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วันน เวลลา และสสสถานท่ี

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. 
(เป�ด Login 08.00 น.)

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 19 ต.ค. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

วิททยากกร
ดร.สุพจน� นาคสวัสด์ิ
วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล
ผูเขียนหนังสือดานการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกวา 10 เลม

เตรียมความพร�อม

การบังคับใช�
กฎหมายคุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคล
ด�วยกรณีศึกษาและฝ�กปฏิบัติ
PDPA in Action with 
Case Study & Workshop

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

• หลักสูตรน้ีจะชวยใหทุกองคกรเตรียมพรอมรับมือกับ
พ.ร.บ.คุมครองขอมลูสวนบุคคลท่ีจะใชบงัคับในป 2565 
ไดอยางมั่นใจ

• มาเรียนรูและทําความเขาใจกับหลักสูตร “PDPA in 
Action with Case Study & Workshop” ตามโมเดล
การเรียนรูแบบ 70:20:10 ที่เนนการฝกใหทานไดปฏิบัติ
จริง ๆ ผานกิจกรรม 2 Case Study & 11 Workshop 
(70), การแนะนํา/Coach จากวิทยากร (20) และหนังสอื 
“105 ปญหา...ปุจฉา-วิสัชนา PDPA” (10)

แจกฟรี (Free)

หนังสือ “105 ปป�ญญหหหา……
ปปุจุฉฉา-ววิิสชันนา PPDDPA””
เขียนโดย ดร.สุพจน� นาคสวัสดิ์

100 แบบบฟฟฟอรร�มม
ท่ีจําเป�นตามกฎหมาย PDPA

PDPPA Chheeeckklisstt 
สําหรับตรวจสอบ

สภาพป�จจุบันขององค�กร

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน

รุ�นท่ี 22
มอบวุฒิบัตร



หัวข�อการฝ�กอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เตรียมความพรอมการบังคับใชกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลดวยกรณีศึกษาและฝกปฏิบัติ รุนท่ี 2” (วันท่ี 26 ต.ค. 2564)

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

 สาระสําคัญของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 11 ปญหาท่ีเขาใจผิดกันอยู
 สิ่งท่ีบริษัทตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
กฎหมาย PDPA

 กรณีศึกษา (Case Study)
Case Study 1 การวิเคราะห “ความสอดคลอง” ของ

กิจกรรมตาง ๆ ที่บริษัททําอยูในปจจุบัน
ตามหลักกฎหมาย PDPA

Case Study 2 การจัดทําการไหลของขอมูล (Data Flow) 
เพ่ือจัดทํานโยบายหรือแนวปฏิบัติการ
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลในบริษัท

 ฝกปฏิบัติ (Workshop)
Workshop 1 การจําแนกขอมูลสวนบุคคล
Workshop 2 การเก็บขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลที่สาม
Workshop 3 การอางฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
Workshop 4 การแจงการประมวลผลขอมูลใหกับพนักงาน

หรือเจาของขอมูล

Workshop 5 การขอความยินยอม
Workshop 6 การปฏิเสธการใชสิทธิของพนักงาน

ในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
Workshop 7 การจัดทําสัญญาประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล
Workshop 8 การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหกับ

บุคคลภายนอก
Workshop 9 การโอนขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน/

ลูกคาไปตางประเทศ
Workshop 10 การแตงตั้งเจาหนาท่ีคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล
Workshop 11 การจัดการเม่ือขอมูลสวนบุคคลร่ัวไหล

 Pre-test/Post-test ดวยโปรแกรม Kahoot

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


