
PDPA ยกระดับ ปรับพ้ืนฐาน จับมือทํา 

นําไปสู่การ 

Workshop Plus Consult (Hybrid) | 8,15 August 2022 | 09:00 – 16:00

ตามคําเรียกร้องกับหลักสูตรกับ

หลักสูตร PDPA Workshop ที่เน้นจบัมอืทาํ

ให้เคร่ืองมือทีท่า่นนาํไปใช้ได้จริง คุ้มค่า เพราะ

คุณจะทาํได้จริงเหมอืนม ีConsult ใกล้ตัว 

เรียนรู้กับวิทยากรทีม่คีวามเชี่ยวชาญ และ 

ประสบการณจ์ริง

> > >

Implement

คุณศุภกร เผ่าดี
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา & วิทยากร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์, 
กฎหมายแรงงาน-แรงงานสัมพันธ,์  

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA)

Who is this
Course for?
ผู้ทํางานทกุๆสายงาน

ที่ต้องการใช้ PDPA

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์

การเข้าอบรมของกลุ่ม

บริษัทที่ปรึกษา
Step by Step



→ Update สถานการณ์ปัจจุบันของ PDPA ในประเทศไทย
→ ภาพรวม / สาระสําคัญของ PDPA เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ
→ หลักพ้ืนฐานกฎหมาย สําหรับการประมวลผล ท่ีไม่ต้องขอ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
→ ภาพรวมของการจัดการองค์กร ในกิจกรรมท่ีองค์กรมี

การควบคุมภายใต้ PDPA

(ภาคบ่าย) จับมือทาํ….Learning by Doing
→ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทํา Data Policy

• ประกาศคําชี้แจงเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล & นิยามศัพท์

เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับ PDPA ภายในองค์กร
• กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบการนําข้อมูลส่วน

บุคคลมาใช้งานภายในองค์กรของทุกหน่วยงานบน
หลักของงานท่ีเกิดขึ้น 3 ช่วงเวลา “ก่อน / 
ระหว่าง / หลัง”

• สอนวิธีการนําเครื่องมือไปใช้ในการสํารวจ Data 
Flow Mapping

• มอบหมายงาน สําหรับการเรียนในครั้งถัดไป

Day 2 (ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20)

(ภาคเช้า) จับมือทาํ….Learning by Doing (ภาคต่อ)
→ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทํา Data Flow

• ตรวจสอบผลการสํารวจ Data Flow Mapping เพ่ือปรับแก้ไขและยืนยัน
ความถูกต้องโดยแบ่งตามประเภทของ เจ้าของข้อมูล 
1) เจ้าของข้อมูลท่ีอยู่ในสถานะ “ผู้มาติดต่อ” 
2) เจ้าของข้อมูลท่ีอยู่ในสถานะ “ผู้สมัครงาน” 
3) เจ้าของข้อมูลท่ีอยู่ในสถานะ “พนักงาน” 
4) เจ้าของข้อมูลท่ีอยู่ในสถานะ “ลูกค้า” 
5) เจ้าของข้อมูลท่ีอยู่ในสถานะ “คู่ค้า”

(ภาคบ่าย) นําไปสู่การ Implement PDPA
→ Concept ในการ Implement RoPA (ตามมาตรา 39)

• การกําหนดความเสี่ยงของงานแต่ละประเภทบนพ้ืนฐานระดับ .... เล็กน้อยเบา
บาง ปานกลาง รุนแรง

• การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสํารวจ Data Flow Mapping สู่การจัดทําบันทึก
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูล Record of Processing Activity (RoPA)

• หลักการ Implement ข้อมูลของ Data Subject เพ่ือนําไปสู่การทํา 
Privacy Notice ตามประเภทของเจ้าของข้อมูล

ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 061-8214441

สมัครอบรม >>>

10,700

ทํา ไ ด้ จ ริ ง เ ห มื อ น มี  C O N S U L T

Day 1 (Virtual Classroom)

(ภาคเช้า) ยกระดับ ปรับพ้ืนฐาน ความรู้ PDPA

สมาชิก

12,840
ผู้สนใจทัว่ไป

(ราคารวม Vat) (ราคารวม Vat)

สามารถเข้าได้ 2 คน
(ท้ังการอบรม 2 วัน)



มาตรการการอบรม นอกสถานที่
ช่วงโควิด 19

สถานที่จัดการอบรม

โรงแรมท่ีมีมาตรการ ท่ีผ่านการรับรองจาก
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านมาตรฐาน SHA 
Extra Plus มีความปลอดภัย สถานท่ี
ถ่ายเท ระบบปรับอากาศห้องจัดเลี้ยงแยก
กับห้องพัก 

มาตรการโควิด
สมาคมฯ ปฎิบัติตามมาตรการ แนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและแนวทางคัดกรองโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ท้ัง เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ วิทยากร,ผู้ช่วยวิทยากร และ
ผู้เข้าอบรบทุกท่าน ดังน้ี

• ได้รับวัคซีนโควิด 19 ไม่น้อยกว่า 2 เข็ม (เข็มบูสเตอร์กรณี ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาม)

• ได้รับการตรวจโควิด (ATK) โดย มีการส่งผล (ภาพ ATK ท่ีใช้ตรวจ) ให้แจ้งกับ 
PMAT ก่อนวันงาน 1 วัน 

กรณีรัฐบาลประกาศไม่ให้จัดงาน ณ ช่วงเวลาดังกล่าว

NOVOTEL Bangkok 
Sukhumvit 20

สมาคมฯจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงการอบรม ตามความเหมาะสม

*หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดจะแจ้งภายในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565

100% Safe

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการปรับเปล่ียนแนวปฎบิัติมาตรการ

ดังกล่าวตามคาํส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ไวรัสโคโรนา 2019
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