บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผูสงู อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส วุฒิสภา
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๓
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๓. นางสาวลดารัตน จันทรโมลี
๔. นางศรีสุกิจ ศุลีพร
๕. นายประสิทธิ์ จันทรประทีปฉาย
๖. นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร
๗. นางสาวอรุณโรจน เลี่ยมทอง
๘. นายนท นิ่มสมบุญ
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม คือ
พลตํารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี

รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม คือ
นายอาทร จันทวิมล

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูมาชี้แจง คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑. นางมาริสา โกเศยะโยธิน
๒. นางกรแกว พรหมจิระประวัติ
๓. นายสมิต วิโรจนวรรณ
๔. นางสาวออมเดือน ศรีถาน

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ กศน.
ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.
นั กวิ ชาการคอมพิ วเตอร ๘ ชํ านาญการพิ เศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เจาพนักงานชํานาญการ
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๕. นางสาวพัชรินทร อินทรทัต
พนักงานปฏิบัติการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
นางมิ่งขวัญ คงเจริญ
ผูเชี่ยวชาญ สทส.
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายปรีชาญ เดชศรี
รองผู อํ า นวยการสถาบั น ส ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๑. นายนิพนธ จงวิชิต
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนการจัดบริการ
โทรคมนาคม
๒. นางสาวกัญจนชยากร เชยชม
พนักงานสวนนโยบายและแผน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑. นายบุญชัย โสวรรณวณิชกุล
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. นางประไพพิศ มงคลรัตน
ผูอํานวยการสํานักบริหารวิชาการ
๓. นางสาวขนิษฐา วงศวิเศษ
เจาหนาที่สํานักบริหารวิชาการ
เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่ออนุกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองบั น ทึ ก การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๘ / ๒๕๕๓ วั น พุ ธ ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๕๓
โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา ๓ บรรทัดที่ ๒๔ แกไขจาก “Multimedia Univercity” เปน “Multimedia University”
ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทําคลังความรูประชาชน
ที่ประชุมไดพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดทําคลังความรูประชาชน โดยเชิญผูแทนจากหนวยงาน
ตางๆที่เกี่ยวของเขารวมประชุม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ในเบื้องตนนายบุญชั ย โสวรรณวณิชกุล รองอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา การจัด
e – learning ที่ยั่งยืนตองมีหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของรวมมือกันทํา เนื่องจาก content ที่มีอยูเปนจํานวนมากและ
มีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา อีกทั้งควรมีเทคโนโลยีสนับสนุนการดําเนินการ ซึ่งจุฬาลงกรณไดพัฒนา
ดาน e – Learning ใหมีความคลองตัวและสะดวกยิ่งขึ้นโดยเนนหลักสูตรดานอุดมศึกษา นอกจากนี้ยัง
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เสริมสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตโดยการเผยแพรความรูแกสังคมผานรูปแบบตางๆมากมาย เชน
E- journals เปนบริการที่เผยแพรวารสารทางวิชาการของคณาจารยดานตางๆ ในรูปแบบของวารสาร
อิเล็กทรอนิกสใหกับทุกหนวยงานในประเทศไทย การจัดทํา CU gateway เปนการจัดการเรียนการสอน
แบบ self learning ซึ่งเปนการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนําผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
วิทยานิพนธของนิสิตจุฬาที่นาสนใจไปผลิตเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรใหแกบุคลากรจุฬาฯ และผู
ที่สนใจทั่วไป การจัดทํา E – books เปนการเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารยในรูปแบบของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกสใหกับทุกหนวยงาน และจัดทํา open learning ของคณะครุศาสตร ซึ่งขณะนี้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูในระหวางการจัดตั้งหนวยนวัตกรรมความรูที่จะเปนประโยชนตอทุกคน
นอกจากนี้ยังไดรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการอบรมครูและทําสื่อใหกับครู
และนักเรียนไปใชประกอบการเรียนการสอน และมีสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยมีอาจารยมา
สอนและตอบปญหาของเด็ก จุฬาลงกรณจะไดรวมมือกับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จัดทํา
โครงการแพลทฟอรมเซอไวเวอร เนื่องจากมีเงินทุนสนับสนุนการเผยแพรและสามารถเผยแพรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเปนการถายภาพเคลื่อนไหวการสอนของครูในรูปแบบ VDO หรือ CD ซึ่งจุฬาลงกรณ
จะเปนผูจัดทําและควบคุมเนื้อหาการสอนดังกลาว และในอนาคตสามารถที่จะทํารวมกับบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาของสํานักงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งขอจํากัดการดําเนินงานจัดทําเว็บไซตคลังความรูกลาง คือ การเขาถึง
เทคโนโลยีของประชาชนที่มีไมทั่วถึง เชน ใชไมเปน หรือเขาถึงไดยากลําบาก ซึ่งควรนําสื่ออื่นๆเขามา
ชวยเหลือ เชน โทรทัศน โทรศัพทมือถือ เปนตน เพื่อใหเกิดประโยชนอยางแทจริง อีกทั้งปญหาการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของสื่อที่จะนํามาเผยแพร โดยควรเนนใหผูผลิตสื่อไดตระหนักวาความรูเปนของสาธารณะ
ที่จะเผยแพรและนํามาพัฒนาตอยอดได ประกอบกับการสราง content ตองใชเวลานาน จึงอาจใชผาน
www.youtube.com
นางมาริสา โกเศยะโยธิน ผู อํ า นวยการศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
กลุมเปาหมายพิเศษ กศน. ไดกลาววา กศน.มีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนใหกับผูดอยโอกาสและคน
พิการ การจัดทําสื่อการเรียนการสอนทั้งทางโทรทัศน เว็บไซต ETV และจัดทําสื่ออักษรเบลลเผยแพรทาง
เว็บไซต www.bel.in.th ซึ่งไดมีหนวยงานอื่นมาขอใชดวย สําหรับเด็กเรรอนไดดําเนินการ ๑๗ จังหวัด โดยไดมี
การสํารวจและทํางานรวมกับมูลนิธิตางๆและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยจัดการสอนทักษะชีวิต การเขาคาย
และอบรมครูที่ดูแลเด็กและทํางานรวมกับเด็ก สําหรับครูสอนคนพิการไดจัดสรรงบประมาณจางครูมาสอน
เฉพาะแตยังไมเพียงพอเนื่องจากคนพิการมีหลายประเภทดวยกันซึ่งมีความตองการครูเฉพาะดานมาสอน สวน
ผูสูงอายุไดจัดบริการความรูผานทั้งสื่อโทรทัศน วิทยุ เว็บไซต ซึ่งเปนความรูเกี่ยวกับทักษะชีวิต การศึกษา
ตอเนื่อง การศึกษาพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งกศน. มีศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทางไกลไทยคม และสถาบันผาที่ไดรวบรวมองคความรูไวตามภูมิภาคตางๆ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตตามภูมิภาค
ตางๆ
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นายสมิต วิโรจนวรรณ ผูแทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา ควรมีคณะทํางานเพื่อ
กําหนดรูปแบบของเว็บไซตคลังความรูกลางและเนื้อหาองคความรูตางๆที่จะบรรจุในเว็บดังกลาว จากนั้นให
ประสานกั บกระทรวงตางๆ และหนวยงานอื่นทั้งของรัฐและเอกชน เพื่ อที่ จะใหมีการเป ดองค ความรูของ
หน วยงานให แก เว็ บไซตกลางที่จะเชื่ อมโยงขอมูลเผยแพรแกประชาชน การจัดทํา content ในปจจุบั นของ
หนวยงานไดมุงเนนเรื่องที่ยากเพื่อใหเด็กไดเรียนรูเพิ่มเติมดวยตนเอง สําหรับความรูปกติไดทํา e-learning
รวมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบังจัดทําวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และกระทรวงศึกษาธิการไดจัดจางใหสํานักงาน
ส งเสริ มอุ ตสาหกรรมซอฟต แวร แ ห งชาติ (องค การมหาชน)จั ดทํ าสื่ อความรู ตั้ งแต ประถมศึ กษาป ที่
๑ – มัธยมศึกษาปที่ ๖ สําหรับขอจํากัดในการดําเนินงานคลังความรูกลาง คือ เนื้อหาที่ใชเทคโนโลยีเปนแบบ
open ที่สามารถนํามาพัฒนาไดหรือไม และมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม อีกทั้งชองทางเชื่อมโยงไป
ยังเว็บกลางนั้นมีความเร็วเพียงพอหรือไม ซึ่งหากเขาถึงไดยากอาจนํามาเขา webtotal ของเว็บคลังความรูกลาง
ดังนั้น ควรสํารวจกลุมเปาหมายกอนเพื่อใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายจากนั้นคัดกรองและจัดกลุม
ซึ่งจะเขาสูมาตรฐานดานเทคนิคตอไป เพื่อสามารถแลกเปลี่ยน content ในระบบไดและมีเนื้อหาที่ไดมาตรฐาน
ถูกตองและเปนประโยชนตอกลุมเปาหมาย
นายปรีชาญ เดชศรี รองผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา
ขณะนี้สถาบันฯไดรวมดําเนินการกับกระทรวงศึกษาธิการในการดูแลองคความรูใหกระจายอยางทั่วถึงและได
ทดลองทําหนวยงานกลาง (link house) เพื่อเปนแหลงและองคความรูเผยแพรไปสูโรงเรียน ซึ่งขอจํากัดการ
ดําเนินงาน คือ การเขาสูแหลงความรูออนไลนของแตละหนวยงานมีจํากัด ดังนั้น ควรทําแบบออฟไลนเผยแพร
ใหโรงเรียน เนื่องจากทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร
นางมิ่งขวัญ คงเจริญ ผูแทนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กลาววา
สํานักงานไดจัดทํา I – NET และ O – NET และมีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีขอสอบเทียบเคียง
O – NET ใหนักเรียนทดลองทําในแตละโรงเรียนที่คัดเลือกประมาณ ๑๐๐ แหง พรอมคอมพิวเตอร โดยใช
งบประมาณของรัฐบาลดําเนินการประมาณ ๘๐ ลานบาท ซึ่งเกิดปญหา คือ ระบบลมแกไขไมได ไมมีเจาหนาที่
ดูแล และไมสามารถตอบสนองนักเรียนที่ตองการใชไดอยางสมบูรณ โรงเรียนบางแหงบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) ไดเขามาชวยเหลือ สําหรับโครงการป ๒๕๕๔ จะทํา e-exam รวมกับกศน. โดยใหอาจารยผสู อน
เปนผูออกขอสอบ ซึ่งจะทําใหการศึกษากระจายมากยิ่งขึ้น
นายนิพนธ จงวิชิต ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนการจัดบริการโทรคมนาคม กลาววา กทช.
สามารถให การส งเสริ มประชาชนในชนบทให สามารถเข าถึ งคลั งความรู กลางได โดยให การสนั บสนุ น
งบประมาณดําเนินการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวอาจทําเปนโครงการนํารองเพื่อทดลองทําโดยมีเจาภาพที่ชัดเจน
และทํ า MOU ร วมกั นระหว างหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง โดยทํ าเฉพาะเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งก อนที่ จะขยายไปทุ ก
กลุมเปาหมาย โดยคัดเลือกซอฟแวรเขามาในระบบและทดลองใชระยะหนึ่ง หากสําเร็จใหดําเนินการทั้งประเทศ
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
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จากนั้นที่ประชุมไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
- ประเทศไทยมี e-learning อยูเปนจํานวนมาก แตมีคุณภาพที่ไมไดมาตรฐาน และคนไมรูจักและไม
สามารถใชประโยชนได ดังนั้น จึงควรนํา e-learning ของแตละหนวยงานที่ดําเนินการอยูแลวมารวบรวมใหอยูใน
เว็บไซตเดียวกัน โดยใหสามารถเชื่อมโยงถึงกันได ซึ่งจะไดเปนความรูที่มีมาตรฐานและเปนคลังความรูกลาง
ที่สะดวกตอการสืบคนและสามารถใหคนที่มีแหลงความรูไดนําความรูมาไวในเว็บไซตกลางนี้ แตตองมีระบบ
ควบคุมตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย
- คลังความรูที่จะดําเนินการจัดทํานั้นเปนการนําเนื้อหาวิชาตางๆมาทําในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทั้ง
ออนไลนและออฟไลน เพื่อสรางความสนใจใหแกกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได
ทุกกลุมโดยจะสามารถใชไดทั้งที่บานหรือศูนยการเรียนรูชุมชนที่มีอยูทุกแหงในทุกตําบลหรืออําเภอตาม
โครงการของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารและกระทรวงศึ กษาธิ การ โดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเปนผูสนับสนุนเครือขาย
- การจัดทํา e-learning ประกอบดวย ๑.content ๒.LMS และ ๓. สื่อทั้งแบบออนไลนและ
ออฟไลน และเนื่องจากมาตรฐานความรูเปนทฤษฎีเดียวกัน ดังนั้น จึงควรทํา content รวมกันและสราง
เปนcontent กลาง โดยโรงเรียนสามารถนําไปใชผานระบบแลนดของตนเองได
- ใน www.discoveryeduction.com มีวิชาความรูพื้นฐานที่นักเรียนไทยตองเรียนอยูบางแลว
ดังนั้น ในบางวิชาจึงไมจําเปนตองสรางเนื้อหาขึ้นมาใหม แตบางวิชาตองสรางเพิ่ม เชน วิชาภาษาไทย
ประวัติศาสตร เปนตน และในขณะนี้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและบริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ได
ดํ า เนิ น การทํ า คลั ง ความรู อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ อนไลน แ ล ว แต สิ่ ง นี้ ไ ม ส ามารถเข า ถึ ง โรงเรี ย นที่ ไ ม มี
อิ น เทอร เ น็ ต หรื อ ไม มี ง บประมาณซื้ อ content ดั ง นั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ควรซื้ อ content
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวเพื่อเผยแพรทางโทรทัศนหรือจัดซื้อแผนcontent แจกใหแกโรงเรียน
- การจัดทําคลังความรูภายหลังที่ไดผลักดันเปนนโยบายของรัฐบาลแลวจะตองดําเนินการคัด
กรองเนื้อหาจากที่มีอยู หรือการสรางเนื้อหาขึ้นมาใหมโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของแตละหนวยงาน
ดําเนินการโดยอาจจัดการประกวดและคัดเลือก
อนึ่ง ที่ประชุมไดขอความรวมมือจากทุกหนวยงานที่เขารวมการประชุมในครั้งนี้จัดสงขอมูล
ฐานขอมูลองคความรูอิเล็กทรอนิกสที่แตละหนวยงานจัดทําใหแกคณะอนุกรรมาธิการเพื่อประกอบการ
พิจารณาศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนดวยอิเล็กทรอนิกส
(E-learning) ในสังคมไทย”
เลื่อนการพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับและ
ทุกประเภทในสังคมไทย” วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓
ที่ประชุมไดพิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทุกระดับ
และทุกประเภทในสังคมไทย” วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ สรุปกําหนดการไดดังนี้
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
นางสาวทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา
- อภิปรายเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาส
ในสังคมไทย” โดย
 นางรจนา สินที
หัวหนากลุมโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ดร. สุจินดา ผองอักษร
ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นายสุริยา เสถียรกิจอําไพ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ผศ.อรวรรณ ชลวาสิน
ศูนยพัฒนา สงเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ดร. มาริสา โกเศยะโยธิน
ผูอํานวยการศูยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ กศน.
 นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
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 นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ พงศสุวรรณ
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)
 นางสาววันทนีย พันธชาติ
ผูเชี่ยวชาญ 2 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
ดําเนินการอภิปรายโดย นายอนันต วรธิตพิ งศ
รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา
- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา
- สรุปประเด็นหารือและกลาวปดการสัมมนา
โดยนายอนันต วรธิติพงศ รองประธานคณะกรรมาธิการ และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและผูดอยโอกาส
อนึ่ ง ภายในงานสั ม มนาได มี ก ารจัด แสดงนิท รรศการสื่ อ การเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส ข องสถาบั น
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นางจิตราภา สุนทรพิพิธ อนุกรรมาธิการ ไดขอหารือตอที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการมอบ
คอมพิ ว เตอร ใ ห แ ก โ รงเรี ย นหรื อ ศู น ย ก ารเรี ย นรู ชุ ม ชนที่ ข าดแคลนคอมพิ ว เตอร เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมให ก ารสนั บ สนุ น ต อ ไปนั้ น ได รั บ การประสานจากหน ว ยงานที่
เกี่ยวของวามีโรงเรียนหรือศูนยการเรียนรูชุมชนใดบางที่ขาดแคลนคอมพิวเตอรมาจํานวนหนึ่ง นั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นควรใหรวบรวมรายชื่อไวเพื่อเสนอตอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมตอไป
๖.๒ ที่ประชุมมีมติใหนัดประชุมครั้งตอไปในวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
เมื่อไดเวลาพอสมควรแลวประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณอนุกรรมาธิการและ
ผูเขารวมประชุมทุกทานแลวกลาวปดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เจาหนาที่กลุมงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็กฯ
ผูจดบันทึกการประชุม
๒ เมษายน ๒๕๕๓

