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โครงการอบรม 

หลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่น 2 
Digital Economy Crime Program (DECP) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  

  เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอ านวยความสะดวกในการให้บริการและการ
ลงทุนในธุรกิจ หรือเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิตการ
ด าเนินธุรกิจ การค้าการลงทุน การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน  รวมทั้งกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรมหรือการ
ติดต่อสื่อสาร จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ 
สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรง ดังนั้น หน่วยงานในทุกระดับ รวมทั้งประชาชนที่
เป็นผู้ใช้บริการโดยตรง จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามทางเทคโนโลยีหรือความ
เสี่ยงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (FinTech) 
บทบาทของ ธปท. ด้านเทคโนโลยีทางการเงินและการลงทุน ระบบการช าระเงินและบริการทางการเงิน นโยบาย 
National e-Payment  การก ากับตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน การก ากับ
ดูแลระบบและรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศ  ความรับผิดของสถาบันการเงินในการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รูปแบบความผิดทางไซเบอร์และการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจน
ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และน าใช้ประโยชน์ในการป้องกันหรือรับมือกับ
อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัลที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการ การใช้บริการ  หรือการใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม จนเกิดความเสียหายต่อประชาชนและกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
รุ่น 2” (Digital Economy Crime Program (DECP) ก าหนดจัดอบรมในวันที่  17, 18, 24, 25 และ 26 
สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมจ านวน 5 วัน ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา         
ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการฟินเทค 
สถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจ  บุคลากรในสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป  
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2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน บทบาทของ Fin Tech  กับ
อนาคตทางการเงินการลงทุนในยุค Digital Economy ตลอดจนถึงบทบาทและนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทยในการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก ากับตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน              
ในด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้าน IT พัฒนาการด้านการก ากับตรวจสอบ บทบาทและ
ความท้าทายของ ธปท. ในการก ากับดูแลด้าน IT   

3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของระบบการช าระเงินและบริการทางการเงิน ตลอดจน
ทิศทางและแนวโน้มในอนาคต 

4. เพ่ือให้ทราบถึงความรับผิดของสถาบันการเงินในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  และกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

5. เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มและรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามจากการท าธุรกรรม
ออนไลน์และโลกไซเบอร์ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีกับ
อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยยกกรณีศึกษาและตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

6. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการก ากับดูแลระบบและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของประเทศไทย  

7. เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์หรืออาชญากรรมดิจิทัลกับผลกระทบต่อการบังคับใช้
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

8. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ 
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3.  หัวข้อและก าหนดการอบรม  
 

วันและเวลาอบรม หัวข้อ/ขอบเขตบรรยาย วิทยากร 
(1) วันพฤหัสบดีที่  17 สิงหาคม 
2560 
08.45 – 09.00 น. 

กล่าวเปิดหลักสูตร ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 

09.00 – 12.00 น. FinTech :  
นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 

นายเจษฎา สุขทิศ 
นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย 
หรือผู้แทน 
 

 

ขอบเขตบรรยาย 
FinTech กับบทบาทอนาคตทางการเงินการลงทุนของไทย 
นวัตกรรมด้านการเงินการเงิน 
พัฒนาการและแนวโน้มของธุรกิจ FinTech 

13.00 – 16.00 น. FinTech :  
การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 

นายบัญชา มนูญกุลชัย 
ผู้อ านวยการอาวุโส 
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ขอบเขตบรรยาย 
นโยบายและบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในการก ากับ
ดูแลด้านเทคโนโลยีทางการเงิน  
Digital Money / Virtual Currency  Blockchain  

Regulatory Sandbox 
(2) วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

การก ากับตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
การเงิน 

นางบุษกร ธีระปัญญาชัย 
ผู้อ านวยการ  
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ภาพรวม digitalisation ในระบบสถาบันการเงิน 
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการใช้บริการด้าน IT 
บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในการก ากับดูแลด้าน IT 
พัฒนาการด้านการก ากับตรวจสอบ 
ความท้าทายในการก ากับดูแลด้าน IT 

13.00 – 16.00 น. ระบบการช าระเงินและบริการทางการเงิน นายณัฐวุฒิ อติรัตน์ 
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านระบบช าระเงิน ฝ่าย
นโยบายระบบการช าระเงิน ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 
 

ขอบเขตบรรยาย 
ภาพรวมระบบช าระเงินและความส าคัญต่อระบบการเงินและ
ระบบเศรษฐกิจ  
ระบบบริการช าระเงินท่ีส าคัญ 
นโยบาย National e-Payment 
บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยด้านระบบการช าระเงินและ
บริการทางการเงิน 
ความเชื่อมโยงระบบกับต่างประเทศ 
ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาระบบการช าระเงิน 
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วันและเวลาอบรม หัวข้อ/ขอบเขตบรรยาย วิทยากร 

(3) วันพฤหัสบดีที ่24 สิงหาคม 2560 
09.00 – 12.00  น. 

Digital Economy : ผลกระทบและ             การ
บังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน 

พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ 
ที่ปรึกษาประจ าส านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน  
ปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี    
ในต าแหน่งท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
ของนายกรัฐมนตรี 

ขอบเขตบรรยาย 
Digital Economy กับผลกระทบที่เกิดขึ้น 
การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน 
การใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ 
กฎหมายฟอกเงินกับ CYBER / DIGITAL CRIME 
 

13.00 – 16.00 น. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 
ความรับผิดของสถาบันการเงิน 

นายวีระชาติ  ศรีบุญมา 
อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานคดีพิเศษ 2 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

ขอบเขตบรรยาย 
พื้นฐานความรับผิดของสถาบันการเงิน 
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของ
สถาบันการเงิน 
Computer Forensic 
การด าเนินคดีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
(4) วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 
 

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับ 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ขอบเขตบรรยาย 

หลักการส าคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักสากลและกฎหมาย
ต่างประเทศ 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาและตัวอย่างคดี 

 
13.00 – 16.00 น. 
 

การก ากับดูแลระบบและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของประเทศ 

นางสุรางคณา วายุภาพ 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 

ขอบเขตบรรยาย 
ปัญหาภัยคุมคามทางไซเบอร์และข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 

Cybersecurity 
FinTech กับภัยคุกคามทางเทคโนโลยี 
การพัฒนากฎหมาย Digital Economy 
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(5) วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 
09.00 – 12.00 น. 

รูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและ  ภัยคุกคามจาก
การท าธุรกรรมออนไลน์และโลกไซเบอร์ 

พ.ต.ท. อมรชัย ลีลาขจรจิตร 
รองผู้ก ากับการ  
กลุ่มงานสนับสนุนคดีทางเทคโนโลยี  กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

ขอบเขตบรรยาย 
Introduction to Cyber Threats 
Cybercrimes 
Cyber Security Improvement 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

Digital  Economy Crime :  
การบังคับใช้กฎหมายและตัวอย่างคดี 

พ.ต.ท. ดรัณ จาดเจริญ 
เจ้าหน้าท่ีคดีพิเศษช านาญการพิเศษ 
ส านักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

ขอบเขตบรรยาย 
กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผดิทางคอมพิวเตอรแ์ละ
เทคโนโลยี 
การบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล 
การสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดี 
ตัวอย่างคดีและกรณีศึกษา 
  

16.00 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตร ศาสตราจารย์วีระพงษ์  บุญโญภาส 
คณะนิติศาสตร์  จุฬาฯ 

หมายเหตุ   ตารางอบรมและขอบเขตบรรยายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

 

4.  วันและเวลาอบรม 
 ก าหนดการฝึกอบรมในวันที่ 17, 18,  24, 25 และวันท่ี 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมจ านวน 5 วัน                 
 

5. สถานที่อบรม  
ณ  ห้อง Tanjong Pagar  ช้ัน 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  

 

6. ผู้เข้าอบรม 
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการฟินเทค สถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจ 
    บุคลากรในสถาบันการศึกษา ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป   

 จ านวนผู้อบรม ประมาณ  60  คน / รุ่น 
 

7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม  
 ค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   

 ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน    

  หมายเหตุ  กรุณาส ารองท่ีนั่งล่วงหน้าก่อนช าระค่าลงทะเบียน 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia0f_ajInPAhVGHpQKHZyVCuMQFghcMAo&url=http%3A%2F%2Ftravel.truelife.com%2Fdetail%2F19704&usg=AFQjCNEEbAG02b5-Sd0frfSS7UTpidK6kQ&sig2=UqaUWQ2alukIyg5zCiKHXg&bvm=bv.132479545,d.dGo
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8. วุฒิบัตร 
 ผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 
 

9. สอบถามรายละเอียดติดต่อ 
 คุณสุพัตรา  แผนวิชิต   

โทรศัพท ์  08-1808-9737 

E-mail  :  lawcuresearch@gmail.com หรือ supatra@amltraining.co.th 
Line ID   :  081-808-9737 
Website    www.amltraining.co.th 

 
 

แผนที่  โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ  (Amara Bangkok) 
180  ถนนสุรวงศ์  แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 02-021-8888 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:lawcuresearch@gmail.com%20หรือ
mailto:Supatra@amltraining.co.th
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia0f_ajInPAhVGHpQKHZyVCuMQFghcMAo&url=http%3A%2F%2Ftravel.truelife.com%2Fdetail%2F19704&usg=AFQjCNEEbAG02b5-Sd0frfSS7UTpidK6kQ&sig2=UqaUWQ2alukIyg5zCiKHXg&bvm=bv.132479545,d.dGo
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ใบลงทะเบียน 

หลักสูตร “อาชญากรรมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่น 2 
Digital Economy Crime Program (DECP) 

วันที่ 17, 18, 24, 25 และวันที ่26 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ 
 
ช่ือ-สกุล   นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...…………………………………… 
ต าแหน่ง …………………………………................................................................................................................................ 
ช่ือหน่วยงาน ................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์ ……………………………………………………......  E-mail ……………….…….……………………….…………………………….. 
รายละเอียดการช าระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย   
ช าระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์  

 
ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี : 152 – 4 – 59566 - 5   
รายละเอียดส าหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ช่ือ  ………………………………………..………............................................................................................................ 
ที่อยู่ ………………………………................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

เมื่อช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการช าระเงินกลับมาท่ี 

E-mail :  lawcuresearch@gmail.com  หรือ  supatra@amltraining.co.th 
สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

 
 

ส่งใบลงทะเบียนหรือส ารองท่ีนั่งได้ที่ 

คุณสุพัตรา  แผนวิชิต  โทร : 08-1808-9737 

E-mail : lawcuresearch@gmail.com  หรือ  supatra@amltraining.co.th 

LINE ID : 0818089737 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

mailto:Supatra@amltraining.co.th
mailto:lawcuresearch@gmail.com
mailto:Supatra@amltraining.co.th

