
ผลการด าเนินงานของ สทค. 
ประจ าปี 2563



ด้านการศึกษา การระดมความคิดเหน็ และน าเสนอทิศทางการ

ขบัเคล่ือนกลยทุธใ์นการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลัให้สอดคล้องกบั

นโยบายและแผนระดบัชาติว่าด้วยการพฒันาด้านโทรคมนาคม

และดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

จ านวน 7 เรื่อง

หมวด 1



คณะท างานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั (Infra Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง

คณะท างานศึกษาการก ากบัดแูลภายใต้หน่วยงานของรฐัและกสทช. (Regulatory)

คณะท างานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง

คณะท างานด าเนินการศนูยป์ระสานงานรกัษาความมัน่คงปลอดภยัระบบคอมพิวเตอรด้์านโทรคมนาคม (TTC-CERT)

คณะท างานโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่อง เทคโนโลยี 5G

คณะท างานส่งเสริมนวตักรรมล า้สมยั

คณะท างานพิสจูน์และยืนยนัตวัตนทางดิจิทลั 

คณะท างานศึกษาและก ากบั OTT

สทค.จดัตัง้คณะท างานต่างๆ เพ่ือด าเนินงานพฒันากิจการโทรคมนาคมและดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 



สทค.ร่วมกบัผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจ านวน 11 ราย ลงนามบนัทึกความร่วมมอืการใช้
ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดนิของ บรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)   ณ อาคาร 1 บรษิัท ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน)  (15 มกราคม 2563)



สทค.ร่วมกบัผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมจ านวน 5 ราย ลงนามบนัทกึความร่วมมอืการศกึษาและ
พฒันาระบบพสิจูน์และยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั (MNID)ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซน็เตอร์ ชัน้ 31
(29 มกราคม 2563)



สทค. ไดย้ืน่หนงัสอืต่อ นายฐากร ตณัฑสทิธิ ์ เลขาธกิารคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเรื่อง ขอใหพ้จิารณาออกมาตรการเพิม่เตมิช่วยเหลอื
ผูไ้ดร้บัผลกระทบ โควดิ 19 ณ ส านกังาน กสทช.  (29 พฤษภาคม 2563)



สทค.เขา้ร่วมหารอืเกีย่วกบัการให้ความร่วมมอืกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคในการจดัระเบยีบสายสื่อสาร 
ณ หอ้งประชมุ การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค ส านกังานใหญ่ (18 มถุินายน 2563)



สทค.เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมโซลูชัน่และการเรียนรู ้
เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยน วิสัยทัศน์ ณ บริษัท หัวเว่ย
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั (1 ธนัวาคม  2563)





ด้านเผยแพร่ความรู้  การจัดอบรม การให้การศึกษาด้าน

โทรคมนาคม และส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยกระดบัวิชาชีพด้านโทรคมนาคม

และดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

อตุสาหกรรม

จ านวน 8 เรื่อง

หมวด 2



คุณวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบรหิารและ
รองเลขาธิการ เป็นผู้แทน สทค. ร่วมเป็น
วิทยากรเสวนา เรื่อง “ข้อผูกพันบริการ
โทรคมนาคมภายใต้ WTO ประโยชน์และ
ผลก ร ะทบต่ อ ป ร ะ เ ทศ ไทย ”   จัด โ ด ย   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(28 กนัยายน  2563)



คุณสืบศักดิ ์สืบภักดี กรรมการบริหารและ
เลขาธิการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมรับ ฟัง
ความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรบัมอื 
ไซเบอร์ ครัง้ที่1 ภายใต้โครงการยกระดับ
สถานภาพของประเทศไทย จดัโดย สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั (สจล.) รว่มกบั สทค. 
(9 ตุลาคม 2563)



คุณวรภทัร  ภทัรธรรม กรรมการบรหิารและรอง
เลขาธิการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมรับฟั ง
ความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรับมือ    
ไซเบอร์ ครัง้ที่2 ภายใต้โครงการยกระดับ
สถานภาพของประเทศไทย จดัโดย  สถาบัน
เ ทค โน โ ลยีพ ร ะ จ อม เ กล้ า เ จ้ า คุณทหา ร
ลาดกระบงั (สจล.) รว่มกบั สทค. 
(28 ตุลาคม 2563)



รศ.ดร.พสิฐิ  บุญศรเีมอืง กรรมการบรหิารและรอง
เลขาธิการ  เ ป็นผู้ด า เ นินการประชุ มรับ ฟั ง
ความเหน็แลกเปลีย่นความรูด้า้นการรบัมอืไซเบอร ์
ครัง้ที่3 ภายใต้โครงการยกระดบัสถานภาพของ
ประเทศไทย จดัโดย  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ 
สทค. (18 พฤศจกิายน 2563)



ดร.อนนัต ์วรธติพิงศ ์นายกกติตมิศกัด ิและ
นายวรภทัร ภทัรธรรม กรรมการบรหิารและ
รองเลขาธกิาร  เป็นวทิยากร เขา้ร่วมเสวนา
เรือ่ง “Ai กบัวศิวกรยคุ New Normal”  
จดัโดย วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย               
ในพระบรมราชปูถมัภ(์13 พฤศจกิายน 2563)



คุณสบืศกัดิ ์สบืภกัด ีกรรมการบรหิารและเลขาธกิาร เป็นวทิยากรในการอบรมเชงิปฏบิตัิการ 
“การก ากบัดูแลและพฒันากจิการวทิยุสมคัรเล่นในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดจิทิลั ” จดัโดย  ส านักงาน 
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)
(11 ธนัวาคม 2563)



สทค .จัดงานแถลงข่าว “ความร่วมมือในการจัดตัง้ TTC-CERT” กับผู้ประกอบกิจการ
โท รคมนาคมจ า นวน  9 ร าย  ล งนามบันทึกคว ามร่ ว มมือ ใ นกา รจัดตั ้ง  TTC-CERT
ณ อาคารอ านวยการ ส านกังาน กสทช. (14 ธนัวาคม 2563)





ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

การพฒันากิจการโทรคมนาคมและดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม และ

สร้างประโยชน์ให้กบัประเทศโดยรวม

จ านวน 19 เรื่อง

หมวด 3



สทค. แตง่ตัง้ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ของภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันคุณวุฒวิชิาชีพ

ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา

มาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิวิชาชีพ

กลุม่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ

ขบัเคลื่อนก าลงัคนกลุม่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและดิจิทลัคอนเทนต์

ส านักงาน กสทช.

คณะท างานเตรยีมการประชมุ WTSA 20

คณะกรรมการเพ่ือความเป็นกลาง

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065

คณะท างานเตรยีมการประชมุใหญ่ระดบัโลกวา่ดว้ย
การพฒันาโทรคมนาคม WTDC-21

คณะท างานเตรยีมการประชมุใหญ่ระดบัโลกวา่ดว้ย
วิทยคุมนาคม ค.ศ.2023 WRC-23



สทค. แตง่ตัง้ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ในภาครัฐและภาคเอกชน

กระทรวงการคลัง

คณะกรรมการพฒันาระบบ
พิสจูนแ์ละยืนยนัตวัตนทาง
ดิจิทลั

กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม

คณะกรรมการบรหิาร   ในสภาสมาคม
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ประเทศ
ไทย (สสวทท.)

สภาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้า
แหง่ประเทศไทย

สมาคมการคา้กลุม่บนัเทิงและ
การสื่อสาร

มูลนิธิศูนยส์ารสนเทศเครือข่ายไทย 
(THnic)

คณะอนกุรรมการนโยบายช่ือ
โดเมน



สทค. แตง่ตัง้ผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ของภาครัฐ

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

คณะท างานจดัท าแผนแม่บทการจดัระเบียบสายสื่อสาร

คณะท างานก าหนดแนวทางการน าสายสื่อสาร
โทรคมนาคมลงใตด้ินตามนโยบายของรฐับาล

กระทรวงอุตสาหกรรม

คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยมาตรฐาน
เทคนิคทางไฟฟ้าระหวา่งประเทศ (กมฟท.)

การไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค

คณะท างานจดัท าแผนแมบ่ทการจดัระเบียบสายสื่อสาร

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

คณะอนกุรรมการติดตามสอดสอ่งและวินิจฉยั   การโฆษณา



ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและ

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

จ านวน 9 เรื่อง

หมวด 4



สทค. เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ กบั ส านักงาน กสทช . เพื่อระดม
ความเหน็ขอ้เสนอแนะต่อทศิทาง แนวโน้ม รูปแบบใหบ้รกิาร และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการ
กระจายเสยีงในอนาคตของ กสทช. ทัง้ AM, FM DAB(Digital Audio Broadcasting) และวทิยุ
Online บน Platform ต่างๆ จดัโดย ส านกังาน กสทช. (24 มถุินายน 2563)



สทค. เขา้ร่วมประชุมหารอืแนวทางการส่งเสรมิการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 5G และมาตรการ
สง่เสรมิการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง จดัโดย ส านกังาน กสทช. (28 กนัยายน 2563)



สทค. เขา้รว่มสมัมนาเชงิวชิาการเรื่อง 5G, Cloud, AI, Digital Policy Updates จดัโดย ส านกังาน 
คณะกรรมการดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม รว่มกบั บรษิทัหวัเว่ย เทคโนโลย ี(ประเทศไทย)จ ากดั 
(12 พฤศจกิายน 2563)



ด้านการส่งเสริม และกระชบัความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิก 

สทค. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างพนัธมิตรในการท างาน       

เชิงบรูณาการ  

จ านวน 8 เรื่อง

หมวด 5



สทค. เขา้ร่วมพธิีถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เน่ืองในวนัสือ่สาร  (4 สงิหาคม 2563)



สทค. เข้าร่วมแสดงความยินดี
เ น่ื อ ง ใ น วั น ค ร บ ร อ บ  9 ปี 
ส านกังาน กสทช. 
(7 ตุลาคม 2563)



สทค.จดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และจดัใหม้กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรหิาร สทค. ชุดที ่14
(28 สงิหาคม 2563)  





ด้านการจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม และ

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

จ านวน 3 เรื่อง

หมวด 6  



สทค.พฒันาเวบ็ไซตใ์ห้ทนัต่อเหตกุารณ์ และเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ภายใต้

คณะกรรมการบริหาร ชดุท่ี 14 เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องให้สมาชิกและบคุคลผูส้นใจทัว่ไป







ด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคม

จ านวน  4 เรือ่ง

หมวด 7  



พนัตรีโชคดี ธรรมสโรช กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน สทค.เข้าเฝ้า
รบัเสดจ็สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด ห้องสมุดพร้อม
ปัญญา  และมอบเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ให้ เ รือนจ า จังหวัดตรัง 
นครศรธีรรมราช,สงขลา และสรุาษฎรธ์านี  (18 กุมภาพนัธ ์2563)



สทค. ร่วมเข้าเฝ้ารบัเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด ห้องสมุดพร้อมปัญญา และมอบเครื่ อง
คอมพวิเตอรใ์หเ้รอืนจ าจงัหวดัสงขลา   (25 กนัยายน 2563)



สทค. รว่มพธิที าบุญเลีย้งพระ เน่ืองในวนัครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้ สทค. ณ โรงพยาบาลสงฆ ์  
(14 กนัยายน  2563)



ทัง้น้ีด้วยความเสียสละของคณะกรรมการบริหารสมาคม และ    

การสนับสนุนของสมาชิก ตลอดจนความร่วมมือจากสมาชิกต่างประเทศ

องคก์รภาครฐัและภาคเอกชน ท าให้การด าเนินกิจการของสมาคม ประสบ

ความส าเรจ็และเจริญก้าวหน้ามาจนทกุวนัน้ี


