
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย ส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
 

 

 

 

หลักสูตรกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำครัฐ 

(Personal Data Protection Act for Government Officer) 

 



 

 
 

หน้าที่ 1 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

สำรบัญ 

 

  หน้าที่ 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค์ 2 

 รูปแบบการฝึกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 

 ตารางการฝึกอบรม 3 

 ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 5 

 เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรม 5 

 สถานที่ฝึกอบรม 6 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ด าเนินการฝึกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

หน้าที่ 2 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำครัฐ 

จัดโดยส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

หลักกำรและเหตุผล 

  

หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานการภาครัฐ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา

และท าความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราต่างๆ ท่ี

ส าคัญส าหรับการปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกปฏิบัติใน

การจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล (Privacy policy) ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy notices) เอกสารแสดง

ความยินยอม (Consent form) รวมถึงเอกสารอื่นท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.  เพ่ือให้สามารถด าเนินการปรับปรุงและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้

สอดคล้องกับกฎหมายได้ 

4. เพ่ือให้สามารถน าความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้ 

 

 

 



 

 
 

หน้าที่ 3 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 

1) บรรยาย(Lecture) 

2) การอภิปราย(Discussion) 

3) อบรมเชิงปฏิบัติ(Workshop) 

 

รูปแบบและจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ Online และ On-Site ดังตาราง 

การบรรยาย (Lecture) 

(ชั่วโมง) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(ชั่วโมง) 

การร่วมกันอภิปราย (Discussion) 

(ชั่วโมง) 

3 8 1 

     จ านวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 12 ชั่วโมง (2 วัน) 

หมายเหตุ :  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

รุ่นที่ ช่วงเวลา รูปแบบ สถานที่ 

1 21 – 22 พฤษภาคม 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

2 17 – 18 กันยายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

3 16 – 17 พฤศจิกายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.เพชรบุรี 

 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 วันที่ 1 

9.00 – 12.00 Principeles of Personal Data 

Protection Act.: หลักการของ

 ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลในระดับสากล  



 

 
 

หน้าที่ 4 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

 เหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญ ของพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 หลักการส าคัญของพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วน

บุคคล พ.ศ.2562 (บทบาท การละเมิด และการรับผิด) 

 ค านิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 มาตราส าคญัของพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐ 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 

กรณีศึกษำ: การละเมิดข้อมลูส่วนบุคคลและแนวทางแก้ไข 

13.00 – 16.00 Guideline Template for PDPA 

: แนวทางการปรับเปลีย่นให้

สอดคล้องกับกฎหมายด้วย

เอกสารแม่แบบ 

 

 แนวททางปฏิบัติส าหรับการด าเนนิการของผู้ควบคุมข้อมลู

ส่วนบุคคล 

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

 ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

 เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) 

 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Processing Agreement) 

 บันทึกรายการประมวลผลข้อมลูสว่นบุคคล (Record of 

Processing Activity: ROPA) 

 นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

กิจกรรมกลุ่ม: การแลกเปลี่ยนข้อมูลและน าเสนอข้อมูลของหน่วยงาน  

 วันที่ 2 

9.00 – 12.00 PDPA Workshop Preparation 

for PDPA (Group Session): ฝึก

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับ PDPA 

 ท ากิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปฏิบัติการร่างและปรับปรุง

เอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยใช้แม่แบบท่ีได้เรียนรู้ใน

หัวข้อ “LC2 Guideline Template for PDPA:  แนวทางการ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสารแม่แบบ” 

13.00 – 16.00 Presentation (Mentor 

Session): น าเสนอผลการฝึก

ปฏิบัติและอภิปรายร่วมกัน 

น ำเสนอ: ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติรายกลุ่มและรับข้อเสนอแนะจาก

ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

อภิปรำย: แนวทางการน าเสนอผู้บริหารในการขออนุมัติใช้เอกสาร

แม่แบบท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้จริงในหน่วยงาน 

 



 

 
 

หน้าที่ 5 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

     

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  6,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนข้างต้น 

รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  4,900  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

หมายเหตุ   กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

(Pre-Test) 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

(Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท าเอกสารตามเอกสารต้นแบบที่ก าหนดในหลักสูตรได้อย่าง

ถูกต้อง และน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน(ผู้เข้าอบรมจ าต้องส่งเอกสารที่รับรองจากหน่วยงานว่ามี
การน าเอกสารที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้จริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หน้าที่ 6 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

 
สถำนที่ฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สอบถำมรำยละเอียด 

 

หากมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                

นางณัฐสิรี นกแก้ว เบอร์โทร 081 290 4198 

 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bureau Of Digital Technology ) 

ที่อยู่   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  73000    

โทร   034 109 686 ต่อ 217043 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bdt-training@su.ac.th  เว็บไซต์    https://bdt.su.ac.th 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์ :  0-3410-9686  

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ :  0-3289-9686 ต่อ317010 
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