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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Personal Data Protection Act for Government Officer) Online 

จัดโดย  

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อันเป็นกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและ

ความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมี

ประสิทธิภาพและเพ่ือให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานภาครัฐมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

กฏหมายฉบับนี้ 

 หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษา

และท าความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่ส าคัญส าหรับ

การปฏิบัติในหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการจัดท าแนวปฏิบัติ

ส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ค า

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) รวมถึง

เอกสารอื่นที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

3. เพ่ือให้สามารถด าเนินการปรับปรุงและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้อง

กับกฎหมายได ้

4. เพ่ือให้สามารถน าความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ส่วนบุคคลในหน่วยงานได ้

 



 

 
หน้าที่ 3 

รูปแบบการฝึกอบรม 
 

 การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธีได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ 

ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น จะท าให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และ

สามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ โดยสามารถอธิบายได้ดัง

แผนภาพต่อไปนี้  

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

การจัดอบรมจ านวน 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จ านวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)  

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันอังคารที ่24 และ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 2 และ วันพุธที่ 3 สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันอังคารที ่25 และวันพุธที่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 20 และวันพุธที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

หมายเหตุ : ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้

ผู้เข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

ตารางการฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม  
1. ผศ.ดร. ณัฏฐ์  โอธนาทรัพย์  
2. นายปิยพงศ์ เผ่าวณิช 
3. นายสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 วันที่ 1 

9.00-12.00 Principles of Personal Data 

Protection 

Act.: หลักการของ

พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูล

ส่วนบุคคล 

 ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคลในระดับสากล เช่น General Data Protection 

Regulation (GDPR) 

 เหตุผล ความเป็นมา และความส าคัญของพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 หลักการส าคัญของพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 (บทบาท การละเมดิ และการรับผดิ) 

 ค านิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 



 

 
หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 มาตราส าคญัของพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ส าหรับผู้ปฏิบตัิงานภาครัฐ 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 

 กรณีศึกษา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางแก้ไข 

13.00-14.30 Guideline Template for 

PDPA: แนวทางการปรับเปลี่ยน

ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วย

เอกสารแม่แบบ 

แนวทางการร่างและปรับปรุงเอกสารตา่งๆเพื่อรองรับและให้

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ดังต่อไปนี ้

 แนวปฏิบัติส าหรับการด าเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 

 ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

 เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) 

 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 

Agreement) 

 บันทึกรายการประมวลผลข้อมลูสว่น บุคคล (Record of 

Processing Activity: ROPA) 

 นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 

14.45-16.00 กิจกรรมกลุ่ม : การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลของ

หน่วยงาน 

ผู้เรยีนในหลักสูตรน าเสนอข้อมลูจริงท่ีใช้ในหน่วยงาน เพื่อร่วมกัน

อภิปรายในการก าหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคลโดยน าเสนอ

ข้อมูลดังนี ้

 ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 

 flow ของกิจกรรมหรือบริการของหน่วยงาน 

 วันที่ 2 

9.00-12.00 PDPA Workshop 

Preparation for PDPA 

(Group Session): ฝึก

ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือ

รองรับ PDPA 

 กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติในการร่างและปรับปรุง

เอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารแม่แบบที่ได้

เรียนรู้ในหัวข้อ “LC2 Guideline Template for PDPA : แนว

ทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสาร

แม่แบบ” 

13.00-16.00 Presentation (Mentor 

Session): น าเสนอผลการฝึก

ปฏิบัติและอภปิรายร่วมกัน 

 น าเสนอ : ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติรายกลุ่มและรับข้อเสนอแนะ

จากผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

 
หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 

 อภิปราย : แนวทางการน าเสนอผู้บริหารในการขออนุมัติใช้

เอกสารแม่แบบท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้จริงในหน่วยงาน 

หมายเหตุ:  

1. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมแต่ละหัวข้อเป็นการประมาณการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 

2. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.  

3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
 

 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ  4,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ:  

 กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนด ผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

เพ่ือเลื่อนวัน เวลา หรือเปลี่ยนรอบอบรม รวมทั้งกรณีเปลี่ยนสถานที่จัดอบรม หากผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถ

เข้าร่วมอบรมได ้สามารถแจ้งยกเลกิภายใน 3 วันท าการหลังจากไดร้ับแจง้ โดยไดร้ับเงนิคืนเตม็จ านวน  

 ผู้เข้าอบรมต้องช าระเงินก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันท าการ โดยผู้จัดอบรมจะออกใบรับเงินชั่วคราว

ให้เป็นหลักฐาน และออกใบเสร็จรับเงินให้ในวันท าการอบรม 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อย

กว่าร้อยละ 70 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าเอกสารตามเอกสารต้นแบบที่ก าหนดในหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง และน าไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (ผู้เข้าอบรมจ าต้องส่งเอกสารที่รับรองจากหน่วยงานว่ามีการน าเอกสารที่ได้จากการ

ฝึกอบรมไปใช้จริง) 

4. ระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเปิดกล้องตลอดเวลาของการฝึกอบรม 

สถานที่ฝึกอบรม 
 

ฝึกอบรมแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  



 

 
หน้าที่ 6 

สอบถามรายละเอียด 
 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 803 8027 

ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
 

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

ที่อยู่  ชั้น 4 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 

 โทร.  02 807 4500 ต่อ 662 

 อีเมล์  ceit@sau.ac.th   เว็บไซต์  https://ceit.sau.ac.th  

mailto:ceit@sau.ac.th
https://ceit.sau.ac.th/

