บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 43
วันอังคารที่ 29 กันยายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 102 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
4. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
ผูชี้แจง คือ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA)
1. นาวาตรี วุฒิพงศ พงศสวุ รรณ
รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี
2. นายพนมพร ถนอมทรัพย
ผูจัดการฝายแผนงาน
3. นางสาวสุภาวดี ศรีสุข
เลขานุการประจําตัวรองผูอาํ นวยการถายทอดเทคโนโลยี

๒

สมาคมผูประกอบการดาน IT
1. นายชุติเดช บุญโกสุมภ
2. นายเฉลิมพล ปุณโณทก
3. นายบุญรักษ สรัคคานนท
4. นายพงษรพี ทองศรีนวล

เลขาธิการสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายกสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ผูแทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย

คณะวิจยั IMA : Information Mobile Application ( “คุยโพล” (KuiPOLL) )
1. นายคมกริช นิยมรัฐ
2. นางสาวอธิตา โชคอนันตรัตนา
3. นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน
4. นางสาวนวลศรี เดนวัฒนา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษา
ดูงานที่สหรัฐอเมริกา พบวาอุตสาหกรรม IT ที่เปนพืน้ ฐานในอดีตที่เกีย่ วกับ network hardware ประสบภาวะ
ซบเซาลง สวนอุตสาหกรรมที่กาํ ลังไดรับความนิยมคือ face book ซึ่งสวนหนึง่ นาจะเปนผลที่เกิดจากภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจนั่นเอง
1.2 ในเดือนตุลาคม 2552 จะไดมีการเดินทางไปแจกเครื่องคอมพิวเตอร ตามโครงการ
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนทีข่ าดแคลน ในจังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี และตรัง ซึ่งรายละเอียดในการ
เดินทางจะไดประสานใหทราบในโอกาสตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 42 วันอังคารที่ 15 กันยายน
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข

๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) โดยเชิญ ผูอาํ นวยการ
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA) และผูแทนสมาคม
ผูประกอบการดาน IT เขารวมประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงเกีย่ วกับกรณีดงั กลาว
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากคณะ
อนุกรรมาธิการ มีภารกิจในการพิจารณาศึกษาติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ซึ่งการ
ที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองมีการดําเนินการพัฒนา
Soft ware ใหมีประสิทธิภาพกอน ซึง่ คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาเห็นวา SIPA เปนหนวยงานที่มี
ความสําคัญในการดําเนินการพัฒนาดาน soft ware ของประเทศเพือ่ ชวยเหลือทัง้ ภาครัฐและเอกชน ใหมี
ศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศไดตอไป
นาวาตรี วุฒพ
ิ งศ พงศสุวรรณ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว) สรุปไดดังนี้
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ภายใตการกํากับดูแล
ของรัฐมนตรีวา การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546
ตามพระราชกฤษฎีกาสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ พ.ศ. 2546 ดวยตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรเปนยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดยที่ SIPA มีเปาหมายทีจ่ ะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการนําเสนอบริการและการผลิตสินคาที่มีคุณภาพของประเทศ
โดยมีวิสัยทัศน คือ "สรางศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย เพื่อสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาสูประเทศไทย"
พันธกิจและภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน ประกอบดวย
1. เปนหนวยงานหลักในการวางแผนและกําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ
ประเทศใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปจจุบันกําลังดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานของ SIPA ใหสอดคลองกับแผนแมบท ICT
ฉบับที่ 2
2. สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยมุง เนนการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการใหบริการที่ไดมาตรฐานสากล
3. สนับสนุนการคนควาวิจยั การถายทอดเทคโนโลยี การจัดใหมีกฎ ระเบียบ และมาตรการที่
จําเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร

๔

ซึ่งปจจุบนั มีกฎ ระเบียบที่ตงั้ ขึ้นเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร คือ กฎ
ของการรวมทุน รวมโครงการ และใหทนุ สนับสนุน โดยมีเงื่อนไขตางๆ คือ การรวมทุนตองไมเกิน 2 ลานบาท
และไมเกิน 25% ในการรวมทุนแตละครั้ง ทั้งนี้ SIPA ไดรับอนุมัติเงินในการดําเนินโครงการตางๆ ตลอดป
โดยรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 35 ลานบาท
4. สงเสริมใหเกิดการคุมครองดานทรัพยสนิ ทางปญญาสําหรับซอฟตแวร
5. เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการทางดาน
อุตสาหกรรมซอฟตแวรใหมบี ริการแบบเบ็ดเสร็จ
แผนกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลาง ICT ระดับภูมิภาค
- พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนตไทย
- สงเสริมการเขาถึงแหลงทุนและสิทธิประโยชน
- พัฒนาศักยภาพการแขงขันดาน IT ของประเทศไทย
- สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ผลิตบุคลากรซอฟตแวร
- การสงเสริมและคุมครองทรัพยสนิ ทางปญญา
ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยเพื่อสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาสูประเทศ
ปจจุบัน SIPA กําลังดําเนินการผลักดันความสามารถพิเศษของประเทศไทย คือ
ความสามารถเชิงบริการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่ชื่อวา SSME (Services Science, Management and
Engineering) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมบริการขึ้น เปนการผลักดันคนรุนใหมใหเขาสูภาคอุตสาหกรรมตางๆ
และอีกโครงการหนึง่ คือ Creative Cloud Computing Center ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมทพี่ ัฒนามาจากเทคโนโลยี
เดิมที่มีอยู เปนการพัฒนาในเรื่องของ Multiprocessor ไดแก grid computing center ซึ่งเปนเครือ่ ง
คอมพิวเตอรทมี่ ีสมรรถนะสูงที่สุดในประเทศไทย ปจจุบนั ตั้งอยูทมี่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี CPU ที่เปน
quart call ทั้งหมด 200 node มีความสามารถในการคํานวณไดอยางรวดเร็ว และสามารถสงขอมูลในการ
พยากรณอากาศ เตือนภัยแผนดินไหวและซึนามิ หรือสนับสนุนทางการแพทย เปนตน ซึ่งเปนสมรรถนะใหมที่
SIPA สรางขึ้นเพื่อเปนโครงสรางพืน้ ฐานทางดานคอมพิวเตอร ซึ่งในอนาคต Parallel Processor ตองเกิดการ
คํานวณแบบ Grid การคํานวณโดยใช Cloud ตองคิดแยกสวนใหเปน เพื่อการวิจยั และพัฒนาในอนาคต
ผลการดําเนินงานที่สาํ คัญในปที่ผา นมาจนถึงปจจุบัน
1. โครงการสงเสริมการใชและพัฒนาโอเพนซอรสซอฟตแวร (Chantra 4.1)
2. โครงการงานสัปดาหซอฟตแวรแหงชาติ (Thailand Software Fair)
3. โครงการ ICT-SIPA Summer Camp 2009
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4. โครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดผูประกอบการซอฟตแวร
5. โครงการความรวมมือการผลิตภาพยนตการตูนแอนิเมชั่น เรื่องกานกลวย 2 และรวมพัฒนา
บุคลากร เพื่อตอยอดเขาสูอุตสาหกรรมแอนิเมชัน่ ดวย
ปญหาอุปสรรค
1. ไมมีกฎ ระเบียบ ในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทําใหไมสามารถสนับสนุน สงเสริม
ผูประกอบการซอฟตแวรและภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยยึดติดกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามระเบียบราชการ
2. ภาคีหรือสมาคม ยังไมครอบคลุมทั้งหมดของอุตสาหกรรมซอฟตแวร มีการดําเนินงาน
เกี่ยวของเฉพาะกลุม ซึ่งตองมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย
แนวทางแกไข
1. ดําเนินการจัดทําขอบังคับและหลักเกณฑในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร คือ
หลักเกณฑการเขารวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น พ.ศ. 2551 ขอบังคับวาดวยการรวมโครงการระหวาง
สํานักงานฯ กับหนวยงานอืน่ พ.ศ. 2552 และขอบังคับวาดวยการใหทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร พ.ศ.
2552
2. SIPA ไดเขารวมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกีย่ วของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา จํานวน 50 หนวยงาน สมาคมตางๆ จํานวน 20 สมาคม ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟตแวร
โดยมีการประสานงานเพื่อรวบรวมขอมูลของอุตสาหกรรมซอฟตแวรจากแหลงตางๆ มาจัดทําระบบขอมูลกลาง
ของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ประเด็นคําถามของคณะอนุกรรมาธิการ
1. SIPA ไดดําเนินการผลิตซอฟตแวรที่เปนมาตรฐานกลางของประเทศหรือไม
นาวาตรี วุฒพ
ิ งศ พงศสุวรรณ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา
SIPA ไดดําเนินโครงการ National ERP (Enterprise Resource Planning) โดยเปน primitive software ซึ่ง
เปนซอฟตแวรทดลองใช เปนมาตรฐานเบือ้ งตน มีความสามารถพอสมควร แตหากตองการตอยอดก็สามารถ
จางผูประกอบการดานซอฟตแวรดําเนินการสรางตอได ซึ่งการดําเนินการของ SIPA จะพัฒนาเปนโอเพนซอรส
เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําไปพัฒนาตอไปไดเรื่อยๆ
ซึ่งคาดวาอีกประมาณหนึ่งปตอจากนี้จะสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ปจจุบันอยูระหวาง
ขั้นตอนการสํารวจและวิเคราะหออกแบบระบบ ซึ่งนับเปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบ

๖

2. SIPA มีแนวคิดในการจัดทําหลักสูตรการเรียนสําหรับเยาวชนหรือไม
นาวาตรี วุฒพ
ิ งศ พงศสุวรรณ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา
แนวคิดในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรในรูปของดิจิทลั คอนเทนต ควรเปนของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานหนึง่ ที่มีความเกี่ยวของโดยตรงคือ สสวท. ทั้งนี้ SIPA เคยดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แตตรวจรับไมผานเพราะติดปญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์เนื้อหา
หากเปนไปไดเห็นควรใหมีการตั้งทีมรวมดําเนินการระหวางภาคการศึกษาและเทคโนโลยี
ปจจุบัน SIPA กําลังรวมโครงการ "ติวเตอร ชาแนล" กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะนําขอมูล
เสนอแบบ online เชนเดียวกับ YouTube คาดวาอีก 2-3 เดือนจะสามารถใหบริการได
3. ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตแหงชาติมหี นาที่อยางไร
นาวาตรี วุฒพ
ิ งศ พงศสุวรรณ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา
เปนศูนยกลางเทคโนโลยีและอุปกรณที่เกีย่ วของกับการพัฒนา ดิจทิ ัลคอนเทนต และสงเสริมพัฒนา
ผูประกอบการดิจิทัลคอนเทนตของประเทศไทยใหมีความพรอมในการเขาสูระดับสากล โดยความรวมมือกับ
สวทช. เชนการทํา ฤาษีดัดตนรูปแบบดิจิทลั หรือโขนดิจทิ ัล เปนตน
ซึ่งในอนาคตคาดวาจะสามารถพัฒนาใหศูนยเติบโตขึ้นโดยลําดับ หากไดรับการสนับสนุน
งบประมาณมากขึ้น
4. กรณีการดําเนินงานดาน IT ของประเทศ เกิดความซ้าํ ซอนและเชื่อมตอกันไมคอยไดนั้น
SIPA มีแนวทางแกไขอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการเรียนการสอน
นาวาตรี วุฒพ
ิ งศ พงศสุวรรณ รองผูอํานวยการถายทอดเทคโนโลยี สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา
ในป 2553 SIPA จะดําเนินการจัดทําโครงการ National e-Learning โดยการพัฒนามาตรฐานแหงชาติ รวมกับ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) เพื่อใหเปนตนแบบของทัง้ ประเทศ ซึง่ หากรัฐบาลมีการประกาศใชระบบ
บริหารจัดการ e-Learning ที่เปนมาตรฐานกลางของประเทศในลักษณะรหัสเปดแลว ก็จะสามารถดําเนินการ
ไดภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งเดือน
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดสรุปประเด็นตางๆ เพื่อนําเขาหารือกับผูอาํ นวยการ
และคณะกรรมการบริหารของ SIPA ในโอกาสตอไป ดังนี้
1. ที่ประชุมมีความเห็นพองตองกันในเรื่องของ Standard Software ที่นา จะดําเนินการจัดทํา
ใหเปนมาตรฐานเบื้องตนขึน้ มา
2. รัฐบาลควรมีแนวทางในการจัดทําระบบบริหารจัดการ e-Learning ที่เปนมาตรฐานกลาง
โดยเปนรหัสเปด
3. เนื่องจากไมมีกฎ ระเบียบ ในการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร ทําใหไมสามารถสนับสนุน
สงเสริมผูประกอบการซอฟตแวร และอุตสาหกรรมซอฟตแวร โดยยึดติดกับหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ
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4. ภาคี/สมาคม ยังไมครอบคลุมทั้งหมดของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
5. ควรมีการประชาสัมพันธการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรภายในประเทศใหเขมแข็ง
6. ควรมีการดําเนินนโยบายที่ตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบนั
7. คลังขอมูลอุตสาหกรรม IT ในประเทศจะมีการดําเนินการอยางไร
8. การสรางความรวมมือใหเกิดมากขึน้ ในการวางแผนดาน IT โดยเฉพาะอยางยิง่ ระหวาง
ภาครัฐและภาคเอกชน
9. ควรมีการประเมินผลกับผูม ีสวนไดเสียทุกกลุม (Stakeholders) โดยการรับฟงความคิดเห็น
เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาของ SIPA
เมื่อไดรับฟงขอมูลขอเท็จจริง ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันสมควรแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวขอบคุณ
ผูแทน สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) ที่ไดสละเวลามารวมประชุม
ใหขอมูลขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะไดนํา
ขอมูลที่ไดรับไปดําเนินการพิจารณาแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม ผลักดันการดําเนินงานของ SIPA
ในโอกาสตอไป
3.2 พิจารณารับทราบขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาซอฟตแวรเพือ่ สังคม
เรียกชื่อวา “คุยโพล” (KuiPOLL)
นายธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน และผูชวยศาสตราจารยนวลศรี เดนวัฒนา จากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ภายใตโปรแกรมซอฟตแวรประยุกตเพื่อสารสนเทศและอุปกรณเคลื่อนที่ ไดใหทนุ
สนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดําเนินงาน “โครงการซอฟตแวรเพื่อการ
พัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู”
โดยมีวัตถุประสงคใหเปนเครื่องมือในการสํารวจความคิดเห็นแบบออนไลนอยางครบวงจร
โดย "คุยโพล" จะถูกใชเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากบุคคลอื่น ๆ ในหัวขอที่กําหนด ซึ่งหลักการทํางานของ
"คุยโพล" คือ ยึดหลักประชาธิปไตย ปฏิบัติตามความคิดเห็นของคนสวนใหญแตรับฟงความคิดเห็นของคน
สวนนอย โดย "คุยโพล" สามารถประยุกตใชกับเหตุการณตาง ๆ ทีก่ ําลังเปนที่สนใจของประชาชน ทัง้ นี้เพื่อ
สรางความเขาใจและจรรโลงสังคม โดยการจัดทําโพลเปนกิจกรรมที่ตอ งอาศัยกระบวนการทางสถิติ ไดแก
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผล ซึ่งอาจจะตองมีการพัฒนา
กระบวนการทางสถิติเพิ่มขึน้ ตามความจําเปน ซึง่ การจัดกิจกรรมตองการใหผูใชทุกกลุมสามารถใชประโยชน
จากซอฟตแวรคุยโพล ใหไดประโยชนมากที่สุด และตองการใหประชาชนทุกภาคสวนมีสว นรวมในกิจกรรม
โดยตองการขยายและเผยแพรซอฟตแวรเพื่อสังคมไปยังกลุมหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการสรางองคความรู ใหมของชุมชนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
และกอใหเกิดกิจกรรมการทํางานรวมกันภายในชุมชนออนไลน รวมถึงใชซอฟตแวรนี้ เพื่อการพัฒนาชุมชน
สังคมความรู  ซอฟตแวรคุยโพล ประกอบดวยฟงกชนั หลักๆ ไดแก โพลเพื่อใหสมาชิกนําเสนอหัวขอที่นา สนใจ
และใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น โดยมีทงั้ แบบโพลเปดและโพลปด รวมถึงการจัดการถามตอบแบบสอบถาม
ฟงกชันการดึงขาวสาร (Crawler) จากอินเทอรเน็ตและจากกิจกรรมใน "คุยโพล" นอกจากนัน้ ซอฟตแวร
ยังสนับสนุนการทํางานหลายภาษา ซอฟตแวรคุยโพล ไดถูกนําไปประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ หลากหลาย
รูปแบบ ในขณะนี้ ซอฟตแวรคุยโพล ยังมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทัง้ นี้เพื่อใหไดซอฟตแวร เพื่อสังคม สําหรับใช
สงเสริ มกระบวนการพัฒนาความรู  เพื่อมุง สูสังคมอุดมปญญา
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ "คุยโพล" คือ เกิดกระบวนการเรียนรู
โดยใชโปรแกรมสถาปนาองคความรูดวยโพล (Knowledge Unifying Initiator for POLL) เปนแกนนําเพื่อเขา
สูสังคมอุดมปญญา เกิดกระบวนการสรางความรูในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เกิดการรวมกลุมชุมชนความรู โดยมีการรวบรวม และจัดหมวดหมูความรู ตลอดจนเกิดกิจกรรม
และการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยโปรแกรมสถาปนาองคความรูดวย
โพล (Knowledge Unifying Initiator for POLL)
องคความรูจากกิจกรรมที่ใชซอฟตแวรคุยโพล ที่เปนประโยชน จะถูกรวมรวมและรายงาน
ออกมาในรูปแบบตางๆ เชนรายงานบทวิเคราะหปญหาทางสังคม หรือเอกสารความรูในรูปแบบอื่น โดยจะมี
การเผยแพรผลงานเหลานี้ไวบนเว็บไซตของโปรแกรมคุยโพล http://www.thaisocial.net/kuipoll/ และทีมงาน
พัฒนาซอฟตแวรจะยังคงพัฒนาซอฟตแวรคุยโพลใหสามารถตอบสนองการพัฒนาชุมชนสังคมฐานความรู
ตามบริบทที่พึงมีในสังคมสารสนเทศตอไป ตัวอยางเชน แผนงานที่จะพัฒนาซอฟตแวรคุยโพลใหสามารถ
บริการแบบสอบถามจากโทรศัพทมือถือเคลื่อนที่ เปนตน
ปจจุบันอยูในระหวางขัน้ ตอนการเผยแพร และประเมินผล หากคณะอนุกรรมาธิการตองการ
ใชซอฟตแวรคุยโพลนั้น จะไดดําเนินการประสานกับรัฐสภาเพื่อฝกอบรมผูดูแลระบบโดยสามารถสรางไดหลาย
แบบสอบถามโดยไมมีคาใชจาย ทัง้ นี้ หากมีการใชซอฟตแวรจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จะเปนทางหนึง่ ในการสราง
ตลาดและทําใหราคาของซอฟตแวรถูกลงอีกดวย
ในการนี้ ที่ประชุมเห็นวาซอฟตแวรดังกลาวควรไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ จะไดมีการพิจารณาดําเนินการตามสมควรตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งทีผ่ านมา ประธานคณะอนุกรรมาธิการมี
ความเห็นใหฝา ยเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการจัดทําหนังสือแจงผลการพิจารณาศึกษาไปยังกลุมบริษทั
ผูประกอบการ SME เพื่อทราบดวย

๙

4.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา มีกําหนดเดินทางศึกษาดูงานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวาง
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2552 หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาทานใดประสงครวมเดินทางศึกษาดูงานขอใหแจง
ความประสงคตอฝายเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการเพื่อดําเนินการตอไป

เลิกประชุมเวลา 15.50 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

