
  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพ่ือผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)   

กลุ่มอาชีพอิเลก็ทรอนิกส์  ครัง้ท่ี  2/2562 
วนัพฤหสับดี ท่ี 19  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ บริษทั เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

************************** 
ผู้มาประชุม 
 1. นายพรเทพ  วชัรอ านวย ประธานอนุกรรมการ 

 2.  นายพนัธุ์ศกัดิ ์ โรจน์จนากาศ ผูช้ านาญการดา้นความร่วมมอืในการจดัอาชวีศกึษา 

 3. นายธรีะ  วงษ์นรนิทร ์ นักวชิาการศกึษา ส านักความร่วมมอื 

 4. นายสมยศ  ตรเีพช็ร ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 5. นางสุกญัญา  ธรรมสุขโีย อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ  

 1.  รองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีก่ ากบัดูแลส านักความร่วมมอื 

 2.  ผูช้่วยเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

 3.  ผูอ้ านวยการส านักความร่วมมอื 

 4. นายสมศกัดิ ์  สุหร่ายคมิกนัต์ ผูช้ านาญการดา้นการประกนัคุณภาพและฯ 

 

 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 

 11. ผูอ้ านวยวทิยาลยัเทคนิคมหาสารคาม 

 12. ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุร ี



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

 13. ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีนวมนิทราชูทศิ 

 14. ผูอ้ านวยการวทิยาลยัเทคนิคนครนายก 

 11. ผูอ้ านวยวทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

 12. นางสาวบุบผา เป็ดทพิย์ ผูอ้ านวยการกลุ่มความร่วมมอืกบัต่างประเทศ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายธนกร  สทิธไิชยากุล  ครูวทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

 2. นายป่ิน  ประมาพนัธ ์  ครูวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคตะวนัออก (อ.ีเทค) 

 3. นายบุรชยั     ไพบูลยนุ์กูลกจิ  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและการขาย 

       บรษิทั ซนิเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 4. นายจุตพร  ศลิปรตัน์  ครูวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุร ี

 5. นายชยัมงคล  จ ารูญ   รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัเทคนิคนครนายก 

 6. นางฉัตรชนก  สายสุวรรณ  นักวชิาการศกึษา 

 7. นายพนมไพร  สุขมา   ครูวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 8. นายพจนกร  เป้าเป่ียมทรพัย์  ครูวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 9.  นายศุภชยั  ราชผึง้   ครูวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 10.  นางสาวกฤษณา ทาประเสรฐิ  เจา้หน้าที่วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

 11. นายภคัพล  พรหมมะ  เจา้หน้าที่วทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสมยศ  ตรีเพ็ชร์ ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพพนมสารคามกล่าวแนะน าตัวเองและแนะน า

ประธาน กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์คือ นายพรเทพ  วชัรอ านวย และนายพนัธุ์ศกัดิ ์ โรจน์จนากาศ และทุกท่านแนะ

ตวัเอง 

นายพรเทพ  วชัรอ านวย ประธานอนุกรรมการแจ้งเรื่องค าสัง่อนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อ

ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาเพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์ 

นายพนัธุ์ศกัดิ ์ โรจนากาศ ไดก้ล่าวถึงที่มาของการจดัตัง้กลุ่มคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชน

และภารกิจในการจดัตัง้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้เสนอแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้มา

จากปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มอื่นว่าในการในการประชุมในที่เกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ 5 ครัง้และให้



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

คณะท างานด าเนินการตลอดปีและจดัสรรงบประมาณในการปรุชมและภารกิจของกลุ่มโดยคณะท างานแบ่ง

ออกเป็น 3 คน 1.แผนและยุทธ์ศาสตร์พฒันาค าสัง่อาชวีศกึษาโดยมวีตัถุประสงค์ให้ประธานเป็นภาคเอกชน

และมภีาครฐัเป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้ภาครฐัก าหนดแนวทางของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 22.วิชาการและพฒันา

สมรรถนะขดีความสามารถและการส่งส่งเสริมภาครฐัชื่นชมการท างานของท่านประธาน นายพรเทพ  วชัร

อ านวย ในการด าเนินได้รวดเร็วมีการจัดประชุม 2 ครัง้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ซึ่งสามารถขบัเคลื่อนได้ด ี 

ภารกิจหนึ่งที่จ าเป็นคือการขยายความร่วมมอืกบับรษิัทต่างๆเพื่อให้การพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษาได้มาก 

และสรา้งหลกัสูตรระยะสัน้ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถด้านต่างๆใหก้บัครูอาจารยแ์ละนักศึกษา เพื่ อใหพ้ฒันา

และเขา้สู่สถานประกอบการไดใ้นปรมิาณทีเ่พยีงพอ  

นายสมยศ  ตรเีพช็ร ์ไดแ้จง้ว่าในปีงบประมาณนี้กลุ่มอเิลก็ทรอนิกสจ์ะประชุมไดเ้พยีง 2 ครัง้   

         มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

 สรุปวาระการประชุมครัง้ที ่1/2562 วนัพฤหสับดทีี ่29 สงิหาคม 2562  

 ณ บรษิทั เดลต้า อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อศกึษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยี
การผลติ การท างานของอุปกรณ์อตัโนมตัโิรงงานใชเ้ทคโนโลย ี4.0 อบัดบัต้นของประเทศและน าแนวทางไป
ใชพ้ฒันาหลกัสูตรการเรยีนการสอน  
 ประธานไดก้ล่าวถงึการดูงานในช่วงเชา้ไดม้ปีระเดน็ในการเยีย่มชม บรษิทั เดลต้า อีเลคโทร
นิคส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) คอืเกี่ยวกบัการจดัการทศิทาง  การพฒันาของอุตสาหกรรมของ
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละส่วนของฝ่ายบุคคลทีต่อบขอ้ซกัถามเกี่ยวกบัการบัพนักงานและคุณสมบตัต่ิางๆ 

 มติท่ีประชุม รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครัง้ท่ีแล้ว 

ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

นายพรเทพ  วชัรอ านวย ประธานอนุกรรมการไดก้ล่าวการน าผลติภณัฑต่์างๆทีม่อียู่ในบรษิทัต่างๆ
ของกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์น ามาจดัอบรมใหก้บัคุณครูซึง่จะเกีย่วกบัเทคโนโลยโีดยมกีารวางแผนการจดัการ
อบรมใช ้เวลา 5 วนั โดยมเีนื้อหาเกี่ยวกบัการปรบัตวัใหเ้ข้ากบัเทคโนโลยใีนภาคธุรกจิและชี้ใหเ้หน็ถงึ
แนวโน้มของการพฒันาทางดา้นการศกึษา  รวมถงึจดั Work Shop ใหก้บัคุณครูผูเ้ขา้รบัการอบรมโดย
ผูป้ระกอบการเจา้ของผลติภณัฑ์ โดยน าเสนอมหีวัขอ้ต่างๆ 1.ระบบ CCTV 2.ระบบสมารฟ์ารม์ 3.หุ่นยนต์
(bot) 4.AGV (Auto Gide Vertical) การท าระบบคลงัสนิคา้อตัโนมตัโิดยภายในหลกัสูตรอาจวางแผนในการ
ฝึกอบรมใหก้บันักเรยีน-นกัศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัสถานประกอบการ การศกึษาดูงานต่างประเทศน าเสนอใหม้ี
การศกึษาดูงานต่างประเทศโดยมปีระเทศทีน่ าเสนอ คอื จนีและใต้หวนั โดยประธานสามารถประสานใหดู้งาน
ในนามของทางบรษิทั ซนิเน็ค ประเทศไทย  



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

นายพนัธ์ศกัดิ ์  โรจนากาศ ทบทวนประเดน็การพฒันาครูโดยใหข้อ้เสนอในการท างานใหท้ าเป็น
ระยะสัน้และใหค้รูเขา้ร่วมเพื่อน าไปใชก้บันักเรยีน นักศกึษา ส่วนการศกึษาดูงานต่างประเทศ ใหใ้ชแ้นวทางที่
ไดเ้สนอไวเ้บื้งอต้นคอื การขยายความร่วมมอืกบัต่างประเทศ โดยผ่านทางบรษิทัในนามกลุ่มอเิลก็ทรอนิกส์
ของคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) หรอืผ่านส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
นอกจากนนี้การพฒันาหลกัสูตรควรใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ และไดป้ระโยชน์ในหลายๆดา้น 

รบัรองรายงานการประชุม  ชื่อผดิ แก้ไขเรยีบรอ้ยแลว้ 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   

          5.1 การจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 ใหจ้่ายไดต้ามระเบยีบทีก่ าหนด 
 5.2 การประชุมสญัจร ณ สถานศึกษาคณะอนุกรรมการทัง้ 5 ภาค เพื่อรบัทราบเกี่ยวกับข้อมูลตามพื้น
ภูมภิาคโดยต้องวางแผนในคราวต่อไปว่าจะไปทีใ่ดบา้ง และมปีฏทินิก าหนดการอย่างไร 
 นายพนัธ์ศกัดิ ์  โรจนากาศ  เสนอให้สถาบนัอาชีวศกึษาภาคเหนือ 4 จงัหวดันครสรรค์ ฝ่ายเลขาของกลุ่ม
อเิล็กทรอนิกส์ นายสมยศ   ตรีเพ็ชร์ ได้ชี้แจงว่าจะในปีงบประมาณ 2563  จะเริ่มการจดัท าโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณโดยร่างและขอความเหน็ชอบในการประชุมครัง้ต่อไป 
 5.3 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 

 ก าหนดการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ. 

อศ.) กลุ่มอาชพีอเิลก็ทรอนิกส ์  ครัง้ที ่3/2562   ในวนัที ่31  เดอืน ตุลาคม 2562   



  คณะอนกุรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)  
กลุ่มอาชีพอิเล็กทรอนิกส์  

นายสมยศ  ตรเีพช็รช์ี้แจงว่าในการประชุมครัง้ต่อไปจะพยายามเรยีนเชิญสถานประกอบการทีอ่ยู่ใน

คณะอนุกรรมการกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมด้วยเพื่อน าเสนอคณะกรรมการเพื่อท างานในปีงบประมาณ

ประจ าปี 2563 และแจง้การตดิต่อสื่อสารสามารถตดิต่อไดท้างกลุ่ม Line             

 มติท่ีประชุม รบัทราบ 

  

ปิดประชุม เวลา 17.30 น. 

 

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

(นางสาวกฤษณา       ทาประเสรฐิ) 

เจา้พนักงานธุรการปฏบิตังิาน 

ผูบ้นัทกึและพมิพร์ายงานการประชุม 

 

 

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

(นายสมยศ   ตรเีพช็ร)์ 

ผูอ้ านวยการวทิยาลยัการอาชพีพนมสารคาม 

อนุกรรมการและเลขานุการร่วมภาครฐัและเอกชน 

เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชพีอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 


