บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ ๓5
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๑5 ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิติพงศ
๒. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
๓. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
๔. นายวสันต ฝมือชาง
๕. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
๖. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
๗. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
๒. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
๓. นายสมเกียรติ อึงอารี

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นางเอมอร จนิษฐ
๒. นายวิริยะ วงศวีระนนทชัย
3. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 เดิมคณะอนุกรรมาธิการมีกําหนดเดินทางศึกษาดูงาน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ในเวลา 13.00 นาฬิกา แตเนื่องดวยไดรับแจงจากกรมพัฒนาธุรกิจการคาวาติด
ภารกิจสําคัญคือการเขาชี้แจงขอมูลขอเท็จจริงตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป

๒

พ.ศ. 2553 จึงไมสะดวกในการใหการตอนรับคณะอนุกรรมาธิการ จึงขอเลื่อนการเขาเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการในวันเวลาดังกลาวออกไปกอน
1.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมโี อกาสเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒสิ ภา โดยเปนการประชุมรวมกับผูแทนจาก Korea Education ประกอบดวย Ministry of
Education , Science and Technology (MEST) และ Professers ของ Seoul Digital University และ
Professers ของ National University of Education ซึ่งเปนการเสนอแผนงานของประเทศเกาหลี ในเรื่อง
E-Education ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดรบั เอกสารการประชุมดังกลาวดวย โดยไดพิจารณา
เห็นวาเปนการดําเนินงานดานการพัฒนาการศึกษาโดยมีหลักการเดียวกับประเทศไทยแตตา งกันที่วิธี
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ จึงขอใหอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาไดนําเอกสารดังกลาวไป
พิจารณาศึกษาอีกครั้งหนึ่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว) ทั้งนี้ เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๓4 วันอังคารที่ 23
มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
สรุปไดดังนี้
3.1 การศึกษาดูงานตามแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ณ หนวยงาน
ตางๆ ทั้งนี้ ทีป่ ระชุมไดรวมกันเสนอสถานที่ที่ควรเดินทางไปศึกษาดูงานตามภารกิจและอํานาจหนาที่
ของคณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2) กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
3) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (ตม.)
4) กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
5) กระทรวงสาธารณสุข
6) กระทรวงคมนาคม
7) กระทรวงแรงงาน
8) กระทรวงมหาดไทย
9) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

๓

10) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
Geo-informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA)
11) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
12) กรมพัฒนาทีด่ ิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
13) โรงเรียนสาธิตแหงจุฬาลงกรณแหงมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายใหนางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
อนุกรรมาธิการ เปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ เปนเบื้องตน เพื่อใหฝายเลขานุการการประชุม
คณะกรรมาธิการ ดําเนินการจัดทําหนังสือประสานงานอยางเปนทางการเพื่อการเดินทางศึกษาดูงาน
ตอไป
นอกจากนี้ จะตองรวมกันพิจารณาจัดลําดับในการกําหนดการดูงาน ณ สถานทีต่ างๆ
ขางตน เพื่อทีค่ ณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาจะไดสามารถรวมเดินทางไปศึกษาดูงานไดอยางพรอม
เพรียงกัน ทั้งนี้ในการเรียงลําดับความสําคัญใหพิจารณาจากหนวยงานที่ดาํ เนินงานเกี่ยวกับดาน
E-Commerce , E-Education , E-Government , E-Logistic , E-Industry และ E-Service เปนหลัก
ที่จะพิจารณาเดินทางไปศึกษาดูงานกอน และควรเปนการเดินทางศึกษาดูงานในวันอังคารชวงบายตามที่
คณะอนุกรรมาธิการไดกาํ หนดไวในเบื้องตน
3.2 กําหนดการจัดสัมมนา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาไทย
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารางกําหนดการ และแสดงความคิดเห็นรวมกันอยาง
กวางขวาง สามารถสรุปไดดงั นี้
1) วัน เวลา สถานที่
ที่ประชุมพิจารณาใหใชหองประชุมคณะกรรมาธิการเปนสถานที่จดั การสัมมนา
โดยเบื้องตนกําหนดไวในวันที่ 8 กันยายน 2552 ทั้งนี้ หากสถานทีใ่ นการจัดประชุม ณ อาคารรัฐสภา2
ไมสะดวกจะพิจารณาจัดการสัมมนา ณ โรงแรมอีกครั้งหนึ่ง โดยอาจจะเปนการจัดการสัมมนาในเดือน
สิงหาคม
2) ประธานคณะอนุกรรมาธิการจะเปนผูบ รรยายพิเศษในหัวขอ "กรณีศึกษา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาของตางประเทศ"
3) ควรเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบรรยายพิเศษในหัวขอ
"กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาของประเทศไทย"
4) ชวงการอภิปรายกลุมในหัวขอ "พัฒนาการศึกษาไทยดวย IT" นัน้ ควรเชิญ
วิทยากรซึ่งเปนผูแทนจากหนวยงานตางๆ ประกอบดวย
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๔

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) จํานวนกลุม เปาหมาย 100 คน ประกอบดวย คณะกรรมาธิการ ผูแทนจาก
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน
ผูสนใจทั่วไป
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายให นายปานใจ ธารทัศนวงศ
อนุกรรมาธิการ และนางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย อนุกรรมาธิการ เปนผูดูแลโครงการสัมมนาดังกลาว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัด
ปตตานี และจังหวัดยะลา ระหวางวันเสารที่ 25 - วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2552 (รายละเอียด
ปรากฏตามรางกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
๔.๒ นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ ไดเสนอรายชื่อบุคคลเพิม่ เติมใน
คณะทํางานศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 ดังนี้
1) นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
เปนคณะทํางาน
2) นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
เปนคณะทํางาน
3) นายอารีย จิวรรักษ
เปนคณะทํางาน
4) นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
เปนคณะทํางาน
ทั้งนี้ จะไดดําเนินการเสนอโครงการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการแกไขพระราชบัญญัตฯิ
ดังกลาว เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาในโอกาสตอไป โดยคาดวาจะสามารถดําเนินการจัดการสัมมนาได
ประมาณปลายเดือนกันยายน 2552
๔.๓ นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน อนุกรรมาธิการ ไดรายงานความคืบหนาในการจัดหา
โปรแกรม Anti-Virus สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรตามโครงการคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน
วาไดมีการประสานความรวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว โดยพรอมที่จะดําเนินการลง
โปรแกรมดังกลาวไดทันที
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหทราบวาโครงการดังกลาวจะมีเครื่อง
คอมพิวเตอรที่นําไปบริจาคใหโรงเรียนตางๆ ที่ขาดแคลนในชุดแรกประมาณ 200 เครื่อง ทั้งนี้ ขอให
อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทุกทานชวยกันประชาสัมพันธโครงการดังกลาวใหเปน
ที่ทราบโดยทั่วกันตอไป
4.4 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา หากอนุกรรมาธิการและ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทานใดประสงคจะดําเนินการจัดทําวิจัยแลว สามารถเสนอโครงการวิจัยเขา
สูการพิจารณาคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่จะเสนอขอใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยมี
งบประมาณในการจัดทําวิจยั ไมเกิน 300,000 บาท

๕

4.5 นางเอมอร จนิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ และนายปรีชา ไพรภัทรกุล
อนุกรรมาธิการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาติดตาม เรงรัด ผลักดัน ใหมีการจัดตัง้ สํานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการควรเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)
ตลอดจนผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
4.6 นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา อนุกรรมาธิการ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา เรื่อง IT
Industry แทนการพิจารณาเรื่อง E-Industry ทั้งนี้ จะไดเสนอขอมูลตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในโอกาส
ตอไป
4.7 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงตอที่ประชุมวา จากกรณีที่รัฐบาลกูเงินจํานวน
400,000 ลานบาทนั้น ทราบวามีการจัดสรรเงินจํานวน 53,000 ลานบาท เพื่อดําเนินโครงการดาน
ICT ของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ มอบหมายให คณะทํางานดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษาไทย (E-Education) ซึ่งมีนายปานใจ ธารทัศนวงศ อนุกรรมาธิการ
เปนหัวหนาคณะทํางาน ดําเนินการศึกษาขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกลาว เพือ่ นําเสนอตอที่
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป ทั้งนี้ เพื่อทีป่ ระชุมจะไดรว มกันพิจารณาศึกษาติดตามการ
ดําเนินโครงการดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนตอไป
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