
                                                                                                         
                             

 

ก ำหนดกำรเสวนำเรื่อง 
“National Cybersecurity & Critical Information Infrastructure Protection 

for Thailand: Telecommunication Industry Focus” 
วนัศกุรท่ี์ 10 สิงหำคม 2561 เวลำ 09.00 – 16.20 น. 

ณ ห้องประชุม บีบี 205 (ชัน้ 2)   โรงแรม เซน็ทรำศนูยร์ำชกำรและคอนเวนชนัเซน็เตอร ์แจ้งวฒันะ 
อำคำรศนูยป์ระชุมวำยภุกัษ์ ศนูยร์ำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 

                                                  เขตหลกัส่ี กรงุเทพฯ   
 

 

เวลำ 
 

หวัข้อ 
 
09.00 – 09.30  น. 

 
ลงทะเบียน 

 
09.30 – 09.50  น. 

 
กล่ำวต้อนรบั  
โดย   ดร. สุพจน์  เธยีรวุฒ ิ
        เลขาธกิาร สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 
09.50 – 10.20 น. 

 
กล่ำวปำฐกถำพิเศษเร่ือง  “แนวนโยบำยแห่งรฐัต่อภยัคกุคำมในโลกดิจิทลั”  
โดย    ดร. พเิชฐ ดุรงคเวโรจน์  
         รฐัมนตรวี่าการกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

 
10.20 – 11.00 น. 

 
Public Policy on Network Security that affects to Telecommunications  
โดย  Mr. Jens Broberg    
      Vice President Security Operations , Telenor Group 

 
11.00 - 11.20 น. 

 
Coffee Break 
 

 
11.20 -12.00 น. 

 
“อำชญำกรรมไซเบอรส์ำยพนัธุใ์หม่ ภยัคกุคำมแห่งศตวรรษท่ี 21” 
โดย   คุณปรเมศวร ์ กุมารบุญ 
        อาจารยพ์เิศษ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ          
 
 

  



เวลำ หวัข้อ 
 
12.00 – 13.00 น. 

 
Lunch Break 
 

 
13.00 – 13.40 น. 

 
International Best Practices of Telecom CERT in Singapore 
โดย     Mr. Edwin Lim 
          Director, Professional Services 
          APJ Consulting Services , Singtel 

 
13.40 – 14.30  น. 

 
Cybersecurity From  Strategies  to Digital  Resilience 
โดย     คุณวารชัญ ์  วงศไ์พโรจน์     
          Cybersecurity  and  Manageability  Specialist , Oracle 

 
14.30 – 14.50 น. 

 
Coffee Break 

 
14.50 – 16.00 น. 

 
เสวนำหวัข้อ ภำครฐั....บทสรปุกำรค้นหำ (Summary of Finding) 
ในห้วงหลายปีที่ผ่านมาการด าเนินการที่ผ่านมาหน่วยงานรฐัหลายหน่วยงานได้ศึกษาและ
ด าเนินการการออกกฏหมาย ขอ้บงัคบั มาตรการ รวมทัง้การสรา้งหน่วยงานใหม่เพื่อรองรบัภยั
คุกคามในโลกดจิทิลั โดยการเสวนานี้เพื่อแสวงหาความเป็นไปไดส้ าหรบัขอ้สรปุความชดัเจนจาก
ภาครฐั ที่มแีนวทางการด าเนินการรวมทัง้ Roadmap จากนี้ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ภาคธุรกจิ
โทรคมนาคมจะไดม้กีารเตรยีมพรอ้มในการด าเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดย 

1. ดร.ภูม ิ ภมูริตัน 
     กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

ในคณะกรรมการเตรยีมการดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ 
2. ดร.กติต ิ โฆษะวสิุทธิ ์

กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ในคณะกรรมการเตรยีมการดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาติ 

3. พลเอกบรรเจดิ  เทยีนทองด ี
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิดา้นโทรคมนาคมหรอืดาวเทยีม 
ในคณะกรรมการเตรยีมการดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรแ์ห่งชาต ิ

4. คุณสมศร ี  หอกนัยา 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเทคโนโลย ีปฏบิตัหิน้าที ่ผูอ้ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

5. ดร.ชยัชนะ   มติรพนัธ์ 



รองผูอ้ านวยการ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ (องคก์ารมหาชน) 
6. พล.อ.ต.ดร.ธนพนัธุ ์  หรา่ยเจรญิ 

รองเลขาธกิาร กสทช.สายงานบรหิารคลื่นความถีแ่ละภูมภิาค 
ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

7. นาวาอากาศเอก ดร.สุธ ี   จนัทรพนัธุ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการพฒันาเทคโลยสีารสนเทศ 
สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน) 

       8.   คุณวรีะ  รตันแสงเสถยีร     
     กรรมการบรหิารและประธานคณะท างานการรกัษาความปลอดภยั ไซเบอร ์และการ     
     ปกป้องโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ  สมาคมโทรคมนาคมแห่ง 
     ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

ผูด้ ำเนินกำรเสวนำ :  
             ดร.เจษฎา ศวิรกัษ์   
             สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

 
16.00 - 16.20 น. 

 
สรปุผลกำรสมัมนำระดมสมอง 
ประเดน็ 

• แนวนโยบายแห่งรฐัจาก Keynote Speaker 
• สรปุบทเรยีนจากต่างประเทศต่อการด าเนินการดา้นการรกัษาความมัน่คงฯ ของรฐั 
• สรปุขอ้เสนอประเทศไทยจากภาคธุรกจิโทรคมนาคม 
• ความชดัเจนของบทสรุปการคน้หาจากภาครฐั 
โดย     -  คุณวรีะ   รตันแสงเสถยีร 
       กรรมการบรหิารและประธานคณะท างานการรกัษาความปลอดภยั ไซเบอร ์และการ     
      ปกป้องโครงสรา้งพืน้ฐานส าคญัทางสารสนเทศของประเทศ  สมาคมโทรคมนาคมแห่ง 
      ประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

- ดร.เจษฎา ศวิรกัษ์   
      สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
 


