www.hrcenter.co.th

INTRODUCTION
AND AWARENESS
OF ISO 27701:2019
(Privacy Information
Management System : PIMS)
About this course
ระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO 27701:2019
เป็นระบบการจัดการทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้เป็นกรอบการปฏิบตั ิ
เพื่อให้องค์กรสามารถน�ำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผล
ได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น GDPR
และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ระบบ ISO 27701:2019 เป็นส่วนต่อขยายของระบบ
การจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013
เพือ่ ช่วยให้องค์กรทีม่ รี ะบบ ISO 27001:2013 อยูแ่ ล้วสามารถ
เพิ่ ม เติ ม ในการรั ก ษาความปลอดภั ย และคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล และปฏิบตั ไิ ด้สอดคล้องกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรนีจ้ ะแนะน�ำถึงความเป็นมาของ ISO 27701:2019
ความสอดคล้องต่อกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล เช่น GDPR และ
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การอธิบาย
ภาพรวมของ ISO 27701:2019 และความเกี่ยวข้องต่อ ISO
27001:2013 การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการขอการรับรอง
หลั ก สู ต รนี้ จึ ง เหมาะส� ำ หรั บ องค์ ก รทั้ ง ที่ ต ้ อ งการน� ำ
ISO 27701:2019 ไปปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรอง หรือเพียงแค่
น�ำมาใช้เป็นกรอบส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ขอการรับรองก็สามารถท�ำได้

รุ่นที่ 3

เรียน
ออนไลน์
ผ่านโปรแกรม

มอบวุฒิบัตร

Course Participants
�
�
�
�
�

Compliance Personnel
IT Professionals and Practitioners
DPO
PII Controller and PII Processor
Interested Educators and Other Professionals

วิทยากร

อาจารย์พิชัย เอี่ยมธนาอนันต์

Education and Qualification
yyMaster of Science Program in Chulalongkorn University
yyBachelor of Science Program in Environmental Science and
Technology, Mahidol University
Achievement
Data Privacy Instructor
ISO 27001 Auditor
yyElectronic Factory
yyInsurance Business
yySecured Printing Business yyInternet Provider Business
yyInsurance
yyElectronic Factory
yyLogistic
yyHospital
Software Security Instructor
ISO 27001 Implementer
yyPayment Gateway
yyGovernment - Ministry
yyAirline
yyBank
yyBank
yyReal Estate
yySoftware House
ISO 27001 Instructor
Digital Transformation Instructor
yyIT Distributor Business

วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น.
(เปิด Login 08.00 น.)

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
อัตราค่าอบรมท่านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาช�ำระค่าฝึกอบรมภายในวันที่ 24 ม.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

Course Outline
TIME

TOPIC

09:00 – 10:00 Introduction of ISO 27701:2019 (Privacy Information Management System : PIMS)
10:00 – 10:30 กฎหมายขอมูลสวนบุคคลและความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
Coffee break 15 minutes
10:45 – 12:00 ความสัมพันธระหวาง ISO 27701:2019 และ ISO 27001:2013
Lunch break 60 minutes
13:00 – 14:30 ภาพรวมของขอกําหนด ISO 27701:2019
Coffee break 15 minutes
14:45 – 15:15 ภาพรวมของขอกําหนด ISO 27701:2019 (ตอ)
15:15 – 15:45 แนวทางการนําไปใช ในองคกรและการเตรียมการรับรอง
15:45 – 16:30 สรุปและตอบขอซักถาม
หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “Introduction and Awareness of ISO 27701:2019 รุ่นที่ 3” (วันที่ 31 ม.ค. 2565)
1. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

2. *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท์ ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................
ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
กรุณาชําระค่าฝกอบรมก่อนวันงาน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน
 เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝกอบรม
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม
บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชิกหรื อสํารองที�น� ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

