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 Day 1  November 24, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
09.00 – 09.20 น. กล่าวรายงาน โดย คุณกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร นายกสมาคมผู้ใช้ดิจทิัลไทย  
09.20 - 10.00 น. 

 

กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Diving Deep on Practical Privacy & Security in Action 
ข้อมูลนั้นมีค่ามหาศาล และมาพร้อมความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่ เมื่อโลกดิจิทัลทวีบทบาทและความสำคัญกับการดำเนินชีวิต
มากพอๆ กับ “โลกกายภาพ” ถึงเวลาที่ทุกองค์กรจะต้องใส่ใจในเรื่อง Privacy & Cybersecurity อย่างจริงจัง ไม่เพียง
เพราะกฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ แต่คือสิทธิและมาตรฐานขั้นพื้นฐาน องค์กรในฐานะของผู้ที่มีข้อมูลเหล่านั้นในมือ จะ
จัดการกับมันอย่างไร นับตั้งแต่จุดที่ได้ข้อมูลนั้นมาจนถูกลบ 
โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 

10.00 – 10.10 น พักรับประทานอาหารว่าง  

10.10 – 10.50 น. 

(40 นาที) 

 ปาฐกถา 1: Rising Up to the Challenges of Compliancy Prior Enforcement 
PDPA ก่อนบังคับใช้........ อะไรที่ต้องพร้อม แนวทางปฏิบัติทั้ง พ .ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ กฎหมาย
รอง ทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ทั้งความสอดคล้อง ทั้งกฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานทั้งของประเทศไทย และระดับ
สากล โดยไม่ลดทอนนวัตกรรมในการนำใช้ข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุค Data-Driven Economy 
โดย คุณภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 

 

10.50 – 11.20 น. Use case by Sponsor 1:  
11.20 – 12.00 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: Developing an Agile & Resilient Cybersecurity Program for the Post Pandemic 
ผู ้บริหารองค์กรนำเป็นต้องมี Security Mindset ที ่ว่า “ไม่มีระบบใดในโลกนี ้ที ่ปลอดภัย 100% การมี Cyber 
Resiliency Framework” จึงจำเป็น เพราะภัยไซเบอร์มีความสลบัซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากการโจมตีทั่วโลก
สมัยใหม่นั้น มักจะเป็นแบบหลากหลายแนวทาง และโลกหลังสถานการณ์โรคระบาด การใช้ชีวิตของผู้คนจะย้ายไปสู่
ดิจิทัลมากขึ้น นั่นหมายถึงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีผ่านสารพัด devices นั้นจะทวีมากขึ้น 
โดย พลโท ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ *** 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 3: Building a Privacy & Security Culture in Your Organization 

การป้องกันภัยไซเบอร์ เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน องค์กรต้องเดินหน้าสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้เป็น “Privacy-Aware & Cyber Hygiene Culture” เพี่อยกระดับความเชื่อมั่นของลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ 
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บุคลากรขององค์กรในทุกระดับจะต้องมีความตื่นตัว ตระหนัก และปรับพฤติกรรม ไม่ใช่เพียงการลงทุนทางด้าน

งบประมาณเท่านั้น แต่คือหน้าท่ีและจิตสำนึก เพื่อไม่ให้การลงทุนนั้นสูญเปล่า   

โดย คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานธุรกิจที่ปรึกษา และหัวหน้าสายงานกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน บริษัท 
PwC ประเทศไทย *** 

13.40 – 14.10 น. Use case by Sponsor 2: 

14.10 - 14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.20 – 15.30 น. 

(70 นาที) 

เสวนา1: Balancing Privacy & Security 
 ข้อมูลส่วนตัวของเราปลอดภัยแค่ไหนในโลกดิจิทัล ? คำถามที่ลูกค้า หรือประชาชนมีในใจทันทีเมื่อตองให้ข้อมูลแลกกับ
การได้รับบริการ หลายคนรู้สึกหวาดระแวงกับระบบ ไม่มั่นใจกับการให้ข้อมูล ไปจนถึงการมองว่าการถูกขอข้อมูลนั้น 
เหมือนถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัว ความท้าทายต่อคำถามนี้จะสำคัญ ว่าองค์กรผู้ดูแลข้อมูลเหล่านี้จะสร้างความมั่นใ จ
อย่างไร จะรักษาดุลยภาพน้ีอย่างไร 
ร่วมเสวนา โดย 
❖ ผศ.ดร.นคร เสรรีักษ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น *** 
❖ คุณพงศ์นคร โภชากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง *** 
❖ ดร.ประถมพงศ์ ศรีนวล เศรษฐกรเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ *** 
❖ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอรป์อเรช่ัน จำกัด (มหาชน) *** 
ดำเนินรายการ โดย 
❖ คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 

Day 2 November 25, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Evolving Cross Borders Data Challenges in Financial Service Sector 
เมื่อพรมแดนของโลกทั้งทางกายภาพและดิจิทัล ถูกทลายลงอย่างสิ้นเชิง ด้วยปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจและสังคมของผู้คน
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมการเงิน กฎหมาย ระเบียบ การให้ความสำคัญเรื่องสิทธิแห่งข้อมูลส่วนบุคคล 
กลายเป็นมาตรฐานที่นานาประเทศเรียกร้อง ความท้าทายในการไหลเวียนและโอนถ่ายข้อมูลข้ามพรมแดนประเทศนั้น 
แนวทางปฏิบัติคืออย่างไร 
โดย คุณผยง ศรีวณิช ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย *** 

09.40 – 10.10 น. Use case by Sponsor 3: 
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10.10 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.20 – 11.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment 
Hybrid Working การทำงานแบบไฮบริดผสมผสาน จะะกลายเป็นวิธีการในอนาคต การจัดลำดับความสำคัญด้านดิจิทัล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับมาตรฐาน เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการ Privacy & Cybersecurity องค์กรควรจะมี
นโยบาย แนวทาง วิธีปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การลงทุนที่เหมาะควรกับการทำงานแบบใหม่นี้อย่างไร 
โดย ผศ.ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย *** 

11.00 – 11.30 น. Use case by Sponsor 4: 
11.30 – 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: Keys to Sustainable Security Strategy 
สถานการณ์ภัยคุกคามนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ องค์กรและพนักงานของเราจะต้องมี
เครื่องมือท่ีเหมาะสมเพื่อที่จะเอาไว้รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น Cyber Incident นั้นมีการรายงานเพิ่มขึ้นในอัตรา
เร่งทุกปี องค์กรจะต้องมี กลยุทธ์การป้องกันภัยไซเบอร์ เตรียมงบประมาณและทรัพยากรอย่างไร เพื่อให้สามารถรับมือ
กับภัยคุกคามนี้ได้อย่างยั่งยืน 
โดย ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศภาคการธนาคาร *** 

12.10 – 13.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.10 – 13.50 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 7: WFH and Data Protection: A Technical Challenges 
เมื่อการทำงานจากบ้านเป็นเรื่องปกติ ระบบการประชุมออนไลนเ์ป็นกิจวัตรที่เราคุ้นชิน ทำอย่างไรจึงจะให้เกิด”ความ
มั่นคงปลอดภยัของข้อมูล ที่พนักงานทุกคนต้องใช้ผ่านอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อจากภายนอกตลอดเวลา ข้อมลูในการประชุมที่
อาจถูกโอนถ่ายโดยไมรู่้ตัว เป็นปญัหาและความท้าทายต่อการจดัการระบบความมั่นคงปลอดภยัที่องค์กรต้อง
เตรียมพร้อมในการรับมือ 
โดย คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกจิ Cloud และ Cognitive Software บริษัท ไอบีเอ็ม 
ประเทศไทย จำกัด *** 

13.50 – 15.00 น. 

(70 นาที) 

หัวข้อ เสวนา 2: ไขข้อกังวลใจ คำมั่นและคำยนืยันการเก็บข้อมลูส่วนบุคคล 
ร่วมเสวนา โดย 
❖ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 
❖ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย *** 
❖ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เซน็ทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด *** 
❖ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำกัด *** 

 


