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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ  

(Personal Data Protection Act for Government Officer) 

จัดโดยหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 27 

พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในด้านการคุ้มครอง 

ข้อมูลบุคคล โดยมีการสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย  และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตาม 

คำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต ซึ่งบทลงโทษของสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น มีทั้งโทษทางแพ่ง 

โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง  

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา  

และทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและ      

รับทราบถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความ 

มั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล  โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐที่ 

ต้องเกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุม  

ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) รวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน 
บุคคล พ.ศ. 2562  

2. เพื ่อให้มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื ่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

3. เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ 
สอดคล้องกับกฎหมายได้  

4. เพื่อให้สามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
คุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้  
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รูปแบบการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึก  
ปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าว จะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด 
และสามารถวิเคราะห์ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้  

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 การจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
อบรมระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน พ.ศ. 2565 

ตารางการฝึกอบรม 

 รายช่ือวิทยากรในการอบรม 
1. ผศ.ดร.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ 
2. อ.อารยา ชินวรโกมล 
3. อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

09.00-12.00 Principles of Personal 
Data Protection Act. : 
หล ักการของพระราช 
บัญญัต ิค ุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (LC1) 

บรรยาย 

▪ ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในระดับสากล เช่น General Data Protection 
Regulation (GDPR)  

▪ เหตุผลความเป็นมาและความสำคัญของพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

▪ หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (บทบาท การละเมิด และการรับผิด)  

▪ คำนิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

▪ มาตราสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ  

▪ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 

▪ เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ประเด็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
และแนวทางแก้ไข 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

13.00-16.30 Guideline Template 

for PDPA : แนวทางการ 

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 

กับกฎหมายด้วยเอกสาร 

แม่แบบ (LC2) 

บรรยาย 

     แนวทางการร่างและปรับปรุงเอกสารต่างๆ เพื่อรองรับและ

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ดังต่อไปนี้  

▪ แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคล 

▪ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  

▪ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  

▪ เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)  

▪ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 

Agreement)  

▪ บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล (Record of 

Processing Activity: ROPA)  

นโยบายคุกก้ี (Cookies Policy) 
 
กิจกรรมกลุ่ม :  

     การแลกเปลี ่ยนข้อมูล และนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน 

ผู ้เรียนในหลักสูตรนำเสนอข้อมูลจริงที ่ใช้ในหน่วยงาน เพ่ือ

ร่วมกันอภิปรายในการกำหนด และแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล

โดยนำเสนอข้อมูล ดังนี้ 

▪ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

▪ flow ของกิจกรรมหรือบริการของ หน่วยงาน 

 วันที่ 2 

09.00-12.00 PDPA Workshop 
Preparation for PDPA 
(Group Session): 
ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ การ เตร ี ยม 

กิจกรรมกลุ่ม 
ฝึกปฏิบัติในการร่างและปรับปรุงเอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับและ 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 โดยใช ้เอกสารแม่แบบที่  ได ้เร ียนร ู ้ ในหัวข ้อ “LC2 
Guideline Template for PDPA : 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

ความพร้อมเพื ่อรองรับ 
PDPA (LC3) 

แนวทางการปรับเปลี ่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วย 
เอกสารแม่แบบ” 

13.00-16.00 นำเสนอผล การฝึกปฏิบัติ 
และอภิปรายร่วมกัน 
(LC4)   

นำเสนอ Presentation (Mentor Session) : 

1. นำเสนอ : ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติรายกลุ่ม และรับ  

ข้อเสนอแนะจากผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. อภิปราย : แนวทางการนำเสนอผู้บริหารในการขออนุมัติ 

ใช้เอกสารแม่แบบที่ได้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้จริงในหน่วยงาน 

หมายเหตุ: * ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมแต่ละหัวข้อเป็นการประมาณการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  

กับผู้เรียน 

 

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

  - ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียน 
ข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
ตลอดหลักสูตร 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการ 
ฝึกอบรม (Pre-Test) และหลังการฝึกอบรม (Post-Test) โดยหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์ 
การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

3. ผู้เขา้รับการอบรมจะตอ้งนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในวันสุดทา้ยของการฝึกอบรม 

สถานที่ฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สอบถามรายละเอียด 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
อาจารย์อารยา ชินวรโกมล หมายเลขโทรศัพท์ 081 553 4286 
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ดำเนินการฝึกอบรมโดย 

 หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่อยู่ เลขที่ 133 
ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 


