
  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)   

กลุ่มอาชีพอิเลก็ทรอนิกส์  ครัง้ท่ี  1/2562 
วนัพฤหสับดี ท่ี 29  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
************************** 

ผู้มาประชุม 
 1. นายพรเทพ  วชัรอ านวย ประธานอนุกรรมการ 

 2. นายสมศกัดิ ์  สุหร่ายคมิกนัต์ ผูช้ านาญการดา้นการประกนัคุณภาพและฯ 

 3. นายธรีะ  วงษ์นรนิทร ์ นักวชิาการศกึษา ส านักความร่วมมอื 

 4. นายสมจติต์  ศรสีมพนัธ ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุร ี

 5. นายววิรรธน์  วไิลลกัษณ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครนายก 

 6. นางภาณัททกา วงษากติตกิุล ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีนวมทิราชูทศิ 

 7. นายสมยศ  ตรเีพช็ร ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 8. นางสุกญัญา  ธรรมสุขโีย อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ  

 1.  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีก่ ากบัดูแลส านักความร่วมมอื 

 2.  ผูช้่วยเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 3.  ผูอ้ านวยการส านักความร่วมมอื 

 4.  นายพนัธุ์ศกัดิ ์ โรจน์จนากาศ ผูช้ านาญการดา้นความร่วมมอืในการจดัอาชวีศกึษา 

 5.  นางวรรณา  ดุลยสทิธพิร ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายรฐักจิสมัพนัธ์ 

      บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด์ จ ากดั 

 6.  นายสุรพงษ์  สริพิงศ์ด ี  ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั พ ีแอนด์ พ ี 

      อเิลค็ทรอนิกสเ์ทคโนโลย ีจ ากดั 

 7.  นายเฉลมิวงศ์ อนิทไชย  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไมโครชพิ 

      อเิลก็ทรอนิกส ์เซอรว์ิส จ ากดั 

 8.  นายชาตร ี  วจัฉละญาณ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยาม วอเตอร ์เฟลม จ ากดั 

 9.   ผูอ้ านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อ.ีเทค) 

 10. ผูอ้ านวยวทิยาลยัเทคนิคสุโขทยั 



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

 11. ผูอ้ านวยวทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

 12. นางสาวบุบผา เป็ดทพิย์ ผูอ้ านวยการกลุ่มความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 

      ส านักความร่วมมอื 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายเสารห์้า  ภู่ลา   รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

 2. นายปัญญา        พูนเพิม่ผลสริ ิ  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 3. นายบุรชยั     ไพบูลยนุ์กูลกจิ  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการขาย 

       บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 4. ว่าทีร่อ้ยตรจีริศกัดิ ์ นาคพรกิ  ครูวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุร ี

 5. นางสาวดวงฉาย วรรณสงิห์  เจา้หน้าทีค่วามร่วมมอื 

 6. นายพนมไพร  สุขมา   ครูวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 7. นายพจนกร  เป้าเป่ียมทรพัย์  ครูวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 8.  นายศุภชยั  ราชผึง้   ครูวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 9.  นางสาวกฤษณา ทาประเสรฐิ  เจา้หน้าที่วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 10. นายภคัพล  พรหมมะ  เจา้หน้าที่วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสมยศ  ตรีเพ็ชร์ ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพพนมสารคามกล่าวแนะน าตัวเองและแนะน า

ประธาน กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์คอื นายพรเทพ  วชัรอ านวย และนายสมศกัดิ ์ สุหร่ายคมิหนั และใหทุ้กท่านแนะ

ตวัเอง 

นายพรเทพ  วชัรอ านวย พูดบรรยายเรื่องบทบาทของเทคโนโลยใีนปัจจุบนักบั Thai Land 4.0 ซึ่งได้

กล่าวถงึเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นระบบอุตสาหกรรมในการพฒันาการผลิตกลุ่มอเิล็กทรอนิกส ์ รวมไปถงึการปรบัตวั

ของสถานประกอบการในยุคดิจิตอล  และแนวโน้มที่จะมกีารพฒันาร่วมกบัสถานศึกษา และโอกาสที่จะเกิด 

Up Skill หรือ Ra Skill ให้นักเรียนตรงกบัความต้องการ และมคีวามช านาญมากขึ้น เช่น มกีารน า VR หรือ 

AR มาใช้ในการพัฒนาทางด้านการศึกษา การทดลองต่างเสมือนจริง โดยไม่ต้องซื้อเครื่องมือจริง  และ

สามารถพฒันาไปใชไ้ดห้ลายรูปแบบและต่อเนื่อง เป็นปัจจุบนั “ไม่มคี าว่าเดีย๋วนะ ต้องเดีย๋วนี้” 

         มติท่ีประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

  - มกีารพฒันาหลกัสูตร 
  - มกีารพฒันาครูโดยใชเ้ทคโนโลย ีVR 
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 - ปรกึษาหารอืการเขา้เยีย่มชม บรษิทัเดลต้า ในวนัที ่19 กนัยายน เพื่อเขา้ดูในส่วนของการใช ้Thai 

Land 4.0 Data Sgter , เพื่อเป็น IDEA ในการพฒันาหลกัสูตร   
 นายสมศกัดิ ์ สุหร่ายคมิหนัต์  กล่าวขอบคุณท่านประธานและแจง้วตัถุประสงคใ์นครัง้นี้เพื่อแนะน าให้

ทุกท่านได้มาพูดคุยกนัในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และตระหนักถึงความคิดของท่านประธาน (นายพรเทพ  วชัร

อ านวย) คือการปรบัตัวของสถานประกอบการอาจส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษาซึ่งต้องมกีารพัฒนาไป

พร้อมกันระหว่างครูและผู้เรียนและฝากให้เลขากลุ่มด าเนินการต่อไปกับอนุกรรมการภายในกลุ่มให้คนมา

เรียนอาชีวะให้มากขึ้น และพยายามให้ผสานกบัวิทยาลยัต่างๆทัว่ประเทศในนามตวัแทนของ ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาและทีส่ าคญัคือการดูแลสถานประกอบการทีเ่ป็นก าลงัทีช่่วยใหเ้ราไดพ้ฒันาและ

รายงานผลให้ทาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทราบถึงการท างานของหน่วยงานกลุ่ม

อเิลก็ทรอนิกสห์รอืสถานประกอบการที่ร่วมท างานดว้ย นายสมยศ  ตรเีพช็ร ์ ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชีพ

พนมสารคาม  เสนอการประชุมในงบประมาณ   ปี 62 นี้จะมีทัง้หมด 2 ครัง้ เพื่อจะจัดท าโครงการที่มี

ประโยชน์กบัครู นักเรยีน นักศกึษา 

 นายสมศกัดิ ์   สุหร่ายคมิหนัต์  แนะน าการเขยีนแผนโครงการจะต้องแสดงผล/วตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน
แสดงให้เห็นวิธกีารด าเนินงานเพื่อจะไดม้ผีลต่อการพจิารณาอนุมตั ิ เสนอให้มแีผนการท างานร่วมกนัเพื่อให้
สถานศกึษาปรบัตวัในการจดัการเรยีนการสอนและตรงตามทีส่ถานประกอบการต้องการจรงิ  และทีส่ าคญัคือ
การดูแลสถานประกอบการที่เป็นก าลังหลักที่ช่วยให้เร าได้พัฒนาและรายงานผลให้ทาง  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทราบถึงการท างานของหน่วยงาน กลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาน
ประกอบการทีร่่วมท างานดว้ย 
 นายสมยศ   ตรีเพช็ร ์ ผู้อ านวยการวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม เสนอการประชุมในงบประมาณ
ปี 62 นี้จะมทีัง้ หมด 2 ครัง้ เพื่อจะจดัท าโครงการทีม่ปีระสบการณ์กบัครู นักเรยีน นักศกึษา 
 นายสมศกัดิ ์  สุหร่ายคิมกันต์ แนะน าในการเขยีน โครงการจะต้องแสดงผล/วตัถุประสงค์ที่ชดัเจน
แสดงใหเ้หน็วธิกีารด าเนินงานเพื่อจะมผีลต่อการพจิารฯอนุมตั ิ



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

 เสนอให้มีแผนการท างานร่วมกันเพื่อให้สถานศึกษาปรบัตวั ในการจดัการเรียนการสอน และตรง
ตามทีส่ถานประกอบการต้องการจรงิ 
 นายวิวรรธน์   วิไลลักษณ์   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า ขณะนี้ ทาง
วทิยาลยัเทคนิคนครนายกไดอ้ยู่ในส่วนของ กรอ.อศ (ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์) และตอนนี้ กรอ.อศ (กลุ่ม
อเิลก็ทรอนิกส์) ซึ่งเห็นดว้ยเพราะจากที ่กรอ.อศ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสอ์ยู่ดว้ยกนัซึ่งกม็หีลายสิง่ที่ไม่ไดไ้ป
ในทางเดียวกนัเรื่องของสาขางาน แต่เมื่อปัจจุบันม ีกรอ.อศ  (อิเล็กทรอนิกส์) ก็มีความชัดเจนมากยิง่ขึ้น  
เพราะในสาขาอิเล็กทรอนิกส์มีพฒันาที่รวดเร็ว จนท าให้บางอาชีพต้องไปหากไม่มีการปรบัตวั ดังนัน้การ
ปรบัปรุงหลกัสูตรยงัเป็นสิง่ส าคญัและจ าเป็นเพื่อทีจ่ะผลตินักศกึษาไดต้รงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ซึ่งในขณะนี้ วิทยาลยัเทคนิคนครนายกยงัมีเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อตัง้รบัความเปลี่ยนแปลงเพราะในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีเช่น โทรศัพท์ เครื่องเสียง จะใช้เทคนิคการซ่อมโดยทัว่ไปไม่ได้บางครัง้ต้องใช้
เทคนิคพเิศษหรอืเปลี่ยนชิ้นส่วนทีเ่สยีหายเท่านัน้ ดงันัน้จากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปต้องหาจุดยนืให้นักเรยีน-
นักศึกษาว่าจะเป็นส่วนไหนของตลาดแรงงาน เช่น ช่างซ่อมบ ารุง  ช่างควบคุม หรือผู้ใช้งาน ซึ่งสิง่เหล่านี้
จ าเป็นต้องเสริมเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งในส่วนในการร่วมมอืกับสถานประกอบการเพื่อให้
นักศกึษาไดฝึ้กสิง่เหล่านี้  เพราะทางวทิยาลยั ไม่สามารถซื้อเทคโนโลยใีหท้นัต่อเทคโนโลยปัีจจุบนัคงจะไดใ้น
ส่วนของสถานประกอบการช่วยในส่วนของการฝึกงานและฝึกอาชพี 
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นายเสาร์หา้  ภู่ลา รองผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราชน าเสนอด้านการพฒันานักเรยีน

โดยใชน้ักเรียนอาชวีศึกษาเป็นแกนน าในการท างานซึ่งนักเรยีนที่มาอบรมสามารถท ากิจกรรมไดใ้นระยะเวลา
อนัสัน้และท าการเอาการจดัการแข่งขนัทกัษะกฬีา E-Sport มาจดัเสรมิทกัษะใหน้ักเรยีนไดร้บัความสนใจเป็น
อย่างมาก 
 นายปัญญา  พูนเพิ่มผลสิริ   ต าแหน่ง Marketing Department Manager ชี้แจงในเรื่องของธุรกิจ        
E-Sport ในการด าเนินค่อนข้างเตบิได้อย่างงรวดเร็ว แต่ต้องท าความเขา้ใจในธุรกิจเพื่อเกิดความยัง่ยนื  ใน
การด าเนินการจดัการธุรกิจส่วนใหญ่  ในการจดัการจะสรา้งเวทีเพื่อให้นักเรยีนได้ชนิกบัเวท ี และได้เสนอว่า
สามารถจัดงานให้กบัสถานประกอบการให้กับสถานศึกษาอาชีวะได้เพื่ อเป็นการกระตุ้นการด าเนินธุรกิจ  
นอกจากนัน้ทางทมีพฒันาเราไดไ้ม่เทคโนโลย ีVR มาใชใ้นการพฒันานักเรยีนหรอือบรมหลกัสูตรต่างๆได้ 
  มติท่ีประชุม รบัทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   

          นายพรเทพ   วชัรอ านวย  ประธานอนุกรรมการเสนอแนวทางการจดัท าโครงการโดยใหค้ณะอนุกรรมการ        
ได้เสนอความต้องการถึงโครงการที่จะจดัภายในปีงบประมาณ 2563 และให้น าเสนอโครงการในการประชุมครัง้
ต่อไป 

 มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอื่น ๆ  



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

 6.1  ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ. 

อศ.) กลุ่มอาชพีอเิลก็ทรอนิกส ์  ครัง้ที ่2/2562   ในวนัพฤหสับด ี ที ่19  เดอืน กนัยายน 2562               

ณ  เดลต้า  อเีลคโทรนิคส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) จงัหวดัสมุทรปราการ เวลา 09.00 น. 
 

ปิดประชุม เวลา 17.15 น. 

 

ลงชื่อ........................................................... 

(นางสาวกฤษณา       ทาประเสรฐิ) 

เจา้พนักงานธุรการปฏบิตังิาน 

ผูบ้นัทกึและพมิพร์ายงานการประชุม 

 

 

ลงชื่อ............................................................ 

(นายสมยศ   ตรเีพช็ร)์ 

ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

อนุกรรมการและเลขานุการร่วมภาครฐัและเอกชน 

เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชพีอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 


