําเนินการดังนี้
๑. โครงการนํ าร องการใหบริก าร (TRS) สํ า หรับ กลุมผู บ กพร องทางการไดยิ นและผู บ กพรอง
ทางการพูด
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๒. โครงการสนับสนุนการขยายบริการขอมูลขาวสารในระบบเดซี่ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (สื่อ
หนังสือเสียงผานระบบเดซี่) สําหรับผูพิการทางสายตา ผูบกพรองทางการอานและผูสูงอายุ
๓. การจัดการฝกอบรมและเพิ่มทักษะในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับกลุมเปาหมาย
ผูดอยโอกาสทางสังคม คนพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยยากจน
สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๒ เฉพาะในสวนของการจัดใหมีบริการแกคนพิการ
ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส ดังนี้
๑. โครงการนํารองการใหบริการ (TRS) จัดในรูปแบบการถายทอดขอความเปนเสียง วีดิทัศนภาษามือ
เปนเสียงและเสียงเปนภาษามือผานอินเทอรเน็ต และการถายทอดขอความเปนเสียงและเสียงเปนขอความผาน
อินเทอรเน็ต โดยมีรูปแบบการดําเนินโครงการ คือ
การดําเนินโครงการป พ.ศ. ๒๕๕๒ (ระยะที่ ๑) เปนการวิจัยแนวทางการจัดทํา TRS รวมมือระหวาง
กทช. กับเนคเทค งบประมาณวิจัย ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท โดยกลุมไดรับประโยชน คือผูบกพรองทางการไดยิน
และการพูด จํานวน ๑๐๐,๑๕๗ คน (ไมรวมผูไรกลองเสียง และกลุมอื่นๆ สวนทิศทางการดําเนินโครงการป
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ระยะที่ ๒) มีกรอบการดําเนินงาน ๒๐ เดือน
๒. โครงการสนั บสนุ นการขยายบริ การขอมูลขาวสารในระบบเดซี่ผานระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
(หองสมุดทางโทรศัพทระบบเดซี่ (๑๔๑๔))
เปนการจัดใหบริการหองสมุดเสียงทางโทรศัพทอัตโนมัติ คือ การนําขอมูลขาวสารตางๆมาแปรให
อยูในรูปของหนังสือเสียงและใหบริการทางโทรศัพท โดยบรรจุไวในคลังขอมูลซึ่งมีการบริหารจัดการแบบ
หองสมุด สามารถเลือกใชบริการไดตามความตองการและไมจํากัดเฉพาะคนตาบอดเทานั้น โดยไมตองใช
อุปกรณพิเศษอื่นใด สวนทิศทางการดําเนินโครงการในระยะที่ ๒ จะมีการประชาสัมพันธโครงการ ขยายคูสาย
เพื่อรองรับบริการเปน ๑๕๐ คูสาย ปรับปรุงและพัฒนา Software การเพิ่มเนื้อหาเขาสูระบบจํานวน ๓,๑๒๐
ชั่วโมง เพิ่มเนื้อหาตําราเรียน และเพิ่มชองทางการเขาถึงหนังสือเสียงในรูปแบบ Web Services บนพื้นฐานของ
Audio Based และ Text Based
๓. โครงการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอดทั่วประเทศ เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ เปนความรวมมือระหวาง
สํ านั กงาน กทช. และสมาคมคนตาบอดแห งประเทศไทย โดยสํ านั กงาน กทช. สนั บสนุ นงบประมาณ
๔,๓๗๗,๒๐๐ บาท และสมาคมคนตาบอดแหงประเทศไทยรับผิดชอบดานการฝกอบรมใหแกกลุมเปาหมาย
ทั่วประเทศ ซึ่งตองจัดหาอุปกรณเพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการฝกอบรม ๓ หลักสูตร สําหรับทิศทางการ
ดําเนินงานในระยะที่ ๒ จะเนนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการสงเสริมการประกอบอาชีพและหลักสูตรดาน
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนสําคัญใหแกคนตาบอดจํานวน ๕๔๐ คน สนับสนุนใหใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง และจัดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนความรูใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย
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อนึ่ ง แผนการดํ าเนิ นโครงการจั ดให มี บริ ก ารโทรคมนาคมสํ าหรั บกลุ มเป าหมายทางสั งคม ป
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเพิ่มเติมจากโครงการเดิม คือ
๑. โครงการ ICT เพื่อผูปวยในโรงพยาบาล โดยกทช.มีแผนที่จะขยายการฝกอบรม สงเสริม การพัฒนา
ทักษะการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทางสังคมใหมากขึ้น โดย
รวมมือกับมูลนิธิกระจกเงา
๒. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการนําการสนทนาแบบองครวมมาใชในประเทศไทย เปนการ
สื่อสารสองทางระหวางบุคคลตั้งแต ๒ คนขึ้นไปที่อยูตางที่กันโดยใชเสียง วีดิทัศน และขอความพรอมๆกัน
ซึ่งสามารถกอใหเกิดประโยชนตอกิจการโทรคมนาคมแลวยังรวมถึงกลุมผูพิการทางการไดยิน คนชรา รวมถึง
คนทั่วไป และประโยชนตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เกิดจากการใช Real – Time Text ซึ่งทํางานบน
พื้นฐานของอินเทอรเน็ตโปรโตคอล กอใหเกิดบริการใหมๆ
จากนั้ นที่ ประชุ มได แสดงความคิ ดเห็ นว า เมื่ อได พิ จารณาสรุ ปการดํ าเนิ นงานแล วจะเห็ นได ว า
ผูรับผิดชอบโครงการไมสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน การจัดบริการยังไมครอบคลุมถึง
ผูพิการทุกประเภทและผูดอยโอกาสทั้งในเรื่องของรูปแบบการใหบริการและการจัดใหมีอุปกรณเทคโนโลยี
เชน คอมพิวเตอรหรือระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน ซึ่ง กทช. ควรสนับสนุนใหมีการจัดทํา contain
บรรจุในคลังความรู ประชาชนแห งชาติและสนับสนุ นโครงการ ICT ให แก ผูด อยโอกาสและผูพิ การให
ครอบคลุม รวมทั้งควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใหทําหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพื่อขอเขา
พบปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ USO เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริงกับผูดอยโอกาสที่ไม
สามารถเขาถึงการใชโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทั่วถึงและเพื่อเปนการขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมไดเรียนรูอยางตอเนื่อง ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ไดนําเสนอพาวเวอรพอยท
สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการตอที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
เนื้อหาและรูปแบบในบางประการ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหนางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ เลขานุการ
คณะอนุกรรมาธิการ ไปดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม
๕.๒ ประธานไดปรึกษาหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําคลังความรูแหงชาติกับการปฏิรูป
การศึกษาระยะที่ ๒ ซึ่งจะกอประโยชนใหกับการศึกษาของเยาวชนไทยทุกระดับและทุกประเภท โดยจะ
จัดในรูปแบบการสัมมนาในวันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยในการสัมมนาวิทยากรประกอบดวย
- เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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- เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)
- ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
กลาวรายงานโดย นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานคณะกรรมาธิการ
กลาวเปดโดย นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถา
ดําเนินการอภิปรายโดย นายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคณะกรรมาธิการ
สําหรับผูเขารวมการสัมมนาประกอบดวยผูบริหารดานการศึกษา จํานวน ๑๒๐ คน
๕.๓ ที่ประชุมไดกําหนดแผนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ดังนี้
๑) วันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ศึกษาดูงานศูนยหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑพรอม
มอบคอมพิวเตอร ณ จังหวัดเลย
๒) วันที่ ๒๕ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดําเนินงานจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ณ โรงเรียนวังไกลกังวล
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๓) วั น ที่ ๑๑ – ๑๒ มี น าคม ๒๕๕๓ ศึ ก ษาดู ง านและมอบคอมพิ ว เตอร ณ จั ง หวั ด
สกลนคร
๕.๔ ที่ประชุมมีมติ ใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
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