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เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PDPA in Practice for Management #2

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตร กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม
ตามที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researchers of Thailand) จัดตั้งขึ้น
ในประเทศไทยในปี 2526 เพื่ อช่ วยกัน ดำเนิ น การวิจัย และให้ เป็ น องค์ กรที่ มี ความคล่ อ งตั ว ในการบริห ารงานเพื่ อ
ช่วยเหลือหน่วยงาน และนักวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยมีเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ให้การสนับสนุน ทั้ งนี้ทาง
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมเชิงวิชาการตามแผนที่วางไว้สำหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ย วข้องทางสั งคมศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ ซึ่งเป็น ส่ ว นหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ในการนี้ ท างสมาคมนั ก วิ จั ย แห่ ง ประเทศไทย ตระหนั ก ถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มและแนวทาง
ดำเนิ นการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดอบรม
หลักสูตร PDPA in Practice for Management #2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทฤษฎี ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ การ
คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล อาทิ การตีความ สิทธิ หน้าที่ พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้าน
นโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมิน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรี ยนเชิญผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
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 เพื่อทำการลงทะเบียนและยืนยันการ
เข้าร่วมอบรบหลักสูตรดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากท่านด้วยดี
ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์)
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
สานักงานเลขาธิการสมาคมนักวิจยั แห่งประเทศไทย
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี ฝ่ ายประสาน 087 931 5303 หรือ 02 579 0787
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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 โดยเปนกฎหมายที่มีความสอดคลองกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และ
จะมีผลบังคับใชงาน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วัตถุประสงคการฝกอบรม
1. เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรูและความเขาใจ ในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ใหผูเขารวมอบรมมีความรูและความเขาใจในมาตรการที่จำเปนตองนำมาใชงานกับองคกร
2. เพื่อใหผูเขารวมอบรมเข าใจแนวทางในการนำไปใช งานในองคกรเพื ่อรองรั บการดำเนิน งานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
3. เพื่อใหผูอบรบรมในงานที่เกี่ยวกับการจัดการและบริหารขอมูลมีความเขาใจในบทบาท หนาที่การ
ทำงาน ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เปนแนวทางในการปรับใชในองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขารวมอบรมจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ นิยามสำคัญ การตีความ สิทธิ หนาที่ การบังคับใชและบทลงโทษ
2. ผูบริหารและบุคลากรขององคกรที่เขารวมอบรมจะมีความรูความเขาใจเบื้องตนเพื่อเตรียมความพรอมใน
การจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ การวิเคราะหความเสี่ยง และการเตรียมการอื่น ๆ ที่จำเปนเพื่อใหองคกร
ปฏิบัติการใหสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
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3. ผูบริหารและบุคลากรขององคกรที่เขารวมอบรมจะมีความตระหนักรูในแนวทางการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เป ด เผยข อมู ล ส ว นบุ คคลอย า งมี ความรับ ผิ ดชอบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ของข อ มูล และความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
กลุมเปาหมายผูเขารวมอบรม
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีการเก็บ รวบรวม ใช เปดเผย ขอมูลสวนบุคคล
กำหนดการอบรม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล สําหรับงานบริหาร
PDPA in Practice for Management #2
09.00 – 09.30 น.
09.-30 - 10.30 น.
10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

ผูบริหารสมาคมฯ กลาวเปดการอบรม กลาวถึงวัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักกฎหมาย ขอบเขตและผลกระทบของพระราชบัญญัติ คุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. 2562 ตอการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
พักรับประทานอาหารวาง
เหตุทางกฎหมายในการเก็บ รวบรวม ใชและเปดเผย ขอมูลของพนักงาน ลูกคาและผูที่มี
สวนเกี่ยวของ (lawful basis for processing)

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.30 - 14.30 น.

หนาที่และความรับผิดชอบขององคกร ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารวาง

14.45 – 16.00 น.

แนวทางเพื่อวางแผน เตรียมการ และนำไปสูการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการ
จั ดเก็ บ รวมถึ งบริ ห ารขอมูล เพื่อรองรับ การปฏิบ ัติและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

ดร. เอกลักษณ์ อิสระมโนรส
Ekkalak Issaramanoros (Ph.D.)
โทรศัพท์ : (+66) 86 341 9559
อีเมล : ekkalak.issara@gmail.com

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า
ปริญญาเอก วท.ด. (ธุรกิจ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ปริญญาโท วท.ม. (ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ)
2.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2554
ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี พ.ศ. 2550
1.

ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
ประกาศนียบัตรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สาหรับหน่วยงานภาครัฐ : 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 ทา ง า น
ปั จจุบัน

กรรมการผูจ
้ ัดการ และทีป
่ รึกษาด้านข้อมูล

บริษัท Data DRIV จากัด
ปั จจุบัน

ทีป
่ รึกษาด้านข้อมูล

บริษัท ACIS Professional Center จากัด
พ.ศ. 2563

ั
น ักวิจ ัยหล ังปริญญาเอกศกยภาพสู
ง

่ ตวรรษที่ 2 (C2F), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการสร ้างเสริมพลังจุฬาฯ ก ้าวสูศ
พ.ศ. 2563

ห ัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
และ ผูบ
้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระด ับสูงระด ับกรม (DCIO)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ
่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน),
กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2561

่ เสริมเศรษฐกิจดิจท
่ เสริมเมืองอ ัจฉริยะ
ห ัวหน้างานสง
ิ ัล ฝ่ายสง

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล (depa), กระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. 2555

ห ัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย (MIAT)

พ.ศ. 2555

ห ัวหน้าศูนย์ระบบสารสนเทศ

โรงเรียนนานาชาติบริตช
ิ โคลัมเบีย (BCISB)
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2550

วิศวกรความมน
่ ั คงปลอดภ ัยเครือข่ายและสารสนเทศอาวุโส
่ จากัด (มหาชน) (DTAC)
บริษัท โทเทิล
่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน
Information Security Incident Analyst
บริษัท ไอ-ซีเคียว จากัด

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ง า น ที่ ป รึ ก ษ า
ธนาคารออมสิน (GSB)

- โครงการจ ้างทีป
่ รึกษากาหนดนโยบายและ
มาตรฐานด ้านการกากับดูแลข ้อมูลธนาคาร
บริษัท ปตท. น้ ามันและการค ้าปลีก (PTT OR)
- โครงการจัดทานโยบายกลยุทธ์และพัฒนาระบบ
กากับดูแลข ้อมูลองค์กร
่ วชาญภายนอกเพือ
บริษัท ข ้อมูลเครดิตแห่งชาติ (NCB)
- โครงการจ ้างผู ้เชีย
่ จัดทาแนว
ทางการกากับดูแลข ้อมูล (Data Governance)
ตามกรอบของหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล และกฎหมาย
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
- โครงการปรับเปลีย
่ นข ้อมูลและข ้อมูลเปิ ดภาครัฐ
สิง่ แวดล ้อม (MNRE)
ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม ตามกรอบ
ธรรมาภิบาลข ้อมูลภาครัฐ
สานักงานปลัดกระทรวงดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและ
- โครงการจัดทาแผนตามพระราชบัญญัตก
ิ ารรักษา
สังคม (สานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพือ
่ สนับสนุนการ
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ)
ดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

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
พ.ร.บ. คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Enabling Data Governance and Data
Management Framework for Digital Governance
พ.ร.บ. คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
Data Governance Framework Workshop
Data Governance Review
Data Governance Workshop
New Normal and After Covid19 preparation

่ นัล เซ็นเตอร์
บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน
บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง่ : ETE
Cyber Defense Initiative Conference: CDIC2020

การท่าเรือแห่งประเทศไทย : PAT
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย: TAT
การประปาส่วนภูมภ
ิ าค: PWA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครือ
่ งประดับ
่ งค์กรดิจท
การจัดทาธรรมาภิบาลข ้อมูล สูอ
ิ ัลทีย
่ ั่งยืน
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
GIT TALK : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
พลิกวิกฤติเป็ นโอกาสสร ้างทางรอดด ้วย Digital
Technology
เครือ
่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Data Governance Review
การท่องเทีย
่ วแห่งประเทศไทย: TAT
Data Governance and PDPA implementation
บริษัท ข ้อมูลเครดิตแห่งชาติ : NCB

PDPA and Data Governance
The Competencies Essential for Digital Workforce
Digital Technology & Innovation in Disruption Era
Data Governance Framework and Guideline
Data Governance and Data Management
(หลักสูตร พ.ร.บ. คุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย : PAT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี
ดรุณสิกขาลัย มจธ. : DSIL
Cyber Defense Initiative Conference: CDIC2019
่ นัล เซ็นเตอร์
บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน

Dell Technologies & NVIDIA Intelligent Video
Analytics Innovation Day, Bangkok
Data Governance Framework and Guideline
่ นัล เซ็นเตอร์
บริษัท เอซิส โปรเฟสชัน
Data Governance and Implementation
ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Data Governance Framework and Guideline
Cyber Defense Initiative Conference: CDIC2018
Data Governance and Implementation
ธนาคารแห่งประเทศไทย : BOT
Data Governance Framework and Guideline
การรถไฟแห่งประเทศไทย : SRT
5G Technology in Thailand
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล : depa
Technology & Innovation Education in Digital era โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
Innovation and Technology Management
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย (ปริญญาตรี)
Information Technology Management
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย (ปริญญาตรี)
Google Apps: G Suite
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
Mobile Learning with Adobe Captivate
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
Data Security Analytics with ArcSight
บริษัท ไอ-ซีเคียว
AI Disruption

ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร / ง า น วิ จั ย
The construction and testing of a prototype of Turbo jet engine for LPG fuel system to
2020 be used as a teaching media

The 12th NPRU National Academic Conference

2018
2018
2017
2010

Auto Mechanic Students' Perceptions and Readiness toward Mobile Learning in Thailand

International Journal Interactive Mobile Technologies

Mobile Gamification Framework: A case study of Vocational Education in Thailand

Asia-Pacific Conference on Education, Teaching & Technology

บทความการศึกษานวัตกรรมที่ Food Valley at Wageningen University, Netherlands

CUTIP website, Chulalongkorn University

A Secure Proxy-based Protocol Supporting User Anonymity

National Conference on Information Technology

สมาคมนักวิจยั แห่งประเทศไทย
เลขที่ 196 อาคาร วช.8 ชัน้ 2 สานักงานการวิจยั แห่งชาติ พหลโยธิน จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02 597 0787 , 087-931-5303 โทรสาร 02 597 0801 Website: www.ar.or.th E-mail: ar@ar.or.th

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม
PDPA in Practice for Management #2
วันที่ 26 มกราคม 2565
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
.....................................................................................................................................................
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………...........................................................................................................
ตำแหน่ง ......................................................... องค์กร ............................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ ........................................ Email .............................................................................................................
หมายเหตุ : หากกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานกลับมาทางโทรสารหรือ Email

ส่วนที่ 2: ค่าใช้จา่ ยและการชำระเงิน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร สมาชิกสมาคมนักวิจัยฯ 5,600.00 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)
เงือ่ นไขการชำระเงิน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร : ส่งหลังฐานการโอนเงินมาทาง E-mail : ar@ar.or.th
(โปรดระบุที่อยูแ่ ละที่อยู่ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ออกเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย)

ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 069-2-55518-8
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 3000 194 764 สำนักงานใหญ่
2. กรณีชำระเป็นเช็ค : ชำระค่าอบรมเป็นเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย”
เงือ่ นไขการเปลีย่ นแปลง
1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเลื่อนวันอบรม หรือ ไม่เปิดอบรมหลักสูตร หากมีผสู้ มัครไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
2. หากมีความประสงค์ขอยกเลิกการเข้าร่วมอบรม จะต้องทำการโทรแจ้งยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมทราบล่วงหน้า 10 วัน
ก่อนการอบรม หากไม่แจ้งตามกำหนดท่านจะ ต้องชำระค่าฝึกอบรมเต็มจำนวน
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาติดต่อ
คุณณัฏฐมนภรน์ ชีววิภาส (ปัท) มือถือ : 087-931-5303 หรือ 02 579 0787 อีเมล์ : ar@ar.or.th
หมายเหตุ
- ผูเ้ ข้าอบรมต้องได้รบั การฉีด Vaccine COVID – 19 อย่างน้อย 1 เข็ม

- ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร PDPA in Practice for Management #2 และชำระค่าหลักสูตร
ก่อนเข้าร่วมอบรม 10 วัน เพือ่ ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม
กรุณากรอกที่อยู่และที่อยู่ของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้ออกเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย (อย่างชัดเจน)
ชื่อองค์กร :
ที่อยู่ :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
** ท่านสามารถกรอกเอกสารการลงทะเบียนและส่งมาทาง E-mail : ar@ar.or.th **

