บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 44
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 113 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายสมเกียรติ อึงอารี
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
6. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
8. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑.นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายวสันต ฝมือชาง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายกิตติพงษ เมฆวิจิตรแสง
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายธวัช สถิตวิทยา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา กําหนดใหมีการสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางการอยูรอดของการสื่อสาร
โทรคมนาคม" ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 ระหวางเวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ณ หองเจาพระยาบอลรูม
โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
เขารวมแสดงความคิดเห็นในการสัมมนาดังกลาวเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศตอไป
1.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา รางรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย มีความกาวหนาถึง 95%
ซึ่งจะไดมีการเพิ่มเติมขอมูลในสวนของการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยตามที่คณะกรรมาธิการ
จะไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจากนัน้ จะไดดําเนินการปรับปรุงรางรายงานดังกลาว
ใหมีความสมบูรณเพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมาธิการตอไป
1.3 ในระหวางการประชุมคณะอนุกรรมาธิการในวันนี้ จะมีผูสื่อขาวจากสถานีโทรทัศนผาน
ดาวเทียมทีเอ็นเอ็น (Thailand News Network : TNN) จะขอสัมภาษณประธานคณะอนุกรรมาธิการเกีย่ วกับ
ความคืบหนากรณีการดําเนินการดานเทคโนโลยี 3G ของประเทศไทย ซึ่งเปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการไดให
ความสําคัญและเห็นควรเรงรัดผลักดันใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 43
วันอังคารที่ 29 กันยายน ๒๕๕๒ โดยไมมกี ารแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดสัมมนา เรื่อง "ทบทวนยุทธศาสตร e-Industry
ในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร" โดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่ สาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา รวมกับ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดรวมกันหารือเกี่ยวกับกําหนดการจัดการสัมมนา เรื่อง "ทบทวนยุทธศาสตร
e-Industry ในภาคอุตสาหกรรมซอฟตแวร" โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น
ตลอดจนติดตามและรับทราบปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
เพื่อรวมสรางความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนเครื่องมือที่สําคัญ เพื่อเปาหมายสําคัญในการสรางความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
โดยจะนํามาซึง่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยัง่ ยืนในอนาคตตอไป ในจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2552
ระหวางเวลา 08.30- 15.30 นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

๓

กลุมเปาหมายจํานวน 150 คน ประกอบดวย
๑. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
๒. คณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
๓. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา
๔. หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
๕. องคกรเอกชนดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร
๖. นักวิชาการ/ผูชํานาญการ/ผูเชี่ยวชาญสาขาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
๗. สื่อมวลชน
๘. ประชาชนผูสนใจทัว่ ไป
งบประมาณ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒสิ ภา
โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนดการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอในทีป่ ระชุมแลว)
ชวงเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา จะเปนการระดมความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร
เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร” โดยแบงกลุมยอย (หอง๓๐๖-๓๐๘,๑๐๑-๑๐๒) ดังนี้
๑) ทรัพยสนิ ทางปญญาของไทย
วิทยากรประจํากลุม นายสมพร มณีรัตนะกูล
อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
๒) ประกาศนียบัตร (Certificate)
วิทยากรประจํากลุม นางสาวศิริภัทร ภัทรางกูร
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
๓) การจัดซือ้ จัดจางซอฟตแวรภาครัฐ
วิทยากรประจํากลุม นายนิทัศน มณีศิลาสันต
กรรมการผูจัดการ บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร ๑๙๙๘
๔) การลงทุนของภาคอุตสาหกรรม กับ BOI
วิทยากรประจํากลุม นายอนันตโชติ เชาวนโยธิน
เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
๕) ขอบเขตและบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ(องคการมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา
วิทยากรประจํากลุม นายวสันต ฝมือชาง
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา

๔

ทั้งนี้ ในการแบงกลุมผูเขารวมสัมมนาชวงบายนัน้ จะไดดําเนินการโดยใหเปนไปตามอัธยาศัย
ของผูเขารวมสัมมนา โดยใหผูประสงคเขารวมสัมมนาระบุความประสงคในการเขารวมกลุมยอยลงใน
แบบตอบรับการเขารวมสัมมนา
ในการนี้ ที่ประชุมไดมอบหมายใหนายสมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการในฐานะหัวหนา
คณะทํางานดาน e-Industry ดําเนินการจัดสงรายชื่อกลุม เปาหมายใหฝายเลขานุการเพื่อดําเนินการเชิญเขา
รวมสัมมนาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 สืบเนื่องจากการประชุมหารือกับสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน)(SIPA) ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 43 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 นั้น
คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นวาควรจะไดมีการเดินทางเขาพบปะสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
ผูอํานวยการ SIPA ณ สํานักงานอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะไดดําเนินการประสานกําหนดวันเวลาในการเดินทางตอไป
4.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอใหฝา ยเลขานุการชวยประสานกับสํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)(SIPA) เพื่อขอความอนุเคราะหรับทราบขอมูลในการ
ดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาวาไดผลิตในระดับชั้นใด
และวิชาใดบาง ตลอดจนผลที่ไดรับจากการดําเนินการเปนอยางไร
4.3 การดําเนินงานดาน e-Government ของคณะอนุกรรมาธิการที่ไดมอบหมายใหนาย
รังสรรค จันทรนฤกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเปนผูรับผิดชอบนั้น เนื่องจากทีป่ ระชุมพิจารณาเห็นวานาย
รังสรรค จันทรนฤกุล ติดภารกิจสําคัญจําเปนจึงไมสามารถดําเนินการไดสะดวก ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
จึงมีมติเห็นควรมอบหมายใหนายเสกสรรค เกิดพิพัฒน อนุกรรมาธิการ เปนผูดาํ เนินการในเรื่องดังกลาวแทน
4.4 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอใหฝา ยเลขานุการดําเนินการประสานในเรื่องตางๆ ดังนี้
4.4.1 ขอทราบขอมูลในการดําเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิตอลสําหรับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาวาไดผลิตในระดับชั้นใด และวิชาใดบาง ตลอดจนผลที่ไดรับจากการดําเนินการ
เปนอยางไร จาก SIPA
4.4.2 ขอทราบความคืบหนาในการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.4.3 สรุปประเด็นเรื่อง e-Logistics ที่ไดรับทราบจาก นายพิชิต วิวฒ
ั นรุจิราพงศ
Managing Director Software Link Co.,Ltd. ในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งที่ 40 วันอังคารที่ 1
กันยายน 2552
เลิกประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

