บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 32
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 106 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายสมเกียรติ อึงอารี
5. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
6. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
7. นายวสันต ฝมือชาง
8. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
9. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
10. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
3. นางเอมอร จนิษฐ
4. นายรังสรรค จันทรนฤกุล
เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวากระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนัก
ในการผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในหลายโครงการ นับเปนเรื่องที่ดีที่
คณะอนุกรรมาธิการจะไดรวมกันพิจารณาสงเสริม สนับสนุน ผลักดันใหเกิดแผนการศึกษาแหงชาติในเรื่อง
เทคโนโลยี ใหมีการดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการยังมีความรูสึกกังวลใจในความกระจัดกระจายของโครงการตางๆ
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช กระทรวงฯและรัฐบาลควรมีมาตรการที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานที่มีการ
ประสานสอดคลองเปนภาพรวมที่มีประสิทธิภาพและกอประโยชนสงู สุดมาใชตอไป
ที่ประชุมรับทราบ

๒
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 31 วันอังคารที่ 26
พฤษภาคม 2552 โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาผลการดําเนินงานดานตางๆ ที่คณะอนุกรรมาธิการไดดาํ เนินการ
พิจารณามาแลว โดยเปนการพิจารณาตอเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมาตามที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
มอบหมาย สรุปไดดังนี้
1. โครงการ Smart Card
นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น อนุกรรมาธิการ ไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวาดําเนินการจัดหาขอมูล
ที่เกี่ยวของไดจํานวนมากแตยังขาดเพียงโครงการจัดซือ้ จัดจางครั้งแรกที่ดําเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยไมได
ซึ่งจะไดดาํ เนินการคนหาขอมูลดังกลาวมาโดยเร็วเพื่อพิจารณาวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําขอเสนอแนะในโอกาส
ตอไป
2. โครงการ e-Government และ e-Logistic
นายรังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ไดแจงใหทปี่ ระชุมทราบวา
ขอเสนอแนะที่วางกรอบไวคือ นโยบายรัฐบาลวามีแผนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร การพิจารณา
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแผนแมบทกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดโครงสราง
ของกระทรวงฯ การผลักดันกฎหมายและการปรับปรุงกฎเกณฑตางๆ การกําหนดโครงสรางพื้นฐาน ICT
ในประเทศไทย ปรับปรุงกระบวนการภาครัฐในการใหบริการ G2C และ G2B เปนตน
3. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา e-Education
นายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา จากการทํางานรวมกับ
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ ไดทาํ การสํารวจการใช e-Education เมื่อป พ.ศ. 2551 โดยเปนการสํารวจจาก
สถานศึกษาทัว่ ประเทศ ประกอบดวย 9 ดาน ไดแก โครงสรางพื้นฐาน, การใช ICT เปนฐานในการเรียนรู,
หลักสูตร, การพัฒนาบุคลากร ICT, งบประมาณ, แผน ICT, ICTเพื่อการบริหารจัดการ, การวิจัยดาน ICT และ
การพัฒนาสื่อการสอน, ดานนโยบายและกฎหมาย
จากการสํารวจพบวายังมีปญ
 หาเรื่องการขาดแคลนเครือ่ งคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน
และในโรงเรียนที่มีโครงขายก็ยังพบปญหาเรื่องความเร็วของโครงขายการใชงาน ซึ่งในภาพรวมพบวาครูอาจารย
ยังนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในเรื่องการเรียนการสอนในอัตราทีน่ อยมาก มีการเปดโอกาสใหนักเรียนใช
เครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนอย สําหรับในสวนของครูผูสอนนั้นมีการนําคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ ไปชวยในการสอนนอยมาก จึงสามารถสรุปไดวาปญหาที่พบคือมีเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ แตยงั ไมมีการนําไปใชงานใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยครูที่มีวุฒิการศึกษาดาน
คอมพิวเตอรโดยตรงมีจํานวนนอยเฉลี่ยโรงเรียนละ 1 คนเทานัน้ และครูอาจารยที่ไดรับการอบรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพียงรอยละ 60 เทานั้น นอกจากนี้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในระบบการ

๓
บริหารจัดการยังมีเพียงรอยละ 20 โดยสวนใหญของการใชเปนในเรื่องของงานทะเบียนและวัดผล ซึ่งปญหาจาก
บุคลากรเปนปญหาหลัก คือ บุคลากรครูอาจารยยังไมไดใช ICT เพื่อการเรียนการสอนอยางเต็มที่ ทั้งนี้ ไดมี
ขอเสนอแนะในการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยทั้ง 9 ดาน ดังกลาวขางตน (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ
รวมกับคณะทํางานดําเนินการจัดทําขอสรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพื่อนําเสนอใหนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป
4. โครงการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส e-Commerce
นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ แจงใหที่ประชุมทราบวาอยูระหวางดําเนินการ
คาดวาจะสามารถนําเสนอใหที่ประชุมไดในโอกาสตอไป
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ
ดําเนินการจัดทําสรุปขอเสนอแนะเพื่อทําเปนหนังสือลงนามโดยประธานคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอไปยัง
หนวยงานที่เกีย่ วของเปนเบื้องตนกอน
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการใหขอคิดเห็นวาการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศไทยนั้น รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองมีแผนการดําเนินงานรวมกันเพื่อลดความซ้ําซอน
และมีเจาภาพในการดําเนินงาน มีระยะเวลา และตองมีการทํา content ดวย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะไดจัดทําขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในสองลักษณะ คือ
ลักษณะที่หนึ่ง หนังสือลงนามโดยประธานคณะกรรมาธิการ อาทิ ขอเสนอแนะดานปญหาการดําเนินงานของวิทยุ
ชุมชน เพื่อเสนอไปยังประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ดังกลาว เปนตน และลักษณะที่สอง คือ รายงานฉบับสมบูรณ โดยการใหขอเสนอแนะดานตางๆ ของคณะ
อนุกรรมาธิการนั้นจะตองเนนที่ประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ มีความชัดเจนในเชิงนโยบาย และตองไม
เกี่ยวของกับความลับความมั่นคงของประเทศ ขอเสนอแนะควรจะเปนภาพกวาง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดสงขลา ในวันจันทรที่ 29 – วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ รอง
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เสนอที่จะเลี้ยงรับรองคณะเดินทางในมือ้ เย็นของวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2552
4.2 โครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนนัน้ หากมีผูบริจาคเปนเงินแลวจําเปนตอง
เปดบัญชีเงินฝากในนามของโครงการ โดยมอบหมายใหเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา และเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา เปนผูลงนามเบิกจายเงิน

๔
4.3 ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหฝายเลขานุการประสานไปยังสํานักบริหารการ
ทะเบียน กระทรวงมหาดไทย เพื่อศึกษาดูงานการผลิต Smart Card เพื่อจะไดกําหนดวันเวลาในการเดินทางที่
แนนอนตอไป
4.2 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552
เวลา 13.30 นาฬิกาเปนตนไป

เลิกประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

