บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 61
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 113 ชัน้ 1 อาคารรัฐสภา 2
----------------------อนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายสมเกียรติ อึงอารี
5. นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา
6. นายเดชาธร เกิดภาพิพฒ
ั น
7. นายวสันต ฝมือชาง
8. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
9. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการ ผูไมมาประชุม คือ
นายฉกาจ วิสยั

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ผูมาประชุม คือ
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายธวัช สถิตวิทยา
3. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั
4. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
เริ่มประชุมเวลา 13.40 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา
มีกําหนดการเดินทางศึกษาดูงานในการศึกษาเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

2

และสังคม : ไทย-มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย ระหวางวันพุธที่ 12 – วันเสารที่ 15
พฤษภาคม 2553
ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการเดินทางศึกษาดูงานครั้งนี้ ประกอบดวย
1. นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รัฐบาลประเทศมาเลเซียมีการดําเนินนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร และมี
แผนการดําเนินงานอยางไรตอไป
3. ภาคเอกชนมีการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของรัฐบาลอยางไร
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดมอบหมายใหนายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ
ดําเนินการประสานงานไปยังหนวยงานในประเทศมาเลเซีย และเห็นควรใหฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ดําเนินการประสานสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซียในการประสานงานเพื่อขอเขาศึกษาดูงาน
ณ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนอํานวยความสะดวกดานตางๆ
ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการดวย
นอกจากนี้ ที่ประชุมไดเสนอวาการเดินทางศึกษาดูงานดังกลาว ควรดําเนินการจัดทําคูมือการ
เดินทาง(Text Book) เพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษาดูงานสําหรับคณะเดินทางดวย
1.2 รายงานการเดินทางพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ชั้น 9 หองประชุม MICT เมื่อวันศุกรที่ 26 มีนาคม 2553
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 60 วันอังคารที่ 30 มีนาคม
2553 โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
- พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปไดดังนี้
ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณางานที่มีความสําคัญเรงดวน ที่คณะอนุกรรมาธิการจะตอง
ดําเนินการพิจารณาศึกษาติดตาม ดังนี้
1. การดําเนินโครงการดาน e-Logistics
2. การดําเนินการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
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3. การดําเนินโครงการ National Root CA
4. การดําเนินโครงการ e-Government
5. การดําเนินโครงการ e-Industry
6. การดําเนินงานวิจยั ของคณะกรรมาธิการ
7. การคัดเลือกผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) (SIPA)
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรใหมีการพิจารณาประเด็นหลักเกี่ยวกับโครงการ
ตางๆ ดังนี้
1. ทําอยางไรใหโรงเรียนหรือหนวยงานภาคการศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศใชไดตาม
แผนงาน
ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายนายวิบลู ย วองวีรชัยเดชา อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนา
คณะทํางานในการพิจารณาศึกษาติดตามแผนพัฒนาการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
เพื่อเปนขอมูลใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติตอไป
2. ทําอยางไรใหซอฟตแวรทผี่ ลิตขึ้นโดยคนไทยและประเทศไทยไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายขึ้นกวาปจจุบัน
ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายนายสมเกียรติ อึงอารี อนุกรรมาธิการ เปนหัวหนา
คณะทํางานในการศึกษาขอมูลการดําเนินงานดานการสงเสริมสนับสนุนการใชซอฟตแวรไทย เพื่อเปนขอมูลให
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตามกระบวนการทางนิติบัญญัติตอไป
3. นโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่วางไว จะเรงรัดอยางไรให
สามารถดําเนินการได
ประธานคณะอนุกรรมาธิการมอบหมายนายเดชาธร เกิดภาพิพัฒน อนุกรรมาธิการ
เปนหัวหนาคณะทํางานในการศึกษาขอมูลการดําเนินนโยบายดานตางๆ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อเปนขอมูลใหคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตามกระบวนการทางนิตบิ ัญญัติตอไป
อนึ่ง ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอใหหวั หนาคณะทํางานทัง้ 3 ดาน นําขอมูลที่ไดมา
นําเสนอตอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
- ที่ประชุมมีมติใหมีการดําเนินการจัดการสัมมนาเรื่อง เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทย ภายใตบทบาทการบริหารงานของผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(องคการมหาชน)(SIPA)” โดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุฒิสภา ในวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3
อาคารรัฐสภา 2 ถนนอูท องใน กรุงเทพฯ
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โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทสําคัญของคณะกรรมาธิการ
ในการพิจารณาศึกษาติดตามตรวจสอบ และเชื่อมโยงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติอันจะกอใหเกิด
การเปนทีพ่ ึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวาเนื่องจากปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ(SIPA) ดังนั้นเพื่อเปนมิติใหมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีเวทีท่จี ะไดมีสวนรวมในการศึกษาติดตาม
ตรวจสอบ การคัดสรรบุคลากรที่มีบทบาทและเปนกลไกอันสําคัญยิง่ ในการบริการจัดการเพื่อการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเชื่อมัน่ วามีกระบวนการคัดเลือก
ที่โปรงใส ตรวจสอบได เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยเกิดประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลไดตามเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศในยุคโลกาภิวตั นอยางยัง่ ยืน

เลิกประชุมเวลา 15.15 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

