
 
 

  

 

 

ขอเสนอโครงการฝกอบรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Personal Data Protection Act for Government Officer) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 
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หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Personal Data Protection Act for Government Officer) 

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ เปนหลักสูตรเก่ียวกับการศึกษา

และทําความเขาใจพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราตาง ๆ ท่ีสําคัญสําหรับ

การปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐท่ีตองเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการฝกปฏิบัติในการจัดทําแนวปฏิบัติ

สําหรับการดําเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy) คํา

ประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) รวมถึง

เอกสารอ่ืนท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รหัสหัวขอ  

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562  

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพ่ือการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล  

3. เพ่ือใหสามารถดําเนินการปรับปรุงและจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลให

สอดคลองกับกฎหมายได  

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูและผลจากการฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการ

คุมครองสวนบุคคลในหนวยงานได  
 
 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

 การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก  

1) บรรยาย (Lecture) 

2) การอภิปราย (Discussion) 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

 ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว โดย

สามารถอธิบายไดดังภาพตอไปนี้ 

 
 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 

จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอหลักสูตร*  

การบรรยาย (Lecture) 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏิบัติ (Workshop) 

(ช่ัวโมง) 

การรวมกันอภิปราย 

(Discussion) (ช่ัวโมง) 

3 8 1 

จํานวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 12 ชั่วโมง ( 2 วัน) 
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

การจดัอบรมจํานวน 1 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 23-24 มิถุนายน 2565 



 
 

หนาที่ 4    

 
    

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร: อาจารย ์ผกาพร เพ็งศาสตร ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลยัมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 Principles of Personal Data Protection Act.: 

หลักการของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 

 ภาพรวมของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในระดับสากลเชน 

General Data Protection Regulation (GDPR)  

 เหตุผล ความเปนมา และความสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 

2562  

 หลักการสําคัญของพระราชบัญญตัิคุมครองขอมลูสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (บทบาท การ

ละเมิด และการรับผดิ)  

 คํานิยามของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

 มาตราสําคญัของพระราชบัญญัตคิุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 สําหรับ

ผูปฏิบัติงานภาครัฐ  

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities)  

 กรณีศึกษา การละเมิดขอมูลสวนบุคคลและแนวทางแกไข 

 Guideline Template for PDPA: แนวทางการ

ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกฎหมายดวยเอกสาร

แมแบบ  

แนวทางการรางและปรับปรุงเอกสารตางๆเพ่ือ

รองรับและใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้  

 แนวปฏิบัติสาํหรับการดําเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล  

 นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Policy)  

 คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice)  

 เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)  

 ขอตกลงการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Data Processing Agreement)  

 บันทึกรายการประมวลผลขอมลูสวนบุคคล (Record of Processing Activity: ROPA)  

 นโยบายคุกก้ี (Cookies Policy) 



 
 

หนาที่ 5    

 
    

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

13.00-16.00 กิจกรรมกลุม : การแลกเปลี่ยนขอมูลและนําเสนอ

ขอมูลของหนวยงาน  

 

 ผูเรยีนในหลักสูตรนําเสนอขอมลูจริงท่ีใชในหนวยงาน เพ่ือรวมกันอภิปรายในการกําหนด

และแยกแยะขอมูลสวนบุคคลโดยนําเสนอขอมูลดังน้ี  

 ตัวอยางขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน  

 flow ของกิจกรรมหรือบริการของหนวยงาน 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 PDPA Workshop Preparation for PDPA 

(Group Session): ฝกปฏิบัติการเตรียมความพรอม

เพ่ือรองรับ PDPA  

 กิจกรรมการแบงกลุมยอยเพ่ือฝกปฏิบัติในการรางและปรับปรุงเอกสารตาง ๆ เพ่ือรองรับ

และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใชเอกสาร

แมแบบท่ีไดเรียนรูในหัวขอ “Guideline Template for PDPA : แนวทางการ

ปรับเปลีย่นใหสอดคลองกับกฎหมายดวยเอกสารแมแบบ” 

13.00-16.00 Presentation (Mentor Session): นําเสนอผลการ

ฝกปฏิบัติและอภิปรายรวมกัน  

 

 นําเสนอ : ผลท่ีไดจากการฝกปฏิบัติรายกลุมและรับขอเสนอแนะจากผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ  

 อภิปราย : แนวทางการนําเสนอผูบริหารในการขออนุมัติใชเอกสารแมแบบท่ีไดจากการฝก

ปฏิบัติเพ่ือใชจริงในหนวยงาน 

 

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. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 



 
 

หนาที่ 6    

 
    

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

  

   คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  6,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

 หมายเหตุ:  

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง  

 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

4. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําเอกสารตามเอกสารตนแบบท่ีกําหนดในหลักสูตรไดอยางถูกตอง และ

นําไปประยุกตใชในหนวยงาน (ผูเขาอบรมจําตองสงเอกสารท่ีรับรองจากหนวยงานวามีการนําเอกสาร

ท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชจริง) 

 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808 

 

 

 

 



 
 

หนาที่ 7    

 
    

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี อาจารยผกาพร เพ็ง

ศาสตร หมายเลขโทรศัพท 082 498 1177 

  

ชองทางการติดตอสอบถามทางไลน • LINE Official Account: @ictmahidol 

 
ชองทางการติดตอสอบถามบน Facebook https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/ 

ชองทางการติดตอสอบถามทาง e-mail https://www.ict.mahidol.ac.th/th/ 

 

  

https://www.facebook.com/ict.mahidol.university/
https://www.ict.mahidol.ac.th/th/
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ดําเนินการฝกอบรมโดย 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล , จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพท: (02) 441-0909  

โทรสาร: (02) 441-0808 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: ict@mahidol.ac.th 

เว็บไซต: https://www.ict.mahidol.ac.th 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


