
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 5 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Personal Data Protection Act for Government Officer) 

จัดโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล 

 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำใหทุกหนวยงานมีการเก็บขอมูลสวน

บุคคลของผูรับบริการจำนวนมากที่อยูในระบบงานตางๆ และมีการกำกับดูแลขอมูลอยางไมถูกตองชัดเจน ทำให

ปจจุบันมีการลวงละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลเปนจำนวนมากจนสรางความเดือดรอนรำคาญ

หรือความเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีทำใหการเก็บรวบรวม 

ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอันเปนการลวงละเมิดดังกลาว ทำไดโดยงาย สะดวก และรวดเร็ว กอใหเกิดความ

เสียหายตอเศรษฐกิจโดยรวม จึงสมควรกำหนดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนการท่ัวไปข้ึน 

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลที ่เปน

หลักการทั่วไป ในสหภาพยุโรป ไดมีการออกกฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation) ซึ่งเปน

กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีผลบังคบัใชเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำหรับประเทศไทย ไดออก

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใชเม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 โดยเปนกฎหมาย

ที่มีความสอดคลองกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และจะมีผลบังคับใชงาน

อยางแทจริงไมเกินกลางป พ.ศ. 2564 นี ้

 หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ เปนหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา

และทำความเขาใจพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราตาง ๆ ที่สำคัญสำหรับ

การปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐที่ตองเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการฝกปฏิบัติในการจัดทำแนวปฏิบัติ

สำหรับการดำเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) คำ

ประกาศเกี ่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) รวมถึง

เอกสารอ่ืนท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ.2562 

2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเพื่อการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎหมายคุมครอง

สวนบุคคล 

3. เพื่อใหสามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี ่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให

สอดคลองกับกฎหมาย 

4. เพื่อใหสามารถนำความรูและผลจากการฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองสวนบุคคลในหนวยงานได 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบดวยเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องตน 

มีการแนะนำแนวทาง การฝกปฏิบัติการ และมีการใชกรณีศึกษาและการแบงปนประสบการณทั้งจากผูเรียนและ

ผูสอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรในการนำองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจำนวน 4 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 4 อบรมระหวางวันท่ี 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

2. ดร.พุทธคุณ พุทธวัฒนากุล 

3. นายสุพจน พวงกำเหนิด 

4. นางสาวรัตติกานต วิบูลยพานิช 

5. นายจิรวิญญ ดีเจริญชิตพงศ 

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9:00 – 12:00  Principles of Personal 

Data Protection Act.: 

หลักการของพระราชบัญญตัิ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 ภาพรวมของกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวน

บ ุ ค ค ล ใ น ร ะ ด ั บ ส า ก ล เ ช  น  General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

 เหตุผล ความเปนมา และความสำคัญของพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  

 หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2562 (บทบาท การละเมิด และการรับผิด) 

 คำนิยามของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 มาตราสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562 สำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 

 กรณีศึกษา การละเมิดขอมูลสวนบุคคลและแนวทางแกไข 

13:00 – 16:00  Guideline Template for 

PDPA: แนวทางการ

ปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับ

กฎหมายดวยเอกสารแมแบบ 

 กิจกรรมกลุม : การ

แลกเปลีย่นขอมูลและ

นำเสนอขอมูลของหนวยงาน 

 แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)  

 คำประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice)  

 เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)  

 ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processing 

Agreement)  

 บันท ึกรายการประมวลผลข อม ูลส วนบ ุคคล (Record of 

Processing Activity: ROPA) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 นโยบายคุกก้ี (Cookies Policy) 

 ตัวอยางขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน 

 flow ของกิจกรรมหรือบริการของหนวยงาน 

 วันท่ี 2 

9:00 – 12:00  PDPA Workshop 

Preparation for PDPA 

(Group Session): ฝก

ปฏิบัติการเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับ PDPA 

 กิจกรรมการแบงกลุมยอยเพื่อฝกปฏิบัติในการรางและปรับปรุง

เอกสารตาง ๆ เพื่อรองรับและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใชเอกสารแมแบบท่ี 

 ได เร ียนรู  ในหัวขอ “LC2 Guideline Template for PDPA : 

แนวทางการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกฎหมายดวยเอกสาร

แมแบบ” 

13:00 – 16:00  Presentation (Mentor 

Session): นำเสนอผลการฝก

ปฏิบัติและอภิปรายรวมกัน 

 นำเสนอ : ผลท่ีไดจากการฝกปฏิบัติรายกลุมและรับขอเสนอแนะ

จากผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ  

 อภิปราย : แนวทางการนำเสนอผู บริหารในการขออนุมัติใช

เอกสารแมแบบท่ีไดจากการฝกปฏิบัติเพ่ือใชจริงในหนวยงาน 

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. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  4,990 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: 

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

4. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทำเอกสารตามเอกสารตนแบบที่กำหนดในหลักสูตรไดอยางถูกตอง และ

นำไปประยุกตใชในหนวยงาน (ผูเขาอบรมจำตองสงเอกสารท่ีรับรองจากหนวยงานวามีการนำเอกสารท่ี

ไดจากการฝกอบรมไปใชจริง) 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 

ท่ีอยู: 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดท่ี ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

หมายเลขโทรศัพท 064 1450 246 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

(Faculty of Information Technology and Digital Innovation, North Bangkok University) 

ท่ีอยู ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

โทรสาร: +66 (0) 2972 7751 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: it@northbkk.ac.th 

 

 

 

 


