
 

(NBTC Expo Thailand 2015) : NET 2015 
 “The Future Trend in Digital World”  

6-9 สิงหาคม 2558 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

 

วันสื่อสารแห่งชาติเป็นวันที่มีความส าคัญกับกิจการการสื่อสารของประเทศไทยทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมประเทศไทย   ส านักงาน กสทช.จึงได้ก าหนดจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ
ประจ าปี 2558 ขึ้นเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของทั้ง 3 อุตสาหกรรมตต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  
รวมถึงเป็นการสนับสนุนความคิดริเริ่มนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลไทย  

การจัดงาน NBTC Expo Thailand 2015 (NET 2015) ในครั้งนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีการ
สื่อสารแบบดิจิตอล ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างโอกาสและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้สามารถน ามาปรับใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

NET 2015 จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย และแสดงผลงานเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งจะ
เป็นเวทีส าหรับการประชุมระดับนานาชาติ และการมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในภาคของกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรคมนาคม โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ( QSNCC) ซ่ึงต้ังอยู่ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร รอบล้อมด้วยแหล่งธุรกิจ การค้า และสถานบันเทิงต่างๆ อย่างครบครัน 

สถานที่จัดงาน :           ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

วันที่ :                       6-9 สิงหาคม 2558 

กิจกรรม :                   @ การประชุมวิชาการโดย กสทช. 

                               @ การจัดแสดงนิทรรศการ 

                             @ ฟอรั่มเครือข่ายทางธุรกิจ 

 

การประชุมเชิงวิชาการโดย ส านักงาน กสทช . : ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ เพลนารีฮอลล์ 

Hi-Light ที่ส าคัญประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ระดับโลกซ่ึงได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในหัวข้อ “Collaborating towards Global Digital Economy: Opportunities and 
Challenges”  

 



การจัดแสดงนิทรรศการ : ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2558 แบ่งออกเป็น 

• Digital Economy : การจัดแสดงนิทรรศการโดยหน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับความคิดริเริ่มต่อนโยบายเศรษฐกิจ
ดิจิตอลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

• Digital Community : แสดงผลงานจากภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น smart city smart 
home รวมถึง Internet of Things 

• Mobile World : เป็นนิทรรศการและงานแสดงสินค้าเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับโทรศัพท์มือถือ และคลื่น
ความถี่ท่ีจะมีการจัดสรรในอนาคต เช่น  4G / 5G รวมถึงนวัตกรรมที่เก่ียวกับบริการโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่างๆ 

• Smart Entertainment  : จัดแสดงสินค้าที่เก่ียวข้องกับความบันเทิงในรูปแบบดิจิตอลและอุปกรณ์ส าหรับแพร่ภาพ
และกระจายเสียง เช่น ระบบ 4K / 8K  รวมถึงคุณภาพของเนื้อหาและนวัตกรรมของสื่อต่างๆ ในรูปใหม่ 

• Cyber Security : การจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับการตระหนักถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และการป้องกัน
ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับโทรศัพท์มือถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) ก าหนดการ 

การประชุมเชิงวิชาการ โดย กสทช. 

Collaborating towards Global Digital Economy:  

Opportunities and Challenges 

6-7 สิงหาคม 2015 

 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558  (วันที่ 1) 

หมายเหตุ มีบริการเครื่องแปลภาษา 

09:00 – 09:30 ลงทะเบียน  

09:30 – 09:45 

 

พิธีเปิด  

 กล่าวรายงาน  
โดย  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์                                                                     
       เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง    
       กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 กล่าวต้อนรับ 
 โดย  พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี  

                  ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
                  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
                  (กสทช.)  
 

Ballroom 

09:45 – 10:30 
 

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ  
เรื่อง Digital Economy กับการพัฒนาประเทศ 
    โดย  ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล  
           รองนายกรัฐมนตรี 

Ballroom 

10:30 – 11:45  
 

 

 พิธีเปิด NBTC Pavilion 

 เยี่ยมชมนิทรรศการภายในบริเวณงาน 
 
 
 

Plenary Hall 
 



  วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558  (วันที่ 1) 

หมายเหตุ มีบริการเครื่องแปลภาษา 

 

13:15 - 14:00 (ภาษาอังกฤษ) 

ช่วงท่ี 1 : ปาฐกถาพิเศษ  
 “ New Spectrum Management & Policy in Digital 
Economy” 
      โดย  Mr. FranÇois  Rancy  
            Director,  ITU Radiocommunication Sector 

  “Digital Transformation Strategy : Experience from 
Republic of Colombia”  

      โดย  Mrs. Maria Carolina Hoyos  
            Deputy Minister of Information and         
            Communications Technologies, Republic of Colombia 

 

Ballroom 

14:00 – 16:30 (ภาษาอังกฤษ) 

ช่วงท่ี 2 : น าเสนอวิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิตอล 

หัวข้อ “ Digital Technology – Global Outreach” 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก 
เพราะแสดงให้เห็นถึงท้ังในแง่ของความท้าทายและโอกาสต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด การแสดงวิสัยทัศน์และมุมมองจากบริษัทชั้นน าต่างๆ ทั่วโลกจะถูก
แลกเปลี่ยนและหารือร่วมกันถึงแนวทางที่เหมาะสมกับตลาดโลกและสิ่งที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิตอล 

 Asia perspective 
     โดย Mr. Wang Yi Fan  
          Managing Director HuaWei Technologies Co Ltd. 
 US perspective 
     โดย Mr. David McCloskey 
          Director of Product Marketing and Business    
          Operations Intel Asia Pacific and Japan 
 Europe perspective 

โดย Dr. Magnus Ewerbring 
                 Chief Technology Officer, Asia-Pacific, Group  
                 Function Technology Ericsson  
 
 

Ballroom 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.swecham.com%2Fmembers%2Fpremium-members%2Fitem%2F74-ericsson-thailand-ltd.html&ei=r-peVbX3C4zmuQS6o4OwBA&usg=AFQjCNE8j-RpdA1LYk4MEl2GkmeO8VMKTQ&sig2=aiGxtoUoI_lcBbvbv3c27Q


วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันที ่2) 

08:30 – 09:30 ลงทะเบียน  

09:30 – 12:30  (ภาษาไทย) 

ช่วงท่ี 3 : การเสวนาหัวข้อ  

“Traditional TV vs. Second Screen : โอกาสและความท้าทาย” 

ปาฐกถาพิเศษ   

โดย พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

                                     กิจการโทรทัศน์ 

การเสวนา 
ผู้ร่วมเสวนา: (TBC) 

 กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ 
 ผู้แทนบริษัท Google ประเทศไทย 
 ผู้แทนจากผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 ผู้แทนจากสถาบันวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ผู้แทนจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตและน าเข้าอุปกรณ์ 

ผู้ด าเนินรายการ: รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม  

Ballroom 
 

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันที ่2) 

13:30 – 15:30 
 

(ภาษาไทย) 

ช่วงท่ี 4 : การเสวนา  

“Telecommunication enables “Digital disruptive”, a new 
wave challenging all industries” 

ปาฐกถาพิเศษ   

โดย พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

การเสวนา 
ผู้ร่วมเสวนา: (TBC) 

 ผู้ประกอบการกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 

 สถาบันวิชาการ 

ผู้ด าเนินรายการ: กสทช. 

 

Ballroom 
 



วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2558 (วันที ่3) 

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน  

09:00 – 09:20 (ภาษาอังกฤษ) 

 “Delivery Technologies and Business Models for Mobile 
Television Services” 

 กล่าวต้อนรับ 
โดย International Telecommunication Union (ITU) 

 กล่าวเปิด 
            โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

            และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

Ballroom 

09:20 – 17:40 (ภาษาอังกฤษ) 

 วิทยากรจาก  ITU  

 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ictdforum.org/mtv2015 

Ballroom 

 


