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หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลส าหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความม่ันคงปลอดภัย และกฎหมาย 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 

Digitalisation for Thailand 4.0 : Technology Security and Law  
Top and Middle Executive level 

 
วันที่ รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24 มิถุนายน 2560 
 รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 15, 22, 29 กรกฎาคม , 5 สิงหาคม 2560 
สถานที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน (Hotel Grand Mercure Bangkok Fortune) 
  1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 

วัน เวลา หัวข้อ 

วันที ่1 

8.30 - 9.00 น. 

พิธีเปิดการอบรม 
 คุณสุรางคณา วายุภาพ 

 ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 
 ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต  
 คณบดีคณะนิติศาสตร ์

9.00 - 12.00 น. 

การก าหนดนโยบายและทิศทางการก ากับดูแลเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต 

- Industries 4.0 

- Startups, Fintech  

- การก ากับดูแลอินเทอร์เน็ตโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง
ทั้งหมด (multistakholders governance)  

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

การก าหนดนโยบายองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตส าหรับเศรษฐกิจดิจิทัล  

- เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น Internet of Thing AI Blockchain 
Unmanned vehicle และ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต 
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วัน เวลา หัวข้อ 

- ประเด็นทางกฎหมายกับการใช้เทคโนโลยีและการท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น. 

วันที ่2 

9.00 - 12.00 น. 

การก าหนดนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้เป็น
ดิจิทัล 

- การเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital transition) 

- แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการดิจิทัล (Automation, self-service, 
face-to-face service) 

- ทางเลือกและความเสี่ยงในเชิงธุรกจิ การบริหารจัดการและ
กฎหมาย 

- ทางเลือกและความท้าทายในเชิงเทคโนโลยี 

- ทิศทางของโลกและความเป็นไปได้ของประเทศไทย 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

ประเด็นที่ควรค านึงถึงในการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล :  ความปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัว 

- หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

- สิทธิความเป็นส่วนตัว / สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 

- privacy by design 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น. 

วันที ่3  

9.00 - 12.00 น. 

ประเด็นที่ควรค านึงถึงในการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล : ความเสี่ยงและความปลอดภัยของข้อมูล 
Cybersecurity Law 

- การประเมินความเสี่ยงในการใช้ระบบดิจิทัลในองค์กร และการ
จัดการให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของ
ข้อมูลดิจิทัล 

หมายเหต ุพักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. 
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วัน เวลา หัวข้อ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00 - 16.00 น. 

ประเด็นที่ควรค านึงถึงในการวางนโยบายในการพัฒนาโครงสร้าง
องค์กรให้เป็นระบบดิจิทัล : พยานหลักฐานดิจิทัล 

- ลักษณะพิเศษของพยานหลักฐานดิจิทัล 

- กฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญาที่เก่ียวข้อง 

- ตัวอย่างในต่างประเทศ และแนวโน้มของประเทศไทย 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น. 

วันที ่4 

9.00 - 12.00 น. 

ศึกษาดูงานที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) 
สถานที:่ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) 
ชั้น 21 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น. 

วิเคราะห์ระดมความคิด (Workshop)  
ครึ่งแรก : ระดมสมองศึกษากรณีตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กรให้เป็นดิจิทัล  
ครึ่งหลัง : ฝึกวางแผนโดยคิดต้นทุนและประโยชน์ของเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการแบบดิจิทัล (E-trust, E-signature, E-
archive และอ่ืนๆ) 
สถานที:่ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น. 

16.00 - 16.30 น. 

พิธีปิด มอบประกาศนียบัตร 
โดย  คุณสุรางคณา วายุภาพ 

ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) 

 


