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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Personal Data Protection Act for Government Officer) 
จัดโดย 

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
หลักการและเหตุผล 
  

ปัจจุบันประเทศไทยมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้น สาเหตุที่ประเทศ
ไทยต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เนื่องจากสหภาพยุโรป (European Union: EU) ได้ออก 
GDPR ( General Data Protection Regulation) เป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคล บั งคับใช้ เมื่ อ  
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งนอกจากมีผลบังคับใช้แก่การส่งข้อมูลภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
แล้วผู้ประกอบการในไทยที่ต้องติดต่อรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 
(Cross-Border Data Transfer Issues)  ก็ต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอด้วย
จึงเป็นที่มาว่าประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมี พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย ความน่าเชื่อถือในมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประเทศ มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และการท าธุรกิจระหว่างประเทศ หากประเทศไทยไม่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ย่อมท าให้เสียโอกาสและความเชื่อมั่นจากกลุ่มประเทศในสหภาพ
ยุโรป และอาจรวมไปถึงประชาคมโลกที่ก าลังตื่นตัวเรื่อง Data Protection เพราะเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว 
เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายล้านบัญชี เป็นต้น 

โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นสิ่งที่จ าเป็นรวมถึงการฝึกปฏิบัติในการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) และเอกสารอ่ืนที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  

ดังนั้น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล มีความรู้ความเข้าใจเเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถก าหนดนโยบายในการบริหารงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
 
 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจและมคีวามตระหนักรู้การใช้งานเทคโนโลยี
ต่างๆ ในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม 

2. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

รูปแบบการฝึกอบรม 
 
การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย (Lecture)  การระดมสมอง 

(Brainstorm) และการการสาธิต (Demonstration) ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตน 
จะท าใหผู เรียนมีกระบวนการเรียนรู  และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห  ซึ่งจะสามารถท าใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดก าหนดไว 

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 
การจัดอบรมรุ่นที่ 1 :  ไมเกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
   อบรมระหวางวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
การจัดอบรมรุ่นที่ 2 :  ไมเกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
   อบรมระหวางวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
ตารางการฝึกอบรม 
รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์พร ไศลวรากุล 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 1 
9.00 -10.30 Principles of Personal Data 

Protection 
Act.: หลักการของพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

● ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคค
ลในระดบัสากล เช่น General Data Protection Regulation 
(GDPR) 

● เหตุผล ความเป็นมา 
และความส าคญัของพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

● หลักการส าคัญของพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (บทบาท การละเมดิ และการรับผดิ) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

10.45-12.00 Principles of Personal Data 
Protection 
Act.: หลักการของพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ) 

● ค านิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
● มาตราส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

พ.ศ. 2562 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 
● หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 
● กรณีศึกษา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางแก้ไข 

13.00-14.30 Guideline Template for 
PDPA: แนวทางการปรับเปลีย่น 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วย 
เอกสารแม่แบบแนวทางการร่าง 
และปรับปรุงเอกสารต่างๆเพื่อ 
รองรับและใหส้อดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

● แนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
● นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
● ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
● เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) 
● ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Processing 

Agreement) 
● บันทึกรายการประมวลผลข้อมู ลส่ วนบุคคล  (Reco rd  

of Processing Activity: ROPA) 
● นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

14.45-16.00 Guideline Template for 
PDPA: แนวทางการปรับเปลีย่นให้ 
สอดคล้องกับกฎหมายด้วย 
เอกสารแม่แบบแนวทางการร่าง 
และปรับปรุงเอกสารต่างๆ 
เพื่อรองรับและใหส้อดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล 
สว่นบุคคล พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

● กิจกรรมกลุ่ม : 
การแลกเปลี่ยนข้อมลูและน าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน 

● ผู้เรยีนในหลักสูตรน าเสนอข้อมลูจริงท่ีใช้ในหน่วยงาน 
เพื่อร่วมกันอภิปรายในการก าหนดและแยกแยะข้อมลูส่วนบุคคล 
โดยน าเสนอข้อมูล ดังนี้ 

● ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
● flow ของกิจกรรมหรือบริการของหน่วยงาน 

 วันที่ 2 
9.00 -10.30 PDPA Workshop Preparation 

for PDPA 
(Group Session): 
ฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับ PDPA 

● กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติในการร่างและปรับปรุง 
เอกสารต่าง ๆ 
เพื่อรองรับและใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารแม่แบบท่ีไดเ้รียนรู้ในหัวข้อ 
“LC2 Guideline Template for PDPA : 
แนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสาร 
แม่แบบ” 

10.45-12.00 PDPA Workshop Preparation 
for PDPA 
(Group Session): 
ฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 
เพื่อรองรับ PDPA (ต่อ) 

● กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติในการร่างและปรับปรุง 
เอกสารต่าง ๆ 
เพื่อรองรับและใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารแม่แบบท่ีไดเ้รียนรู้ในหัวข้อ 
“LC2 Guideline Template for PDPA : 
แนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสาร 
แม่แบบ” 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

13.00-14.30 Presentation (Mentor 
Session): น าเสนอ 
ผลการฝึกปฏิบัติและอภิปราย 
ร่วมกัน 

● น าเสนอ : 
ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัตริายกลุม่และรับข้อเสนอแนะจากผูส้อน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

14.45-16.00 Presentation (Mentor 
Session): น าเสนอ 
ผลการฝึกปฏิบัติและอภิปราย 
ร่วมกัน (ต่อ) 

● อภิปราย : แนวทางการน าเสนอผูบ้ริหาร 
ในการขออนุมัติใช้เอกสารแม่แบบที่ได้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อ 
ใช้จริงในหน่วยงาน 

หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 5,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จดัอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 
 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

 
1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ 
2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ 

ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 75 
3. ผูเขารับการอบรมจะตองน าเสนอผลการฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุมในวันสุดทายของการฝกอบรม 

 
สถานที่ฝึกอบรม 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

สอบถามรายละเอียด 
 
หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต อสอบถามได ที่   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เครือหงษ์ หมายเลขโทรศัพท 0979495699 
 
 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 6 

ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
 
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน คุณอัญชิสา เงินจันทร์ และคุณอรชุน หวั่นอุทิศ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8675  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


