
 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 1 

การอบรมหลักสูตร “PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines  
ปฏิบัติอย่างไร ไม่ละเมิด พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้ทุกหน่วยงานมีการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้รับบริการจำนวนมากที่อยู่ในระบบงานต่างๆ และมีการกำกับดูแลข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องชัดเจน ทำให้
ปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
หรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึ้น 
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
หลักการทั่วไป ในสหภาพยุโรป ได้มีการออกกฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation) ซึ่งเป็น
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำหรับประเทศไทย ได้ออก
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นกฎหมาย
ที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะมีผลบังคับใช้งาน
อย่างแท้จริงตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป 

หลักสูตร “PDPA for Industrial : Data Protection Guidelines จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและ
ทำความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการ
ปฏิบัติในหน่วยงาน/บริษัท ในภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการ
จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Privacy Policy) คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent 
Form) รวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาในหลักสูตรจะ
เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล 
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการอภิปรายกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้นําความรู้
และทักษะจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 

2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครอง
ส่วนบุคคล 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 2 

3. เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
สอดคล้องกับกฎหมาย 

4. เพื่อให้สามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงาน/บริษัทได ้
 

รูปแบบการฝึกอบรม 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องต้น 
มีการแนะนำแนวทาง การฝึกปฏิบัติการ และมีการใช้กรณีศึกษาและการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งจากผู้เรียนและ
ผู้สอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 
รุ่นละไม่เกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) 
 
วิทยากร 
 
อาจารย์อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี , รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และคณะ 
 
กำหนดการ 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที ่21 กรกฎาคม 2565 

9:00 – 12:00 ▪ Principles of Personal 
Data Protection Act.: 
หลักการของพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ ภาพรวมของกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บ ุ ค ค ล ใ น ร ะ ด ั บ ส า ก ล เ ช ่ น  General Data Protection 
Regulation (GDPR) 

▪ เหตุผล ความเป็นมา และความสำคัญของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

▪ หลักการสำคัญของพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (บทบาท การละเมิด และการรับผิด) 

▪ คำนิยามของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ มาตราสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 
▪ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Right and Responsibilities) 
▪ กรณีศึกษา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางแก้ไข 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
13:00 – 16:00 ▪ Guideline Template for 

PDPA: แนวทางการ
ปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกับ
กฎหมายด้วยเอกสารแม่แบบ 

▪ กิจกรรมกลุ่ม : การ
แลกเปลีย่นข้อมูลและ
นำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน 

▪ แนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  
▪ คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)  
▪ เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)  
▪ ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing 

Agreement)  
▪ บันทึกรายการประมวลผลข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล (Record of 

Processing Activity: ROPA) 
▪ นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) 
▪ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน 
▪ flow ของกิจกรรมหรือบริการของหน่วยงาน 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 
9:00 – 12:00 ▪ PDPA Workshop 

Preparation for PDPA 
(Group Session): ฝึก
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับ PDPA 

▪ กิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกปฏิบัติในการร่างและปรับปรุง
เอกสารต่าง ๆ เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยใช้เอกสารแม่แบบท่ี 

▪ ได ้เร ียนรู ้ ในหัวข้อ “LC2 Guideline Template for PDPA : 
แนวทางการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยเอกสาร
แม่แบบ” 

13:00 – 16:00 ▪ Presentation (Mentor 
Session): นำเสนอผลการฝึก
ปฏิบัติและอภิปรายร่วมกัน 

▪ นำเสนอ : ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติรายกลุ่มและรับข้อเสนอแนะ
จากผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ  

▪ อภิปราย : แนวทางการนำเสนอผู ้บริหารในการขออนุมัติใช้
เอกสารแม่แบบท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อใช้จริงในหน่วยงาน 

หมายเหตุ: 
1. พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า เวลา 10:30 – 10:45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14:30 – 14:45 น. 
2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น. 
3. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 

- ค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษท่านละ 3,990.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน
และชำระเงินภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 

- ค่าลงทะเบียนอัตราปกตทิ่านละ 4,990.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
  



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

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

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TCC) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

Fan page : THAILAND SCIENCE PARK CONVENTION CENTER 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7170 กด 1 หรือ ต่อ 6011-3 

E-mail : smv@nstda.or.th

mailto:smv@nstda.or.th

