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08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

โดย นางสาว รื่นวดี สุวรรณมงคล (เลขาธิการ ก.ล.ต.)
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ (คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย)

09.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาเรือ่ง “DPO กับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล” 

09.20 น. พิธีเปิดงาน
09.30 น. วิสัยทัศน์และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

10.00 น. พิธีมอบรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น (PDPA Awards 2020 – Best Practice) 

10.30 น. รับประทานอาหารว่าง / เริ่มเปิดคลินิกให้ค าปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

09.40 น. ปาฐกถา: Sponsor Cornerstone (Microsoft) โดย ธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ุ 

10.45 น. การอภิปรายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนการเตรียมความพร้อมกอ่นการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

นายก าพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กรส านกังาน ก.ล.ต.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อ านวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ
เข็มจริยา ธีรพงษ์ DPO และ ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับการปฏบิตัิงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
ด าเนินรายการโดย ดร. ภัทรวรรณประสานพานชิ ACIOA Thailand Councilor

นาย ภุชพงค์ โนดไธสง รักษาการเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล
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13.00 น. เสวนาเรื่อง “ทางปฏิบัติของ PDPA ออกแบบได้”

ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพฒันา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.รองศาสตราจารย์ ดร. พัฒนาพร โก
วพัฒนกจิ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์ 3. ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล 4. ดร. ภูมิศิริ ด ารงวุฒิ 5. ดร. ปิติ เอี่ยม
จ ารูญลาภ 6. ดร. ชวิน อุ่นภัทร  7. นางสาวฐิติรัตน ์ทิพย์สัมฤทธิ์กลุ 8. นายโมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ 9. นายอนันต์ โซนี่
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

13.45 น. เปิดตัวแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Thailand Data Protection guidelines 3.0) 

1. ดร. ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ผู้อ านวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
2. นายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ ประเทศไทย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
3. นางสุนทรีย์ ส่งเสริม ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

15.15 น. เสวนาเรื่อง “Business Functions - ความท้าทายของ DPO กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
1. นายศุภวัฒก์ ศรีรุ่งเรือง บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด
2. นายปรามาศ ขวัญชื่น บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากัด
3. นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จ ากัด
4. ดร. ปริญญา หอมเอนก บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซ็นเตอร์ จ ากัด
5. นายสมศักด์ิ ศิริชัยนฤมติร ชมรมวาณชิธนกจิ สมาคมบริษทัหลักทรัพย์ไทย
6. นางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กบิบนิส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด
ด าเนินรายการโดย ดร. ชวิน อุ่นภัทร

16.30 น. กล่าวปิดงาน
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17.00 น.
นายก าพล ศรธนะรัตน์
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร และเจ้าหน้าทีคุ่้มครองข้อมูลส่วนบคุคล ส านักงาน ก.ล.ต.

17.15 น. พิธีมอบรางวัล PDPA Awards (Compliance and Trailblazer Awards)

17.30 น. แนวทางการจัดต้ังชมรม DPO-CDO

18.00 น. Networking

นาย ภุชพงค์ โนดไธสง รักษาการเลขาธิการส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

กล่าวต้อนรับ 

ดร. ศักด์ิ เสกขุนทด กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation สมาคม ACIOA


