
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  

(อ.กรอ.อศ.) กลุมอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ณ  หองประชุม ๒ อาคารราชพฤกษ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา 
_______________________________________________________ 

 
 

ผูมาประชุม 
๑. นายอนันต  วรธิติพงศ   นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคม     ประธานอนุกรรมการ 

                              แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
๒. นางสิลาณี  ภูริวัฒนกุล รักษาการผูอํานวยการสํานักความรวมมือ  รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายพันธุศักดิ์  โรจนากาศ ผูชํานาญการดานความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา อนุกรรมการ 
๔. นายกมล  พิณรัตน     ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 
๕.  ผศ.ดร.จิรศิลป จยาวรรณ  กรรมการและรองเลขาธิการ (วิชาการวิชาชีพ) อนุกรรมการ 
    สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย  
    ในพระบรมราชูปถัมภ (ผูแทนถาวร) 
๖.  นายเกรียงศักดิ์  กิจกาญจนไพบูลย  นายทะเบียน สมาคมอุตสาหกรรม  อนุกรรมการ 

              เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) (ผูแทนถาวร) 
๗.  นายวิบูลย  วองวีรชัยเดชา นายกสมาคมสมาคมอุตสาหกรรม         อนุกรรมการ 
                                          คอมพิวเตอรไทย (ATCM) 
๘.  นายสมเกียรติ  อึงอารี กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีเนียร คอม จํากัด อนุกรรมการ 
๙.  นายลักษมณ  เตชะวันชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท Imagine Design จํากัด อนุกรรมการ 
๑๐. นายศิริชัย  จําเนียรสวัสดิ ์ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุกรรมการ 

และกําลังคนอาชีวศึกษา 
๑๑. นางพิมพใจ เขียวขาว           ผูชวยผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ผูแทน 

บริหารธุรกิจ (SBAC)  
๑๒. นายจาตุรันต  วัฒนประทีป ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี        อนุกรรมการ 
๑๓. นายไพบูลย  วงศยิ้มยอง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  อนุกรรมการ 
 
๑๔.นายสมพงษ พนมชัย            ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม     อนุกรรมการ 

                                                 และเลขานุการ 
๑๕.นางสาวอรพิน  พรมนอก       เจาหนาท่ีสํานักความรวมมือ       อนุกรรมการ 
      และผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายประชาคม จันทราชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ติดราชการ 
๒. นายอรรถพล  สังขวาสี ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดราชการ 
๓. นางชไมพร  ตุมพงษ  ผูทรงคุณวุฒิ     ติดภารกิจ 

๔. นายทินกร  เหลาเราวิโรจน สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย   ติดภารกิจ 
 



๒ 

 

๕. นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร นายกสมาคมผูประกอบการแอนิเมชั่น  ติดภารกิจ 
และคอมพิวเตอรกราฟฟกสไทย 

๖. นายกองเกียรติ หิรัญเกิด อุปนายกสมาคมอีเลิรนนิงแหงประเทศไทย  ติดภารกิจ 
๗. นายมน ู อรดีดลเชษฐ  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการ       ติดภารกิจ 

                                     ดานดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
๘. นายเดชาธร  เกิดภาพิพัฒน ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการสื่อสาร   ติดภารกิจ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังคนอาชีวศึกษา 
๙.  นายนิยม  แสงวงศ               ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  ติดราชการ 
๑๐.  นายปรีดี  เกตุทอง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง   ติดราชการ      
๑๑.นางสาธิกา  ศุภกีรติโรจน ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบความรวมมือ  ติดราชการ 

สํานักความรวมมือ  
๑๒.นายชาตรี  สวุรรณนที          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม       ติดราชการ 
    และผูชวยเลขานุการ                                        

ผูเขารวมประชุม 
๑. นางสาววัลยา  ธํารงลักษณรัตน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังอาชีวศึกษา 
๒. นางสาวมลธิชา  ไทพิทักษ    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและกําลังอาชีวศึกษา 
๓.  นางสาวยุพา  กงเพชร   เลขานุการทานประธาน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐0 น. 
 ประธานกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สอศ.๘๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและ

เอกชนเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 

๑.๒ ประธานขอบคุณคณะอนุกรรมการ ฯ และคณะทํางานทุกทาน ท่ีไดดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย

จากท่ีประชุมไดอยางดียิ่ง  

๑.๓ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช ไดรับมอบหมายใหดูแล

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดานการเกษตร และการสงเสริมการเกษตรเปนหลัก  

 

มติท่ีประชุม 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/2562 

 เลขานุการกลุมไดอานรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ โดยสรุป และประธานไดขอใหท่ีประชุมชวยกัน
ตรวจรายงานการประชุม และไดใหมีการแกไขดังนี้ 
 ๒.๑ หนา ๓ ขอ ๓.๒ บรรทัดท่ี ๓ ใหเพ่ิมนามสกุลทานพันธุศักดิ์ โรจานากาศ 



๓ 

 

 ๒.๒ หนา ๔ ขอ ๓.๕.๒ ใหเพ่ิมขอความวาหลักสูตรอยูระหวางการพัฒนา 
 ๒.๓ หนา ๖ ขอ ๕ ใหเปลี่ยนชื่อผูรับผิดชอบการเขียนราง MOU จาก นายกมล  พิณรัตน เปน นายเดชาธร 
เกิดภาพิพัฒน 
 
มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดมีการเสนอขอแกไข 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 เลขานุการกลุมไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา การนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 
ป พ.ศ.๒๕๖๒ มี ๓ รูปแบบ ไดแก  

๓.๑ รายงานสรุปเปนดิจิทัลไฟล ซ่ึงไดเผยแพรทางสื่อโซเชียล  youtube  
๓.๒ รายงานสรุปเปนเอกสาร  
๓.๓ รายงานในระบบของสํานักความรวมมือ  
เลขานุการกลุมก็ไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ฯ ท่ีเปนดิจิทัลไฟล ตอท่ีประชุม  

ประธานไดกลาวเสริมวาในรายงานท่ีเปนเอกสารควรระบุจํานวนผูเขาอบรมในแตละโครงการดวย 
จากนั้นทานกมล พิณรัตน ไดนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานท่ีทานเปนผูรับผิดชอบ ๒ โครงการตอ 

ท่ีประชุมดังนี้ 
การพัฒนาหลักสูตร ปวส.ตอเนื่อง 4 ป โดยรับฟงความคิดเห็นของสถานประกอบการ ๔ ภาค  

ไดขอสรุปดังนี้ 
ความคิดเห็นของสถานประกอบการ 
๑. สถานประกอบการมีความเห็นดวยในการท่ีจะพัฒนาหลักสูตร ปวส.ตอเนื่อง ๔ ป 
๒. แตละสถานประกอบการใชความรูและประสบการณแตกตางกัน ควรตองไดรับการพัฒนาการเรียน    

ท่ีสถานประกอบการนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ 
๓. สถานประกอบการตองการนักศึกษาท่ีมีวินัย ขยัน อดทน และตรงตอเวลา 
๔. ตองมีความรูพ้ืนฐาน ชัดเจน สามารถเก็บขอมูลได 
๕. ตองประสานงานกับระดับผูบริหารท้ังสองฝาย (ฝายสถานศึกษากับสถานประกอบการ) 
๖. นักศึกษาไมมีความรูพ้ืนฐาน 
๗. นักศึกษาติดภาระการเรียนท่ีสถานศึกษา ไมไดไปฝกหรือไปหาประสบการณทุกวันตามเวลาของสถาน 

ประกอบการ 
๘. สถานศึกษาใหนักศึกษาไปติดตอหาท่ีฝกประสบการณดวยตนเอง สถานศึกษาขาดการใหความสําคัญ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร  
๑. นักศึกษาเรียนแลวลืม ขาดการฝกอยางตอเนื่อง 
๒. ควรใหนักศึกษาศึกษาความรูวิชาชีพพ้ืนฐาน อยางดี มีความรู สามารถไปตอยอดได 
๓. การเรียนการศึกษาแบบ Project Base Learning 
๔. ทักษะการสื่อสารและ Soft Skill สิ่งท่ีสถานประกอบการตองการ 
๕. วิชาท่ีควรจะเนน คือ ภาษาอังกฤษ และการบริหารธุรกิจ 
๖. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Wil) 
๗. ตองเนนใหสามารถ Start up ได 



๔ 

 

๘. มีรายไดระหวางเรียนโดยเนนการทํา Project 
๙. ควรจะมี Project ใหนักศึกษาทําอยางตอเนื่อง  
โครงการฝกอบรมการเรียนรูระบบออนไลน (Online learning System)  
จัดอบรม ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ รายวิชาท่ีจะนําไปจัดทําระบบออนไลน ไดแก กลุมวิชา 

สังคมศึกษา (วิชาหนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม) และกลุมวิชาวิทยาศาสตร (วิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต) 
ระดับ ปวช. โดยครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมจะไดรับความรูและทักษะในการทํา Script และ Story Board   
ในรายวิชาดังกลาว หลังจากนั้นจะสงมอบใหสมาคมอีเลิรนนิงดําเนินการในข้ันตอนตอไปใหแลวเสร็จ ก็จะสามารถ
นํามาใชกับการเรียนการสอนระบบออนไลนได และในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ทานกมล พิณรัตน จะเขาพบ
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานและการอาชีวศึกษา เพ่ือปรึกษาในเรื่องดังกลาว  
 ทานกมล พิณรัตน กลาววาทานจะเดินสายเขาพบกับทุกสมาคมท่ีเปน คณะอนุกรรมการ ฯ เพ่ือพูดคุย 
เก่ียวกับวิชาพ้ืนฐานท่ีนักเรียน นักศึกษาควรจะไดเรียนในหลักสูตร ปวส.ตอเนื่อง ๔ ป และจะเขาพบและพูดคุยกับ
วิทยากรเรื่อง การเปดอาชีพโปรแกรมเมอร ท่ีทานกมล รอดคลาย เปนประธานการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน
ท่ีผานมา ซ่ึงกอนหนานี้ก็ไดพูดคุยกับ Cisco และสมาคมอีเลิรนนิง เพ่ือจะไดนําขอมูลวิชาพ้ืนฐานมารวมกันเขียน
เปนหลักสูตรป ๑ สวนป ๓ และ ป ๔ ใหเรียนในสถานประกอบการ โดยรางหลักสูตรตั้งเปนตุกตา เพ่ือเสนอ 
ท่ีประชุม อ.กรอ.อศ.ICT & Digital Content และใหประธานเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอไป 
ซ่ึงถาผานความเห็นชอบของ สอศ. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นาจะทดสอบหลักสูตรได ภาคละ ๑ โรง โดยมีคณะ  
อ.กรอ.อศ.ICT & Digital Content ดูแลท้ังหมด ตั้งแต การคัดเลือกผูเรียน การพัฒนาครู การเรียนการสอน 
ของครู โดยมีคณะทํางานไปตรวจสอบ 
 
มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และใหทีมงานฝายเลขานํา

รายงานผลการดําเนินงานท่ีทานกมล พิณรัตน นําเสนอไปปรับเพ่ิมท้ังในรูปแบบดิจิทัลไฟล และเอกสาร  

 

วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 แนวทางการเขียนแผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 เลขานุการกลุมไดนําเสนอรางแนวทางการเขียนแผนงาน / โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยท่ี
ประชุมไดเสนอหัวขอเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 

แนวทางการดําเนินงานของ อ.กรอ.อศ. กลุมอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและดิจิทัล
คอนเทนต ประจําปงบประมาณ 2563 

1. การพัฒนาครู   
๑.๑ เพ่ือพัฒนาวิธีการสอน ICT ใหครูทุกคนในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
๑.๒ เพ่ือพัฒนาครูท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหรูทันเทคโนโลยี ICT สมัยใหม อาทิเชน  

๑.๒.๑ การใชงานดาน IOT / โดรน ดานตางๆ 
    - ดานการเกษตร 
    - ดานอุตสาหกรรม 
    - ดานการตลาด 
    - ดานการกอสราง 

๑.๒.๒ การพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล เฟสท่ี 1 และตอยอด เฟสท่ี 2 



๕ 

 

๑.๒.๓ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
๑.๒.๔ การสรางและการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 
๑.๒.๕ การพัฒนาสื่อ e-learning 
๑.๒.๖ AI 
๑.๒.๗ Facial Recognition 
๑.๒.๘ Networking & Security  
๑.๒.๙ 3D printing  

2. การพัฒนาผูเรียน 
๒.๑ เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะของผูเรียนในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน 
๒.๑.๑ การใชงานดาน IOT / โดรน ดานตางๆ 

    - ดานการเกษตร 
    - ดานอุตสาหกรรม 
    - ดานการตลาด 
    - ดานการกอสราง 

๒.๑.๒ การพัฒนาสื่อการสอนดิจิทัล เฟสท่ี 1 และตอยอด เฟสท่ี 2 
๒.๑.๓ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต 
๒.๑.๔ การสรางและการเขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม 
๒.๑.๕ การพัฒนาสื่อ e-learning 
๒.๑.๖ AI 
๒.๑.๗ Facial Recognition 
๒.๑.๘ Networking & Security 
๒.๑.๙ 3D printing  

๓. การพัฒนาหลักสูตร 
๓.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสูการใชงาน (หลักสูตรปวส. 4 ป ท่ีอ.กรอ.อศ.จัดทํารางข้ึนมา 

เพ่ือใชงาน) 
๓.๒ หลักสูตรระยะสั้น E to E / หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ 
๓.๓ หลักสูตรระยะสั้นและสะสมหนวยกิต 

๔. การพัฒนาความรวมมือ ชุมชน และสถานประกอบการ 
๔.๑ การพัฒนาผูประกอบการอัจฉริยะ 
๔.๒ การทําความรวมมือกับภาคเอกชน 

- สถานศึกษาเอกชน / สถานประกอบการ  เชน โรงงานแขนกลอุตสาหกรรม และ 
ภาครัฐ 

- สถานศึกษา/ สถานประกอบการตางประเทศ 
๕. การจัดเสวนาดาน ICT / จดันิทรรศการ / e government ภาครัฐ 
๖. ศูนยการเรียนรูปญญาประดิษฐและหุนยนต และ เทคโนโลยี Unmanned Aerial Vehicle : UAV 

Unmanned Aerial System Traffic Management : UTM 
๗. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามและประสานงานการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 



๖ 

 

นอกจากนี้ยังมีการใหขอคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
- ประธานไดเชิญชวนท่ีประชุมพิจารณาชื่อหลักสูตร ปวส.ตอเนื่อง ๔ ป หรือเปลี่ยนเปน อนุปริญญา 
- ทานพันธุศักดิ์ โรจนากาศ ใหความเห็นวาอยากใหเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ปวส.ตอเนื่อง ๔ ป เปน  

หลักสูตรอนุปริญญา ถาใชคําวา ปวส.๔ ป อาจจะมีผลตอเงินเดือนของเด็กท่ีจบ ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 

- ทานกมล พิณรัตน กลาววา อนุปริญญาตองรับ ม.๖ แต หลักสูตร ปวส.ตอเนื่อง ๔ ป รับ ม.๓ 
- ทานสมเกียรติ อึงอารี กลาววาถามองภาพการเปนอาชีวะ ควรใชคําวา หลักสูตร ปวส.๔ ป 
- เลขานุการกลุม ใหความเห็นวา เรื่องท่ีเราทําเปนแนวทางใหม ดังนั้นจึงควรหารือกับ สํานักงาน ก.พ.  

โดยเสนอให  ทานกมล พิณรัตน หารือเก่ียวกับแนวคิดท่ีจะปรับหลักสูตร เนื่องจากมีเรื่องเงินเดือนเขามาเก่ียวของ 
- ประธานใหเสนอแผนการพัฒนาหลักสูตรกับเลขานุการกลุม และใหพูดคุยกันทางอีเมลล 
- ทานสมเกียรติ อึงอารี ใหความเห็นวาเคยไปชวยวิพากษหลักสูตรใหกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง ปรากฏวา 

ชื่อหลักสูตรดีมาก แตเนื้อหาของหลักสูตรไมสามารถดําเนินการได จึงอยากใหหลักสูตรท่ีทานกมล พิณรัตน กําลัง
พัฒนาสามารถนําไปใชไดจริง จับตองได ซ่ึงภาคเอกชนก็เต็มใจจะชวยอยางเต็มท่ี ท้ังนี้ตองมีการประเมินกําลัง 
การผลิต (Supply) ของ สอศ.ดวย 

- ทานกมล พิณรัตน เสนอวาควรมีการอบรมครูผูสอนสาขาสารสนเทศท้ังหมด ในชวงปดเทอมแรก  
เพ่ือครูจะไดนําความรูและเทคนิคการสอนใหมๆไปสอนในเทอมสองได  

- ทานพันธุศักดิ์ โรจนากาศ กลาววา ฝาก ผอ.ศิริชัย จําเนียรสวัสดิ์ ประสานกับสํานักพัฒนาสมรรถนะ 
ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เรื่องหลักสูตรคุรุพัฒน ใหมีความสอดคลองกัน 

- ทานลักษมณ เตชะวันชัย เสนอใหมีการสอนแบบ e-learning ดวย 
- ผอ.ศิริชัย จําเนียรสวัสดิ์ กลาววา ทานเปนเลขา CEO พิจารณางบประมาณดาน ICT ระดับกระทรวง  

ถา อ.กรอ.อศ. ICT เสนอเรื่องเปนนโยบายเขาท่ีประชุมดังกลาว จะผานกรรมาธิการไดงายข้ึน และจะไดงบประมาณ
มาพัฒนาอีกดาน ท้ังนี้ใหมีการบันทึกและมอบหมายใหไปดําเนินการ จะไดเปนการอางอิงวาเปนมติจากท่ีประชุม 
และโครงการท่ีจะดําเนินงานในป 2563 ควรเปนโครงการท่ีสนับสนุนงานหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กําลังคนอาชีวศึกษา 

- ประธานกลาวเสริมวา ใหเขียนโครงการใหมีความแตกตางกันระหวางครูกับผูเรียน 
- เลขานุการกลุม เสนอวา ใหจัดลําดับความสําคัญของหลักสูตรท่ีจะอบรมใหครูและนักเรียน และ 

หลักสูตรบางหลักสูตรอาจจะตองปรึกษากับสถานประกอบการกอนเพ่ือขอขอเสนอแนะวาจะทําอยางไร เชน การสราง
ผูประกอบการอัจฉริยะ เปนตน 

- ควรมีการจัดเวทีเสวนา ฯ ประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง ซ่ึงคณะอนุกรรมการ ฯ ทุกทานสามารถเปน 
วิทยากรได 

- เลขานุการกลุมเสนอในท่ีประชุมวา วิทยาลัยสารพัดชางนครปฐม มีความพรอมท่ีจะเปนศูนย 
การเรียนรูปญญาประดิษฐ และทานเคยไปดูงานดาน IT ท่ีประเทศจีนเม่ือเดือนท่ีแลว 

- ผอ.ศิริชัย จําเนียรสวัสดิ์ เสนอใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามการดําเนินงานโครงการ 
 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามรางแนวทางดังกลาวโดย 

๑. แผนงานท้ังหมดดําเนินการสนับสนุนในภาระงานประจํา 

๒. แผนงานท้ังหมดตองมีการคัดกรองจากสถานประกอบการ 
 



๗ 

 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ ศึกษาดูงาน True Digital Park  
 ประธานเชิญชวนทุกทานไปศึกษาดูงานท่ี True Digital Park ในนาม อ.กรอ.อศ. ICT & Digital 
Content โดยมอบหมายใหเลขานุการกลุมทําหนังสือถึงประธานลงนามเขาเยี่ยมชม  

๕.๒ ความรวมมือกับ อ.กรอ.อศ. ท่ีอยูในพ้ืนท่ี EEC  
เลขานุการกลุมไดเชิญชวนคณะอนุกรรมการ ฯ รวมหารือกับ อ.กรอ.อศ. กลุม EEC ในเรื่องการทํา 

ความรวมมือดาน ICT 
๕.๓ การประสานงานเรื่องงบประมาณกับสํานักงบประมาณ 
เลขานุการกลุม กลาววา นายสมชาย เอ้ืองไมตรีภิรมย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ได

ประสานงานเรื่องงบประมาณกับสํานักงบประมาณ เก่ียวกับ เครื่องมือ และสื่อดาน IT ใหกับ อ.กรอ.อศ. ICT & 
Digital Content และจะรายงานความคืบหนาใหท่ีประชุมทราบในการประชุมครั้งตอไป 

 
มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
   
เลิกประชุมเวลา 12.๐๐ น. 

ผูจดรายงานการประชุม นางสาววัลยา ธํารงลักษณรัตน 
นางสาวมลธิชา ไทพิทักษ 

ผูตรวจรายงานการประชุม  นายสมพงษ  พนมชัย  


