
1 | P a g e                                                                                     Political Science Association of Kasetsart University 

 

หลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงาน สำหรับธรุกจิดิจทิัล   
(Digital Business Compliance)  

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การประกอบธุรกิจในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน

และเปลี่ยนแปลงบริการหรือธุรกิจ โดยการแทนที่กระบวนการดำเนินธุรกจิในรูปแบบเดิม เปลี่ยนวิธีการทำงานใน

แต่ละภาคส่วนให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล มีการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินธุรกิจไม่

ว่าจะเป็นการให้บริการ การชำระเงิน การลงทุน การจัดการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีใน

การประมวลผลข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าและบริการ เช่น การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคในการชำระเงินหรือการให้บริการผ่าน e-service  การให้บริการและการทำ

ธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ การใช้สื ่อออนไลน์ในการประกอบธุรกิจ มีลักษณะเป็นธุรกิจดิจิทัล (Digital 

Business) ซึ่งในการดำเนินธุรกิจดิจิทัลมีกฎหมายเข้ามากำกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับหลายเรื่อง 

ซ่ึงมีบทลงโทษทางอาญาและสภาพบังคับ องค์กรธุรกจิจำเป็นต้องปฏิบัตถิูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมาย  

  ดังนั้น เพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลได้อย่างเข้าใจและ
ถูกต้อง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจยุคดิจิทัล จำเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการกำกับดูแล
ธุรกรรมการเงินและระบบชำระเงินในยุคดิจิทัล  นโยบายภาครัฐและทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล หรือ
สินทรัพย์ดิจิทัล ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และการบริหารจัดการข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้ทราบแนวทางและ
นโยบายภาครัฐและควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้
เพ่ือประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและ

การอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงาน สำหรับธุรกิจ

ดิจิทัล รุ่น 2 (Digital Business Compliance) ในวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

รวม 3 วัน ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ กลุ่มเป้าหมายผู้อบรมคือ ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                

ทีป่รกึษาและผู้สนใจทั่วไป 
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2. วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือให้ผู้อบรมมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการเงินและระบบชำระเงินในยุคดิจิทัล   

2) เพ่ือให้ผู้อบรมมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดเก็บภาษีในยุคเศรษฐกจิดิจิทัล  

3) เพ่ือให้ผู้อบรมมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการตามกฎหมายใหม ่   

4) เพ่ือให้ผู้อบรมมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล  

5) เพ่ือให้ผู้อบรมมคีวามเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการ

ข้อมูลในองค์กร และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรธุรกิจ  

6) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ 
 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม 
 วันที ่16 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน               

  ณ ห้อง Tanjong Pagar  ชั้น 8  โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์  
 

4.  หัวข้อและกำหนดการอบรม  
 

วันและเวลาอบรม หัวข้อบรรยาย 
 

วิทยากร 

วันอังคารที ่16 สิงหาคม 2565 

09.00 – 10.30 น. การกำกับดูแลธุรกรรมการเงินและ                                    
ระบบชำระเงนิในยุคดิจิทัล 

คุณเสาวลักษณ์ ตรีพจนีย์  
รองผู้อำนวยการ  

ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

10.30 – 12.00 น. นโยบายภาครัฐและทิศทางการกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล/ 
สินทรัพย์ดิจิทัล 

 

ดร. ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 

กองกฎหมายการเงินการคลัง 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

13.00 – 16.00 น. ธุรกิจดิจิทัลกับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ              
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของ                      

ผู้ให้บริการตามกฎหมายใหม่ 

คุณศรัณย์ ทองคำ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล                     
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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วันและเวลาอบรม หัวข้อบรรยาย 
 

วิทยากร 

วันพุธที ่17  สิงหาคม 2565 

09.00 – 12.00 น. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับธุรกิจดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร 
คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

13.00 – 16.00 น. ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (ETDA) 
 

วันพฤหัสบดีที ่18 สิงหาคม 2565 
09.00 – 12.00 น. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรธุรกิจ พันเอกธีรวุฒิ วิทยากรณ์ 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

(อยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)  
 

13.00 – 16.00 น. 
 

ธุรกิจดิจิทัลกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการ
บริหารจัดการข้อมูลในองค์กร  

 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
 

 
 

หมายเหตุ      -  ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.  ณ  ห้องอบรม  

 

5. วุฒิบัตร 
 ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
6. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 3 มือ้และอาหารว่าง 6 มื้อ  
 สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง            
สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่                 
26 กันยายน พ.ศ. 2528  แก้ไขเพ่ิมตามคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544 
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7. การชำระเงิน 
 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1     
      

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

 

แผนที่โรงแรมอัมรา ถนนสุรวงศ์ 
 

 
 

http://www.thailawtraining.com/
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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 ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ทีจ่่าย      

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ………………………………................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลกัสูตรการกำกับการปฏิบัติงาน สำหรับธุรกิจดิจิทลั รุ่น 2  

(Digital Business Compliance)  
วันที ่16 – 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัมรา  ถนนสุรวงศ์ 

 


