
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training Program for 2 days  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 (Personal 

Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) ถูกออกแบบมาด้วย
หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับกฎหมายสากลหลายฉบับอย่าง 
กฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป ท่ีมุ่งคุ้มครองและรักษาสิทธิใน
ความเป็นส่วนตัวทางข้อมูลของบุคคลอย่างแท้จริง  

 

องค์กรทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องมี “บุคลากรท่ีมีความเข้าใจ”  
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือ
ป้องกันความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ 
(Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความ
พร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีก่อให้เกิด
แนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคล
หรือองค์กร 

เพ่ือรับวุฒิบัตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

ICDL WORKFORCE 

Develop the skills 

needed to manage 

and process personal 

data in the context of 

GDPR. 

“ 

” 

trisacademy@tris.co.th 

www.tris.co.th 

INTERNATIONAL CERTIFIED PROGRAM 

หลักสูตรฝึกอบรมและประเมินทักษะ 

 

สถาบันฯ ให้ความส าคัญ และเฝ้าระวังกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

เป็นส าคัญ โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตามขนาดของพ้ืนท่ีเพ่ือลดความแออัด พร้อมด้วยมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มข้น 

ท้ังบุคลากรและสถานท่ีจัดฝึกอบรมเพ่ือสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รวมท้ังการรักษาระยะห่าง (Distancing) ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มท่ี 

 

วิทยากร 

ดร.ชัยยุทธ์ ช านาญเลิศกิจ 

ท่ีปรึกษา TRIS Digital Academy 

ประธานผู้ก่อต้ัง know-edge.org 

Ph.D. in Good Governance Development 

Leader with Practical Experiences in 

Good Governance/Digital 

Transformation and Innovation 

สามารถ Scan เพ่ือดูรายละเอียด 

Course Syllabus 

mailto:trisacademy@tris.co.th


 

ส่ิงท่ีจะได้เรียนรู้ 

• ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• หลักการส าคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล (บทบาท การละเมิด และการรับผิด)  
• บทบาท หน้าท่ีขององค์กรต่อการก ากับดูแลข้อมูล

ขององค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมาย  
• แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

 

 

Data Protection โมดูลใหม่ล่าสุดของ 
ICDL ท่ีออกแบบมาเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะดิจิทัลเพ่ือการท างานแห่งอนาคต 

ส่ิงท่ีจะได้รับ 
• การฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ร่วมกับการใช้ศัพท์เทคนิค

ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็น 

• การสอบผ่านระบบออนไลน์มาตรฐานของ ICDL  

ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ 

• มีเอกสารประกอบให้อ่านก่อนสอบ 

• ในวันสอบรับสิทธ์ิในการประเมิน (Assessment) ก่อน
สอบจริง และรับสิทธ์ิการสอบวุฒิบัตร (Certification 

Test) 1 คร้ัง เพ่ือประเมินรับวุฒิบัตร 

• ผู้สมัครต้องขอสอบภายใน 2 เดือน (ตามปฏิบัติ 

การจัดสอบท่ีก าหนด)  
• เม่ือต้องการสอบต้องแจ้งผู้จัดล่วงหน้าตามท่ีก าหนด 

• การสอบวุฒิบัตรผู้สอบจะต้องได้คะแนน 75% ข้ึนไป 
จึงจะถือว่าสอบผ่านตามมาตรฐานของ ICDL และ
ได้รับวุฒิบัตร ICDL Data Protection Certificate 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด  
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ช้ัน 18 ห้อง 1-4, 4A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี 0105536041711 

Course Fee:  18,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7%)  
(รวมค่าทดสอบประเมินทักษะ ICDL Data Protection) 

Early bird สมัครภายใน 23 สิงหาคม 2564 

ได้รับส่วนลด 15% เป็น 15,300 บาท เท่าน้ัน 

09.00-16.00 

ห้องจามจุรี 1 ช้ัน M โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส  

21-22 กันยายน 2021 ก าหนดการสอบ ICDL Data Protection 

• 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   
หรือ 13.00-16.00 น. (แจ้งสอบภายในวันท่ี 24 ก.ย. 64) 

• 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  
หรือ 13.00-16.00 น. (แจ้งสอบภายในวันท่ี 8 ต.ค. 64) 

 

สถานท่ีสอบ : TRIS Digital Academy ทริส คอร์ปอเรช่ัน 
ศูนย์สอบอย่างเป็นทางการ (Accredited Test Centre) 

ตามมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL 

Register here 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

 Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณพลอยณิชชา T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวนั
ฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วนั  
ส่ังจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” หรือ โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาส านักงานใหญ่ สีลม  
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขท่ี 101-468967-1  
ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th  

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  
ก าหนดการและ/รูปแบบการจัดอาจมีการเปลีย่นแปลง โดยผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

mailto:trisacademy@tris.co.th

