ที่ สคท.218/60

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 109-08/2560 วันพุธที่ 16 สิ งหาคม 2560
เวลา 16.00 น. ณ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมศักดิ์
2. นายสมชาย
3. นายกิตติรัตน์
4. นายสุริยพงศ์
5. นายวัชรพงศ์
6. นายปิ ตุภูมิ

เหล่าปรี ชา
ทรัพย์เย็น
เมฆมณี
อยูอ่ อมสิน
ดีเทศ
สุบงกช

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต
2. นายวัลลภ
3. นายกันตพัฒน์
4. นายสุเมธ
5. นายสุกิจ
6. นางสาวชมพูนุช
7. นายคงสรรค์

ทรัพย์กาเนิด
ชัยวรรณ์
เหลืองเจริ ญวัฒนา
แสงสลับ
บัณฑิตวราพงศ์
ไพบูลสุวรรณ
เลิศธนาภรณ์

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ
นายทะเบียน/ปฏิคม
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
ที่ปรึ กษา
ฝ่ ายวิชาการ
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เริ่ มประชุม 16.30 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
- ขอขอบคุณ
- นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) กล่าวขอบคุณ คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี บมจ.คอมมิวนิ เคชัน่ แอนด์
ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมกับสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 108-07/2560
- นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) ขอให้คณะกรรมการที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 108-07/2560
เมื่อวันพุธที่ 19 ก.ค. 60 ณ บมจ.คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 รายงานสถานะการเงิน
- นายวัชรพงศ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ยอดเงินคงเหลือเดิม วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 จานวน
17,573.40 บาท
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 รับรองสมาชิกเพิม่ เติม
- นายสุ ริยพงศ์ อยู่ออมสิ น (เลขาธิ การ) แจ้งแทน นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ว่ายังไม่ มีสมาชิ ก
เพิม่ เติม
ที่ประชุม : รับทราบ
4.2 การอบรมสาขา ช่างไฟฟ้ า
- นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) แจ้งว่ายังไม่มีเรื่ องเพิม่ เติมจากเดิม
ที่ประชุม : รับทราบ
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4.3 ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน ช่างโทรคมนาคม (เคเบิล้ ลิ่ง)
ความเป็ นมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝี มื อแรงงาน ได้มีการจัดทาร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน
แห่ งชาติ สาขาโทรคมนาคม เพื่อเป็ นการยกระดับมาตรฐานฝี มือ แรงงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 12 สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย (Thai Cabling Association หรื อ TCA) เป็ นองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ใน
การดาเนิ นกิจกรรมการสังคมก่อตั้งเมื่อ 29 ก.พ. 2551 มีความชานาญในวิชาชีพด้านเครื อข่ายสายสัญญาณและ
เทคโนโลยี สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาฝี มือแรงงานในสาขาวิชาชีพช่างติดตั้งสายสัญญาณ
เครื อข่าย (Information Network Cabling : INC) จึงได้ตกลงร่ วมมือกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงานแห่ งชาติ เพื่อจัดทา
ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ ในระดับ 1,2 และ 3 โดยมีหลักเกณฑ์การดาเนินงานและการจัดจ้างดังนี้
ที่ผา่ นมานั้นกรมพัฒนาฯ ได้ดาเนินการจัดทาร่ างตั้งแต่ปี 2540 ถึงปั จจุบนั โดยมีการประกาศเป็ นราชกิจจา
นุเบกษา มาแล้วหลายฉบับ แต่ฉบับที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ประกอบด้วย
1. มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ สาขาช่างโทรคมนาคม (เครื อข่ายมีสาย)
2. มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ สาขาช่ า ง
โทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
3. มาตรฐานฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ สาขาอาชี พ ช่ า งไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และคอมพิ ว เตอร์ สาขาช่ า ง
โทรคมนาคมเครื อข่ายไร้สาย
4. มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ เครื อข่ายสายตอนนอก
5. มาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ นักออกแบบระบบสื่อสารข้อมูล
ที่ประชุม : รับทราบ
ในการจัดทาร่ างฝี มือแรงงานของสมาคมเคเบิล้ ลิ่ง มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
 CSR
 เปิ ดกว้างให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียโดยตรงได้ร่วมเข้าทาประชาพิจารณ์
 Review ร่ างมาตรฐาน และข้อสอบผูท้ ี่จะรับค่าดาเนินการจัดทาร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงานระดับ 2,3
ที่ประชุม : รับทราบ
ลาดับขัน้ ในการประกาศใช้ มาตรฐานฯ
 คณะกรรมการส่งเสริ ม
 รัฐมนตรี
 ราชกิจา
ที่ประชุม : รับทราบ
หน้ าที่ 4/6

ลาดับขัน้ ในการออกเป็ นกฎหมายบังคับใช้ เพื่อ
 มาตรฐาน
 อัตราค่าจ้าง
 Licensed
ที่ประชุม : รับทราบ
เงื่อนไขการจ้ างจัดทาร่ างมาตรฐาน
 ระยะเวลาจัดทาร่ าง 30 วัน
ที่ประชุม : รับทราบ
ค่ าจ้ างการจัดทาร่ างมาตรฐาน
1. การจ้าง ระดับ 1 : 21,000.2. การจ้าง ระดับ 2 : 21,000.3. การจ้าง ระดับ 3 : 21,000.ที่ประชุม : รับทราบ
ค่ าจ้ างการจัดทาวิธีการทดสอบ
1. การจ้าง ระดับ 1 : 39,000.2. การจ้าง ระดับ 2 : 39,000.3. การจ้าง ระดับ 3 : 39,000.ที่ประชุม : รับทราบ
การดาเนินการขอเปิ ดศูนย์ทดสอบ
 สมาคมสามารถจัดขอเป็ นศูนย์ทดสอบได้
ที่ประชุม : รับทราบ
การดาเนินการขอเปิ ดศูนย์อบรม
 สมาคมสามารถทาได้โดยนาหลักสูตรที่กรมพัฒนาฯ มีอยูแ่ ล้วนามาเปิ ดใช้งานได้เลยหรื อสามารถ
ปรับปรุ งหลักสูตรระดับฝี มือตามความต้องการ
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
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การเข้ าร่ วมประชุมระหว่ างตัวแทนคณะกรรมการไทยเคเบิล้ ลิ่งกับเจ้ าหน้ าทีก่ รมพัฒนาฯ
- ตัวแทนคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมเรื่ อความเข้าใจในการร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงานฯ โดยมี
1. นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ)
2. นายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์)
3. นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ)
- ตัวแทนกรมพัฒนาฯ โดยมี คุณสุดารัตน์ มัดป้ องตัว เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม : รับทราบ
ความร่ วมมือระหว่ าง กรมพัฒนาฯ และ สมาคม TCA ด้ านการแข่ งขันเพิ่มทักษะ
 World Skill: NIC มี Interlink เป็ น Sponsor
 Aasen Skill คณะอนุกรรมการยังไม่มีการจัดตั้ง
 ผูป้ ระสานงานแข่งขัน คุณพัชรสุดา 0866147997, E-Mail: pach.poarn@gmail.com
ที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องการทานามบัตร
- นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน แจ้งขอนามบัตร ที่เป็ น File Logo .JPG และเลข Tax
ที่ประชุม : รับทราบ
เรื่องการทานามบัตร
- นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน แจ้งขอนามบัตร ที่เป็ น File Logo .JPG และเลข Tax
ที่ประชุม : รับทราบ
การประชุมครั้งหน้ า
- การประชุมครั้งหน้า 20 กันยายน 2560 สถานที่ CSS เวลา 14.00 น. – 15.00 น. (สาหรับผูท้ ี่มีส่วนร่ วมใน
การจัดทาร่ างฝี มือฯ)
- เวลา 16.00 น. – 18.00 น. (สาหรับคณะกรรมการสมาคมฯ)
ที่ประชุม : รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวพัชญ์สิตา สุทธิพริ ิ ยะพล
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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