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 Day 1  May 25, 2022 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
09.00 – 09.20 น. กล่าวรายงาน โดย คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย 
09.20 - 10.00 น. 

 

กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Moving Forward with Cybersecurity and Privacy 
ประเทศไทยพร้อมแล้ว เดินหน้าบงัคับใช้พระราชบัญญตัิดิจิทัลคู่แฝดทั้ง 2 ฉบับเต็มรูปแบบ สร้างความเช่ือมั่นในการทำ
ธุรกรรมออนไลน์ ยกระดบัมาตรฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ 
โดย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 

10.00 – 10.10 น พักรับประทานอาหารว่าง  

10.10 – 10.50 น. 

(40 นาที) 

 ปาฐกถา 1: Digital Fraud & Cyber Crime 
ภัยมืดแห่งชีวิตดิจิทัล ปัญหาท้าทาย การทุจริตฉ้อโกง และอาชญากรรมไซเบอร์ พัฒนาขีดความสามารถในอัตราเร่ง ทั้ง
ประชาชนและองค์กรธุรกิจ ควรรู้เท่าทันและรับมือกับภัยรูปแบบใหม่ๆ ที่รายรอบตัวเราอยู่ได้อย่างไร ? ด้วยกฎหมาย
และมาตรฐานต่างๆ ที่กำกับดูแลทั้งธุรกิจ ธุรกรรม บนโลกออนไลน์แล้ว ทุกภาคส่วนอื่นก็ต้องตระหนักช่วยกัน ดูแล
เช่นกัน 
โดย ประธานกรรมการ สมาคมธนาคารไทย *** 

 

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

(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: Privacy & Cyber Risk Management   
องค์กรจะเตรียมรับมือภัยไซเบอร์และมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ? เรามี framework ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจาก Privacy & Cyber อย่างไร? ในทุก compliance journey เราได้ประเมินระดับความเสี่ยงทางไซ
เบอร์ ระดับความรุนแรง และมีมาตรการรองรับเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัดสินใจได้ทันท่วงทีหรือไม่? 
โดย คุณจุฑาวิชญ์ มาลาหอม Deputy Vice President TRIS Corporation Limited. (TRIS) *** 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 3: The Myth of PDPA Implementation & Communication 

ตระหนักแต่ต้องไม่ตระหนก ตื่นตัวแต่ไม่ใช่ตื่นตูม ประชาชนเข้าใจในสิทธิของตนเองในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลแล้วหรือ
ยัง? ขนาดไหน? อย่างไร? การสื่อสารให้ถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ไม่สับสน ไม่ต้องตีความ จะลดสภาวการณ์
ความอลหม่านแห่งการร้องเรียน เมื่อพระราชบัญญัติ PDPA นี้บังคับใช้เต็มรูปแบบได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องให้กับสังคมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง 
โดย ผศ.ดร.ปิยะบตุร บุญอร่ามเรอืง อาจารย์คณะนติิศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย *** 

13.40 – 14.10 น. Use case by Sponsor 2:  
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14.10 - 14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.20 – 15.30 น. 

(70 นาที) 

เสวนา1: Cybersecurity & Privacy Technology Trends and Implications 
เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ไล่ล่า และการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลก็ซับซ้อนขึ้นทุกวัน  แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ๆ และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรับมือกับความสลับซับซ้อนที่ทุกธุรกรรมและกิจกรรมของผู้คนล้วนอยู่บนโลกดิจิทัล และความเสี่ยงเกิดขึ้น
ตลอดเวลานี้มีอะไรบ้าง? องค์กรต้องเตรียมพร้อมอย่างไร? 
ร่วมเสวนา โดย 
▪ ผุ้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) *** 
▪ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) *** 
▪ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด *** 
▪ กรรมการผู้จดัการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย *** 
ดำเนินรายการ โดย 
▪ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ *** 

15.30 – 16.00 น. Use case by Sponsor 3:  
Day 2 May 25, 2022 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Regional Regulatory Framework RCEP & APEC 
มองแค่บริบทภายในประเทศคงไม่เพียงพอ เพราะโลกเชื่อมต่ออย่างไร้พรมแดน และเราทำธุรกรรมข้ามประเทศ ใน
ข้อตกลง RCEP หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 10 ประเทศ มีข้อบังคับชัดเจนในเรื ่อง privacy ในรายละเอียด
อย่างไร? และเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปลายปีนี้ บนโต๊ะการประชุมจะมีข้อเสนอ ข้อตกลงในเรื่อง 
privacy CDPR ว่าอะไรอีกบ้าง? ที่องค์กรต้องรู้ และปฏิบัติตาม 
โดย คุณวรรณวิทย์ อาขุบุตร ที่ปรกึษาปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

09.40 – 10.10 น. Use case by Sponsor 4:  
10.10 – 10.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.20 – 11.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: (Co-Presenting) Case Study from True Privacy & Security: Are You Ready?  (อาจต้องเป็น  
True Story เรื่องราวจริงจากกรณีศึกษาในประเทศไทย หากองค์กรใด เกิดเหตุการณ์ Data Breach แล้ว ถือว่าต้องรับ
ผิดตาม PDPA ไหม? อย่างไร? ฟังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงทั้งในองค์กรรัฐ และเอกชน ว่าแผนเผชิญเหตุทำอย่างไร ? และ
องค์กรเราพร้อมหรือยัง? 
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล *** 
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11.10 – 11.40 น. Use case by Sponsor 5: 
11.40 – 12.20 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: The State of Network Security in the Work-From-Anywhere Era 
“ความปกติใหม่และความสะดวกจากการทำงานทางไกลแบบ remote working จะนำภัยไซเบอร์มา” ในปี 2022 เทรนด์
การทำงานขององค์กรทั่วโลกจะหันไปใช้งานทำงานจากทุกที่ทุกแห่งมากยิ่งขึ้น องค์กรจึงต้องพร้อม และตระหนักเรื่อง 
cyber attack ที่จะมาในทุกรูปแบบ “องค์กรทุกระดับ มีโอกาสโดนแฮกข้อมูล”  เราจะมีมาตรการในการดูแลระบบ
เครือข่ายขององค์กรอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัย ในยุคที่ทุกคนเช่ือมต่อ device ตลอดเวลา?? 
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ *** 

12.20 – 13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.20 – 13.50 น. Use case by Sponsor 6: 
13.50 – 14.30 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 7: PDPA and Cybersecurity Best Practices for Aspects of SW Development and 
Information Sharing 
เพราะข้อมลูมีค่ามหาศาลในการพฒันานวัตกรรมธุรกรรมใหม่ๆ  ในโลกนี้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงอันกว้างไกลในยุคท่ี
ภัยไซเบอร์คุกคามอยู่ตลอดเวลา เราจะยังสามารถคงศักยภาพในการพัฒนาธุรกรรมต่างๆ พร้อมกับการธำรงไว้ซึ่งความ
มั่นคงปลอดภยัในโลกดิจิทัลไดด้้วยวิธีใด อย่างไร 
โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) *** 

 

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ *** 


