
รายงานการประชชุมใหญญ่สามมัญประจจาปปี 2556   สมาคมไอพพีวพี 6 ประเทศไทย
วมันทพีที่ 4 มพีนาคม 2557  ระหวญ่างเวลา 14.00 - 16.30 น.

ณ หห้องบบูรพา 5  ชมัชั้น 5 ศบูนยย์เทคโนโลยพีออิเลล็กทรอนอิกสย์และคอมพอิวเตอรย์แหญ่งชาตอิ ปทชุมธานพี
                                                                                                                                        
รายชชที่อผบูห้เขห้ารญ่วมประชชุม

1. คคุณชชัญนนิรา นน้อยทท่าชน้าง บรนิษชัท เออ็นททีทที คอมมนิวนนิเคชชัชั่นสส์ (ประเทศไทย) จจากชัด
2. คคุณพนนิตา พงษส์ไพบบูลยส์ ศบูนยส์เทคโนโลยทีอนิเลอ็กทรอนนิกสส์และคอมพนิวเตอรส์แหท่งชาตนิ
3. คคุณภาสกร ประถมบคุตร สจานชักงานพชัฒนาวนิทยาศาตรส์และเทคโนโลยทีแหท่งชาตนิ
4. คคุณเฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ ศบูนยส์เทคโนโลยทีอนิเลอ็กทรอนนิกสส์และคอมพนิวเตอรส์แหท่งชาตนิ
5. คคุณฉชัตรชชัย จชันทรส์อนินทรส์ ศบูนยส์เทคโนโลยทีอนิเลอ็กทรอนนิกสส์และคอมพนิวเตอรส์แหท่งชาตนิ
6. คคุณอดนิศชักดนิด บคุษรานชันทส์ ศบูนยส์เทคโนโลยทีอนิเลอ็กทรอนนิกสส์และคอมพนิวเตอรส์แหท่งชาตนิ
7. คคุณไพฑบูรยส์ ไพลคุวสชัณฑาลชัย บรนิษชัท กสท โทรคมนาคม จจากชัด (มหาชน)
8. คคุณวรพจนส์ วรรณสนิน บรนิษชัท ดทีแทค ไตรเนอ็ต จจากชัด
9. คคุณสนินชชัย กมลภนิวงศส์ มหาวนิทยาลชัยสงขลานครนินทรส์
10. คคุณกนิตตนิด เธทียรธโนปจชัย มหาวนิทยาลชัยขอนแกท่น
11. คคุณวทีระ รชัตนแสงเสถทียร
12. คคุณเกรทียงศชักดนิด เหลอ็กดที สจานชักงานคณะกรรมการการอคุดมศศึกษา
13. คคุณธชัญญส์ฐนิตา เศรษฐส์ภชัคชชัยกร ศบูนยส์เทคโนโลยทีอนิเลอ็กทรอนนิกสส์และคอมพนิวเตอรส์แหท่งชาตนิ
14. คคุณกชันตส์ปวทีรส์ ศรทีฉชั่จาพชันธส์ ศบูนยส์เทคโนโลยทีอนิเลอ็กทรอนนิกสส์และคอมพนิวเตอรส์แหท่งชาตนิ

เรอิที่มประชชุมเวลา  14.20 น.
เปปิดการประชคุมโดยนายกสมาคม  ดร.เฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ เวลา 14.20 น.

วาระทพีที่ 1  แจห้งเพชที่อทราบ
ประธานแจน้งใหน้ททีชั่ประชคุมทราบวท่าเมมชั่อวชันททีชั่ 4 มนิถคุนายน 2556 ททีชั่ผท่านมาคณะรชัฐมนตรทีไดน้มทีมตนิเหอ็นชอบ

ตท่อแผนปฏนิบชัตนิการเพมชั่อผลชักดชัน สท่งเสรนิม เรท่งรชัด และตนิดตามผลการดจาเนนินงาน IPv6 ในประเทศไทย และมอบ
หมายใหน้กระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสารเปป็นหนท่วยงานหลชักทจาหนน้าททีชั่ในการกจากชับดบูแล บรนิหาร
จชัดการตามแผนปฏนิบชัตนิการฯ ใหน้เปป็นวาระแหท่งชาตนิดน้านเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสารของประเทศ 
นอกจากนทีนี้คณะรชัฐมนตรทียชังมอบหมายใหน้กระทรวง ทบวง กรม และรชัฐวนิสาหกนิจทคุกหนท่วยงานพนิจารณาดจาเนนิน
การการกนิจกรรม และความรชับผนิดชอบของหนท่วยงาน ตามททีชั่ระบคุไวน้ในแผนปฏนิบชัตนิการฯ นชับเปป็น Milestone ททีชั่
สจาคชัญของการพชัฒนา IPv6 ในประเทศไทย

ประธานแจน้งขน้อมบูลจากททีชั่ประชคุม APRICOT 2014 ททีชั่มาเลเซทีย มทีการรายงานสถนิตนิ IPv6 Traffic ททีชั่เกอ็บ
โดย Google พบวท่าภบูมนิภาคททีชั่ใชน้งาน IPv6 มากททีชั่สคุดคมอยคุโรป โดยประเทศเบลเยทีชั่ยมใชน้งานสบูงเปป็นอชันดชับหนศึชั่ง 
รองลงมาคมอภบูมนิภาคอเมรนิกาเหนมอ และเอเชทียตามลจาดชับ ซศึชั่งในเอเชทียมทีประเทศญทีชั่ปคุปุ่นททีชั่ใชน้งานมากททีชั่สคุด

มตอิทพีที่ประชชุม
ททีชั่ประชคุมรชับทราบ



วาระทพีที่  2 รมับรองรายงานการประชชุมใหญญ่สามมัญประจจาปปี 2555
ประธานขอใหน้ททีชั่ประชคุมตรวจสอบและรชับรองรายงานการประชคุมใหญท่สามชัญประจจาปปี 2555

มตอิทพีที่ประชชุม
ททีชั่ประชคุมรชับรองรายงานการประชคุมใหญท่สามชัญประจจาปปี 2555 โดยไมท่มทีขน้อแกน้ไข

วาระทพีที่  3 รายงานการดจาเนอินงานของสมาคมในปปีทพีที่ผญ่านมา
ประธานแจน้งใหน้ทราบถศึงกนิจกรรมของสมาคมฯ ในปปีททีชั่ผท่านมา ประกอบดน้วย

• ผบูน้แทนของสมาคมเขน้ารท่วมทจางานกชับคณะกรรมการสท่งเสรนิมนโยบาย IPv6 กระทรวง
เทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสาร ซศึชั่งคณะกรรมการชคุดนทีนี้รท่วมกชันพนิจารณารท่างแผนปฏนิบชัตนิ
การเพมชั่อผลชักดชัน สท่งเสรนิม เรท่งรชัด และตนิดตามผลการดจาเนนินงาน IPv6 ในประเทศไทย เพมชั่อนจา
เสนอตท่อคณะรชัฐมนตรที

• สมาคมจชัดทจาคบูท่มมออบรมเชนิงปฏนิบชัตนิการสจาหรชับฝฝึกอบรม IPv6 แกท่ผบูน้ดบูแลระบบเครมอขท่ายภาครชัฐ
(Network Admin) ใหน้กชับบมจ. กสท โทรคมนาคม และสจานชักงานรชัฐบาลอนิเลอ็กทรอนนิกสส์ 
(องคส์การมหาชน) จจานวน 180 ชคุด ในปปี 2556 และ 120 ชคุดในปปี 2555 รวมทชันี้งหมด 300 ชคุด
คนิดเปป็นรายรชับเขน้าสมาคม 300,000 บาท

• สมาคมรท่วมกชับ ISOC และ สวทช. จชัดงาน INET Bangkok 2013 ขศึนี้นในวชันททีชั่ 7-8 มนิถคุนายน 
2556 ททีชั่ศบูนยส์การประชคุมแหท่งชาตนิสนิรนิกนิตนิด 

• ผบูน้แทนของสมาคม (ดร.เฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ) เขน้ารท่วม IPv6 Working Group Session ใน
การประชคุม APAN ครชันี้งททีชั่ 36 ททีชั่เกาหลที วชันททีชั่ 21 สนิงหาคม 2556

• สมาคมรท่วมกชับกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสารจชัดงาน IPv6 Summit 2013 
ในวชันททีชั่ 2 กชันยายน 2556 ททีชั่โรงแรมรามาการส์เดนสส์

• ผบูน้แทนของสมาคม (ดร.สนินชชัย กมลภนิวงศส์) เปป็นผบูน้รท่วมอภนิปรายในงาน ITU Telecom World 
2013 Bangkok ใน session “The Internet of Everything based on IPv6” วชันททีชั่ 20 
พฤศจนิกายน 2556 โดยมที  Latif Ladid เปป็นผบูน้ดจาเนนินการอภนิปราย 

• ผบูน้แทนของสมาคม (ดร.สนินชชัย กมลภนิวงศส์) เปป็นวนิทยากรบรรยายในงาน Global IPv6 
Summit 2013 ททีชั่ไตน้หวชัน วชันททีชั่ 4-5 ธชันวาคม 2556 โดยบรรยายในหชัวขน้อ IPv6 
Measurement & Monitoring และหชัวขน้อ IPv6 Status Update

ประธานขอใหน้สมาชนิกรายงานกนิจกรรมททีชั่เกทีชั่ยวขน้องกชับ  IPv6 ในหนท่วยงานของตนเอง
คคุณไพฑบูรยส์ จากบมจ. กสท โทรคมนาคม แจน้งวท่าตามททีชั่ทาง กสท โทรคมนาคม ไดน้รชับทคุน ICT Fund  

จากประเทศญทีชั่ปคุปุ่นเพมชั่อดจาเนนินโครงการ IPv6 Collaboration ภายในกลคุท่มประเทศอาเซทียน นชันี้น ทางบรนิษชัทจะ
เปป็นเจน้าภาพจชัดการประชคุม IPv6 ASEAN Collaboration 2014 เพมชั่อนจาเสนอผลดจาเนนินงานในวชันททีชั่ 29-30 
เมษายน 2557 นทีนี้ ททีชั่โรงแรมโรงแรมเซอ็นทารา แกรนดส์ แอท เซอ็นทรชัลพลาซาลาดพรน้าว  โดยมทีหนท่วยงานดน้าน
นโยบายและแผนสจาหรชับการใหน้บรนิการอนินเทอรส์เนอ็ตของประเทศในกลคุท่มอาเซทียน โดยเนน้นดน้านความรท่วมมมอใน
การพชัฒนา IPv6 ระหวท่าง ASEAN เพมชั่อผลชักดชันและเตรทียมความพรน้อมในปรชับเปลทีชั่ยนไปสบูท่ IPv6 ตลอดจนการ
ประยคุกตส์ใชน้งาน ทชันี้งในดน้านประสนิทธนิภาพและความปลอดภชัย เพมชั่อรองรชับการขยายตชัวอยท่างมชัชั่นคงของการใชน้งาน



บนเครมอขท่ายอนินเทอรส์เนอ็ตทชัชั่วโลก โดยบรนิษชัทขอเชนิญผบูน้แทนจากสมาคมไอพทีวที 6 ประเทศไทยเขน้ารท่วมประชคุมดชัง
กลท่าวดน้วย

คคุณไพฑบูรยส์ จากบมจ. กสท โทรคมนาคม แจน้งวท่าในปปี 2557 ทางสจานชักงานรชัฐบาลอนิเลอ็กทรอนนิกสส์ 
(องคส์การมหาชน) รท่วมกชับ บมจ. กสท โทรคมนาคม จะจชัดอบรมเชนิงปฏนิบชัตนิการ IPv6 แกท่ผบูน้ดบูแลระบบเครมอขท่าย
ภาครชัฐอทีกจจานวน 5 รคุท่น โดยเรนิชั่มรคุท่นแรกในวชันททีชั่ 17 มทีนาคม 2557 ซศึชั่งในการอบรมของปปีนทีนี้ยชังใชน้เอกสารคบูท่มมอ
อบรมเชนิงปฏนิบชัตนิการ ททีชั่ทางสมาคมไดน้จชัดทจาขศึนี้น 

วาระทพีที่ 4 เรชที่องเพชที่อพอิจารณา
วาระทพีที่ 4.1 พอิจารณารายงานรายรมับ-รายจญ่ายและบมัญชพีงบดชุลของสมาคมไอพพีวพี 6 ประเทศไทย 

ประธานขอใหน้ททีชั่ประชคุมพนิจารณารายงานและงบการเงนินของสมาคมไอพทีวที 6 ประเทศไทย ประจจาปปี 
2556 ดชังรายละเอทียดในเอกสารประกอบการประชคุม 

เลขานคุการ แจน้งวท่าไมท่สามารถดจาเนนินการเปปิดบชัญชทีออมทรชัพยส์พนิเศษดอกเบทีนี้ยสบูงไดน้ตามมตนิททีชั่ประชคุมใหญท่
ปปี 2555 เนมชั่องจากไมท่มทีธนาคารใดอนคุญาตใหน้นนิตนิบคุคคลเปปิดบชัญชทีประเภทดชังกลท่าว ททีชั่ประชคุมจศึงหารมอเรมชั่องวนิธทีการ
หารายไดน้เพนิชั่มจากบชัญชทีเงนินฝากออมทรชัพยส์ปปัจจคุบชันซศึชั่งไดน้รชับดอกเบทีนี้ย 0.65% ตท่อปปี เชท่นการซมนี้อสลากออมสนิน หรมอ
เปปิดบชัญชทีฝากประจจา

มตอิทพีที่ประชชุม
1. ททีชั่ประชคุมมทีมตนิรชับรองรายงานและงบการเงนินของสมาคมไอพทีวที 6 ประเทศไทยประจจาปปี 2556
2. ททีชั่ประชคุมมทีมตนิใหน้เปปิดบชัญชทีฝากประจจา ระยะเวลา? ททีชั่มทีดอกเบทีนี้ยอยท่างนน้อย 2.65% ตท่อปปี (สบูง

กวท่าดอกเบทีนี้ยบชัญชทีออมทรชัพยส์อยท่างนน้อย 2%) ในนามสมาคมไอพทีวที 6 ประเทศไทย จจานวน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถน้วน) โดยมอบหมายใหน้เลขานคุการเปป็นผบูน้ดจาเนนินการ

3. ททีชั่ประชคุมมทีมตนิแตท่งตชันี้งผบูน้มทีอจานาจลงนามในการทจาธคุรกรรมในบชัญชทีฝากประจจาใหมท่ 3 คน โดยใหน้
มทีเงมชั่อนไขการเบนิกจท่ายเงนินในบชัญชที 2 ใน 3 คน ดชังนทีนี้ 

นายเฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ นายกสมาคม
นายภาสกร  ประถมบคุตร เหรชัญญนิก
นางสาวพนนิตา พงษส์ไพบบูลยส์ เลขานคุการ

วาระทพีที่ 4.2 พอิจารณาตมัชั้งผบูห้สอบบมัญชพี 
ประธานแจน้งวท่าผบูน้สอบบชัญชทีสมาคม ในปปีททีชั่ผท่านมาคมอคคุณบคุญอยบูท่ เหมยากร ผบูน้สอบบชัญชทีอนคุญาต เลขททีชั่

ทะเบทียน 6184 และขอใหน้ททีชั่ประชคุม พนิจารณาตชันี้งผบูน้สอบบชัญชทีสจาหรชับปปี 2557

มตอิทพีที่ประชชุม
ททีชั่ประชคุมมทีมตนิรชับรองใหน้คคุณบคุญอยบูท่ เหมยากร เปป็นผบูน้สอบบชัญชทีสมาคม ในปปี 2557

วาระทพีที่ 4.3 การเลชอกตมัชั้งคณะกรรมการบรอิหารสมาคมฯ 
ประธานแจน้งวท่ากรรมการบรนิหารสมาคมชคุดปปัจจคุบชันดจารงตจาแหนท่งครบวาระ 2 ปปีแลน้ว มทีความจจาเปป็น

ตน้องเลมอกคณะกรรมการบรนิหารสมาคมชคุดใหมท่ โดยรายชมชั่อกรรมการบรนิหารสมาคมชคุดปปัจจคุบชันไดน้แกท่



คคุณเฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ นายกสมาคม
คคุณวสชันตส์ เสนาะกรรณส์ อคุปนายกสมาคมคนททีชั่ 1
คคุณวทีระ รชัตนแสงเสถทียร อคุปนายกสมาคมคนททีชั่ 2
คคุณพนนิตา พงษส์ไพบบูลยส์ เลขานคุการ
คคุณภาสกร ประถมบคุตร เหรชัญญนิก
คคุณไพฑบูรยส์ ไพลคุวสชัณฑาลชัย ปฏนิคม
คคุณวชัสกา วนิสคุทธนิวนิเศษ นายทะเบทียน
คคุณนนิธนิพงษส์ บคุญ-หลง ประชาสชัมพชันธส์
คคุณธนชัญ จารคุวนิทยโกวนิทยส์ กรรมการวนิชาการ
คคุณอภนิพล คคุณาภนิบาล กรรมการวนิชาการ
คคุณทวที ศรทีบคุศยส์ดที กรรมการวนิชาการ
คคุณอคุดม ลนินี้มมทีโชคชชัย  กรรมการวนิชาการ
คคุณชาครนิต นน้อยสคุวรรณ กรรมการวนิชาการ
คคุณอคุสรา แซท่วอง กรรมการวนิชาการ

มตอิทพีที่ประชชุม
ททีชั่ประชคุมมทีมตนิเลมอกคคุณเฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ ใหน้เปป็นนายกสมาคมตท่ออทีก 1 วาระ (2 ปปี) และใหน้คณะ

กรรมการชคุดเดนิมดจารงตจาแหนท่งเดนิมตท่อไปอทีก 1 วาระ (2 ปปี) สจาหรชับกรรมการททีชั่ไมท่มทีผบูน้แทนเขน้ารท่วมประชคุมวชันนทีนี้ 
ใหน้นายกสมาคมตนิดตท่อวท่ายชังยนินดทีเปป็นกรรมการตท่ออทีก 1 วาระหรมอไมท่

วาระทพีที่ 4.4 แกห้ไขเพอิที่มเตอิมระเบพียบขห้อบมังคมับ 
ประธานขอใหน้ททีชั่ประชคุมพนิจารณาระเบทียบขน้อบชังคชับเดนิม วท่ามทีประเดอ็นใดททีชั่ควรเปลทีชั่ยนแปลงแกน้ไขหรมอไมท่ 

ททีชั่ประชคุมมทีการอภนิปรายเรมชั่องคท่าสมาชนิก ซศึชั่งการตท่ออายคุสมาชนิก 1 ครชันี้งจะไดน้สมาชนิกภาพ 2 ปปี ซศึชั่งในทางปฏนิบชัตนิ
แลน้วพบวท่าการตท่ออายคุสมาชนิกทคุก 2 ปปีคท่อนขน้างถทีชั่เกนินไป สมาชนิกใหน้ความเหอ็นหลากหลายเชท่น ควรยมดอายคุสมาชนิก
ภาพตท่อการตท่ออายคุ 1 ครชันี้ง โดยมทีคท่าบจารคุงสมาคมคงเดนิม หรมอเพนิชั่มคท่าบจารคุงสมาคม หรมออนคุญาตใหน้มทีสมาชนิกตลอด
ชทีพ ทชันี้งนทีนี้ขน้อกชังวลของการมทีสมาชนิกตลอดชทีพ หรมอสมาชนิกภาพททีชั่ยาวขศึนี้นคมอ หากสมาชนิกทท่านนชันี้นไมท่สนใจเขน้ารท่วม
กนิจกรรมหรมอการประชคุมของสมาคม จะทจาใหน้มทีปปัญหาเวลานชัดประชคุมใหญท่สามชัญประจจาปปีแลน้วไมท่ครบองคส์
ประชคุม

มตอิทพีที่ประชชุม
ททีชั่ประชคุมมทีมตนิไมท่เปลทีชั่ยนแปลงระเบทียบขน้อบชังคชับของสมาคม ใหน้คงคท่าบจารคุงสมาคมตามอชัตราเดนิม คมอ 

สมาชนิกสามชัญประเภทนนิตนิบคุคคลและองคส์กร 5,000 บาทตท่อ 2 ปปี สมาชนิกสามชัญประเภทบคุคคลธรรมดา 500 
บาทตท่อ 2 ปปี สท่วนปปัญหาการตท่ออายคุสมาชนิกภาพทคุก 2 ปปี ใหน้แกน้ปปัญหาโดยขอความรท่วมมมอใหน้สมาชนิกททีชั่สนใจ ตท่อ
อายคุครชันี้งละ 4 ปปี โดยจท่ายคท่าบจารคุงสมาคมในอชัตรา สมาชนิกสามชัญประเภทนนิตนิบคุคคลและองคส์กร 10,000 บาทตท่อ 
4 ปปี และสมาชนิกสามชัญประเภทบคุคคลธรรมดา 1,000 บาทตท่อ 4 ปปี

วาระทพีที่ 4.5 พอิจารณาการจมัดกอิจกรรมในอนาคต



ประธานขอความคนิดเหอ็นจากสมาชนิกเรมชั่องการดจาเนนินกนิจกรรมของสมาคมภายในปปี  2557 โดยมที
ประเดอ็นหารมอหลชักๆ สามเรมชั่องคมอ

1) บทบาทของสมาคมททีชั่เกทีชั่ยวขน้องกชับการดจาเนนินงานตามแผนปฏนิบชัตนิการเพมชั่อผลชักดชัน สท่งเสรนิม 
เรท่งรชัด และตนิดตามผลการดจาเนนินงาน IPv6 ในประเทศไทย และการดจาเนนินงานของศบูนยส์
ประสานงานและปฏนิบชัตนิการ IPv6 ของกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสาร 
เนมนี้อหาการอภนิปราย เนมชั่องจากแผนปฏนิบชัตนิการฯ นทีนี้เนน้นกนิจกรรมในภาครชัฐเปป็นหลชัก สมาคมอาจ
มทีบทบาทสนชับสนคุนการใชน้งาน IPv6 ในภาคเอกชนและภาคการศศึกษาไดน้ ดร.ภาสกร เสนอวท่า
สมาคมควรทจางานดน้านวนิชาการเชท่น เขทียน White Paper หรมอ Transition Guideline 
เพราะสมาคมมทีความเปป็นกลางนท่าเชมชั่อถมอมากกวท่าเอกสารททีชั่เขทียนโดยบรนิษชัท vendor

2) การหาประโยชนส์และใชน้ประโยชนส์จากเอกสารคบูท่มมออบรมเชนิงปฏนิบชัตนิการสจาหรชับฝฝึกอบรม IPv6
แกท่ผบูน้ดบูแลระบบเครมอขท่ายภาครชัฐ ซศึชั่งปปัจจคุบชันสมาคมอนคุญาตใหน้สจานชักงานรชัฐบาลอนิเลอ็กทรอนนิกสส์
(องคส์การมหาชน) นจาไปใชน้อบรมแกท่ผบูน้ดบูแลระบบเครมอขท่ายภาครชัฐไดน้โดยไมท่มทีคท่าใชน้จท่าย ทชันี้งนทีนี้
สมาคมเปป็นเจน้าของลนิขสนิทธนิดในเอกสารนทีนี้
เนมนี้อหาการอภนิปราย มทีการเสนอใหน้เจรจากชับกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสาร
เพมชั่อของบประมาณสท่วนหนศึชั่งมาจชัดพนิมพส์เปป็นหนชังสมอ เพมชั่อเผยแพรท่สบูท่สถาบชันการศศึกษา หรมอหน้อง
สมคุดตท่างๆ หรมออาจพนิจารณาเผยแพรท่เอกสารฟรทีในรบูปแบบ Digital File

3) การสท่งเสรนิมการพชัฒนาซอฟตส์แวรส์ททีชั่รองรชับ IPv6 เนมชั่องจากในปปัจจคุบชันในประเทศไทยยชังมทีเวอ็บ
หรมอบรนิการ IPv6 Content ททีชั่นน้อยมาก ทจาอยท่างไรจะกระตคุน้นใหน้เกนิดการผลนิต IPv6 Content 
และ IPv6 Traffic ในเครมอขท่าย
เนมนี้อหาการอภนิปราย มทีการเสนอใหน้พนิจารณาจชัดประกวดซอฟตส์แวรส์เชท่นรท่วมกชับงาน NSC ของ
เนคเทค หรมอรท่วมกชับสมาคม TESA อ.กนิตตนิด เสนอใหน้ใชน้ธทีม Internet of Things เพมชั่อใหน้รบูน้สศึก
จชับตน้องไดน้ คคุณวรพจนส์ เสนอใหน้สรน้างความรท่วมมมอกชับ Mobile Operator เพราะทคุกรายมทีเวทที
ประกวด Mobile Application อยท่างไรกอ็ตามมทีการหารมอเรมชั่องความพรน้อมของสมาคมททีชั่จะ
สนชับสนคุนการจชัดประกวดตท่างๆ มทีบคุคลากรพรน้อมหรมอไมท่ มที IPv6 Testbed ใหน้ใชน้หรมอไมท่ 
นอกจากนทีนี้คคุณเกรทียงศชักดนิด ผบูน้แทนจาก Uninet เสนอใหน้มทีการทจา IPv6 readiness 
monitoring web 

มตอิทพีที่ประชชุม 
ททีชั่ประชคุมมทีมตนิใหน้คคุณไพฑบูรยส์ ชท่วยนชัดเวลาเขน้าพบปลชัดกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสาร

ทท่านใหมท่เพมชั่อหารมอและนจาเสนอประเดอ็นความรท่วมมมอระหวท่างสมาคมและกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและ
การสมชั่อสาร ในหชัวขน้อดชังนทีนี้

1. เพมชั่อเชนิญปลชัดกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสารเปป็นททีชั่ปรศึกษากนิตตนิมศชักดนิดของ
สมาคม

2. เพมชั่อนจาเสนอเอกสารคบูท่มมออบรมเชนิงปฏนิบชัตนิการสจาหรชับฝฝึกอบรม IPv6 แกท่ผบูน้ดบูแลระบบเครมอขท่าย
และปรศึกษาหาชท่องทางการเผยแพรท่เอกสารดชังกลท่าวออกสบูท่สาธารณะ

3. เพมชั่อนจาเสนอระบบ IPv6 readiness monitoring ททีชั่พชัฒนาโดยมหาวนิทยาลชัยสงขลานครนินทรส์ 
ใหน้ศบูนยส์ประสานงานและปฏนิบชัตนิการ IPv6 ของกระทรวงเทคโนโลยทีสารสนเทศและการสมชั่อสาร
นจาไปใชน้งาน



วาระทพีที่ 5 ขห้อคอิดเหล็นและขห้อเสนอแนะจากสมาชอิก
ไมท่มที

วาระทพีที่ 6 เรชที่องอชที่น 
ประธานขอนชัดหมายเวลาการประชคุมครชันี้งตท่อไป

มตอิทพีที่ประชชุม 
นชัดประชคุมกรรมการบรนิหารสมาคมฯ ครชันี้งตท่อไป วชันททีชั่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. สถานททีชั่ 

บรนิษชัท ดทีแทค ไตรเนอ็ต จจากชัด อาคารจชัตคุรชัสจามจคุรที

                                                                                                                                        
นางสาวพนนิตา พงษส์ไพบบูลยส์
ผบูน้บชันทศึกรายงานการประชคุม

นายเฉลนิมพล ชาญศรทีภนิญโญ
ผบูน้ตรวจรายงานการประชคุม


