บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
๓. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
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
นางสาวลดารัตน จันทรโมลี

(ลาการประชุม)

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

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑.๑ หนังสือพิมพแนวหนาไดจัดทําคอลัมนสถานีพัฒนาสังคมขึ้น ซึ่งเปนคอลัมนประจําทุกวัน
เสาร ดังนั้น จึงขอความรวมมือทุกทานที่มีขอมูลที่จะนําเสนอสามารถสงบทความไดที่กองบรรณาธิการ
๑.๒ คณะกรรมาธิการมีกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได ม อบหมายให ดร.จิ รั ช ฌา วิ เ ชี ย รป ญ ญา ที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
ดําเนินการติดตอประสานงานสถานที่ศึกษาดูงานภายในประเทศมาเลเซีย
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีการ
แกไขดังนี้
หนา ๑ บรรทัดที่ ๔ แกไขจาก “ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๓” เปน “ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๓”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับและ
ทุกประเภทในสังคมไทย” ในวันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับ
และทุกประเภทในสังคมไทย” ในวันจันทรที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยการสัมมนาครั้งนี้ไดประสานให
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนํา content มาจัดแสดงภายในงานสัมมนาเพื่อเปนตัวอยางใหที่ประชุมสัมมนาได
พิจารณา และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดมาจัดนิทรรศการดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย”
ที่ประชุมไดพิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย” สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดรายงานความคืบหนาการจัดทําวิจัย
ใหที่ประชุมทราบวา การแจกแบบสํารวจชุดที่ ๒ จะใหกับผูดูแลศูนย E-learning ผูเรียนหรือผูใช และ
อาจารยที่จัดทํา เพื่อเก็บขอมูลดานระบบ E-learning และระบบดําเนินการ เพื่อประมวลปญหาและความ
ตองการของมหาวิทยาลัยวามีอยางไรบาง โดยในสวนของผูเรียนอาจมีปญหาการเก็บขอมูล เนื่องจากอยู
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ในชวงปดภาคเรียนของนักเรียน ซึ่งอาจตองสงแบบสํารวจทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใหครูชวย
ประสานกับนักเรียนเชนเดียวกับกรณีของเจาหนาที่ในกระทรวงตางๆ
อนึ่ง ที่ประชุมมีความเห็นวาควรจัดทํารายงานเลมเล็ก โดยเนื้อหาประกอบดวยขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามและรายชื่อเว็บไซตสาธารณะเพื่อการเรียนรู ซึ่งเปนการเรียนทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปน
แบบแหลงเรียนรูใหแกประชาชนและพัฒนาการเรียนการสอนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยจะระบุวา
เว็บไซตตางๆ มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบาง
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห จั ด ทํ า รายงานดั ง กล า ว โดยใช ชื่ อ ว า “รายงาน
สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส (E-learning) ในสังคมไทย” และไดมอบหมายใหอนุ
กรรมาธิการคนหาขอมูลเกี่ยวกับเว็บไซต thaiteachers.tv ซึ่งเปนแหลงที่นําเสนอเทคนิคการเรียนการสอน
และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน และเปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางครู เพื่อสํารวจวามีแหลง
เรียนรูหรือบทเรียนที่ใชสอนหรือไม ทั้งนี้ นายชาญณรงค ลักษณียนาวิน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
จะไดรวบรวมรายชื่อเว็บไซตที่มีลักษณะดังกลาวซึ่งสามารถนํา content มาประยุกตใชไดใหที่ประชุม
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓

