รายงานการเดินทางเยี่ยมเยือนและพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน)
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ณ กระทรวงศึกษาธิการ
ในวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ ๒๕๕๓
............................................

รายชื่อคณะเดินทาง
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นายถมยา แกวประดิษฐ
๓. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
๔. นายฉกาจ วิสัย
๕. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
๖. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
๗. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
๘. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ
๙. นางชฎิลรัตน ทรัพยอัดแอ
๑0. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
๑1. นางเอมอร จนิษฐ
๑2. นายธวัช สถิตวิทยา
๑3. นายฐาปนา บุญหลา
๑4. นายอาทร จันทรวิมล
๑5. นางสาวอรุณทิพย เพิ่มทวี

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม
อนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม
ผูปฏิบัติงานใหนายอนันต วรธิติพงศ สมาชิกวุฒิสภา

เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1. นางสาวสุนษิ า ลอยฟา
2. นางสาววีณา อยูนาน

เลขานุการคณะเดินทาง
ผูชวยเลขานุการคณะเดินทาง

เวลา 13.30 นาฬิกา
คณะกรรมาธิการฯเดินทางถึงหองประชุม ชั้น 2 ตึกอํานวยการกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โดยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ พรอมคณะผูบ ริหารระดับสูงใหการตอนรับ

๒

จากนัน้ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวแนะนํา
คณะผูบ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการฯ โดยมีรายละเอียด
สรุปได ดังนี้
๑. กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดในการจัดทําคลังความรูอยางไร ที่จะสามารถดําเนินการ
ใหเปนมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ
สําหรับประเด็นดังกลาว กระทรวงฯ ไดมกี ารประชุมหารือกันโดยจะไดจัดทําคลังความรูใน
สวนของกระทรวงฯ ขึ้น และจะไดดาํ เนินการเชื่อมโยงขอมูลกับกระทรวงตางๆ ตอไปในอนาคต ซึง่ ถือวา
ระบบคลังความรูที่เปนมาตรฐานชัดเจนจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูสอน ผูเรียน และประชาชนผูสนใจ
ใฝเรียนรูนอกระบบการศึกษาไดโดยตลอด ปจจุบนั หลายหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดเริ่ม
ดําเนินการจัดทําคลังความรูข ึ้น แตยังไมมคี วามคืบหนาในการดําเนินงาน (การดําเนินงานดังกลาวจะตองใช
ระยะเวลาพอสมควร)

๓

นอกจากนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทั้งในอดีต(นายจุรินทร ลักษณวิศษิ ฏ) และ
ปจจุบนั (นายชินวรณ บุณยเกียรติ) มีนโยบายที่ชัดเจนวาตองการใหระบบ IT ของกระทรวงฯ รวมศูนยเปน
หนวยเดียวเพื่อบริหารและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากที่ผานมาการดําเนินงานดาน IT ของ
หนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดกระทรวงฯ ไมมีการประสานงานกันเทาทีค่ วรยังเปนในลักษณะตางคนตางทํา
งานบางอยางมีความซ้ําซอน งานบางอยางไมมีการใชประโยชนรวมกัน(เพื่อความประหยัด) ดังนั้น
กระทรวงฯ จึงกําลังเรงดําเนินการในการประสานรวมศูนยอยูในปจจุบนั สวนนโยบายคลังความรูนนั้
กระทรวงฯ เห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการ และไดดาํ เนินการไปบางสวนแลว ซึ่งอาจมีความลาชา
ไปบาง แตก็พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตอไป
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
๒. จากกรณีที่สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) (SIPA)
ดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนรูในรูปแบบ e-Learning ระดับชัน้ ประถมศึกษาขึน้ นั้น กระทรวงศึกษาธิการได
มีการประสานความรวมมือในการใชสื่อการเรียนรูดังกลาวหรือไม อยางไร
การดําเนินการดังกลาวของ SIPA นั้น เปนการดําเนินการเพื่อใชในระบบการศึกษาและมี
การเชื่อมโยงขอมูลกันทั้งโรงเรียนในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน(สพฐ.) และ
โรงเรียนของเอกชน ซึ่งการดําเนินการจัดทําสื่อการเรียนรูนั้น สพฐ. ไดจัดทําขึ้นเองและมีการ share ขอมูล
กับ SIPA ดวย ซึ่งก็ตองยอมรับวามีความแตกตางกันอยูบาง ซึ่งกระทรวงฯ จะพยายามดําเนินการเปนแกน
หลักในการดําเนินการในการจัดทําคลังความรูของชาติเพื่อลดความซ้าํ ซอน ซึ่งการประสานงานระหวาง
กระทรวงฯ กับหนวยงานอืน่ ๆ คงตองขอความชวยเหลือในการเรงรัด ผลักดัน สงเสริม และสนับสนุนจาก
คณะกรรมาธิการตอไป
ปจจุบนั กระทรวงฯ ไดรวมมือกับ SIPA ในการอบรมเรื่อง Open Source ใหกับกลุม
โรงเรียนเอกชนซึ่งเปนกลุมที่จะไดรับผลกระทบจากเรือ่ งของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ เนื่องจากกระทรวงฯ เปน
องคกรขนาดใหญ มีหนวยงานหลักในสังกัดทั้งสิ้น ๕ หนวยงาน การดําเนินการดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของแตละหนวยงานเริ่มดําเนินการจากความแตกตางกัน ดังนั้น การที่จะปรับปรุงแกไขใหทุก
หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงฯ ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเชื่อมโยงและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันจึงจําเปนที่จะตองใชระยะเวลา ทั้งนี้ กระทรวงฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (คณะกรรมการ CIO) ขึ้น เพื่อดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน
๓. คลังความรูจะตองเปนมาตรฐานเดียว จึงจะเปนคลังความรูของชาติได
ในหลักการไมปฏิเสธ และเห็นวาเปนหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะตองดําเนินการ
ผลักดันใหเกิดขึ้น เพราะถือเปนโครงการที่เปนประโยชนสูงสุดกับทุกฝาย ซึ่งกระทรวงฯ ขอนอมรับไวเพื่อ
จัดทําเปนนโยบายดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตอไป
ทั้งนี้ อะไรที่เปนประโยชนในภาพรวมของการศึกษา เปนประโยชนกบั ประชาชน ก็จะ
ดําเนินการทันที โดยรับฟงความเห็นจากทุกฝายเพื่อความเปนกลางและไดรบั ขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง

๔

๔. โครงขายของกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถใหบริการไปถึงระดับอาชีวศึกษาและ
การศึกษาในภาคเอกชนไดหรือไม อยางไร
ในหลักของโครงขายฯ ใหบริการถึงมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด รวมถึงวิทยาลัยการอาชีวะ
ของรัฐ ตลอดจนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด ๑๘๕ เขต โรงเรียนในโครงการทดลองอีก ๓,๐๐๐
แหง แตสาํ หรับภาคเอกชนนั้น หากจะใชโครงขายของกระทรวงฯ ก็จะตองดําเนินการจัดเก็บคาใชจายใน
สวนที่เกี่ยวของ เพราะหากเปนการใหบริการโดยไมเสียคาใชจา ยใดๆ กระทรวงฯ ก็อาจประสบปญหาในทาง
ปฏิบัตไิ ด ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะสามารถใหความชวยเหลือตอการศึกษาภาคเอกชนไดก็แตเฉพาะตามขอบเขต
ที่กฎหมายเอื้ออํานวยใหเทานั้น ซึ่งแนวนโยบายของกระทรวงฯ คือตองใหบริการโครงขายไดเขาถึงในทุก
โรงเรียนของรัฐทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สํานักงบประมาณไดพยายามที่จะตีกรอบวา งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรเปน
งบประมาณทีส่ ามารถใชดาํ เนินการไดเฉพาะในหนวยงานของรัฐเทานั้น จึงอยากใหคณะกรรมาธิการชวย
ผลักดันใหสํานักงบประมาณดําเนินการแกไขกรอบดังกลาว เนื่องจากเห็นวาไมวา นักเรียนนักศึกษาจะเรียน
ในสถานของรัฐหรือเอกชน ทุกคนก็เปนประชาชนชาวไทย ยอมควรไดรับสิทธิที่เทาเทียมกัน
๕. จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา
ของไทยในภูมภิ าคตางๆ พบวาบางโรงเรียนมีอุปกรณดา นเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ กระทรวงฯ
จะแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
นับจากป ๒๕๔๙ - ปจจุบนั มีอัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักเรียนเทากับ ๑ เครื่อง :
๒๔ คน แตในป ๒๕๕๓ กระทรวงฯ ไดรบั การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร
ประกอบกับการไดรบั บริจาคอีกจํานวนหนึ่ง จึงสามารถลดอัตราสวนการใชเครื่องคอมพิวเตอรลงเหลือ ๑
เครื่อง : ๑๕ คน โดยคาดหมายวาในป ๒๕๕๕ จะมีอัตราสวนที่ ๑ เครื่อง : ๑๐ คน
ทั้งนี้ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนตางๆ ประกอบดวย ๗๐% อยูที่
โรงเรียนประจําตําบล ๒๕% อยูที่โรงเรียนประจําอําเภอ และ ๕% อยูทโี่ รงเรียนระดับจังหวัด ประกอบกับ
อายุการใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรปจจุบันมีอายุการใชงานเพียง ๓-๕ ปเทานัน้ กระทรวงฯ จึงไดหา
แนวทางโดยการรณรงคใหภาคเอกชนเขามาสนับสนุนโดยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อชวยเหลืออีก
ทางหนึ่ง นอกจากนี้ กระทรวงฯ มีนโยบายในการสํารวจดาน ICT ของแตละโรงเรียนวามีความพรอมหรือ
ปญหาในเรื่องใดเพื่อหาทางแกไขตอไป
ในการนี้ นายอนันต วรธิตพิ งศ รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ ไดกลาว
ขอบคุณคณะผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดใหการตอนรับดวยความอบอุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรายงานขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินงานใหคณะกรรมาธิการฯไดรับทราบ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
ขอขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชมอยางยิ่งในการปฏิบตั ิงานทีผ่ านมา ที่ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือในการสรางความสามารถอันสงผลถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนอยางดียิ่ง

๕

เมื่อไดเวลาอันสมควรคณะกรรมาธิการจึงไดเดินทางกลับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยคณะกรรมาธิการเดินทางกลับถึงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในเวลา 15.20 นาฬิกา
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