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ที่ สคท.218/60 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ลิง่ไทย 
คร้ังที ่109-08/2560 วนัพธุที ่16 สิงหาคม 2560 

เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลช่ัูน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมศกัด์ิ  เหล่าปรีชา  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 
2. นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  นายกสมาคม 
3. นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   อุปนายก 
4. นายสุริยพงศ ์  อยูอ่อมสิน  เลขาธิการ 
5. นายวชัรพงศ ์  ดีเทศ   เหรัญญิก 
6. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   ประชาสมัพนัธ ์

 
ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรงกรต  ทรัพยก์ าเนิด  นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ 
2. นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 
3. นายกนัตพฒัน ์  เหลืองเจริญวฒันา กรรมการ 
4. นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน/ปฏิคม 
5. นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 
6. นางสาวชมพนุูช  ไพบูลสุวรรณ  ที่ปรึกษา 
7. นายคงสรรค ์  เลิศธนาภรณ์  ฝ่ายวชิาการ 
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สารบัญ สาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ       3 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 108-07-2560      3 
ระเบียบวาระที่ 3 รายงานสถานะการเงิน         3 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเน่ือง          3 

4.1 รับรองสมาชิกเพิม่เติม...................................................................................................................................3 
4.2 การอบรมสาขา ช่างไฟฟ้า.............................................................................................................................3 
4.3 ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างโทรคมนาคม (เคเบิ้ลล่ิง)...............................................................................3 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพจิารณา (ถา้มี)         5 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ          5 

การเขา้ร่วมประชุมระหวา่งตวัแทนคณะกรรมการไทยเคเบิ้ลล่ิงกบัเจา้หนา้ที่กรมพฒันาฯ.................................5 
ความร่วมมือระหวา่ง กรมพฒันาฯ และสมาคม TCA ดา้นการแข่งขนัเพิม่ทกัษะ...............................................5 
เร่ืองการท านามบตัร............................................................................................................................................6 
การประชุมคร้ังหนา้............................................................................................................................................6 
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เร่ิมประชุม 16.30 น.  นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็(นายกสมาคมฯ) ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและ
ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
- ขอขอบคุณ 
- นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (นายกสมาคมฯ) กล่าวขอบคุณ คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์
ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ ที่ใหค้วามอนุเคราะห์สถานที่ประชุมกบัสมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที ่108-07/2560 
- นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (เลขาธิการ) ขอใหค้ณะกรรมการที่ประชุมรับรองการประชุมคร้ังที่ 108-07/2560 
เม่ือวนัพธุที่ 19 ก.ค. 60  ณ บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่3 รายงานสถานะการเงนิ 
- นายวชัรพงศ ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงินยอดเงินคงเหลือเดิม วนัพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 จ านวน 

17,573.40 บาท 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.1  รับรองสมาชิกเพิม่เติม 
- นายสุริยพงศ ์ อยู่ออมสิน (เลขาธิการ) แจง้แทน นายสุเมธ  แสงสลับ (นายทะเบียน) ว่ายงัไม่มีสมาชิก
เพิม่เติม 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

4.2  การอบรมสาขา ช่างไฟฟ้า 
- นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน (เลขาธิการ) แจง้วา่ยงัไม่มีเร่ืองเพิม่เติมจากเดิม 
ที่ประชุม :     รับทราบ 
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4.3 ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างโทรคมนาคม (เคเบิ้ลล่ิง) 

 ความเป็นมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน ได้มีการจดัท าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ สาขาโทรคมนาคม เพื่อเป็นการยกระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ 12  สมาคมเคเบิ้ลล่ิงไทย (Thai Cabling Association หรือ TCA) เป็นองคก์รที่มีวตัถุประสงคใ์น
การด าเนินกิจกรรมการสังคมก่อตั้งเม่ือ 29 ก.พ. 2551 มีความช านาญในวิชาชีพดา้นเครือข่ายสายสัญญาณและ
เทคโนโลย ีสมาคมฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณ
เครือข่าย (Information Network Cabling : INC) จึงไดต้กลงร่วมมือกบักรมพฒันาฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อจดัท า
ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในระดบั 1,2 และ 3 โดยมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานและการจดัจา้งดงัน้ี 
 ที่ผา่นมานั้นกรมพฒันาฯ ไดด้ าเนินการจดัท าร่างตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบนั โดยมีการประกาศเป็นราชกิจจา
นุเบกษา มาแลว้หลายฉบบั แต่ฉบบัที่เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ ประกอบดว้ย 

1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ สาขาช่างโทรคมนาคม (เครือข่ายมีสาย) 
2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่าง

โทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการส่ือสารดาวเทียม) 
3. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่าง

โทรคมนาคมเครือข่ายไร้สาย 
4. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ เครือข่ายสายตอนนอก 
5. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ นกัออกแบบระบบส่ือสารขอ้มูล 

ที่ประชุม :     รับทราบ 
ในการจัดท าร่างฝีมือแรงงานของสมาคมเคเบิล้ล่ิง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

 CSR 
 เปิดกวา้งให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงไดร่้วมเขา้ท าประชาพจิารณ์ 
 Review ร่างมาตรฐาน และขอ้สอบผูท้ี่จะรับค่าด าเนินการจดัท าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานระดบั 2,3  
ที่ประชุม :     รับทราบ 

ล าดบัขัน้ในการประกาศใช้มาตรฐานฯ 
 คณะกรรมการส่งเสริม 
 รัฐมนตรี 
 ราชกิจา 
ที่ประชุม :     รับทราบ 
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ล าดบัขัน้ในการออกเป็นกฎหมายบังคับใช้เพ่ือ 

 มาตรฐาน 
 อตัราค่าจา้ง 
 Licensed 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

เง่ือนไขการจ้างจัดท าร่างมาตรฐาน 
 ระยะเวลาจดัท าร่าง 30 วนั 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

ค่าจ้างการจัดท าร่างมาตรฐาน 
1. การจา้ง ระดบั 1 : 21,000.- 
2. การจา้ง ระดบั 2 : 21,000.- 
3. การจา้ง ระดบั 3 : 21,000.- 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

ค่าจ้างการจัดท าวิธีการทดสอบ 
1. การจา้ง ระดบั 1 : 39,000.- 
2. การจา้ง ระดบั 2 : 39,000.- 
3. การจา้ง ระดบั 3 : 39,000.- 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

การด าเนินการขอเปิดศนูย์ทดสอบ 
 สมาคมสามารถจดัขอเป็นศูนยท์ดสอบได ้
ที่ประชุม :     รับทราบ 

การด าเนินการขอเปิดศนูย์อบรม 
 สมาคมสามารถท าไดโ้ดยน าหลกัสูตรที่กรมพฒันาฯ มีอยูแ่ลว้น ามาเปิดใชง้านไดเ้ลยหรือสามารถ
ปรับปรุงหลกัสูตรระดบัฝีมือตามความตอ้งการ 
ที่ประชุม :     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณา (ถ้าม)ี 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอืน่ ๆ 
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การเข้าร่วมประชุมระหว่างตัวแทนคณะกรรมการไทยเคเบิล้ลิ่งกับเจ้าหน้าทีก่รมพัฒนาฯ 

- ตวัแทนคณะกรรมการฯ ไดร่้วมประชุมเร่ือความเขา้ใจในการร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ โดยมี 
1. นายสมชาย ทรัพยเ์ยน็    (นายกสมาคมฯ) 
2. นายสมศกัด์ิ เหล่าปรีชา   (นายกสมาคมกิตติมศกัด์ิ) 
3. นายสุริยพงศ ์อยูอ่อมสิน   (เลขาธิการ) 

- ตวัแทนกรมพฒันาฯ โดยมี คุณสุดารัตน์  มดัป้องตวั เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

ความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฯ และ สมาคม TCA ด้านการแข่งขันเพิ่มทักษะ 

 World Skill: NIC มี Interlink เป็น Sponsor 
 Aasen Skill คณะอนุกรรมการยงัไม่มีการจดัตั้ง 
 ผูป้ระสานงานแข่งขนั คุณพชัรสุดา 0866147997, E-Mail: pach.poarn@gmail.com 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

เร่ืองการท านามบัตร 
- นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน แจง้ขอนามบตัร ที่เป็น File Logo .JPG และเลข Tax 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

เร่ืองการท านามบัตร 
- นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน แจง้ขอนามบตัร ที่เป็น File Logo .JPG และเลข Tax 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

การประชุมคร้ังหน้า 
- การประชุมคร้ังหนา้ 20 กนัยายน 2560 สถานที่ CSS เวลา 14.00 น. – 15.00 น. (ส าหรับผูท้ี่มีส่วนร่วมใน
การจดัท าร่างฝีมือฯ) 

- เวลา 16.00 น. – 18.00 น. (ส าหรับคณะกรรมการสมาคมฯ) 
ที่ประชุม :     รับทราบ 

 
ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 
นางสาวพชัญสิ์ตา  สุทธิพริิยะพล     นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน 
ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม     ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

mailto:pach.poarn@gmail.com

