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โครงการอบรมหลักสูตร “อาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes)” 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  
  ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริงประกอบกับนโยบายรัฐบาลได้เร่งผลักดันให้มีนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง            
มั่งคั่งยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิจัยและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ทั้งนี้ตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของไทย มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
สอดคล้องกับหลักการสากล รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ืออำนวย
ความสะดวก ลดอุปสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันและคุ้มครอง
สิทธิ์แก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดีด้วยนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และ Disrupt โครงสร้างสังคมและธุรกิจ
แบบเดิม ๆ  ส่งผลให้เกิดรูปแบบของอาชญากรรมในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาชญากรรมในรูปแบบเดิม
อย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปแบบ วิธีการกระทำความผิด ความซับซ้อนของการกระทำความผิด การใช้เทคโนโลยีเป็น
ช่องทางในการกระทำความผิดและมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ทำใหม้ีความยากในการบังคับใช้กฎหมาย
ในการติดตามการกระทำความผิดบนโลกออนไลน์ไร้พรมแดน การสืบสวนสอบสวน การรวบรวมหลักฐาน 
รวมทั้งการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์   รูปแบบของอาชญากรรมยุคดิจิทัล อาทิ การก่อ
อาชญากรรมไซเบอร์ การโจรกรรมข้อมูล การยักยอกเงินจากระบบออนไลน์ การปล่อยมัลแวร์เพ่ือขู่เงินเรียกค่า
ไถ่ การใช้เงินดิจิทัลซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย การฟอกเงินผ่านการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเงินดิจิทัล                
ซ่ึงอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ นี้เป็นสิ่งต้องเฝ้าระวัง เพราะประเทศกำลังมุ่งไปสู่ยุคดิจิทัลย่อมจะมีโอกาสเผชิญ
กับอาชญากรรมดังกล่าวสูงขึ้น จึงเป็นความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือรับมือกับปัญหาอาชญากรรมยุค
ดิจิทัล ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัลกับความเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมและผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ รูปแบบอาชญากรรมและช่องทางการใช้เทคโนโลยีกระทำความผิดและการฟอกเงิน รูปแบบของ
อาชญากรรมการเงิน การกำกับและตรวจสอบระบบสถาบันการเงิน การรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ของภาครัฐ  ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้รู้เท่า
ทันและสามารถรับมือกับปัญหาอาชญากรรมดิจทัิล  
  

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและ
การอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้และสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามจาก
อาชญากรรมดิจิทัล จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes) กำหนดอบรม 
วันที่ 12 - 13  และ 19 – 21 พฤศจิกายน  2562 รวม 5 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  โรงแรมอัมรา 
ถนนสุรวงศ์  
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2. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

และรูปแบบอาชญากรรมดิจิทัลในปัจจุบัน 
2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัลกับความเชื่อมโยงไปสู่

อาชญากรรมและผลกระทบต่อผู้ประกอบการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การ
กำกับตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน และรูปแบบอาชญากรรมการเงินและ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

3) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมดิจิทัล ทั้งในส่วนของ 
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล การบังคับใช้
กฎหมายฟอกเงินและตัวอย่างคดี  

4) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชญากรรมดิจิทัล
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร  

5) เพ่ือส่งเสรมิกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
3. กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม  
  ผู้บริหาร บุคคลกรในสถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ปรึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
 
4. วัน เวลาและสถานทีอ่บรม 

วันที่ 12 - 13  และ 19 – 21 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. (5 วัน) 
ณ  ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ  
 

5. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
6. หัวขอ้และวิทยากร  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันที่ 1 – วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน  2562   
08.45 – 09.00 น. กล่าวเปิดหลักสูตร 

 
 

คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
นายกสมาคมฯ  

09.00 - 12.00 น. นวัตกรรมทางเทคโนโลยี : 
รูปแบบ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

ผศ. ดร. ทศพล ทรรศนกุลพันธ ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

13.00 – 16.00 น. Digital Crimes : 
อาชญากรรมการเงินและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อาจารย์วีระชาติ ศรีบุญมา 
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด  

สำนักงานการสอบสวน 1 
สำนักงานอัยการสูงสุด 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันที่ 2 – วันพุธที ่13 พฤศจิกายน 2562   
09.00 – 16.00 น. Digital Crimes : 

ความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายดิจิทัลกับ 
ความเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมและผลกระทบ 

รศ. คณาธิป ทองรวีวงศ์ 
ผู้อำนวยการ 

สถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล   
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

วันที่ 3 – วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562   

09.00 – 12.00 น. Digital Crimes :  
การฟอกเงินยุคดิจทัลและการบังคับใช้กฎหมาย 

คุณพงศ์ธร ทองด้วง 
ผู้อำนวยการส่วนนิติการ 

กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. 
 

13.00 – 16.00 น.  Digital Crimes : 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

คุณอรรถพล พานิชย์ไพศาลกูล 
Legal and Compliance Advisor  

TRUE Digital Group 

วันที่ 4 – วันพุธที ่ 20 พฤศจิกายน  2562   

09.00 – 12.00 น. Digital Crimes : 
รูปแบบและภัยคุกคามทางเทคโนโลย ี

 

ว่าที่ พ.ต.อ.อมรชัย ลีลาขจรจิตร 
ผกก. กลุ่มงานสนับสนุนฯ  

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

13.00 – 16.00 น. 
 

Digital Crimes : 
การบังคับใช้กฎหมายและตัวอย่างคดี 

 

พ.ต.ท. ดรัณ จาดเจริญ 
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ 
สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

วันที่ 5 – วันพฤหัสบดีที ่21 พฤศจิกายน 2562   

09.00 – 12.00 น. การกำกับตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันการเงนิ 

คุณบุษกร ธีระปัญญาชัย 
ผู้อำนวยการอาวุโส  

ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

13.00 – 16.00 น. 
 

Digital Crimes : 
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน 

 

ดร. อมรรัตน์ เล็กวิชัย 
นักนิตวิิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มตรวจพสิูจน์ 
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
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หมายเหต ุ      - ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
  - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 

- รับประทานอาหารกลางวันเวลา  12.00 น. – 13.00 น.  ณ  ห้องอาหาร Mistral ชั้น 2 
 
7. การสำรองท่ีนั่ง 

 1) สำรองทีน่ั่งโดยส่งใบลงทะเบียนมาทีอี่เมล์ thailawtraining@gmail.com     
  2) ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ thailawtraining@gmail.com    

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที ่5 พฤศจิกายน  2562   
 
8. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท  (สองหมืน่บาทถ้วน)  
  **ไมมี่ภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษ ีณ ที่จ่าย   
  ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ  
 
9. การชำระเงิน 
  ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ (บางเขน)  
เลขที่บัญชี    235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่บญัชี   069 – 2 – 27246 - 1        
   

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทรศัพท ์  095 – 951- 0017  
E-mail     thailawtraining@gmail.com   
Website   www.thailawtraining.com  

 
 

QR Code 
สำหรับติดตามข่าวสารอบรม 
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แผนที่  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ   
180 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500   โทร 02-021-8888 
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ชื่อองค์กร  ........................................................................................................................................................ 
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...………………………………………….. 

ตำแหน่ง …………………………………....................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….…………………………………………….................................................................. 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...…………………………………………… 
ตำแหน่ง …………………………………........................................................................................................................ 
E-mail ……….…….……………………….…………………………………………….................................................................. 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...…………………………………………… 
ตำแหน่ง …………………………………......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….…………………………………………….................................................................... 

รายละเอยีดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท  (สองหมืน่บาทถ้วน)  
  **ไมมี่ภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          
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 กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาทีอี่เมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017 

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตร “อาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crimes)” 

วันที ่12 - 13  และ 19 – 21 พฤศจิกายน  2562 
ณ  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ 

 
 

 


