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ที่ สนว. ว.247/2564 
13 ธันวาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PDPA in Practice for Management #2 

เรียน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตร กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
 

ตามที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researchers of Thailand) จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยในปี 2526 เพ่ือช่วยกันดำเนินการวิจัยและให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวในการบริหารงานเพ่ือ
ช่วยเหลือหน่วยงาน และนักวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยมีเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ให้การสนับสนุน ทั้ งนี้ทาง
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิงวิชาการตามแผนที่วางไว้สำหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ในการนี้ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมและแนวทาง
ดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดอบรม
หลักสูตร PDPA in Practice for Management #2 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ การตีความ สิทธิ หน้าที่ พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้าน
นโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมิน เพ่ือนำไปต่อยอดและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนั้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ในหลักสูตร PDPA in Practice for Management #2 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามข้อมูลหลักสูตรที่ส่งมาด้วยนี้ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 
– 16.00 น. ณ โรงแรม Grande Mercure Fortune โดยท่านสามารถกรอกเอกสารลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่ง
มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ar@ar.or.th ภายในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เพ่ือทำการลงทะเบียนและยืนยันการ
เข้าร่วมอบรบหลักสูตรดังกล่าว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านด้วยดี 
 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
  

                                                           (รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์) 
                                                 นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
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พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล สําหรับงานบริหาร 

PDPA in Practice for Management #2 

หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลเปนจำนวนมากจนสรางความ

เดือดรอนรำคาญหรือความเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีทำให

การเก็บรวบรวม การใชขอมูล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอันเปนการลวงละเมิดดังกลาว ทำไดโดยงาย สะดวก 

และรวดเร็ว กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม จึงสมควรกำหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลเปนการทั่วไปขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลที่เปนหลักการทั่วไปในสหภาพยุโรป ไดมีการออกกฎหมาย GDPR (General Data Protection 

Regulation) ซึ่งเปนกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำหรับ

ประเทศไทย ไดออกพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใชเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2562 โดยเปนกฎหมายท่ีมีความสอดคลองกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และ

จะมีผลบังคับใชงาน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงคการฝกอบรม 

1. เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรูและความเขาใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 ใหผูเขารวมอบรมมีความรูและความเขาใจในมาตรการท่ีจำเปนตองนำมาใชงานกับองคกร 

2. เพื่อใหผู เขารวมอบรมเขาใจแนวทางในการนำไปใชงานในองคกรเพื ่อรองรับการดำเนินงานตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

3. เพื่อใหผูอบรบรมในงานที่เกี่ยวกับการจัดการและบริหารขอมูลมีความเขาใจในบทบาท หนาที่การ

ทำงาน ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนแนวทางในการปรับใชในองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมอบรมจะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ นิยามสำคัญ การตีความ สิทธิ หนาท่ี การบังคับใชและบทลงโทษ

2. ผูบริหารและบุคลากรขององคกรท่ีเขารวมอบรมจะมีความรูความเขาใจเบื้องตนเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ การวิเคราะหความเสี่ยง และการเตรียมการอื่น ๆ ที่จำเปนเพื่อใหองคกร

ปฏิบัติการใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
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3. ผูบริหารและบุคลากรขององคกรท่ีเขารวมอบรมจะมีความตระหนักรูในแนวทางการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของขอมูลและความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

กลุมเปาหมายผูเขารวมอบรม 
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีการเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล 

กำหนดการอบรม 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล สําหรับงานบริหาร 

PDPA in Practice for Management #2 

09.00 – 09.30 น. ผูบริหารสมาคมฯ กลาวเปดการอบรม กลาวถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร 
09.-30 - 10.30 น.  หลักกฎหมาย ขอบเขตและผลกระทบของพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. เหตุทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใชและเปดเผย ขอมูลของพนักงาน ลูกคาและผูท่ีมี

สวนเก่ียวของ (lawful basis for processing) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

14.30 - 14.30 น.  หนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกร ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. แนวทางเพ่ือวางแผน เตรียมการ และนำไปสูการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการ
จัดเก็บรวมถึงบริหารขอมูลเพื ่อรองรับการปฏิบัติและเงื ่อนไขของพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

http://www.ar.or.th/


ดร. เอกลักษณ์ อสิระมโนรส  

Ekkalak Issaramanoros (Ph.D.) 
 

โทรศัพท ์:  (+66) 86 341 9559 

อเีมล :      ekkalak.issara@gmail.com 
 

 

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า  

1. 
ปรญิญาเอก วท.ด. (ธรุกจิ เทคโนโลย ีและการจัดการนวัตกรรม) 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2562  

2. 
ปรญิญาโท วท.ม. (ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร พ.ศ. 2554  

3. 
ปรญิญาตร ีวท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีพ.ศ. 2550 
  

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  

ประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัท าธรรมาภบิาลขอ้มลู (Data Governance) ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั : DGA 
CIMP : Certified Information Management Professional 

CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013 Lead Auditor 

CompTIA Security+  

ITIL v3 Foundation  

 
ECCMA Master Data Quality Manager: ISO8000 

 

ป ร ะ วั ติ ก า ร ท า ง า น  

ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการ และทีป่รกึษาดา้นขอ้มลู 
บรษัิท Data DRIV จ ากดั 

ปัจจุบัน ทีป่รกึษาดา้นขอ้มลู 
บรษัิท ACIS Professional Center จ ากดั 

พ.ศ. 2563 นกัวจิยัหลงัปรญิญาเอกศกัยภาพสงู 
โครงการสรา้งเสรมิพลังจฬุาฯ กา้วสูศ่ตวรรษที ่2 (C2F), จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

พ.ศ. 2563 หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (CIO) 
และ ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูระดบักรม (DCIO) 
สถาบันวจิัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน),  
กระทรวงพาณชิย ์ 

พ.ศ. 2561 หวัหนา้งานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั ฝ่ายสง่เสรมิเมอืงอจัฉรยิะ 
ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิัล (depa), กระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

พ.ศ. 2555 หวัหนา้ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั (MIAT)  



พ.ศ. 2555 หวัหนา้ศนูยร์ะบบสารสนเทศ 

โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิโคลัมเบยี (BCISB)  

พ.ศ. 2552 วศิวกรความม ัน่คงปลอดภยัเครอืขา่ยและสารสนเทศอาวโุส 

บรษัิท โทเทิล่ แอ็คเซส็ คอมมนูเิคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (DTAC)  
พ.ศ. 2550 Information Security Incident Analyst 

บรษัิท ไอ-ซเีคยีว จ ากดั 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ง า น ท่ี ป รึ ก ษ า  

ธนาคารออมสนิ (GSB) - โครงการจา้งทีป่รกึษาก าหนดนโยบายและ
มาตรฐานดา้นการก ากบัดแูลขอ้มลูธนาคาร 

บรษัิท ปตท. น ้ามันและการคา้ปลกี (PTT OR) - โครงการจัดท านโยบายกลยทุธแ์ละพัฒนาระบบ
ก ากบัดแูลขอ้มลูองคก์ร 

บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิ(NCB) - โครงการจา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกเพือ่จัดท าแนว
ทางการก ากบัดแูลขอ้มลู (Data Governance) 
ตามกรอบของหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล และกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (MNRE) 

- โครงการปรับเปลีย่นขอ้มลูและขอ้มลูเปิดภาครัฐ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตามกรอบ
ธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ 

ส านักงานปลัดกระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม (ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาต)ิ 

- โครงการจัดท าแผนตามพระราชบัญญัตกิารรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเ์พือ่สนับสนุนการ
ด าเนนิงานของส านักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแ์หง่ชาต ิ

 

วิ ท ย า ก ร / อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น / ผู้ บ ร ร ย า ย  

Data Governance Unplugged: How data 

transform business 
บรษัิท เอซสิ โปรเฟสชัน่นัล เซ็นเตอร ์

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) บรษัิท บรูพา เทคนคิอล เอ็นจเินียริง่ : ETE 

Enabling Data Governance and Data 

Management Framework for Digital Governance 
Cyber Defense Initiative Conference: CDIC2020 

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA)  การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย : PAT 

Data Governance Framework Workshop สมาคมนักวจิัยแหง่ประเทศไทย 

Data Governance Review การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย: TAT 

Data Governance Workshop การประปาสว่นภมูภิาค: PWA 

New Normal and After Covid19 preparation มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

การจัดท าธรรมาภบิาลขอ้มลู สูอ่งคก์รดจิทิัลทีย่ั่งยนื 
สถาบันวจิัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดับ
แหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

พลกิวกิฤตเิป็นโอกาสสรา้งทางรอดดว้ย Digital 

Technology 
GIT TALK : สถาบันวจิัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครือ่งประดับแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 

Data Governance Review การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย: TAT 

Data Governance and PDPA implementation บรษัิท ขอ้มลูเครดติแหง่ชาต ิ: NCB 



PDPA and Data Governance การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย : PAT 

The Competencies Essential for Digital Workforce  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ี

Digital Technology & Innovation in Disruption Era ดรณุสกิขาลัย มจธ. : DSIL 

Data Governance Framework and Guideline Cyber Defense Initiative Conference: CDIC2019 

Data Governance and Data Management 

(หลักสตูร พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล) บรษัิท เอซสิ โปรเฟสชัน่นัล เซ็นเตอร ์

AI Disruption 
Dell Technologies & NVIDIA Intelligent Video 

Analytics Innovation Day, Bangkok 
Data Governance Framework and Guideline บรษัิท เอซสิ โปรเฟสชัน่นัล เซ็นเตอร ์

Data Governance and Implementation ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

Data Governance Framework and Guideline Cyber Defense Initiative Conference: CDIC2018 

Data Governance and Implementation ธนาคารแหง่ประเทศไทย : BOT 

Data Governance Framework and Guideline การรถไฟแหง่ประเทศไทย : SRT 

5G Technology in Thailand ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิัล : depa 

Technology & Innovation Education in Digital era โรงเรยีนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางขนุเทยีน 

Innovation and Technology Management สถาบันเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั (ปรญิญาตร)ี 

Information Technology Management สถาบันเทคโนโลยยีานยนตม์หาชยั (ปรญิญาตร)ี 

Google Apps: G Suite วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ี

Mobile Learning with Adobe Captivate วทิยาลัยเทคโนโลยฐีานเทคโนโลย ี

Data Security Analytics with ArcSight บรษัิท ไอ-ซเีคยีว 
 

 

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร / ง า น วิ จั ย  

2020 
The construction and testing of a prototype of Turbo jet engine for LPG fuel system to 
be used as a teaching media 
The 12th NPRU National Academic Conference 

2018 
Auto Mechanic Students' Perceptions and Readiness toward Mobile Learning in Thailand 
International Journal Interactive Mobile Technologies 

2018 
Mobile Gamification Framework: A case study of Vocational Education in Thailand 
Asia-Pacific Conference on Education, Teaching & Technology 

2017 
บทความการศกึษานวัตกรรมที ่Food Valley at Wageningen University, Netherlands 
CUTIP website, Chulalongkorn University 

2010 
A Secure Proxy-based Protocol Supporting User Anonymity 
National Conference on Information Technology 

 

 



สมาคมนกัวจิยัแห่งประเทศไทย 
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สว่นที ่2: คา่ใชจ้า่ยและการชำระเงิน 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสตูร สมาชิกสมาคมนักวิจัยฯ 5,600.00 บาท  (ราคานี้รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม VAT 7%)  

เงือ่นไขการชำระเงนิ 
1. โอนเงินผ่านธนาคาร : ส่งหลังฐานการโอนเงินมาทาง E-mail : ar@ar.or.th 

(โปรดระบุที่อยูแ่ละที่อยู่ของหน่วยงานตน้สังกัดเพื่อใช้ออกเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย) 

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 

ช่ือบัญชี สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  เลขท่ีบัญชี 069-2-55518-8 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   099 3000 194 764  สำนักงานใหญ่ 

2. กรณีชำระเป็นเช็ค : ชำระค่าอบรมเป็นเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย”  

เงือ่นไขการเปลีย่นแปลง 

1. ขอสงวนสิทธ์ิสำหรบัการเลื่อนวันอบรม หรือ ไม่เปดิอบรมหลักสตูร หากมีผูส้มัครไมเ่ตม็จำนวนท่ีกำหนดไว้  
2. หากมีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรม จะต้องทำการโทรแจ้งยกเลิกกับเจา้หน้าท่ีของสมาคมทราบล่วงหน้า 10 วัน 

ก่อนการอบรม หากไม่แจ้งตามกำหนดท่านจะ  ต้องชำระค่าฝึกอบรมเต็มจำนวน 

หากมขีอ้สงสยักรณุาตดิตอ่  
คุณณฏัฐมนภรน์ ชีววิภาส (ปัท) มอืถือ : 087-931-5303  หรือ 02 579 0787 อีเมล์ : ar@ar.or.th     

หมายเหต ุ 
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                กอ่นเขา้ร่วมอบรม 10 วัน เพือ่ยืนยนัสิทธิ์ในการเขา้รว่มอบรม  
 

กรุณากรอกท่ีอยู่และท่ีอยู่ของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือใช้ออกเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย (อย่างชัดเจน) 
 

ชื่อองค์กร :               
ท่ีอยู่ :                        
                                เลขประจำตัวผู้เสียภาษี        
 

** ท่านสามารถกรอกเอกสารการลงทะเบียนและส่งมาทาง E-mail : ar@ar.or.th ** 
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