
         หลักสูตร  เทคนิคการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA COMPLIANCE RISK MANAGEMENT) 
 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตาม
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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “เทคนิคการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล” 

(PDPA COMPLIANCE RISK MANAGEMENT) 
อบรม Online ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วนั 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลกระทบต่อการประกอบการของกิจการต่างๆ ในเชิง
ของความเสี่ยงที่เกิดใหม่ ไม่คุ้นเคย ขณะที่บทลงโทษมีความรุนแรง และมีโอกาสที่จะเกิดการละเมิด ซึ่งสร้าง
ความเสียหายให้กับกิจการ การค้นหา ระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยงของความเสี่ยงด้ านการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ต้องมีความเข้าใจ และเทคนิคการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการควบคุมภายในที่แตกต่างจากเดิม 
รวมถึงส่งผลให้องค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงาน โครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับให้ชัดเจน  
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับม้าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565    
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจรูปแบบและประเด็นความเสี่ยงสำคัญซึ่งเป็นความ

เสี่ยงเกิดใหม่ตามกฎหมาย PDPA  
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบแนวทางการจัดวางการบริหารความเสี่ยงในการกำกับการปฏิบัติ

ภายในให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ 
2.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทของงานควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บนฐานความเสี่ยงเกิดใหม่นี้ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
 

3. ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 
  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1) หลักการและขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
2) ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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2.1 การจัดทำ NEW RISK UNIVERSE 
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ 
2.3 COMPLIANCE RISK-STRATEGIC MAPPING 
2.4 การจัดทำ RISK MATRIX 
2.5 การจัดทำ RISK-CONTROL MATRIX 

3) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการควบคุมภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ตาม COMPLIANCE AUDITING 

4) การแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในในฐานะ 3rd LINE กับ 
COMPLIANCE UNIT ในฐานะ 2nd LINE 

5) การจัดทำแผนตรวจสอบ ในลักษณะ INTEGRATED ASSURANCE ระหว่างงานตรวจสอบ
ภายในกับ COMPLIANCE UNIT 

6) ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพื่อประเมินศักยภาพของการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  

7) การบริหารความเสี่ยง PDPA RISK ร่วมกับกิจการในห่วงโซ่อุปทาน  
8) รูปแบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการกำกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน   40  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
2) ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายทรัพยากร

บุคคฝ่ายพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ฯลฯ  
3) เจ้าของกิจการ 
4) เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ 
5) ผู้สนใจทั่วไป 

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม Online ผ่านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 
*วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 3,900.-บาท  
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9. วิทยากร 
  อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ 
 
10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

 
11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

 
  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  
Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   
ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

 

  การชำระค่าธรรมเนียม    
ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-
023397-2   และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไป
ยัง acc-siripattana@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการ
ชำระเงินเพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
mailto:acc-siripattana@nida.ac.th
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ตารางการฝึกอบรม 
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วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1) หลักการและขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
2) ประเด็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล 

13.00 – 16.00 น. 

3) วัตถุประสงค์และขอบเขตของการควบคุมภายใน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม COMPLIANCE AUDITING 

4) การแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในใน
ฐานะ 3rd LINE กับ COMPLIANCE UNIT ในฐานะ 2nd LINE 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

5) การจัดทำแผนตรวจสอบ ในลักษณะ INTEGRATED ASSURANCE ระหว่าง
งานตรวจสอบภายในกับ COMPLIANCE UNIT 

6) ตัวชี้วัดความเสี่ยง เพ่ือประเมินศักยภาพของการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

13.00 – 16.00 น. 

7) การบริหารความเสี่ยง PDPA RISK ร่วมกับกิจการในห่วงโซ่อุปทาน  
8) รูปแบบรายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงการ

กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช่วงเช้า 15 นาที 
  14.30 – 14.45 น. พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


