บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 53
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 302 ชัน้ 3 อาคารรัฐสภา ๒
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
๑. นายอนันต วรธิตพิ งศ
2. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
3. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
4. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
5. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
6. นายฉกาจ วิสัย
อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม
1. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายวสันต ฝมือชาง
4. นายสมเกียรติ อึงอารี

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม
1. นายเรืองชัย จินตรุงเรืองชัย
2. นางเอมอร จนิษฐ
3. นายธวัช สถิตวิทยา
4. ศ.ดร. ฐาปนา บุญหลา
เริ่มประชุมเวลา 09.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้

๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
วุฒิสภาไดมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโกตาบารู จังหวัดยะลา ตามโครงการมอบเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนทีข่ าดแคลน เมือ่ วันจันทรที่ 18 มกราคม 2553 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการไดมี
กําหนดการเดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี ในวันพุธที่ 27
มกราคม 2553 ดวย หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาทานใดสนใจรวมเดินทางสามารถแจงรายชื่อไดที่ฝาย
เลขานุการคณะกรรมาธิการเพื่อดําเนินการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 52 วันอังคารที่ 5 มกราคม
2553 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องทีเ่ สนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาสรุปผลการจัดเสวนาโตะกลม เรื่อง "ไทยเขมแข็งจริงหรือ? หากไมพัฒนา
ICT" เมื่อวันจันทรที่ 11 มกราคม 2553 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 306-308 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 สรุปไดดงั นี้
ที่ประชุมไดพจิ ารณารายละเอียดของรายงานการจัดการเสวนาฯ ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิง่
ในบทสรุปผูบริหารและประเด็นปญหาและแนวทางการแกไข ซึ่งทีป่ ระชุมไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณี
ดังกลาวอยางกวางขวาง และมีมติเห็นควรจัดกลุมประเด็นปญหาและแนวทางแกไขทีไ่ ดจากการเสวนาโตะ
กลม สรุปไดดังนี้
1. ควรกําหนดให ICT อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.1. ผลักดันใหแผน ICT มีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อใหเกิดการผลักดันในการดําเนินการอยางจริงจังและเปนรูปธรรมได
1.2 ICT เปนเรื่องของ Speed ที่ตองมีความกลาและความฉับไวในการดําเนินการ
และตองมีพนื้ ฐานจากความรูความเขาใจ และทักษะและการพัฒนาการ และกลาลงทุนไดอยางถูกตอง ตองมี
กลยุทธทที่ ันตอการเปลี่ยนแปลงมีองคความรูและเทคโนโลยีที่สรางมูลคาเพิ่ม
1.3 ปจจุบัน ICT นั้นเขาไปมีสวนในการดํารงชีวิตของมนุษย ยุคปจจุบันตั้งแตการเกิด
จนกระทั่งตาย ICT เปนเทคโนโลยีที่มีลักษณะเปนสถาปตยกรรม จึงจําเปนตองมีผูทาํ หนาที่ออกแบบทั้ง
กระบวนการกอนที่จะมีการผลิต จําเปนตองมีการมองอยางเปนระบบและตองมีการบูรณาการภาคการศึกษา
ตองตระหนักในสวนนี้เพื่อจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ICT ของประเทศใหสามารถนํามาพัฒนาการทํางานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได

๓

2. ใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ ICT อยางเพียงพอ
- งบประมาณตองสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่อง ตองทราบวาตรงไหนเปนจุดสําคัญ
และเกิดประโยชนอยางสูงสุด และเกิดประโยชนอยางแทจริง
3. ใหมีการนํา ICT ไปใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางมีแบบแผนที่ดี
3.1 ตองมีการกําหนดวิธีการเรียนการสอนคอมพิวเตอรใหมโดยตองปรับกระบวนการ
ใหเกิดทักษะการใช Computer ในการแกปญ
 หาและพัฒนาการทํางาน ตลอดจนการดําเนินชีวิตที่สามารถลด
ตนทุน ไมใชเรียนรูรูปแบบเดิมๆ เพียงพื้นฐานแครูจักใช
3.2 ขอมูลภาครัฐตองเชื่อมโยงกัน แมจะตางคนตางทํา แตตองมี Standard เดียวกัน
เพื่อความสามารถมีคลังแหงความรูได (คลังความรูแหงชาติ) โดยตองมีการกําหนดมาตรฐานอยางเปนเอกภาพ
และกําหนดมาตรฐานตลอดจนขอบเขตของการใช ICT อยางชัดเจนและบูรณาการ
3.3 ควรมีหนวยงานที่เขมแข็งในการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ใน
การรับผิดชอบดาน ICT ของประเทศเพื่อความตอเนื่อง และรองรับกับวัฒนธรรมการเมืองไทยทีม่ ีการเปลี่ยน
หนาที่รับผิดชอบ (รมว.) บอย ทําใหนโยบายเปลี่ยนตาม ขาดความตอเนื่องสงผลตอกระบวนการพัฒนา ICT
3.4 ควรสรางความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกีย่ วของอันเปนฟนเฟองสําคัญ
กับการพัฒนา ICT เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง ICT และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีการ
รวมกันทํางานอยางจริงใจ จริงจังและตอเนื่อง เพื่อผลประโยชนโดยรวมของชาติมากกวาผลงานของเพียงแตละ
หนวยงาน โดยอาจใหอยูภายใตรองนายกรัฐมนตรีคนเดียวกัน
4. ภาครัฐควรสนับสนุนภาคเอกชนใหมีการผลิตและใช ICT เพือ่ การพัฒนาประเทศ
และบริการประชาชน
4.1 ภาครัฐขาดการมองและดําเนินการอยางเปนระบบและมองภาพรวม ICT ตลอดจนตอง
ปรับปรุงกฎ ระเบียบภาครัฐที่ไมเอื้ออํานวยตอการใชระบบอิเล็กทรอนิกส ตองศึกษาแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ออกใบอนุญาต การใหสามารถใชอิเล็กทรอนิกสไดและลดขั้นตอนในการขอใบอนุญาต
4.2 ภาครัฐตองโอบเอื้อและสงเสริมเกื้อหนุนอยางจริงใจกับภาคเอกชน โดยตองมีทัศนคติ
และมองใหเห็นไดวา ความสําเร็จของภาคเอกชนนั้นคือผลประโยชนของภาครัฐนั้นเอง และภาคเอกชนไมใชคูแขงของ
รัฐ ในขณะเดียวกันภาคเอกชนตองจริงใจ โปรงใส และไมเอาเปรียบและกอบโกยจากประชาชนเชนเดียวกัน
4.3 แนวโนมของโลกโดยเฉพาะประเทศทีพ่ ัฒนาแลว ปจจุบันและอนาคตจะเปน IT
Services โดยประเทศทีพ่ ัฒนาแลว GDP มากจากภาค Services สูงกวาภาคอืน่ สําหรับประเทศไทยควร
พิจารณาภาคบริการบางชนิดที่เอกชนสามารถทําไดดีกวาราคาถูกกวาใหเอกชนเปนผูทาํ แทนจะเปนทีน่ ิยมใช
และผลประโยชนก็เกิดตามมา รัฐเพียงแตทําหนาที่ตรวจสอบ กํากับดูแล เพื่อประโยชนสูงสุด (ใช ICT สราง
มูลคาเพิม่ ในการบริการ)
4.4 ฟนเฟองสําคัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทยคือ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและ NECTEC ดังนัน้ เพื่อความเขมแข็งของ ICT ภาครัฐในระยะเวลารวดเร็ว ภาครัฐ
ควรที่จะกลาหาญและอยาชาในการจัดสรรงบประมาณคนและอื่นๆ ทีจ่ ําเปน ใหแกฟนเฟอนสําคัญนี้ให
พอเพียงตอเนือ่ งเพื่อความเขมแข็งของ ICT ภาครัฐ

๔

5. เรงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับดาน ICT เพื่อใหทันตอการขยายและเพิม่ ศักยภาพ
การแขงขันของประเทศ
5.1 เรงการพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหมีทกั ษะที่สามารถนํา ICT มาพัฒนาการ
ทํางานและใชประโยชนในการดํารงชีวิตประจําวัน
5.2 ผูที่ดํารงตําแหนง CEO และ CIO ของหนวยงานตองเปนผูมีความรู มีความเขาใจ
ICT จึงจะทําใหมีวิสยั ทัศนทถี่ ูกตอง มองภาพการนํา ICT มาปรับใชในการทํางานของหนวยงานไดอยางเปน
ระบบ จึงสามารถกําหนดแผนกลยุทธไดอยางถูกตอง เหมาะสมและเปนจริงได สงผลใหมีการนํางบประมาณ
มาใชใหเกิดประโยชนสงู สุดตอการพัฒนา ICT ของหนวยงานไดอยางสมประโยชนและเกิดการพัฒนา ICT ใน
ที่สุดได อีกทั้งระบบประเมินความดีความชอบของบุคลากรตองมีประสิทธิภาพและมีระบบจูงใจในการรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถดาน ICT อยางเพียงพอเหมาะสม
5.3 ประเทศไทยจําเปนตองพัฒนาคนเปนหัวใจสําคัญจึงจะอยูรอด และตองมี
Information เปนตัวแรกและเปนตัวสําคัญในการแขงขัน เนื่องจากเปนปญหาของคนไทยและสังคมไทยที่ไมมี
วัฒนธรรมของการใชขอมูลและบริโภคขอมูลในการตัดสินใจ แตสวนมากแลวมักจะใชความรูสึกในการ
ตัดสินใจ จึงทําใหขาดความสามารถ ขาดความแมนยําฉับไวในการแขงขัน สงผลใหขาดโอกาสในการพัฒนา
ในการนี้ ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาจะไดดําเนินการเสนอรายงานสรุปผลการสัมมนาและ
ประเด็นปญหาและขอเสนอแนะดังกลาวไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามความเหมาะสมตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอืน่ ๆ
4.1 นายฉกาจ วิสัย เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการเสนอใหมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยราชการตางๆ
ในพืน้ ที่จงั หวัดเชียงใหม ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 18-วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2553
4.2 ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการมีมติใหเดินทางไปศึกษาดูงานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษาในระบบทางไกลของโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม อ.หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2553

เลิกประชุมเวลา 14.55 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร ๕
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

