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หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พร้อมแนวทางปฏิบัติ 

1. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันนั้น ภัยอันตรายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลได้กลายเป็นประเด็นที่ทุกๆ คนได้ให้ความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคล และสามารถนำมาใชแ้อบอ้างเพื่อการกระทำสิ่งผิด
กฎหมายจากกลุ่มมิจฉาชีพ หรือผู้ไม่ประสงค์ดี โดยสถานที่ทำงานทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนถือได้ว่าเป็นแหล่ง
รวบรวมฐานข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมหาศาล ทั้งในส่วนของกลุ่มผู ้บริหาร กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู ้มาติดต่อหรือ          
ใช้บริการ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานใด ไม่มีการกำกับ ดูแล ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องและปลอดภัย ก็จะนำมาซึ่งการรั่วไหล
ของข้อมูลอย่างแพร่หลาย ทำให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมาก และก่อให้เกิด
ความเดือนร้อน ความน่ารำคาญใจ และความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลในที่สุด 

พ.รบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2019) เป็นกฎหมายไทย 
เริ่มมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับอิทธิพลมาจาก ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป 
(GDPR) ของสหภาพยุโรป และจะเริ่มมีผลบังคับใช้งานอย่างแท้จริงในวันที่ 1 มิถุนายน 2565    

ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพรอ้มให้บุคลากรแต่ละหน่วยงาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญ แนวทางการปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะ
ผูดู้แลข้อมูล และผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตาม PDPA พร้อมกับการสาธิตวธิีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมเชิงปฏบิตัิ  

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในบริบทกฎหมาย และสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง   
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเริ่มเตรียมตัววางแผนวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
3. เพื่อสาธิตตัวอย่างการดำเนินเอกสาร PDPA กับงานทรัพยากรบุคคล 
4. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน PDPA ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)  

3. เป้าหมาย 
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   
2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   
3. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน     
4. กลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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4. หัวข้อการฝึกอบรม  
1. ภาพรวมและบริบทของกฎหมาย PDPA  
 - สาระสำคัญและขอบเขตการบังคับใช้ PDPA  
 - ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis) และผู้ที่เกี่ยวข้องใน PDPA 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน PDPA (Data Controller & Data Processor) 
 - หน้าที่ความรับผิดชอบของ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 
 - การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) 
 - ตวัอย่างการรั่วไหลของข้อมูล และบทลงโทษและผลกระทบกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม PDPA  

2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 
 - ตวัอย่าง Checklist PDPA  
 - แนวปฏิบัติในการจัดทำ PDPA  
 - การขอ การเก็บ ข้อมูลของพนักงานและกลุ่มลูกค้า  
 - การขอความยินยอม (Consent) 
 - Privacy Policy & Privacy Notice  

5. วิทยากร 
1. อาจารย ์ดร.เบ็ญจวรรณ  บุญใจเพ็ชร          
  - Certified Professional HR  
  - PDPA Lecturer/ Consultant  
  - ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน 1559 ระดับ A   

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     
พ.ศ.2562 และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนหรือหลังวันเริ่ม
บังคับใช้กฎหมาย (วันที่ 1 มิถุนายน 2565) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-942874-5 
โทรสาร 053-942874 
E-mail uniserv.training@gmail.com 

mailto:uniserv.training@gmail.com
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8. หมายเหตุ 
- หน่วยงานภาครัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่) สามารถเบิกค่าละทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2     
ข้อ 28 (1) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561   

- หน่วยงานเอกชน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานลดหย่อนภาษีได้  ร้อยละ 200   
(คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได้ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ได้จากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ได้จากการประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ของลูกจ้างและรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล : http://www.rd.go.th/ 
publish/13490.0.html) 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนิติบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 
ไม่อยู่ในข่ายเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3% 

9. การประเมินผล 
 โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จสิ้น
การฝึกอบรมแล้ว  

10. การรับรองผลการฝกึอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาตลอด
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรรับรองผล 
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PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
โดย สำนักบรกิารวิชาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
กำหนดการ หลักสูตร PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พร้อมแนวทางการปฏิบัต ิ

โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ  บุญใจเพ็ชร  

****** 
เวลา กิจกรรม/ หัวข้อการฝึกอบรม/ Workshop 

09.00 – 12.00 น. สรุปภาพรวมและบริบทของกฎหมาย PDPA 
- ขอบเขตการบังคับใช้ 
- ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร 
- ฐานการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล (Lawful Basis) และผู้ที่เกี่ยวข้องใน PDPA 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของData Controller & Data Processor 

(ผู้ควบคุมแล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของ DPO (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 
- การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
- การประเมินผลกระทบดา้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) 
- ตัวอย่างการรั่วไหลของข้อมูลและวิธีการจัดการ 
- บทลงโทษและผลกระทบกรณีไม่ปฏิบัติตาม PDPA 

13.00 – 16.00 น. Workshop 
- ตัวอย่าง Checklist PDPA การจัดทำและการตรวจสอบความพร้อมในองคก์รเบ้ืองต้น 
- แนวปฏิบัติในการจัดทำ DPA  

(ข้อตกลงระหว่างผู้ควบคมุข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล) 
- การขอ การเก็บ การใช้ข้อมูลของพนักงานมีอะไรบ้าง เพราะอะไร 
- การขอ การเก็บ การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดตอ่งาน 
- ตัวอย่าง การขอความยินยอม (Consent) จากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น 
- Privacy Policy แตกตา่งจาก Privacy Notice อย่างไรพร้อมตวัอย่าง 
- ไขข้อข้องใจ ถาม ตอบปัญหา PDPA  
- สรุปภาพรวมการอบรม  

หมายเหต ุ
1. พัก 15 นาที (เช้า เวลา 10.30-10.45 น.) และ (บ่าย เวลา 14.30-14.45 น.) 
2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
3. สอบถามรายละเอียดสถานที่พัก/ฝึกอบรมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942874-5   

***************** 


