
ผลการด าเนินกจิกรรม
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

ปี 2561



หมวด 1

ด้านการศึกษา  การระดมความคดิเห็นและน าเสนอทิศทางการขับเคล่ือน
กลยุทธ์ในการส่งเสริมเศรษฐกจิดจิิทลัให้สอดคล้องกบันโยบาย

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพฒันาด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ
และสังคม



สทค. ขับเคล่ือนและผลกัดันการพฒันาเทคโนโลย ี5G โดยระดมความ
คดิเห็นจากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง และจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ
ณ หอ้งประชุม อาคาร 5 ชั้น 2 บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน)  เม่ือวนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2561



สทค. เข้าเยีย่มคารวะ ปลดักระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม  
พร้อมหารือแนวทางการท างานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน      
ณ กระทรวงดิจิทลัฯ เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2561



สทค. เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน์
และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ  พร้อมหารือแนวทางการในการประสานความ
ร่วมมือ และสนับสนุนการท างานด้านต่างๆ     
ณ ส านกังาน กสทช.  เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561



สทค.  เข้าร่วมประชุมระดมความคดิเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดท าเคร่ืองมือเพิม่เติม 
สาขาวชิาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ระยะที่ 1
ณ โรงแรม นารายณ์ เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561



สทค. ร่วมกบัสมาคมผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ตไทย ยืน่หนงัสือ
ต่อ ประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  เพ่ือเสนอข้อคดิเห็นต่อ 
(ร่าง) พรบ.การรักษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ...  
ณ อาคารรัฐสภา 2 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561

สทค. ร่วมกบั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  จดัเสวนาโตะ๊กลมทาง
วิชาการ  เร่ือง  โดรนกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลั  
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561



สทค. ร่วมกบัภาคการธนาคาร สร้างความเช่ือมั่นการใช้บริการ 
พร้อมเพย์ และธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่

ณ ธนาคารกสิกรไทย ส านกัพหลโยธิน เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561



สทค. ร่วมสนับสนุนนโยบายเปลีย่นสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล เพ่ือรองรับ
การพฒันาและความต้องการใช้งานทีเ่พิม่ขึน้ในสังคมเศรษฐกจิดจิิทลั  และเป็นมหานครแห่งอาเซียน 
โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง

ถนนราชด าริ หน้าCentral World



สทค. จัดประชุมWorking group เพื่อร่างข้อเสนอ
การทดสอบทดลอง5G ในเขต EEC เสนอต่อภาครัฐ

ณ ห้องประชมุชัน้ 8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)       
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2561



สทค. จัดตัง้คณะท างานฯ 7 คณะ เพื่อตดิตามงานด้านต่าง  
คณะท างาน 7 คณะ

คณะท างานสง่เสริมการใช้โครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนั (Infra – Sharing)

คณะท างานศกึษาและก ากบั OTT (Over – the – top)

คณะท างานสง่เสริมนวตักรรมล า้สมยั (Innovation)

คณะท างานสง่เสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
(Developing Personal in Telecommunications Profession)

คณะท างานก าหนดแนวทางการบริการ Prompt Pay

คณะท างานศกึษาการก ากบัดแูลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. (Regulation)

คณะท างานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์และการปกปอ้งโครงสร้างพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ 
(Cyber Security and CIIP)



สทค. จัดตั้งคณะท างานฯ 7 คณะ เพ่ือติดตามงานด้านต่าง ๆ



หมวด 2

ด้านเผยแพร่ความรู้  การจัดอบรม  การให้การศึกษา
ด้านโทรคมนาคม  และส่วนที่เกีย่วข้อง  เพ่ือยกระดับวชิาชีพ
ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมให้

สอดคล้องกบัความต้องการของอุตสาหกรรม



สทค. จดัสัมมนาทางวชิาการร่วมกบั สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญ่ีปุ่น ในหวัขอ้ “ 5G&Disruptive Technology 
supporting  Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561



สทค. จดัสัมมนาและระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั 
“แนวนโยบายการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศของประเทศ” 

ณ หอ้งประชุมพลงัแผน่ดิน (3401) ชั้น 34 

บมจ. โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมิวนิเคชัน่ อาคาร จามจุรีสแควร์    
เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม  2561



คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหารและรองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นวทิยากรช่วง
Panel discussion on Strategy for Thailand to become a regional IX hub ในงานประชุม
BKNIX Peering Forum 2018 คร้ังท่ี 3 มูลนิธิศูนยส์ารสนเทศเครือข่ายไทย
ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมฮิลตนั สุขมุวทิ กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561



สทค. จดัสัมมนา “แนวทางพฒันาบุคลากร เพ่ือ
สนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
และอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง” 

ณ หอ้งเมตา้ 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลบัเฮา้ส์ สโมสรราช
พฤกษ ์กรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2561 



สทค. จดัเสวนา National 
Cybersecurity & Critical Information  
Infrastructure  Protection  for 
Thailand :  Telecommunications 
Industry  Focus
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนยร์าชการ และคอน
เวนชัน่เซ็นเตอร์ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2561



สทค. จดัสมัมนา “ผลกระทบต่อประเทศไทยและการเตรียมการ
รับมือ GDPR”
ณ หอ้งประชุม 808 ชั้น 8 บมจ. กสท.โทรคมนาคม   เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2561



สทค. จดัเสวนาในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 
ระหวา่งวนัท่ี 19-21 กนัยายน ณ บูธ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล ์ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี



หมวด 3

ด้านการให้การส่งเสริม  สนับสนุน และให้ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ราชการ รัฐวสิาหกจิ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกีย่วข้อง เพ่ือการ
พฒันากจิการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม และ

สร้างประโยชน์ให้กบัประเทศโดยรวม



ผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

คณะอนกุรรมการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลั

คณะท างานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G

คณะท างานจดัท าแผนแม่บทการจดัระเบียบสายสื่อสาร

คณะท างานก าหนดแนวทางการน าสายสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน

กระทรวงศกึษาธิการ และ
สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ

ด้านการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา

มาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ



ผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง 

ส านกังาน กสทช.

คณะท างานเพื่อจดัท าข้อเสนอแนะแนวทางก ากบัดแูล Internet of 

Things (IoTs) ด้านความมัน่คงปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั

ด้านการอนญุาตและการแข่งขนั

ด้านการจดัการข้อมลู

ด้านเลขหมายและการระบตุวัตน

ด้านคลื่นความถ่ีและมาตรฐานทางเทคนิค

กระทรวงอตุสาหกรรม

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐาน
เทคนิคทางไฟฟ้าระหวา่งประเทศ



ผู้แทน สทค. เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง 

กระทรวงการคลงั

คณะกรรมการ
พฒันาระบบพิสจูน์
และยืนยนัตวัตนทาง

ดิจิทลั

กระทรวงแรงงาน

คณะอนกุรรมการพิจารณา
แก้ไขร่างนิยามอาชีพและ

อตุสาหกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะกรรมการบริหารใน
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพิเศษ ภาคตะวนัออก

คณะท างานความ
คืบหน้าและ

พระราชบญัญตัิเขต
พฒันาพิเศษภาค

ตะวนัออก พ.ศ. 2561



ผู้แทน สทค. เข้าร่วม
คณะท างานเตรียมการ
ประชุมใหญ่ระดบัโลกว่าด้วย
วทิยุคมนาคม ค.ศ.2019
(WR-C19)



หมวด 4

ด้านการตดิตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม
และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม



สทค. เขา้ร่วมพธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญาทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมดิจิทัล 
และงานสัมมนาก้าวต่อไป  Digital IP ส านกังานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั ร่วมกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561

สทค. ประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือรับทราบ 
นโยบายด้านการปกป้องโครงสร้างพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศ
ของประเทศ จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
เม่ือวนัท่ี  13 มีนาคม 2561



สทค. เขา้ร่วมสมัมนา “5G The way forward for 5G in Thailand 
(5G เทคโนโลยี พลกิโลก : ท าอย่างไรให้เกดิขึน้จริงในไทย)” 
บริษทั มติชน จ ากดั (มหาชน)
เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม   2561

สทค. เขา้ร่วมสัมมนา “แนวทางการสร้างก าลงัคนด้าน
ดจิิทลัของไทยจากปริมาณสู่คุณภาพ” 
ส านกังานเศรษฐกิจดิจิทลั ร่วมกบัมูลนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย

เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561



สทค. เขา้ร่วมพธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการด าเนินงานสถาบันไอโอทแีละ
นวตักรรมดิจิทลั ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั และสถาบนัวทิยสิริเมธี  

เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 61 



สทค.เขา้ร่วมสัมมนา “สร้างความเข้าใจในการ
ประกอบธุรกจิภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2561

สทค.เขา้ร่วมสมัมนา และนิทรรศการหวัขอ้ “ Future Economy 
and Internet Governance : Big Change to Big Chance”
ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
เม่ือวนัท่ี  23 กรกฎาคม 2561



สทค. เขา้ร่วม “ประชุมรับฟังการช้ีแจงหลกัเกณฑ์ การให้บริการโครงข่ายเน็ต

ประชารัฐแบบเปิด open access” กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561



สทค. เขา้ร่วมสัมมนาโครงการ Reviewing and Enhancing 
Asean ICT Skill Standard  “ทศิทาง ICT Skills เราพร้อม
กนัแค่ไหน” ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ

เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561

สทค. เขา้ร่วมสัมมนา “GSMA Mobile 360 Series Digital 
Societies 2018” บริษทั อีริคสนั (ประเทศไทย) จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561



สทค. เขา้ร่วมเสวนาโครงการอาศรมความคิด อรุณ สรเทศน์ ณ ลานเกียร์ “กลยุทธ์ 5G
ส าหรับประเทศไทย : 5G Strategy  for Thailand” จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561



สทค.เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ “Future of ICT Applications/Broadcasting for 5G and Beyond” 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ Ministry of 
Internet  Affairs and  Communications (MIC)  ประเทศญ่ีปุ่ น  
ณ โรงแรม The St.Regis Bangkok   (3-4 ธนัวาคม 2561)





เมื่อวนัท่ี  31 มกราคม 2561 ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญ่ีปุ่ น 
(TTA)  เย่ียมชม ส านักงาน สทค. ณ ห้องประชุม ชัน้ 31 อาคารเอไอเอ 
แคปปิตอล     เซน็เตอร ์



เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 สทค. ตอ้นรบั

นายกสมาคมผ ูใ้หบ้รกิารอินเตอรเ์น็ตไทย (TISPA)

พรอ้มคณะ ในโอกาสมาเยอืนส านกังาน สทค. 

โดยมีการหารอืเรือ่งบทบาท และความรว่มมือใน

ภาคอตุสาหกรรม 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์



เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561

สทค. จดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561

ณ หอ้ง Magic 2 โรงแรมมริาเคิล แกรนด ์คอนเวนชัน่



เม่ือวนัท่ี  4 มิถนุายน 2561  สทค. เขา้รว่มประชมุใหญ่วิสามญั สมาคมสมาพนัธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)  และพิธีลงนามปฎิญญา

ความรว่มมือจดัตัง้สภา



เม่ือวนัท่ี 5 มิถนุายน 2561 ผ ูอ้ านวยการส านกัรฐักิจ บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

และทีมงาน เยีย่มชมส านกังาน สทค. พรอ้มหารอืในเรื่องของกิจการดาวเทียม 

ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์



สทค. จดัประชมุคณะกรรมการบรหิาร รวม 5 ครัง้



เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 สทค.เขา้รว่มงานสมัมนา TFIT Forum 2018 

หวัขอ้ Big Event “Building Innovation – Based Economy for Inclusive Development” 

ณ หอ้ง Convention Centre A1 ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์เซ็นทรลั เวิลด์



เม่ือวนัท่ี  22   ตลุาคม  2561 สทค. จดัการแขง่ขนักอลฟ์การกศุลประจ าปี 2561 ชิงถว้ย

รางวลัเกียรติยศ ดร.พิเชฐ  ดงุรงคเวโรจน ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ

และสงัคม  เพ่ือกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกและบคุคล ในวงการโทรคมนาคม  

ณ สนาม Flora Ville. Golf & Country Club





สทค. ไดม้ีการพฒันาเว็บไซต ์และ

เผยแพรก่ิจกรรม ขา่วสารต่างๆ 

ตลอดจนความร ู ้ความกา้วหนา้ทาง

เทคโนโลยดีา้นโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

อ่ืนๆท่ีเกี่ยวขอ้งใหส้มาชิกและบคุคล

ผ ูส้นใจทัว่ไป



สทค. ไดเ้ผยแพรก่ิจกรรม ขา่วสารต่างๆ ให้

สมาชิกและบคุคลผ ูส้นใจทัว่ไป ทางสื่อSocial



สทค. ไดเ้ผยแพรก่ิจกรรม ขา่วสารต่างๆ ให้

สมาชิกและบคุคลผ ูส้นใจทัว่ไป ทางสื่อSocial



สทค. เผยแพร ่รายงาน  บทวิเคราะห ์       

เชิงวิชาการ ปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ 

ประเด็น 5G & Disruptive Technology 

Supporting Thailand 4.0 และLeaflet

ใหแ้กห่น่วยงานภาครฐั สมาชิก และบคุคล

ผ ูส้นใจทัว่ไป



สทค. มอบรายงาน บทวิเคราะห ์เชิงวิชาการ ปัญหา

อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ ประเด็น 5G & Disruptive 

Technology Supporting Thailand 4.0 ใหก้บั 

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารมวลชน สภานิติบญัญติัแห่งชาติ

เมือ่วนัที่ 4 ธนัวาคม  2561





สทค. มอบเครือ่งกระตกุหวัใจ (AED) จ านวน 2 เครือ่ง ใหแ้กส่ถาบนัการแพทย์

ฉกุเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพ่ือน าไปใชง้านรว่มกบัระบบการแพทยฉ์กุเฉินต่อไป



สทค.ไดจ้ดัเลี้ยงอาหารกลางวนั และ มอบเงินสมทบทนุใหแ้กเ่ด็ก

พิการ ณ สถานค ุม้ครองและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการบา้น

ราชาวดี (ชาย) เน่ืองในโอกาสวนัครบรอบ 28 ปี ของการกอ่ตัง้ สทค.



สทค. ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือกบักรมราชทณัฑ์

เพ่ือสนบัสนนุโครงการขอรบับรจิาคครภุณัฑค์อมพิวเตอรใ์หก้บัผ ูต้อ้งขงั 



คณุอนนัต ์ วรธิติพงศ ์ นายกกิตติมศกัด์ิ เป็นผ ูแ้ทน สทค. 

มอบเครือ่งคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณ ์21 ชดุ ใหแ้กก่รมราชทณัฑ ์  

ณ ทณัฑสถานหญิงชลบรุ ี จงัหวดัชลบรุ ี


