
PDPA

 เรียนรู้และเข้าใจสาระส าคญัของพระราชบญัญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 เตรียมความพร้อมในการจัดต้ังโครงสร้างการก ากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและเตรียมความพร้อมในเร่ืองอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด

 เจาะลึกมาตรฐาน มาตรการท่ัวไป และมาตรการด้านความม่ันคงปลอดภัยส าหรับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 การออกแบบระบบท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความม่ันคงปลอดภัย (Privacy by Design) 

ตามเอกสาร GDPR Guidelines

 ฝึกปฏิบัติเข้มข้นจ านวน 8 Workshop เพ่ือเตรียมความพร้อมในเร่ืองพ้ืนฐานและจ าเป็น 

เพ่ือให้องค์กรมีความสอดคล้องตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีความม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3

มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับองคก์รโดยทั่วไป

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกบั 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Personal Data Protection Act - Compliance Workshop

Key Highlights

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

ฉบับแก้ไข วันท่ี 26 มกราคม 2565



ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้ทุกหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการจ านวนมากที่อยู่ในระบบงาน
ต่างๆ และมีการก ากับดูแลข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องชัดเจน ท าให้ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ านวนมากจนสร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม จึงสมควรก าหนดให้มี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปข้ึน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเก่ียวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เป็นหลักการทั่วไป 

ในสหภาพยุโรป ได้มีการออกกฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation) ซ่ึงเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับประเทศไทย ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้เมื่อวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะมีผลบังคับใช้งาน
อย่างแท้จริงไม่เกินกลางปี พ.ศ. 2565 นี้ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม 
อันจะน าสู่การฟอ้งร้องด าเนินคดีโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล 
หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อ ชั่วโมง ครั้ง (วัน)

บรรยาย และกรณีศึกษา 9 1.5

ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) 9 1.5

รวม 18 3

หมายเหตุ
• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนกรณุาแจ้งยืนยนัการยกเลิก เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันจดังาน หากการแจ้ง

ยกเลิกล่าช้ากว่าเวลที่ก าหนดดังกล่าว ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิหักค่าด าเนินการ คิดเป็นจ านวนเงนิ 30% จากค่าลงทะเบียนจ านวนเต็ม
• สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลกัสูตร วิทยากร ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของผู้เข้ารับการอบรม
• ผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาเรยีนไม่ต ่ากวา่ 80% และท ากิจกรรมทกุหัวข้อของหลกัสตูร จึงจะได้รับวฒิุบัตรจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 0 2644 8150 ต่อ 81891, 81898 E-mail: npd@nstda.or.th

หลักสูตรฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ การด าเนินการใหส้อดคล้องกบั พ.ร.บ. คุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล รุ่นที่ 3
(Personal Data Protection Act - Compliance Workshop: PDPA)

อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักสตูรนีเ้หมาะส าหรบั

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ผู้ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Processor)
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
• ผู้บริหารและผูจ้ัดการทีป่ฏิบัตงิานเก่ียวข้องกับขอ้มลูส่วนบคุคล
• ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับก าหนด
• ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
• ผู้ตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานด้านไอที
• ผู้ที่สนใจทั่วไป เก่ียวกับการปฏบิัติทีจ่ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนด

โครงสรา้งหลกัสตูร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับความต้องการของกฎหมาย 
มาตรการทั่วไปที่จ าเป็นและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่องค์กรต้องน ามาปรับใช้งาน ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
อย่างเข้มข้น รวม 18 ชั่วโมง / 3 วันท าการ

เนื้อหาหลกัสตูร ประกอบดว้ย

• สาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลสว่นบคุคล พ.ศ. 2562
• ส่ิงที่องค์กรต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้สอดคลอ้งกับกฎหมาย
• โครงสร้างของหน่วยงานก ากับดูแลขอ้มลูส่วนบุคคล บทบาท และ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• นโยบายและแนวปฏิบตัิการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
• ทะเบียนข้อมูลสว่นบุคคลและ Workflow การไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
• การขอความยินยอมและการขอใช้สิทธ์ิโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• มาตรฐานและมาตรการส าหรบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของ

ข้อมูลส่วนบุคคล
• การออกแบบระบบที่มีข้อมลูส่วนบุคคลให้มีความมัน่คงปลอดภัย 

(Privacy by Design)
• การประเมินความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัข้อมูลสว่นบุคคล 
• การประเมินด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานที่

เก่ียวข้องกับขอ้มลูส่วนบุคคล
• การรับมือกับการละเมิดความมัน่คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
• การวิเคราะห์กรณีศกึษา

วิทยากรประจ าหลกัสตูร

ดร. บรรจง หะรงัษี
รองกรรมการผูจ้ัดการ และ
ที่ปรึกษาด้านความมัน่คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
บริษัท ที-เน็ต จ ากัด
• ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor)
• ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate) BCMS 25999 
• Introduction to Capability Maturity Model 

Integration V1.2 Certificate

ค่าลงทะเบยีน

ท่านละ 18,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้)
• เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรของรัฐ 
ท่ีไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหาก าไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม

• โปรโมชั่นพิเศษ!!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 
รับส่วนลดทันที 10%

รูปแบบการจดัอบรม

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

ระยะเวลาหลกัสตูร

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.00 น. (รวมระยะเวลาอบรม จ านวน 3 วัน)

ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.career4future.com/pdpa

ฉบับแก้ไข วันท่ี 26 มกราคม 2565



หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินการให้สอดคลอ้งกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 3

ที่อยู่ส าหรบัออกใบก ากบัภาษ/ีใบเสรจ็รบัเงนิ

ชื่อองค์กร (ไทย) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

ชื่อองค์กร (อังกฤษ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

หมายเลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี ………………………………………………………………………………………… ส านักงานใหญ่  สาขา (โปรดระบุ) ……………………..………………………………..

ห้อง ………………… ช้ัน ………………… อาคาร/หมู่บ้าน ……………………………………………………… เลขที่ ………………… หมู่ที่ ………………… ซอย ……………………………………………………………

ถนน ………………………………………………………………………………… แขวง/ต าบล ………………………………………………….… เขต/อ าเภอ ………………………………………………………………...……………

จังหวัด …………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… โทรสาร …………….……………………….

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน ……………………………………………………………………………………………... โทรศัพท์ ………………………………… ต่อ ………………… E-mail ………………………………………

ท่านไดร้บัขา่วสารการจดังานนีจ้าก  จดหมายเชิญ  เว็บไซต์ career4future.com  Facebook/Twitter  Line

 เพ่ือนหรือคนรู้จกัแนะน า  ช่องทางอื่น (โปรดระบุ) …………………………….………………………………………..…………………………….…………………………………………………….

รายละเอียดคา่ลงทะเบยีน (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้)

หลักสตูร ค่าลงทะเบยีน (บาท)

หลักสูตรฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ
การด าเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นท่ี 3
(Personal Data Protection Act - Compliance Workshop: PDPA)

18,500

เฉพาะหน่วยงานภาครฐั และองค์กรของรัฐ ที่ไม่ใช่ธุรกิจและไม่แสวงหาก าไร จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม
โปรโมชั่นพิเศษ!! ลงทะเบียนหน่วยงานเดียวกันตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป รับส่วนลดทันที 10%

4 ช่องทางการลงทะเบยีน

Website: www.career4future.com/pdpa

Call Center: 0 2644 8150 

ต่อ 81891 (คุณนิพัฒน์), 81898 (คุณฉวีวรรณ)

Fax: 0 2644 8150

E-mail: npd@nstda.or.th

กรุณาส่งแบบฟอร์มการสมัครมาที่ 

โทรสาร 0 2644 8110 

หรือสามารถสแกนหลักฐานการโอนเงินมาที่

E-mail: npd@nstda.or.th

สอบถามข้อมูลและยืนยันการช าระเงินได้ที่

เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 0 2644 8150

หมายเหตุ

• กรุณาช าระเงินภายใน วันท่ี 8 มีนาคม 2565

• ค่าลงทะเบียน รวมไฟล์เอกสารประกอบการอบรมและภาษีมูลค่าเพ่ิม

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม

• สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3%

• ข้าราชการมีสิทธ์ิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้

โดยไม่ถือเป็นวันลา

• ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

• หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาแจ้งยืนยันการยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างน้อย 7 วันท าการ ก่อนวันจัดงาน หากการแจ้งยกเลิกล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดดังกล่าว

ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าด าเนินการ คิดเป็นจ านวนเงิน 30% 

จากค่าลงทะเบียนเต็มจ านวน

รูปแบบการจดัอบรม

อบรม Online ผ่านโปรแกรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy)

73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช้ัน 6

ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2644 8150 โทรสาร 0 2644 8110

Follow Us: http://www.facebook.com/NSTDAacademy

Follow Us: http://www.twitter.com/NSTDAacademy

รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง ครบถ้วน และถูกต้อง เพ่ือใช้ในการออกวฒิุบัตร)

ประเภทหนว่ยงาน

 ราชการ

 รัฐวิสาหกิจ

 เอกชน

 ส่วนตัว

ต้องการออกใบเสรจ็ในนาม

 องค์กร

 ส่วนบุคคล

(โปรดระบุเลขบัตรประชาชน)

ต้องการระบชุือ่ผูเ้ขา้อบรมในใบเสรจ็หรอืไม่

 ต้องการ

 ไม่ต้องการ

ค าน าหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………......................………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..

ต าแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท/์มือถือ ……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใชเ้ป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

1

วิธีการช าระเงนิ 

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี: “สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต”

เลขท่ีบัญช:ี 013-1-51385-0

ช าระด้วยตนเองเป็นเงินสด

หรือส่ังจ่ายเช็คในนาม “สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต”

หรือ “Career for the Future Academy”

ค าน าหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………......................………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..

ต าแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท/์มือถือ ……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใชเ้ป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

2
ค าน าหน้า (ไทย) นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ …………………......................………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (ไทย) …………………......................………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) …………………......................…………………………………………………………………………………………………..

ต าแหน่งงาน ……………………......................…………...…………………โทรศัพท/์มือถือ ……………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….(ใชเ้ป็น Log in เข้าสู่ระบบ)

3

ใบลงทะเบียน

ฉบับแก้ไข วันท่ี 26 มกราคม 2565
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