
020-263-788 | 091-234-5669 | 065-9564-049 |      hrod4@topprobooking.com |     @HRODTHAI |    HRODTHAI

สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งไดที่ www.topprobooking.com

คอร์สน้ีเหมาะสมกับใคร?
ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /
ฝ่ายบุคคลHR/พนักงานหรือผู้ท่ีสนใจและผู้ท่ีต้อง
การ Update ความรู้เก่ียวกับหลักกฎหมาย
ของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน

อดีตผู้พิพากษาศาลแรงงานสมทบฝ่ายนายจ้าง 
/อดีตกรรมการบริหารสมาคมการบริหารงานบุคคล 
(PAAs) / อดีต–ปจัจุบัน วิทยากรบรรยาย 
ด้าน HRM & HRD

อาจารย์ พิชิต สุจริตจันทร 
ท่ีปรึกษาด้าน PDPA

เม่ือจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร 
รับรองจากสถาบัน Toppro

รับใบประกาศนียบัตร

หลักการและเหตุผล
             หลักสูตรน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือ Upskill การบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล (HRM) และให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานใน
ฝ่าย HR เก่ียวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 ให้สามารถวางแผนและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
(เก็บ/ใช้/เปดิเผยข้อมูล) รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สมัครงานในกระบวนการจัดหางานอีกด้วย รวมถึงรายการ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้ HR รักษามาตรการรักษาความปลอดภัย
ภายในบริษัทอีกด้วย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติลงมือลองทํา HR 
PDPA Workshop ร่างนโยบายและแบบฟอร์มบริหาร PDPA 
สําคัญ ๆ อีกด้วย

            1) ความเข้าใจเก่ียวกับ PDPA ในงาน HRM
   2) ส่ิงท่ีต้องบริหารงาน HRM สําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของ
พนักงานให้สอดคล้องกับ PDPA
   3) วิธีขอคํายินยอมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
   4) โครงสร้างหัวข้อปจัจัยท่ีจะต้องกําหนดไว้ในนโยบายและ
แบบฟอร์มPDPAท่ีสําคัญ

ส่ิงท่ีผู้เรียนจะได้รับ



websitewww.hrodthai.com

หัวข้อการบรรยาย

รูปแบบการฝึกอบรม

ตัวอย่าง

ประกอบด้วย 9 รายการ

�� งานหลักๆของ HRM&HRD 10ล. 
+ SKAT ท่ีเก่ียวกับ PDPA

��
PDPA ท่ี HR ต้องรู้ และ
PDPA vs พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
ม.112 – ม.113

��
ประเภทลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลท่ี
ต้องใช้ในงาน HRM กับการบริหาร
ความยินยอมตามหลัก PDPA

�� การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลใน 
3 ลักษณะให้สอดคล้องกับ PDPA

�� การกําหนดผังงานหน่วยงานและ
กระบวนการบริหาร PDPA ในบริษัท

��
การกําหนดมาตรการรักษา
ความม่ันคงและปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

7.1) HR & Recruitment Privacy Policy
7.2) Data Processing Agreement – DPA
7.3) PDPA Regulation สําหรับพนักงาน
7.4) แบบฟอร์ม ท่ีสําคัญๆได้แก่ Consent Letter 
/ Data Subject Right Responding/Record of 
Processing Activity – ROPA / Data Breach Letter 

�� HR PDPA Workshop และ 
ตัวอย่าง  

หนังสือให้ความยินยอมในการเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ กับลูกค้าของบริษัท (บุคคลธรรมดา) ผู้มาติดต่องาน
/ ลูกค้า / คู่ค้า / ผู้สมัครงาน ”

     ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

     วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้หรือ

เปดิเผยข้อมูลฯ

     แหล่งท่ีมาของข้อมูล

     ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     การเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคล

��

��

��

��

��

��

��

��

��

    การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง

ต่างประเทศ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ผลการเพิกถอนความยินยอม

ช่องทางการติดต่อ

1) บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก 2) สอนฉบับจับมือทํา Step By Step

3) ถาม-ตอบ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) 4) มีตัวอย่างเอกสารประกอบพร้อมใช้ทันที
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ตัวอย่าง
เอกสารแสดงความยินยอม ผู้มาติดต่องาน

ตัวอย่าง



020-263-788 | 091-234-5669 | 065-9564-049 |      hrod4@topprobooking.com |     @HRODTHAI |    HRODTHAI

สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่งไดที่ www.topprobooking.com

websitewww.hrodthai.com

PDPA ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ี HR ต้องเจอ

สิทธิของผู้ให้คํายินยอมในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล มี 8 อย่างมีดังน้ี

     สิทธิขอถอนความยินยอม 
(Right to withdraw consent)

     สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
(Right to access)

     สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล 
(Right to data portability)

     สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปดิเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

��

��

��

��

     สิทธิขอให้ลบหรือทําลาย หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Right to erasure)

     สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
ช่ัวคราว (Right to restriction of processing)

     สิทธิในการดําเนินการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้
ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน (Right to rectification)

     สิทธิร้องเรียน (Right to lodge a complaint)

��

��

��

��

ตัวอย่าง
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10 ข้ันตอน การดําเนินการ PDPA ตามกฎหมาย

PDPA ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ี HR ต้องเจอ (ต่อ)
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10 ข้ันตอน การดําเนินการ PDPA ตามกฎหมาย (ต่อ)
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1. สมัครอบรมผาน www.topprobooking.com
2. กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนา 7-10 วัน
** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสช่ันแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 
** ท่ีอยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130  
(กรุณาแนบ ณ ท่ีจาย 3% และหลักฐานการชําระผาน www.topprobooking.com)

- พักเบรค (coffee break) | ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.30-14.45 น. 
- พักรับประทานอาหาร | กลางวัน 12.00-13.00 น.

หมายเหตุ : - เวลา 08:30-09:00 น. | ลงทะเบียน+ทําแบบทดสอบก่อนอบรม (Pre Test)

- เวลา 15:30-16:00 น. | ทําแบบประเมินผลแบบทดสอบหลังอบรม (Post Test)

www.topprobooking.com
ลงทะเบียนอบรมได้ท่ี

10 ข้ันตอน การดําเนินการ PDPA ตามกฎหมาย (ต่อ)

บริษัทท่ีไว้วางใจ ใช้บริการของเรา


