บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๒๗ 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. นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
นายนท นิ่มสมบุญ

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอาทร จันทวิมล
๒. นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ
๓. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบเรื่องตางๆ ดังนี้
๑.๑ ประธานคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม มีกําหนดการเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นการจัดการศึกษาดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
๑.๒ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคมฯ มีกําหนดการเขารวมประชุมหารือประเด็นปญหาการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษากับ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสอบ
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
๑.๓ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมาธิการมีกําหนดการประชุมหารือกับเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ USO เพื่อใหเกิดประโยชนอยาง
แทจริงกับผูดอยโอกาสที่ไมสามารถเขาถึงการใชโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทั่วถึงและ
เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
๑.๔ คณะอนุกรรมาธิการมีกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดาน e-learning ณ จังหวัดสงขลา
และประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยไดมอบหมายใหดร.จิรัชฌา วิเชียร
ปญญา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการไปดําเนินการจัดทํารางกําหนดการมาเสนอตอที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองบั น ทึ ก การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ / ๒๕๕๓ วั น พุ ธ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๖ บรรทัดที่ ๑๔ แกไขคําวา “contain” เปน “content”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาติดตามโครงการตนแบบศูนยความรูประชาชน
ที่ประชุม ได พิ จ ารณาติด ตามโครงการตน แบบศูน ย ค วามรู ป ระชาชน โดยได กํา หนดจั ด การ
สัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับและทุกประเภทในสังคมไทย” ในวันจันทรที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมไดเพิ่ม เลขาธิการสภาการศึกษา เปนวิทยากรรวมอภิปรายในหัวขอ
“แนวทางการจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสในสังคมไทย” ซึ่งรายละเอียดกําหนดการมีดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
-ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา
- กลาวรายงานโดย นางยุวดี นิ่มสมบุญ
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ

-๓-

เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ นาฬิกา

เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๑.๔๕ นาฬิกา

เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา

และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
- กลาวเปดการสัมมนาโดย นายประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา
- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การจัดทําคลังความรูแหงชาติกับการ
ปฏิรูปการศึกษาระยะที่ ๒”
โดย นายชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- อภิปรายเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสใน
สังคมไทย” โดย
 เฉลียว อยูสีมารักษ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
 นายสุเมธ แยมนุน
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 นายอภิชาติ จีระวุฒิ
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
 รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ
เลขาธิการสภาการศึกษา
 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(องคการมหาชน)
 ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค)
ดําเนินการอภิปรายโดย นายอนันต วรธิตพิ งศ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
และประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ
ผูดอยโอกาส
- เวทีซักถาม

-๔-

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา

- รับประทานอาหารกลางวัน
- สรุปประเด็นหารือและกลาวปดการสัมมนา
โดยนายอนันต วรธิติพงศ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวยผูแทนภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของกับเยาวชน
และสื่อมวลชน
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย” โดยดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดรายงานใหที่
ประชุมทราบวา ไดจัดสงแบบสํารวจชุดแรกจํานวน ๑๘๐ ชุด ไปยังหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของแลว คือ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงตางๆ มหาวิทยาลัยจากไซเบอรยู และธนาคาร
รวมทั้งบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จั ด การการเรี ย นรู ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (LMS) โดยข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ตอบกลั บ มานั้ น ส ว นมากใช
E-learning และตองการใหมี LMS ที่ไดมาตรฐานและ open solf จึงไดสงแบบสํารวจชุดที่สองใหตอบ
ตอไป และจะไดสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหไดขอมูล
อีกทางหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจก) อนึ่ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีองคกร
กลางในการบริหารจัดการและพัฒนา content และการจัด E-learning ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
จากนั้นที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
- การจัดทําแบบสอบถามในชุดตอไปควรระบุชื่อและตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามดวยทุกครั้ง
เพื่อใหไดขอมูลถูกตองครบถวนตามวัตถุประสงค
- การวิ จั ย ควรเน น E-learning ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑ – ๖ และการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และขณะนี้ มี ค วามต อ งการ content เป น จํ า นวนมาก โดยในส ว นของ
กรุงเทพมหานครอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา อีกทั้งการดําเนินงาน LMS ควรระมัดระวังคาใชจายใน
การดําเนินงาน
- การสัมภาษณเชิงลึกควรเพิ่มเติมหนวยงานดังนี้
หนวยงานราชการ
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-๕-

๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔. เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๕. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ผูผลิต
๗. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)
๘. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
ผูใช
๙. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๐. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๑. โรงเรียนรัฐบาล ๕ แหง
๑๒. โรงเรียนเอกชน ๕ แหง
ทั้งนี้ คณะวิจัยจะไดนําขอเสนอแนะดังกลาวไปดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาจัดเตรียมโครงการเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ที่ประชุมไดพิจารณาจัดเตรียมโครงการเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
โดยคณะกรรมาธิการจะไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการใหที่ประชุม กทช.ไดรับ
ทราบพรอมทั้งนําเสนอโครงการตางๆของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อใหพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ ดวยคณะกรรมาธิการมีกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมอง
และปญญาจังหวัดราชบุรี จึงไดมอบคอมพิวเตอรใหกับสถานสงเคราะหเพื่อนําไปพัฒนาเด็กพิการทาง
สมอง ซึ่งเปนกรณีศึกษาวาคอมพิวเตอรสามารถใชพัฒนาเด็กไดหรือไม หากใชไดจริงจะไดนําเสนอตอ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเพื่อดําเนินการตอไป
๖.๒ ที่ประชุมไดหารือกรณีการชวยเหลือประชาชนในประเทศเฮติที่ไดรับความเดือดรอนจาก
การเกิดแผนดินไหว โดยมีผูบาดเจ็บเปนจํานวนมากที่ตองการความชวยเหลือ ซึ่งพิจารณาเห็นวาไมเทา
ไมค้ํายันเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอผูปวยดังกลาว ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจะไดขอหารือตอที่ประชุม
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการบริจาคไมเทาค้ํายันเพื่อสงไปชวยเหลือผูบาดเจ็บตอไป

-๖-

๖.๓ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

