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มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำครัฐ 

(PDPA for Government Officers) 

จัดโดย ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

หลักกำรและเหตุผล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เจ้าของข้อมูลเป็นเจ้าของ เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 
ประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมคน
ตามค าสั่งการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือ
ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ การขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและมีสิทธิ์
ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องจ าเป็นที่ทุกคนควรรู้ ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในการท างานทางด้านทรัพยากรบุคคลในเรื่องการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูล “ส่วนบุคคล” รวมไปถึง
การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้าหรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

โดยปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ต้องได้รับบทบาทหน้าที่เพิ่มจากเดิมคือการดูแลข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้กระทบต่อหน่วยงานที่บางครั้งในการท างานเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวแก่เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลและก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน  จึงมีมติกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา
และท าความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่ส าคัญส าหรับ
การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการจัดท าแนวปฏิบัติ
ส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ค า
ประกาศเกี ่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) รวมถึง
เอกสารอื่นที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
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3. เพื่อให้สามารถด าเนินการปรับปรุงและจัดท าเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้

สอดคล้องกับกฎหมายได้ 

4. เพื่อให้สามารถน าความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการ

คุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้ 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมในหลักสูตร เป็นการผสมผสาน ในรูปแบบบรรยาย อภิปราย และอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อให้ผู ้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และความสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 
 

อบรมจ านวน 1 รุ่น ไม่เกิน 30 คน 

ชั่วโมงอบรม : 12 ชั่วโมง (2 วัน) 

วันที่อบรม :  23-24 พฤษภาคม 2565 

ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1. อาจารย์ชญาณี ศรีกระจ่าง 
2. นางสาวรวีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง 
3. นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี 
4. นายสัมพันธ์ ลิงปิติ 
5. นายธีรพงศ์ ชื่นจิตร 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
วันท่ี 1 

09.00-12.00 น. Principles of Personal Data 
Protection Act.: หลักการของ
พระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

- ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลในระดับสากลเช่น General Data Protection 
Regulation (GDPR) 

- เหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

- หลักการส าคัญของพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (บทบาท การละเมดิ และการรับผดิ) 

- ค านิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
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เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

- มาตราส าคญัของพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐ 

- หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 
- กรณีศึกษา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางแก้ไข 

 
13.00-16.00 น. Guideline Template for 

PDPA: แนวทางการปรับเปลีย่นให้
สอดคล้องกับกฎหมายด้วย
เอกสารแม่แบบ) 

- แนวทางการร่างและปรับปรุงเอกสารต่างๆเพื่อรองรับและให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 ดังต่อไปนี้ 

- แนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
- ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
- เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) 
- ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 

Agreement) 
- บันทึกรายการประมวลผลข้อม ูลส ่วนบุคคล (Record of 

Processing Activity: ROPA) 
- นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

 กิจกรรมกลุ่ม : การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลของ
หน่วยงาน 
ผู้เรยีนในหลักสูตรน าเสนอข้อมลู
จริงที่ใช้ในหน่วยงาน เพื่อร่วมกัน
อภิปรายในการก าหนดและ
แยกแยะข้อมูลส่วนบุคคลโดย
น าเสนอข้อมูล 

- ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
- flow ของกิจกรรมหรือบริการของหน่วยงาน 

วันท่ี 2 
09.00-12.00 น. PDPA Workshop Preparation 

for PDPA (Group Session): ฝึก
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับ PDPA 

- กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติในการร่างและปรับปรุง
เอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารแม่แบบที่
ได้เรียนรู ้ในหัวข้อ “LC2 Guideline Template for PDPA : 
แนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสาร
แม่แบบ” 

13.00-16.00 น. Presentation (Mentor 
Session): น าเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติและอภิปรายร่วมกัน 

- น  าเสนอ :  ผลท ี ่ ได ้จากการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิรายกล ุ ่มและรับ
ข้อเสนอแนะจากผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- อภิปราย : แนวทางการน าเสนอผู้บริหารในการขออนุมัติใช้
เอกสารแม่แบบท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้จริงในหน่วยงาน 
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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. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ On Site ท่านละ  5,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้  
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 4,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบ 
ล่วงหน้า 

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 
2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่าน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าเอกสารตามเอกสารต้นแบบที่ก าหนดในหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง และ

น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (ผู้เข้าอบรมจ าต้องส่งเอกสารที่รับรองจากหน่วยงานว่ามีการน าเอกสารที่
ได้จากการฝึกอบรมไปใช้จริง) 
 

สถำนที่ฝึกอบรม 

ณ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 0-7428-2106 
สอบถำมรำยละเอียด 

สนใจติดต่อและสมัคร ได้ที่ 
 คุณศราวดี แสงสมบุญ 
 งานบริการวิชาการ ส านักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
 โทรศัพท์ 0-7428-2106 โทรสาร 0-7428-2070. 
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ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

ส ำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ที่อยู่: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทร 0-7428-2106 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cc-serve@group.psu.ac.th 
เว็บไซต์ : https://diis.psu.ac.th 


