บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 51
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 106 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
5. นายเสกสรรค เกิดพิพัฒน
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
8. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
๑. นายสมเกียรติ อึงอารี
2. นายวสันต ฝมือชาง

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายประวิตร ฉัตตะละดา
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายธวัช สถิตวิทยา
4. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
5. ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา
เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม (ไมมี)

๒

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 50 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม
๒๕๕๒ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาเตรียมการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง "ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพัฒนา
ICT" ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒสิ ภา ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2553 สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดพจิ ารณารายชื่อกลุมเปาหมายในการเชิญเขารวมเสวนาฯ และแสดงความคิดเห็น
อยางกวางขวาง แลวเห็นควรใหเชิญบุคคลตางๆ ที่เกีย่ วของเพิ่มเติม ประกอบดวย
- กรรมการผูจ ัดการใหญ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการผูจ ัดการใหญ ธุรกิจซอฟตแวร บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ออราเคิล คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
- กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.โซลูชนั่ คอนเนอร ๑๙๙๘
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
- นายกสมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายกสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย
- นายกสมาคมสมองกลฝงตัวไทย
- นายกสมาคมผูประกอบการแอนิเมชัน่ และคอมพิวเตอรกราฟกสไทย
- นายกสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
- นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหฝา ยเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ
จัดสงรายชื่อกลุมเปาหมายใหคณะอนุกรรมาธิการและทีป่ รึกษาทุกทานทราบเพื่อตรวจสอบและอาจมีการ
เพิ่มเติมรายชือ่ ในการเชิญบุคคลเขารวมสัมมนาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาเอกสารสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อนําเสนอในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
วุฒิสภา เรื่อง "เสริมประสิทธิภาพระบบงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร
และโทรคมนาคม วุฒิสภา ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓" ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองนทีทอง
โรงแรมรอยัลริเวอร ถนนจรัลสนิทวงศ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่
ประชุมแลว)

๓

ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรให นางสาวเปรมจิตต แกวโสนด ผูปฏิบัติงานใหสมาชิกวุฒิสภา
นายอนันต วรธิติพงศ เปนผูด ําเนินการแกไขเพิ่มเติมเอกสารการนําเสนอผลงานดังกลาว เพื่อความครบถวน
สมบูรณของขอมูลตอไป
4.2 นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา อนุกรรมาธิการ ไดเสนอหนังสือของบริษัท อินฟนติ ี้ ทอลค เอน
จิเนียริง่ จํากัด ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เรื่อง ขอรองเรียนกรณีการดําเนินงานที่ลา ชาของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณากรณีดังกลาวแลวมีมติเห็นควรใหมีการดําเนินการจัดทํา
หนังสือสอบถามความคืบหนาเกี่ยวกับกรณีดังกลาวไปยังคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาศึกษาและเพื่อจะไดเชิญบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการใน
โอกาสตอไป
4.3 นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ ไดรายงานความคืบหนาผลการประชุมของ
คณะทํางานศึกษาและปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอตอที่ประชุมแลว)
ในการนี้ ผลการพิจารณาศึกษาที่จัดทําเปนรูปเลมรายงานที่สมบูรณแลวจะไดนําเสนอตอที่
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
4.4 กําหนดการเดินทางเพือ่ มอบเครื่องคอมพิวเตอร ตามโครงการคอมพิวเตอรเพือ่ โรงเรียนที่
ขาดแคลน ณ จังหวัดยะลา ระหวางวันที่ 17-18 มกราคม 2553 ทั้งนี้กาํ หนดการเดินทางที่สมบูรณจะได
นําเสนอตอทีป่ ระชุมในโอกาสตอไป
4.5 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2553
เวลา 13.00 นาฬิกา เปนตนไป เพื่อพิจารณาเตรียมความพรอมในการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง
"ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพัฒนา ICT"

เลิกประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

