
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

หลักสูตรหลักการกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูบริหารภาครัฐ 

(The Principle of PDPA for Government Executives) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 4 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 7 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 7 

 สถานท่ีฝกอบรม 7 

 สอบถามรายละเอียด 7 

 ดําเนินการฝกอบรมโดย 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรหลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 ขอมูล (Data) ถือเปนปจจัยสําคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล แตละหนวยงาน หรือ

องคกร ตางใชประโยชนจากขอมูลจนประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ ดวยจํานวนขอมูลท่ีใชในหนวยงาน มี

จํานวนมากมาย โดยเฉพาะขอมูลของลูกคาในองคกร ถือเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความสําคัญยิ่งยวด นอกจากการ

ใชประโยชนขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแลว ยังตองมีการจัดการบริหารการใชขอมูลท่ีดี 

โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ความปลอดภัยของขอมูล ถือเปนเรื่องสําคัญท่ีทุกองคกรตองตระหนัก เพราะหากขอมูล

สวนบุคคลเหลานั้นท่ีไมไดรับการบริหารจัดการอยางมีมาตรฐานแลว ยอมจะนําไปสูความเสียหายแกองคกรได 

กรณีตัวอยาง หากขอมูลของลูกคาเกิดการรั่วไหลออกไปอยูกับบุคคลภายนอกองคกร องคกรนั้นอาจจะเขาขายถูก

ดําเนินคดี ภายใตการบังคับใช พระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 ท่ีมีการกําหนดบทลงโทษ

ท่ีชัดเจน แกองคกร หรือบุคคลท่ีบริหารจัดการขอมูลไมดีจนกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของขอมูลนั้นๆ ดังนั้น 

จึงเปนเรื่องจําเปนท่ีผูบริหาร ผูจัดการ และหัวหนาทุกคน ทุกหนวยงาน จะตองเรียนรูวาในฐานะเปนผูใชขอมูล

สวนบุคคล จะตองเก่ียวของและรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ม่ันคง

ปลอดภัยไดเพียงใด จึงจะทําใหการบริหารงาน บริหารผูใตบังคับบัญชา เปนไปอยางราบรื่น และสามารถทํา

ประโยชนใหองคกรสูงสุด 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตาม 

2. เพ่ือใหมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง 

ขอมูลสวนบุคคล 

3. เพ่ือใหสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

4. เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน 

การกําหนดและแยกแยะขอมูลสวนบุคคล การคํารองขอของเจาของขอมูลการรับมือการรั่วไหล ของ

ขอมูล เปนตน 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย กรณีศึกษา ฝกปฎิบัติ และการ

อภิปราย ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจํานวน 3 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 28-29 เมษายน 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 23-24 มิถุนายน 2565 

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร: ผศ.ดร.โษฑศรัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 หลักการดานความเปนสวนตัว

และการคุมครองขอมลูสวน

บุคคล (Privacy and Data 

Protection Principles) 

 หลักการจริยธรรมดานขอมูล 

 หลักการความเปนสวนตัว 

 หลักการ Privacy by Design and Privacy by Default 

 กรอบดานความเปนสวนตัวของ NIST 

 ความสัมพันธระหวางความมั่นคงปลอดภัยกับความเปนสวนตัว 

 แนะนํากฎหมายวาดวยการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Introduction to PDPA) 

 ท่ีมาของกฎหมาย 

 โครงสราง 

 ขอบเขตของกฎหมาย 

 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานและคณะกรรมการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล 

 โทษทางกฎหมาย 

 บทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบดานการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล (Data 

Protection Roles and 

Responsibility) 

 เจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) 

 หนาท่ีของผูควบคุมขอมูล 

 หนาท่ีของผูประมวลผลขอมูล 

 ขอสัญญาและขอตกลงการประมวลผลขอมูล 

 ผูควบคุมขอมลูรวม 

 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูล

สวนบุคคล (Data Protection Officer:DPO) 

 คุณสมบัติของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 ขอมลูสวนบุคคลและฐานทาง

กฎหมาย (Personal 

Information and Lawful 

Basis) 

 นิยามและขอบเขตของขอมูลสวนบุคคล 

 นิยามและขอบเขตของขอมูลสวนบุคคลออนไหว 

 ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 หลักความยินยอม 

 หลักการพิจารณาประโยชนอันชอบธรรม 

 ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอมูลออนไหว 

 โครงสรางและการจัดทํานโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(Data Protection Policy) และประกาศความเปนสวนตัว 

(Privacy notice) 

 กรณีศึกษา 

13.00 -16.00 การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง

ตางประเทศ (Cross Border 

Transfer) 

 มาตรฐานการโอนขอมลู 

 ฐานทางกฎหมายในการโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

 สิทธิของเจาของขอมูลและการ

จัดการคํารองขอของเจาของ

ขอมูล (Data Subject Right 

and Subject Access 

Request) 

 สิทธ์ิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติหรอืปฏิเสธคํารองขอ 

 การบันทึกกจิกรรมการ

ประมวลผลขอมูล และการ

บันทึกกจิกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ 

(Record of Processing 

Activity (ROPA) and 

Related Recording) 

 มาตรฐาน ROPA ของ PDPA 

 มาตรฐาน ROPA ของ GDPR 

 แผนการดาํเนินงานเพ่ือจัดทํา ROPA 

 รูปแบบการบันทึกการประมวลผลกิจกรรมตาง ๆ 

 การประเมินผลกระทบ การ

บริหารจัดการความเสี่ยง และ

บริหารจัดการเหตุการณไมปกติ 

(Data Protection Impact 

Assessment, Risk 

Management, and Incident 

Management) 

 ข้ันตอนและหลักเกณฑของการประเมินผลกระทบดานขอมลู

สวนบุคคล (DPIA) 

 ข้ันตอนและหลักเกณฑการพิจารณาและจัดการเหตุละเมดิ 

 โครงสรางการบรหิารจดัการความเสี่ยงและการจดัการเหตุการณ

ไมปกต ิ



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 แนวปฏิบัติดานความมั่นคง

ปลอดภัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเกี่ยวของ (Related 

Security and Information 

Technology Practices) 

 มาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

 มาตรฐานการปดบังขอมลู 

 มาตรฐานการเขารหัสขอมลู 

 มาตรฐานคุกก้ี 

 มาตรฐานระบบสารสนเทศ 

 มาตรฐานการพิสูจนยืนยันตัวตน 

 มาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวของ 

(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 

 การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ภายในองคกร (Organizational 

Change Management) 

 การพัฒนาบุคลากร 

 การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 โปรแกรมการสื่อสาร 

 การประเมินระดับสถานะ 

13.00 -16.00 กรณีศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู 

(Discussion) 

 กรณีศึกษาจากประสบการณของผูสอน 

 หนวยงานดานการศึกษา 

 หนวยงานดานสุขภาพ 

 หนวยงานราชการระดับกรม 

 หนวยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ 

 หนวยงานอ่ืนๆจากประสบการณของวิทยากร 

 แลกเปลีย่น เรียนรูจากประสบการณในหนวยงานของสมาชิกใน

กลุม เชน องคกรดานการเงิน ดานการศึกษา ดานสุขภาพ การ

ทองเท่ียว ประกันภัย ฯลฯ โดยข้ึนอยูกับหนวยงานของผูเรียนใน

แตละรุน 

 

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 7 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ 7,500 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการ

ฝกอบรม (Pre-Test)  

3. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ

ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 70 

 

สถานท่ีฝกอบรม 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน 

ท่ีอยู : 54/7 ถ. แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง  

เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี  

คุณไชยวัฒน จิรกิจไพบูลย หมายเลขโทรศัพท 097-113-5975 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 8 

โทร (02) 889-2138 ตอ 6251-2 

โทรสาร (02) 889-2138 ตอ 6259 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส sotarat.tha@mahidol.ac.th 

เว็บไซตหนวยงาน https://itm.eg.mahidol.ac.th 

เว็บไซตโครงการอบรม https://www.datalentteam.com 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 

 


