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หลกัการและเหตผุล: 

 จากการเปลีย่นผ่านสูยุ่คเศรษฐกจิดจิทัิล ท าใหว้วัิฒนาการดา้นเทคโนโลยดีจิทัิลถกูพัฒนาขึน้อย่างต่อเนื่องและ

รวดเร็ว จนเป็นทีย่อมรับว่าเทคโนโลยีดจิทัิลเป็นเทคโนโลยีที่มีอทิธพิลอย่างมากต่อการใชช้วีติของผูค้นในยุคปัจจุบัน 
จนสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในหลากหลายมติ ิสามารถพลกิโฉมรูปแบบการคา้ การลงทนุ และการด าเนนิชวีติ ดังนัน้

ทุกภาคส่วนต่างเล็งเห็นถงึประโยชน์จากการน าความสามารถของเทคโนโลยีดจิทัิลมาเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
องค์กร หลายองค์กรจึงต่างทุ่มเทการลงทุนพัฒนาระบบแอปพลิเคชันต่างๆขององค์กรใหเ้ป็นระบบอัตโนมัติดว้ย

เทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่ชว่ยเพิม่สมรรถนะดา้นการปฏบัิตงิานของบุคลากร และเพิม่ศักยภาพในการด าเนนิกจิการใหม้มีาก

ยิง่ขึน้ จะเห็นไดว้่าปัจจุบันไดเ้กดินวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆขึน้อย่างมากมาย ดังเช่น หลายๆ องค์กรไดน้ าเอา
เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาพัฒนาเป็นระบบอัจฉรยิะที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่มีความแน่นอน แม่นย า 

เที่ยงตรงสูง ที่ความสามารถของมนุษยเ์องก็ยากที่จะทัดเทียมได ้และยังสามารถน าเอาเทคโนโลยี AI มาประมวลผล
ร่วมกับขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) เพือ่ท านาย วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ (Data Analytic) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นย า และยัง

เกดินวัตกรรมใหม่ๆ ขึน้อกีมากมายในหลายๆอตุสาหกรรม 

แตก่ารน าเทคโนโลยดีจิทัิลซึง่เป็นเทคโนโลยสีมัยใหม่ทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามสลับซับซอ้นมาตดิตัง้ใช ้

งานหรอืน ามาพัฒนาเป็นระบบแอปพลเิคชันเพื่อใชง้านในองคก์รก็ไม่ใชเ่รื่องง่าย เพราะจะตอ้งอาศัยบุคลากรที่มีความ

พรอ้มดา้นความรู ้ความเขา้ใจและความเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยีดิจทัิลนั้นๆเป็นอย่างดี รวมถงึการอาศัยเครื่องมือ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึง่สว่นใหญ่มรีาคาสงู น่ันหมายความว่าหากองคก์รประสงคท์ีจ่ะน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใชง้าน

หรือน ามาพัฒนาเป็นระบบแอปพลเิคชันต่างๆขึน้ใชง้านเองภายในองค์กร ก็จะท าใหอ้งคก์รตอ้งประสบกับปัญหาดา้น
ความพรอ้มของบุคลากรที่จะมาท าหนา้ที่พัฒนาระบบ รวมถงึองค์กรตอ้งอาศัยงบประมาณและระยะเวลาที่ใชใ้นการ

พัฒนาเป็นอันมาก ซึง่เป็นความเสีย่งที่อาจจะท าใหก้ารพัฒนาและการตดิตัง้ใชง้านระบบเทคโนโลยีดจิทัิลสมัยใหม่ไม่

อาจประสบความส าเร็จไดต้ามวัตถุประสงคท์ี่องคก์รคาดหวังไว ้ดังนัน้เพือ่เป็นการลดโอกาสที่อาจจะเกดิความเสีย่หาย
จากความเสีย่งดังกล่าว และจะเป็นการลดตน้ทุนจากการน าเทคโนโลยดีจิทัิลเขา้มาใชง้านในองคก์ร และสามารถท าให ้

การบรหิารกจิการขององคก์รสามารถประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคท์ีอ่งคก์รไดค้าดหวังไว ้องคก์รจงึตอ้งอาศัยการ
ใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsourcing) ที่ไดจ้ัดสรรคร์ะบบเทคโนโลยีต่างๆเอาไวพ้รอ้มแลว้เพื่อรองรับการ

ใหบ้รกิารตามความตอ้งการของลูกคา้ ยกตัวอย่างเช่น การใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ใหบ้รกิารระบบคลาวด์ 

(Cloud Service Provider) การใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ใหบ้รกิารช าระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส ์ (Payment 
Gateway) หรอืการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่ใหบ้รกิารดา้นระบบงานประมวลผล (Processing System) เป็น

ตน้ หรอืองคก์รจะใชว้ธิกีารวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) ทีม่คีวามรู ้ความ
เชีย่วชาญ และประสบการณ์ดา้นการพัฒนาระบบแอปพลเิคชันดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาเป็นผูด้ าเนินการ

พัฒนาระบบแอปพลเิคชันใหต้ามทีอ่งคก์รตอ้งการ แต่ดว้ยขอ้จ ากัดของผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีไ่ม่ใชบุ่คลากรภายในของ
องค์กรจงึมักขาดประสบการณ์ ขาดความเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process) ขององค์กร และดว้ย

สภาวะการแข็งขันที่แต่ละองคก์รต่างตอ้งแย่งชงิความเป็นผูน้ า จงึต่างตอ้งเร่งรีบพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของตนเองใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว จากการพัฒนาอย่างเร่งรบี ไดก้อ่ใหเ้กดิปัญหาขึน้ในกระบวนการพัฒนาระบบ 
เช่น ปัญหาการรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (User Requirements) ที่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นตามความตอ้งการที่

แทจ้รงิของผูใ้ชง้าน รวมถงึระบบควบคุมต่างๆที่ควรจะมีก็มักจะถูกละเลย และหากองคก์รใดมีกระบวนการทางธุรกจิที่
สลับซับซอ้นมรีะเบยีบวธิปีฏบัิตหิลายขัน้ตอน ก็ยิง่ท าใหปั้ญหาเหล่านี้เกดิขึน้ไดง้่ายยิง่ขึน้ และจะสง่ผลใหก้ารออกแบบ

ระบบแอปพลเิคชนัเกดิความผดิพลาด และเมือ่ระบบแอปพลเิคชนัถูกพัฒนาเสร็จและน าไปตดิตัง้ใชง้าน ปัญหาทีต่ามมา

จะเป็นสิง่ทีน่่าเป็นห่วงและน่ากังวลเป็นอย่างมาก ก็คอืปัญหาความผดิพลาดและช่องโหว่ต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้กับระบบแอป
พลเิคชัน อันเป็นผลมาจากการขาดการตดิตาม ตรวจสอบและควบคุมดูแลเอาใจใส่ในระหว่างที่ผูใ้หบ้รกิารภายนอก

ด าเนนิการพัฒนาระบบ จนท าใหอ้งคก์รตอ้งเผชญิกับสภาวะเสีย่งต่อการถูกคุกคาม ทัง้ปัญหาการถูกคุกคามจากภายใน
องคก์ร และการถูกคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายจากการละเมดิเขา้ล่วงรูข้อ้มูลลับ 

การละเมิดเพื่อแกไ้ข หรือท าลายขอ้มูล การกระท าทุจริต การละเมิดสทิธิส่วนบุคคล จนท าใหอ้งค์กรถูกฟ้องรอ้ง

ด าเนนิคดไีดร้ับความเสยีหาย 

อยา่งไรก็ตามหากองคก์รมกีระบวนการตดิตาม ตรวจสอบและมมีาตรการควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจาก

ผูใ้หบ้รกิารภายนอกที่เหมาะสม มีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพียงพอ และท าการตดิตาม ตรวจสอบการใหบ้รกิารอย่าง

สม ่าเสมอตัง้แตเ่ริม่ตน้จนกระท่ังสิน้สดุการใหบ้รกิาร ก็จะสามารถป้องกันโอกาสการเกดิความเสยีหายใหแ้กอ่งคก์รได ้ 

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร และศกึษาจากกรณีศกึษา จากประสบการณ์การตรวจสอบและควบคุม
ความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศทัง้ภาครัฐและเอกชน ทีผู่เ้ขา้รับการ

อบรมจะไดร้ับการฝึกปฏบัิตเิชงิเสมอืนจรงิ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางปฏบัิตขิองแต่ละ

กระบวนการการตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และสามารถน าไปปฏบัิตไิดจ้รงิ 

ITM113: Audit and Control Risk for IT Outsourcing:  

การตรวจสอบและควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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วตัถปุระสงค:์ 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Outsourcing) 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการประเมินความเสี่ยงจากการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกดา้นงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing)  

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการควบคุมความเสี่ยงจากการใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการภายนอกดา้นงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing) 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการตรวจสอบการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Outsourcing) 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในกระบวนการตดิตามและประเมนิผลการควบคมุความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจากผู ้
ใหบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing)   

 
หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• คณะกรรมการก ากับดแูลการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• คณะกรรมการบรหิารจัดการ และก ากับดแูลการปฏบัิตงิานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Steering 

Committee) 

• คณะกรรมการก ากับดแูลการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• คณะกรรมการก ากับดแูลการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูป้ระสานงานโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ าหนา้ทีพ่ัฒนาระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบภายใน 

• ผูท้ีป่ฏบัิตงิานในหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูส้นใจท่ัวไป 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• ความรูเ้กีย่วกับการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอกดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Outsourcing: ITO) 

• ความเสีย่งทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• ความรูเ้กีย่วกับการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing 

• การก าหนดกรอบการตรวจสอบการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing (IT Outsourcing Audit Framework) 

• การจัดท าโครงสรา้งองคก์ร และก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการ 

การใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• แนวทางการพัฒนาทักษะความรู ้ความเขา้ใจ และเสรมิสรา้งความตระหนัก ใหแ้กบ่คุลากรทีป่ฏบัิตงิานเกีย่วขอ้ง
กับการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing       

• แนวทางการก ากับดแูลการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การก าหนดหลักเกณฑก์ารก ากับดแูลการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การจัดท านโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มาตรฐานสากลดา้นความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ ISO/IEC 27001 ใหค้รอบคลมุการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการปฏบัิตติามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การจัดท านโยบายการรักษาความปลอดภัยจากการถูกคกุคามทางไซเบอร ์ใหค้รอบคลมุการใชบ้รกิารจาก  

IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการปฏบัิตติามนโยบายการรักษาความปลอดภัยจากการถกูคกุคามทาง 

ไซเบอร ์จากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การบรหิารจัดการความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การจัดท านโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการปฏบัิตติามนโยบายการบรหิารจัดการความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจาก  
IT Outsourcing 
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• กระบวนการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิความเสีย่งจากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การก าหนดหลักเกณฑก์ารใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• การก าหนดระเบยีบวธิปีฏบัิตแิละหลักเกณฑใ์นการพจิารณาคัดเลอืก IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการปฏบัิตติามระเบยีบวธิปีฏบัิตแิละหลักเกณฑใ์นการพจิารณาคัดเลอืก  

IT Outsourcing 

• การจัดท าสญัญาการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing หรอืการจัดท าขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร  
(Service Level Agreement: SLA) 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการจัดท าสญัญาการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing หรอืการจัดท าขอ้ตกลง

การใหบ้รกิาร (Service Level Agreement: SLA) 

• การประเมนิความเสีย่งจากการเชือ่มต่อหรอืการเขา้ถงึขอ้มูลขององคก์รจาก IT Outsourcing 

• มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในการเชือ่มต่อหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูจาก  
IT Outsourcing 

• แนวทางการควบคมุการเชือ่มต่อหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูขององคก์รจาก IT Outsourcing 

• การจัดท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงการเชือ่มตอ่หรอืการเขา้ถงึขอ้มลูขององคก์รจาก IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการปฏบัิตติามสญัญาหรอืขอ้ตกลงการเชือ่มต่อหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูของ

องคก์รจาก IT Outsourcing 

• กระบวนการและแนวทางบรหิารจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management) ในการใชบ้รกิารจาก  

IT Outsourcing 

• กระบวนการและแนวทางการบรหิารจัดการการตัง้คา่ระบบ (System Configuration Management)  
ในการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• กระบวนการและแนวทางการบรหิารจัดการขดีความสามารถของระบบ (Capacity Management) ในการใช ้

บรกิารจาก IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบการจัดเก็บขอ้มลูบันทกึเหตุการณ์ (Logging) ของ IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบการดแูลระบบและเฝ้าระวังภัยคกุคาม (Security Monitoring) ของ IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบการบรหิารจัดการชอ่งโหวแ่ละการทดสอบเจาะระบบ (Vulnerability Management  
and Penetration Testing) ของ IT Outsourcing 

• แนวทางการก าหนดมาตรฐานและวธิปีฏบัิตใินการส ารองขอ้มลู (Data Backup) ใหกั้บ IT Outsourcing 

• แนวทางการบรหิารจัดการเหตุการณ์ผดิปกตดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Incident Management)  
ทีเ่กดิจากการใชบ้รกิารจาก IT Outsourcing 

• แนวทางการบรหิารความต่อเนื่องทางธรุกจิ (Business Continuity Management: BCM) จากการใชบ้รกิาร
จาก IT Outsourcing 

• การก าหนดมาตรการการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ร (Consumer Protection) ในการใชบ้รกิาร 

จากผูใ้หบ้รกิารภายนอก IT Outsourcing 

• การตรวจสอบ และตดิตามการปฏบัิตติามมาตรการการคุม้ครองผูใ้ชบ้รกิารขององคก์ร (Consumer Protection) 

ในการใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก IT Outsourcing 

• แนวทางการบรหิารจัดการการตดิตอ่สือ่สาร (Communication Management) กับผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

• การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิการบรหิารจัดการการตดิต่อสือ่สาร (Communication Management)  
กับผูใ้หบ้รกิาร IT Outsourcing 

• แนวปฏบัิตใินการตดิตามผลการใหบ้รกิารของ IT Outsourcing 

• แนวทางการประเมนิผลการใหบ้รกิารของ IT Outsourcing  

• แนวทางการประเมนิความเสีย่งจากการใชบ้รกิาร IT Outsourcing ดา้นประสทิธภิาพการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ และการปฏบัิตติามกฎหมายของ IT Outsourcing 

• แนวทางการก าหนดมาตรฐาน ระเบยีบปฏบัิตวิ่าดว้ยการยกเลกิและสิน้สดุสญัญาหรอืขอ้ตกลง 

• แนวทางการวางแผนเพือ่เตรยีมการน าเอาบรกิารทีใ่ชกั้บ IT Outsourcing กลับมาด าเนนิการเอง 
 

วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 
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จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

10,500 บาท 9,600 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  

   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 
* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* เฉพาะหลกัสูตรนี ้=> ผูป้ระกอบการทีส่ง่บคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมในหลักสตูรทีผ่า่นการรับรองตามมาตรการ 

Thailand Plus Package สามารถ “ลดหยอ่นภาษเีงนิได ้250%” ของค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมลกูจา้ง ดรูายละเอยีด
เพิม่เตมิไดท้ี ่www.stemplus.or.th 

* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  

2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 
3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  

4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   
 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  
เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  
 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 
          Website: www.career4future.com 

          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

