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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
หลักสูตรหลักการกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้บริหารภาครัฐ 

(The Principle of PDPA for Government Executives) 

จัดโดย  
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักการและเหตุผล 
 
ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารแบบดิจิทัล ซึ่งการท างานหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

ส่วนบุคคลทั้งสิ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นหากมีการน าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
แก่เจ้าของข้อมูล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่ งข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พุทธศักราช 2562 ดังนั้นหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ
อบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลมีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถก าหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมู ลส่วนบุคคล 
ได้และมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นองค์ความ รู้ทั้งภาคทฤษฎี 
และการอภิปรายกลุ่มเพ่ือให้ผู้บริหารได้น าความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม 
2. เพ่ือให้มีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
3. เพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
4. เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

เช่น การก าหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล การรับมือ 
การรั่วไหลของข้อมูล เป็นต้น 
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รูปแบบการฝึกอบรม 
 
การบรรยาย การร่วมอภิปราย และร่วมฝึกปฏิบัติ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะท าให้
ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

การจัดอบรมรุ่นที่ 1 :  ไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
   อบรมระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
การจัดอบรมรุ่นที่ 2 :  ไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
   อบรมระหว่างวันที่ 14-15 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 
 
ตารางการฝึกอบรม 
 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1. ดร.ภัทร์พงศ์  พงศ์ภัทรกานต์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์   สิทธิวงศ์ 
3. ดร.ทวีสิน  อ านวยพันธ์วิไล 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

8.30-8.45 น. ลงทะเบียน ▪ ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 

8.45-9.15 น. หลักการด้านความเป็นส่วนตัวและ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy and Data Protection 
Principles) 

▪ หลักการจริยธรรมด้านข้อมูล 

▪ หลักการความเป็นส่วนตัว 

▪ หลักการ Privacy by Design and 

▪ Privacy by Default 

▪ กรอบด้านความเป็นส่วนตัวของ NIST 

▪ ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคง 

▪ ปลอดภัยกบัความเป็นส่วนตัว 

9.15-9.45 น. แนะน ากฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Introduction to PDPA) 

▪ ที่มาของกฎหมาย 

▪ โครงสร้าง 

▪ ขอบเขตของกฎหมาย 

▪ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
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▪ บทบาทหน้าท่ีของส านักงานและคณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ โทษทางกฎหมาย 

9.45-10.15 น. บทบาทหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบดา้นการคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Protection 

Roles and Responsibility) 

▪ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

▪ หน้าท่ีของผู้ควบคุมข้อมูล 

▪ หน้าท่ีของผู้ประมวลผลข้อมูล 

▪ ข้อสัญญาและข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล 

▪ ผู้ควบคุมข้อมลูร่วม 

▪ บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer:DPO) 

▪ คุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

10.15-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. ข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทาง
กฎหมาย (Personal 
Information and Lawful 
Basis) 

▪ นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

▪ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ หลักความยินยอม 

▪ หลักการพิจารณาประโยชน์อันชอบธรรม 

▪ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว 

▪ โครงสร้างและการจัดท านโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Data Protection Policy) และประกาศ ความเป็นส่วนตัว 

(Privacy notice) กรณีศึกษา 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศ (Cross Border 
Transfer) 

▪ มาตรฐานการโอนข้อมลู 

▪ ฐานทางกฎหมายในการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ 

13.30-14.30 น. สิทธิของเจ้าของข้อมูลและการ
จัดการค าร้องขอของเจ้าของข้อมูล 
(Data Subject Right and 
Subject Access Request) 

▪ สิทธ์ิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติหรอืปฏิเสธค าร้องขอ 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.45-15.45 น. การบันทึกกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูล และ การบันทึก
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
(Record of Processing Activity 
(ROPA) and Related 
Recording) 

▪ มาตรฐาน ROPA ของ PDPA 

▪ มาตรฐาน ROPA ของ GDPR 

▪ แผนการด าเนินงานเพื่อจัดท า ROPA 

▪ รูปแบบการบันทึกการประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ 

15.45-16.15 น. การประเมินผลกระทบ การ
บริหารจดัการความเสี่ยง และ
บริหารจดัการเหตุการณไ์ม่ปกติ 
(Data Protection Impact 
Assessment, Risk 
Management, and Incident 

Management) 

▪ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลกระทบด้าน

ข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) 

▪ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาและจัดการเหตุละเมดิ 

▪ โครงสร้างการบรหิารจดัการความเสี่ยงและการจดัการ

เหตุการณไ์ม่ปกต ิ

16.15 – 16.30 สรุปกิจกรรม ▪ สรุปกิจกรรม และนัดหมายการอบรมในวันถัดไป 

 วันที่ 2 

8.30-8.45 น. ลงทะเบียน ▪ ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 

8.45-9.45 น. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคง

ปลอดภัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง (Related 

Security and Information 
Technology Practices) 

▪ มาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกีย่วข้อง 

▪ มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมลู 

▪ มาตรฐานคุกกี้ 

▪ มาตรฐานระบบสารสนเทศ 

▪ มาตรฐานการพิสูจนย์ืนยันตัวตน 

9.45-10.45 น. มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 

(Related International 

Standards) 

▪ ISO/IEC 27701:2019 Privacy Information 

Management System 

▪ ISO/IEC 29100:2011 Privacy Framework 

▪ ISO/IEC 29151:2017 PII Protection 

▪ ISO/IEC 2984:2020 Online privacy notices and 

consent 

10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00-11.30 น. การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภายในองค์กร (Organizational 

Change Management) 

▪ การพัฒนาบุคลากร 

▪ การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

▪ โปรแกรมการสื่อสาร 

▪ การประเมินระดับสถานะ 
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11.30-12.00 น. กรณีศึกษา ▪ ยกตัวอย่างกรณศีึกษาขององค์กรด้านต่าง ๆ เช่น 

o หน่วยงานด้านการศึกษา 

o หน่วยงานด้านสุขภาพ 

o หน่วยงานราชการระดับกรม 

o หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ ่

o หน่วยงานอ่ืน ๆ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. แลกเปลีย่น เรียนรู้ (Discussion) ▪ แลกเปลีย่น เรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

เช่น องค์กรด้านการเงินด้านการศกึษาด้านสุขภาพ              

การท่องเที่ยว ประกันภัย ฯลฯ โดยขึ้นอยู่กับหน่วยงานของ

ผู้เรยีนแต่ละรุ่น 

16.00-16.30 สรุปกิจกรรมการเรียนรู ้

 
หมายเหตุ : 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ชว่งเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย 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. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) 

              เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
          3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
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สถานที่ฝึกอบรม 

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห้องฝึกประสบการณ์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 
หรือในกรณีของการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผู้เรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยมีคอมพิวเตอร์ 
ที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่สอดคล้องตามเนื้อหาของหลักสูตรซึ่งผู้อบรมได้ก าหนดไว้ และโปรแกรมส าหรับ
การจัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หรือเครื่องมืออ่ืนซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดการอบรม 
 
สอบถามรายละเอียด 
 
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ทิพรัตน์  สิทธิวงศ์  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
โทร. 0882732342 
 
ด าเนินการฝึกอบรมโดย 

 

กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้ประสานงาน คุณอัญชิสา เงินจันทร์ และคุณอรชุน หวั่นอุทิศ เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 8675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


