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หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอรม/เอกสาร PDPA ใหชอบดวยกฎหมาย
ป 2565 รุนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ รูจักกันทั่วไปวากฎหมาย PDPA จะมีผลใชบังคับเต็มรูปแบบใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยกฎหมายดังกลาวกำหนดใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
จากเจาของขอมูล มีฐานะเปน “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” ซึ่งตองดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดวยการอางฐาน
ในทางกฎหมายใหถูกตอง เชน การขอความยินยอม การอางประโยชนสาธารณะ เปนตน อีกทั้งหากผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลจะไมเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดวยตนเองก็อาจใหผูอื่นซึ่งกฎหมายเรียกวา “ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล”
ดำเนินการแทนได โดยการดำเนินการของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและ
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวจะ
อยูภายใตคำแนะนำและการตรวจสอบของบุคคลหรือองคกรซึ่ง พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดใหมี
สถานะเปน “เจาหนาที่คุมครองสวนบุคคล (DPO)”
อนึ่งเมื่อมีการเก็บขอมูลสวนบุคคลแลว หากจะมีการใช การเป ดเผย และการสงตอขอมูลดังกลาว ตองกระทำ
ภายใตกรอบตามที่ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนดไว รวมทั้งตองมีกระบวนการใหเจาของขอมูลสวน
บุคคลสามารถเขาถึงและตรวจสอบได
ดวยบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน สงผลใหผูเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลทั้งในฐานะผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลและผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ตองออกแบบและจัดทำแบบฟอรมตางๆ เชน คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
นโยบายความเป น ส ว นตั ว Terms of service /Terms & conditions แบบฟอร ม การขอใช สิ ท ธิ์ ส ำหรั บ เจ าของข อ มู ล
แบบฟอร ม แจ ง เตื อ นเอกสารบั น ทึ ก กิ จ กรรมการประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คล หรื อ Record of Processing (ROP)
แบบฟอรมการขอใชสิทธิสำหรับเจาของขอมูล แบนเนอรขอความยินยอมการใชคุกกี้ แบบฟอรมแจงเตือนกรณี เกิดการ
รั่วไหลของขอมูลสวนบุ คคล เปนต น เพื่ อรองรับการปฏิบั ติหน าที่ ของตนใหถูกตองและสอดคลองกับหลักการที่ พ.ร.บ.
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 ไดกำหนดไว ซึ่งจะตองอาศัยความแมนยำในบทบัญญัติของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ.2562 ประกอบกับทักษะในการเขียนมาประยุกตใชใหมีการผสมผสานกันอยางลงตัวเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดความรับผิดในทางกฎหมายทั้งทางปกครอง แพงและอาญา
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงกำหนดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร เทคนิค
การออกแบบและจัดทำแบบฟอรม/เอกสาร PDPA ใหชอบดวยกฎหมาย ป 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูความเขาใจในสาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
2. เขาใจหลักเกณฑการเขียนเอกสารใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
3. สามารถเขียนเอกสารใหถูกตองตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
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3. เนื้อหาการฝกอบรม
1. สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
2. หลักการเขียนเอกสารใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
• คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
• นโยบายความเปนสวนตัว Terms of service /Terms & conditions
• แบบฟอรมการขอใชสิทธิ์สำหรับเจาของขอมูล
• แบบฟอรมแจงเตือนเอกสารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือ Record of
Processing (ROP)
• แบบฟอรมการขอใชสิทธิสำหรับเจาของขอมูล
• แบนเนอรขอความยินยอมการใชคุกกี้
• แบบฟอรมแจงเตือนกรณีเกิดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล
3. Workshop ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสาร ตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
• คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
• นโยบายความเปนสวนตัว Terms of service /Terms & conditions
• แบบฟอรมการขอใชสิทธิ์สำหรับเจาของขอมูล
• แบบฟอรมแจงเตือนเอกสารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือ Record of
Processing (ROP)
• แบบฟอรมการขอใชสิทธิสำหรับเจาของขอมูล
• แบนเนอรขอความยินยอมการใชคุกกี้
• แบบฟอรมแจงเตือนกรณีเกิดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล
4. กรณีศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลตาม PDPA
4. วิทยากร
อาจารยอิสรานุวัฒน ศรีคุณ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มธ.
5. รูปแบบการอบรม
การบรรยายใหความรู การฝกปฏิบัติ (Workshop) และกรณีศึกษา (Case Study)
6. วัน เวลา และสถานที่จัดอบรม
ใชเวลาอบรม 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ระหวางเวลา 09.00 – 16.00 น.
รุนที่
1

วันที่จัดฝกอบรม
วันพุธที่ 29 - วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

สถานที่จัดอบรม ณ โรงแรม The Landmark Bangkok ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
7. คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม/จำนวนผูเขาอบรม
- ผูปฏิบัตงิ านและเจาหนาที่ ทีเ่ กี่ยวของกับการทำงานดาน พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล
- ผูส นใจทั่วไป
- จำนวนผูเขาอบรม 60 คน/รุน (จำนวนผูเขาอบรมตองเกินกวาจุดคุมทุนจึงจะดำเนินการจัดอบรมได)
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8. คาลงทะเบียนการอบรม
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย เก็บคาลงทะเบียนจากผูสมัครเขารับการอบรม ดังนี้
- คาลงทะเบียนคนละ 9,800 บาท (เกาพันแปดรอยบาทถวน)
(รวมเอกสาร อาหารวาง/อาหารกลางวัน)
- กรณี ช ำระค า ลงทะเบี ย นก อ นวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2565 Early Bird จะได รั บ ส ว นลด 10% คงเหลื อ
คาลงทะเบียน 8,820 บาท (แปดพันแปดรอยยี่สิบบาทถวน)
ผูเขารับการอบรมจากสวนราชการของกระทรวงและกรมตาง ๆ สามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองคการบริหารสวนทองถิ่น สามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดไดตามระเบียบ
ของแตละหนวยงาน
หมายเหตุ :
1) กรณีผูสมัครเขารับการอบรมตองการยกเลิกการเขารับการอบรม ตองทำหนังสือแจงใหสถาบันทราบเปนลายลักษณ
อั ก ษรอย า งน อ ย 7 วั น ทำการ มิ ฉ ะนั้ น สถาบั น สงวนสิ ท ธิ์ ในการเก็ บ ค า ดำเนิ น การจำนวน 30% ของ
คาลงทะเบียน
2) กรณีผูสมัครเขารับการอบรมชำระคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวและไมมาเขารับการอบรมตามวันที่กำหนดโดยไม
แจงใหสถาบันทราบตามเงื่อนไขขอ 1 สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาลงทะเบียน
3) สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐบาลจึง
ไมอยูในขายที่ตองถูกหักภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
9. รายละเอียดการชำระคาลงทะเบียน
1. โอนเงิน หรือ ฝากเช็ค (เช็คสั่งจาย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มธ. )
เขาธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร บัญชีเงินฝากออมทรัพย
ชื่อบัญชี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มธ. เลขที่บัญชี 986-6-08069-2
2. สงสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) พรอมใบสมัคร
- www.icehr.tu.ac.th เมนู สงหลักฐานโอนเงิน
- หรือสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) สงไฟลไปทาง E-mail : icehr.tu@gmail.com
ชองทางการติดตอ
- โทรศัพท : 0 2613 3820–3
- โทรสาร (FAX) : 0 2225 7517
- E-mail : icehr.tu@gmail.com
10. วิธีการประเมินผลการอบรม
1. ประเมินผลดวยแบบสอบถามเพื่อประเมินวิทยากรรายวิชา
2. ประเมินผลดวยแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมที่มีตอโครงการฝกอบรม
11. การรับรองผลการอบรม
ผูเขารับการฝกอบรมตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรม จึงจะไดรับ
หนังสือรับรองการเขาอบรมจากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวปวีณา จันทราภิรมย นักวิชาการศึกษา โทรศัพท: 08 2241 2212
E-mail: momo.rsu@gmail.com
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กำหนดการฝกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอรม/เอกสาร PDPA ใหชอบดวยกฎหมาย ป 2565 รุนที่ 1
ณ โรงแรม The Landmark Bangkok ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่/เวลา
รายละเอียด/เนื้อหาการอบรม
วันแรกของการอบรม
08.30-08.45 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสาร
08.45-09.00 น.
เปดการอบรมและแนะนำโครงการ
09.00-12.00 น.
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
หลักการเขียนเอกสารใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
- คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
- นโยบายความเปนสวนตัว Terms of service /Terms & conditions
- แบบฟอรมการขอใชสิทธิ์สำหรับเจาของขอมูล
- แบบฟอรมแจงเตือนเอกสารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือ
Record of Processing (ROP)
- แบบฟอรมการขอใชสิทธิสำหรับเจาของขอมูล
- แบนเนอรขอความยินยอมการใชคุกกี้
- แบบฟอรมแจงเตือนกรณีเกิดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล
วิทยากรโดย : อาจารยอิสรานุวัฒน ศรีคุณ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย
วันที่สองของการอบรม Workshop ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสาร ตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562
- คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว
09.00-12.00 น.
- นโยบายความเปนสวนตัว Terms of service /Terms & conditions
- แบบฟอรมการขอใชสิทธิ์สำหรับเจาของขอมูล
วิทยากรโดย : อาจารยอิสรานุวัฒน ศรีคุณ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย
วิทยากรผูชวย : คุณพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วันที/เวลา
รายละเอียด/เนือหาการอบรม
Workshop ฝกปฏิบัติการเขียนเอกสาร ตาม พ.ร.บ.คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 (ตอ)
13.00-16.00 น.
- แบบฟอรมแจงเตือนเอกสารบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล หรือ
Record of Processing (ROP)
- แบบฟอรมการขอใชสิทธิสำหรับเจาของขอมูล
- แบนเนอรขอความยินยอมการใชคุกกี้
- แบบฟอรมแจงเตือนกรณีเกิดการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล
วิทยากรโดย : อาจารยอสิ รานุวัฒน ศรีคุณ
ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย
วิทยากรผูชวย : คุณพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
16.00 น.
เสร็จสิ้นการอบรม

หมายเหตุ : 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. พักชวงเชา เวลา 10.30 – 10.45 น. ชวงบาย เวลา 14.30 – 14.45 น.
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โทรศัพท 0 2613 3820-3 www.icehr.tu.ac.th

