ที่ รง ๐๔๐๘/ว ๔๕๒๐

สำนักพัฒนำมำตรฐำน
และทดสอบฝีมือแรงงำน
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐
๒๒ ตุลำคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมสัมมนำ
เรียน นำยกสมำคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. กำหนดกำรสัมมนำและแผนที่โรงแรม
๒. แบบตอบรับกำรเข้ำร่วมสัมมนำ
ด้ว ยส ำนั กพัฒ นำมำตรฐำนและทดสอบฝี มือแรงงำนกำหนดจัดกำรสั มมนำเชิงปฏิบัติกำร
สำรวจควำมต้องกำรและระดมควำมคิดเห็ นเกี่ยวกับกำรจัดทำมำตรฐำนฝี มือแรงงำนแห่ งชำติรองรับ 10
อุตสำหกรรมแห่ งอนำคต ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน ๒๕๖1 ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิ ช คอนเวนชั่น อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๑
สำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำหน่วยงำนของท่ำนมีบุคลำกร
ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ 10 อุตสำหกรรมแห่งอนำคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
กำรสัมมนำดังกล่ำว จึงขอเชิญท่ำนและผู้แทนสมำคมเคเบิ้ลลิ่ งไทย เข้ำร่วมสัมมนำในวันที่ 2 พฤศจิกำยน ๒๕๖1
ณ โรงแรมริช มอนด์ -สไตล์ ลิ ช คอนเวนชั่น อำเภอเมือ งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทั้ งนี้ ขอให้ ส่ งแบบตอบรับ
กำรเข้ำร่วมสัมมนำไปยังกลุ่มงำนกำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ทำงโทรสำรหมำยเลข ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๒ หรือแบบตอบรับ
อิเล็กทรอนิกส์ ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม ๒๕๖๑
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

กำหนดกำรและแผนที่

กลุ่มงำนกำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
โทรศัพท์/โทรสำร ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๒, ๐ ๒๖๔๓ ๔๙๘๗

แบบตอบรับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
“สัมมนาเชิงปฏิบัติการสารวจความต้องการและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
....................................

๑. ที่มาของโครงการสัมมนา
Thailand 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของประเทศ ที่จะท าให้มีการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน นอกจากนี้ Thailand 4.0 เป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนาและการศึกษา
ไปพร้อมกันภายใต้แนวคิดประชารัฐ ดังนั้น การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานรองรับ Thailand 4.0 จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
๒๐ ปี และทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ในการจัดทามาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ
การสารวจ
ความต้องการมาตรฐานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
ในลาดับต้น เพื่อนาข้อมูลความต้องการความต้องการมาตรฐานในสาขาอาชีพมาจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ จั ด ท า
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดังกล่าว จ านวน ๑๐ สาขา ดังนั้น
เพื่อให้การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ Thailand 4.0 เป็นไปตามกระบวนการการจัดทา
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้จัดทาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสารวจ
ความต้ อ งการและระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ท ามาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ ร องรั บ 10
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อนำผลสรุปควำมต้องกำรมำตรฐำนในสำขำอำชีพเสนอต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อขอควำมเห็นชอบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส ารวจความต้องการมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๒.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมของสมาคม/องค์กรวิชาชีพต่างๆ ในการจัดทา
มาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๒.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการจัดทาแผนแม่บทการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพือ่ รองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๒

๒.๔ เพื่อให้สมาคม/องค์กรวิชาชีพเห็นประโยชน์ในการนามาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในการ
พัฒนาแรงงานให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
๓. วัน เวลา สถานที่ การสัมมนา
กาหนดจัดสัมมนาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริชมอนด์ -สไตล์ลิช คอนเวนชั่น
อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
๓

๔. ร่างกาหนดการสัมมนา
วัน - เวลา

กิจกรรม

ผู้ดาเนินการ

2 พ.ย. ๒๕๖1
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐

ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ กฐ.

๐๘.3๐ - 09.00

พิธีเปิดการสัมมนา

ผู้บริหารกรมฯ

09.00 - 10.00

บรรยายเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสิทธิ
ประโยชน์

ผอ. สมฐ

10.00 – 11.00

10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกับความต้องการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

คุณชัชวาล สังคีตตระการ

11.00 – 12.00

ระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพเกี่ยวกับ
การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ
Thailand 4.0

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
วิทยากรประจากลุ่ม

๑2.0๐ - ๑3.0๐

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑3.0๐ - 16.0๐

ระดมความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพเกี่ยวกับ
การจัดทามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับ
Thailand 4.0 (ต่อ)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาและ
วิทยากรประจากลุ่ม

๑๖.0๐ - ๑7.3๐

สรุปนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

ตัวแทนประจากลุ่ม

๑๗.3๐ - ๑8.00

ปิดการสัมมนา

ผอ.กฐ

*หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 10.30 น. ช่วงบ่าย 14.30 น.
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๕. ผู้ประสานงานการสัมมนา

นายประสาร คิดดี โทร. ๐๖๒–๔๖๐-๑๓๕๙
อีเมล์หลัก prasarnkid@gmail.com

เนคเทค

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ
สารวจความต้องการและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจั ดทามาตรฐานฝีมื อแรงงานแห่งชาติ
รองรับ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
------------------หน่วยงาน
1. ชื่อ
เลือกประเภทอาหาร
2. ชื่อ
เลือกประเภทอาหาร
3. ชื่อ
เลือกประเภทอาหาร
4. ชื่อ
เลือกประเภทอาหาร
5. ชื่อ
เลือกประเภทอาหาร

โทรศัพท์

อีเมล์

ทั่วไป อิสลาม มังสวิรัติ

โทรศัพท์

อีเมล์

ทั่วไป อิสลาม มังสวิรัติ

โทรศัพท์

อีเมล์

ทั่วไป อิสลาม มังสวิรัติ

โทรศัพท์

อีเมล์

ทั่วไป อิสลาม มังสวิรัติ

โทรศัพท์

อีเมล์

ทั่วไป อิสลาม มังสวิรัติ

ลงชื่อ.....................................................
(.........................................................)
เบอร์โทร.............................................................
หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2245 1822 / 062-460-1359 นายประสาร คิดดี
กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่ ทางโทรสารหมายเลข 0 2245 1822 หรือ
E-mail : prasarnkid@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

