
 

   ท่ี สคท.205/58/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

คร้ังที ่88– 11/2558 วนัพุธที ่ 18  พฤศจกิายน  2558 

เวลา 16.00 น.   ณ  บริษัท รอยลัเทค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  นายกสมาคม 

2.   นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 

4.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  อุปนายกและเหรัญญิก 

5.   นายประภาส  ล่ิมกงัวาฬมงคล  อุปนายก 

6.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

8.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

9.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ ์  ฝ่ายวิชาการ 

ผู้ท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายกิตติรัตน ์ เมฆมณี   เลขาธิการ 

   2.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

   3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

   4.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสมัพนัธ ์

5.   นายพรชยั  เอ่ียมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

   6.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกลุ  กรรมการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 16.30 น. 

นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด  (นายกสมาคมฯ)  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 

 



 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ    

1.1 ขอขอบคุณ 
สมาคมเคเบ้ิลล่ิงไทย ขอขอบคุณบริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี 
ในการประชุมของสมาคมฯ มา ณ โอกาสน้ี 
ท่ีประชุม:   รับทราบ  
1.2 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Testing and Certify Datacenter Cabling” 
ดว้ยบริษทั เมเชอร์โทรนิกซ์ จ ากดั  ขอเชิญร่วมงานสมัมนา “Testing and Certify Datacenter Cabling” 

ในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558  เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้อง Gallery AA.,  โรงแรมสวิทโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ 
ซ่ึงในงานสมัมนาน้ีจะช่วยท่านทราบถึง มาตรฐานของระบบสายสญัญาณใน Datacenter  การตั้งค่าการทดสอบ 
ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น TIA, ISO., วิธีการในการตรวจรับรองคุณภาพระบบสายสญัญาณภายใน Datacenter 
ทั้ง Copperและ Fiber, การทดสอบสาย Fiber Optic แบบ Tier 1 (Loss, Length และ Polarity ) ดว้ยเคร่ือง  
Optical Loss Test Set,การทดสอบสาย Fiber Optic แบบ Tier 2 ดว้ยเคร่ือง OTDR,  การท าความสะอาดและ
มาตรฐานการตรวจสอบหนา้สมัผสัของหวัConnector, การอ่านและแปลผลรายงานการทดสอบ 
Topics to be covered: 

-  08.30 am – 09.00 am    Registrations 

-  09.20 am – 09.30 am    Fluke Networks Overview  (Alex Ho) 

-  09.30 am – 10.00 am    Standard update for Cabling Infrastructure Datacenter  (Wayne Allen) 
-  10.30 am – 12.00 pm    How to Certify Copper Cabling inDatacenter (Wayne Allen) 

-  12.00 pm – 1.00 pm     Lunch  

-  13.00 pm – 2.30 pm     How to Certify Fiber Cabling in Data center  (Wayne Allen) 

Tier 1 Testing (Optical Loss Test Set) 

Tier 2 Testing (OTDR) 

- 3.00 pm – 4.30 pm       How to  reading test results (Somkiat Niyomwan) 
Q&A               

ท่ีประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่ 88-11/2558 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน(ผูช่้วยเลขาธิการ)  ขอให้ท่ีประชุมรบัรองการประชุม ครั้ งท่ี 87-10/2558   

เม่ือวนัพุธท่ี 14 ต.ค. 58   ณ  บริษทั เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จ ากดั 

ท่ีประชุม:    มีมติ รับรองการประชุม ครั้ งท่ี 87-10/2558 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที ่3   เร่ืองรายงานสถานะการเงนิ 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (อุปนายกและเหรัญญิก)  รายงานในท่ีประชุมว่า   จากยอดเงินคงเหลือ

เดิมในวนัท่ี  14 ต.ค. 2558   เป็นจ านวนเงิน   -  44,515.47 บาท        

รายรับดังนี ้   -    เงินบริจาคคุณปิยดา  1,977 บาท 

รายจ่ายดังนี ้ -  ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.)   641 บาท,   ค่าโทรศพัท ์(ต.ค. )  258  บาท,   ค่าบริการเลขหมายทีโอที 

(ต.ค.)  107  บาท,  ค่าน ้าประปา (ต.ค.)  86  บาท,  ค่าไฟฟ้า (ต.ค.)  532.25 บาท, ค่าเกบ็ขยะรายปี 240 บาท 

ค่าเช่าออฟฟิต (พ.ย.)  4,200 บาท,   เงินเดือนพนกังานเดือน (พ.ย.)  17,950 บาท ,  ค่าใชจ่้ายต่างๆ  66 บาท   

ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันท่ี  18 พฤศจิกายน  58    จ านวน     -  66,598.72 บาท 

ท่ีประชุม:   รับทราบ   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ืองสืบเน่ือง 

4.1  เร่ืองรับรองสมาชิกเพิ่มเติม 

         นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน) ติดภารกิจ ฝากแจง้ในท่ีประชุมว่าในรอบเดือนระหว่าง 

วนัท่ี 14 ต.ค. - 18 พ.ย. 58  ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ่มเติม ปัจจุบนัมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  119  บริษทั 

ท่ีประชุม:    รับทราบ 

4.2  จัดท าโปรไฟล์และระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิ่งไทย 

         นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบางท่านไดส่้งขอ้มูลโปรไฟล์ 

มายงัสมาคมฯแลว้ และยงัมีอีกบางส่วนยงัไม่ไดส่้งเขา้มา  

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

4.3  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดต้ังระบบข่ายสายสัญญาณ 

          นายทรงกรต  ทรัพยก์  าเนิด (นายกสมาคม)  แจง้ว่า  ไดโ้ทรหาอาจารยเ์ชาวลิตซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันา 

ฝีมือแรงงานแลว้ บอกว่าปีน้ียงัไม่มีอะไร เพราะเพิ่งจะตดังบประมาณไป ถา้มีอะไรคืบหนา้จะแจง้มาอีกครั้ ง  

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

4.4  มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและส่ือสารดาวเทียม) 

นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ว่า  ตอนน้ียงัไม่มีอะไรคืบหนา้ จะแจง้ให้ทราบอีกครั้ ง 

ในท่ีประชุมครั้ งต่อไป 

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

4.5  การวางระบบส านักงานสมาคม  

คุณสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (ผูช่้วยเลขาธิการ) แจง้ในท่ีประชุมว่า เจา้หนา้ท่ีสมาคมฯ Copy งาน

เอกสารทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เขา้แฟลชไ์ดร์ฟ และการจดัท าแฟ้มเอกสารโดยการถ่ายรูปแฟ้มเอกสารต่างๆ  

 



 

เช่น ภงด, รายรับ-รายจ่าย เซฟเขา้แฟลชไดร์ฟและแชร์ลง One drive แลว้  

ท่ีประชุม:  รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่5   เร่ืองพิจารณา   

5.1  แต่งต้ังท่ีปรึกษา 

อา้งหนงัสือมอบหมายเป็นตวัแทนบริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 นั้นฯ  

สมาคมเคเบ้ิลล่ิงไทย ไดจ้ดัการประชุมครั้ งท่ี 88-11/2558  เม่ือวนัพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2558  โดยมีมติจาก

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง คุณนพคุณ  ควรสมาคม บริษทั รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ด ารต าแหน่ง 

ท่ีปรึกษาสมาคมฯ ตั้งแต่วนัท่ี 19  พฤศจิกายน 2558  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ท่ีประชุม:  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ืองอ่ืนๆ   

6.1  Training  Fiber มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 

นายกสมาคมฯ แจง้คณะกรรมการว่าท่านใดสนใจเขา้ร่วมงาน Training เด็กมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญัญบุรีบา้ง เด็กประมาณ 50 คน โดยนายกสมาคมฯ จะน าเคร่ืองมือมาให้เด็กทดลองเล่น และสอนวิธีการใช้ 

งานเบ้ืองตน้ อยากให้ไปในนามสมาคม ซ่ึงตอนน้ียงัรอก าหนดการอยา่งเป็นทางการ โดยตน้ปีหนา้จะมีเป็น 

แคมปัส ส่วนคณะกรรมการท่านใดสนใจร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงาน Training น้ี กรุณาแจง้ความจ านงกลบั 

มายงัสมาคมฯ ไดเ้ลย  

ท่ีประชุม:   รบัทราบ  โดยคุณนพคุณ  ควรสมาคม (บจ.รอยลัเทค อินเตอร์เนชัน่แนล) ขอแสดงความจ านงร่วม 

เป็นสปอนเซอร์ให้กบัสมาคมฯ                                     

6.2  การจ้างกลุ่มบริษัท CLMV 

ตอนน้ีเราติดปัญหาเร่ืองแรงงาน โดยนายกสมาคมไดท้ดลองจา้งกลุ่ม CLMV  แลว้ 5 คน โดยจะขอคนท่ีมี 

พาสปอรตม์าร่วมงาน ถา้เวิร์คกจ็ะมีการอบรมให้กบัคนกลุ่มน้ี 

ท่ีประชุม:  รับทราบ 

 

 

ปิดประชุม เวลา 18.30 น. 

 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวีโชค                                                            นายกิตติรัตน ์ เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 


