บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ 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
๑. นายชาญณรงค ลักษณียนาวิน
๒. นายจิระ จิรัจฉริยากูล
๓. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมครั้งนี้มีเอกสารแจกดังนี้
๑.๑ ตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดสงขอเสนอแนะการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกสตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ใหกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารพิจารณานั้น กระทรวงศึกษาไดพิจารณาขอเสนอแนะการจัดทําสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสมายัง
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แจกตอที่ประชุม
๑.๒ เอกสารข า วการประกาศจั ด ตั้ง สมาคมอธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทย (สอท.) ดํ า เนิ น งาน
Admissions ปการศึกษา ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุม
๑.๓ เอกสารสรุปการเดินทางเขารวมประชุมหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ในประเด็นการดําเนินงานโครงการ USO เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แจกตอที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองบั น ทึก การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๓ / ๒๕๕๓ วั น พุ ธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๔ บรรทัดที่ ๑๘ แกไขคําวา “open solf” เปน “open source”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับและ
ทุกประเภทในสังคมไทย” วันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับและ
ทุกประเภทในสังคมไทย” ในวันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยที่ประชุมไดแกไขกําหนดการสัมมนา
เปนดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
-ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ นาฬิกา
- กลาวรายงานโดย นางยุวดี นิ่มสมบุญ
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส วุฒิสภา
เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา
- กลาวเปดการสัมมนาโดย นายประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา

-๓-

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา

- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การจัดทําคลังความรูแหงชาติกับการ
ปฏิรูปการศึกษาระยะที่ ๒”
โดย นายชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
- อภิปรายเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสใน
สังคมไทย” โดย
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
 เลขาธิการสภาการศึกษา
 ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(องคการมหาชน)
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค)
ดําเนินการอภิปรายโดย นายอนันต วรธิตพิ งศ
รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
- รับประทานอาหารกลางวัน
- สรุปประเด็นหารือและกลาวปดการสัมมนา
โดยนายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคณะกรรมาธิการ และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส

หมายเหตุ อาหารวางและอาหารกลางวันในหองประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย” โดยดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดรายงานใหที่
ประชุมทราบวา ในสัปดาหตอไปจะจัดสงแบบสํารวจใหแกผูผลิตและผูใช ซึ่งในชวงที่สามของการวิจัย

-๔-

จะประชุมกลุมยอยและสัมภาษณเชิงลึกนักวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะวิจัย
จัดทําสรุปรายละเอียดการสงแบบสํารวจทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหที่ประชุมทราบดวย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ ตามที่คณะกรรมาธิการไดเขารวมประชุมหารือกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ในประเด็นการดําเนินงานโครงการ USO เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ นั้น ที่ประชุมมีความเห็นวาควร
มีการตรวจสอบการดําเนินงานโครงการดังกลาววามีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร อีกทั้งควรใหสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติไดเขามามีสวนรวมกับโครงการมอบคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่
ขาดแคลนซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการดวย โดยควรใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสนอโครงการตอ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติพิจารณา
๕.๒ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐
นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

