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หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการข3อมูลส6วนบุคคล 

ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป รุ6นที่ 2  

Making an Ultimate goal of data Management (MUM2):  

Practical Techniques for Complying with the Data Protection Law  

---------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช/อย7างเต็มรูปแบบใน 

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑUในการเก็บรวบรวม ใช/ และเปVดเผย

ข/อมูลส7วนบุคคล (ข/อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให/สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได/ ไม7ว7าทางตรงหรือทางอ/อม)  

กำหนดหน/าที่ของผู/ควบคุมข/อมูลส7วนบุคคล และผู/ประมวลผลข/อมูลส7วนบุคคล กำหนดสิทธิต7าง ๆ ของเจ/าของ 

ข/อมูลส7วนบุคคล รวมทั้งกำหนดโทษทั้งทางแพ7ง ทางอาญา และทางปกครองไว/สำหรับผู/ที่ไม7ปฏิบัติตาม ทั้งนี้  

เพื่อเปaนการคุ/มครองความปลอดภัยของข/อมูลส7วนบุคคลและสิทธิความเปaนส7วนตัวของเจ/าของข/อมูลส7วนบุคคล  

ดังนั้น จึงทำให/องคUกรที่เก็บรวบรวม ใช/ และเปVดเผยข/อมูลส7วนบุคคล จำเปaนต/องทราบขอบเขต 

การบังคับใช/ และหลักการปรับใช/พระราชบัญญัติคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให/เหมาะสมกับ 

บริบทต7างๆ ขององคUกร และด/วยเหตุที่พระราชบัญญัติดังกล7าวได/รับการยกร7างขึ้นโดยใช/กฎข/อบังคับ 

แห7งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล (General Data Protection Regulation (GDPR)) 

เปaนแม7แบบ การศึกษาสาระสำคัญของ GDPR รวมทั้งคดีต7าง ๆ ที่เกิดขึ้นที่อยู7ภายใต/บังคับของ GDPR จึงเปaน

ประโยชนUต7อองคUกรต7าง ๆ เพื่อนำมาใช/เปaนแนวทางในการกำหนดแนวปฏิบัติขององคUกร ในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได/อย7างถูกต/อง 

การบังคับใช/พระราชบัญญัติคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงส7งผลกระทบต7อองคUกร 

ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจำนวนมาก เนื่องจากรูปแบบเดิมของการบริหารจัดการข/อมูล 

ส7วนบุคคลขององคUกรต7าง ๆ อาจจะยังไม7เปaนไปตามหลักเกณฑUที่พระราชบัญญัติดังกล7าวกำหนดไว/ สถานการณU

ดังกล7าวจึงนำไปสู7ความเสี่ยงขององคUกรที่จะได/รับความเสียหาย ทั้งในส7วนของการรับโทษตามกฎหมาย การชดใช/ 

ค7าสินไหมทดแทนให/แก7เจ/าของข/อมูลส7วนบุคคล และการสูญเสียชื่อเสียงและความน7าเชื่อถือ 

คณะนิติศาสตรU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU จึงจัดหลักสูตรฝvกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร

จัดการข/อมูลส7วนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป ซึ่งดำเนินการโดยวิทยากรผู/ทรงคุณวุฒิที่มีความรู/  

ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณUเฉพาะด/าน เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีความรู/ ความเข/าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายได/ 

อย7างถูกต/องและครบถ/วน ลดความเสี่ยงในการได/รับโทษตามกฎหมาย อันเปaนการส7งเสริมให/มีการบังคับใช/

กฎหมายได/อย7างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคh 

1. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีความรู/ความเข/าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล 

2. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีความรู/ความเข/าใจหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคลตาม 

กฎหมายไทยและกฎหมายแห7งสหภาพยุโรป   

3. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมทราบถึงข/อพึงระวังและแนวปฏิบัติต7าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเรียนรู/

จากคดีที่เกิดขึ้นจริง  

4. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีความรู/ความเข/าใจเกี่ยวกับการแต7งตั้งและการปฏิบัติหน/าที่ของเจ/าหน/าที่คุ/มครอง

ข/อมูลส7วนบุคคล Data Protection Officer (DPO) ขององคUกร  

5. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีความรู/ความเข/าใจเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

กับข/อมูลส7วนบุคคลแต7ละประเภท 

6. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมสามารถจัดทำและใช/เครื่องมือทางกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได/อย7าง 

มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการกับป{ญหาที่อาจเกิดขึ้นได/ 

7. เพื่อให/ผู/เข/าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู/ ประสบการณU และได/มีโอกาสปรึกษา ซักถามเกี่ยวกับ

ป{ญหาข/อขัดข/องต7าง ๆ จากวิทยากรผู/มีความรู/ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณUเฉพาะด/าน 
  

เนื้อหาการฝlกอบรม  

ประกอบด/วยหัวข/อสำคัญดังนี ้

1. เทคนิคการจำแนกข/อมูลส7วนบุคคลและข/อมูลส7วนบุคคลที่มีความอ7อนไหว 

2. เทคนิคการตรวจสอบสถานะผู/ควบคุมข/อมูลส7วนบุคคล และผู/ประมวลผลข/อมูลส7วนบุคคลขององคUกร 

3. เทคนิคการกำหนดฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช/ และเปVดเผยข/อมูลส7วนบุคคล 

4. เทคนิคการขอความยินยอมจากเจ/าของข/อมูลส7วนบุคคล 

5. เทคนิคการกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับข/อมูลแต7ละประเภท 

6. เทคนิคการแต7งตั้งเจ/าหน/าที่คุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล 

7. เทคนิคการปฏิบัติหน/าที่ในฐานะเจ/าหน/าที่คุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล 

8. เทคนิคการจัดการกรณีข/อมูลรั่วไหล และเทคนิคในการจัดการคำร/องขอใช/สิทธิของเจ/าของข/อมูล

ส7วนบุคคล 

9. เทคนิคการจัดทำแผนภูมิโครงสร/างการเคลื่อนไหวของข/อมูลส7วนบุคคล (Data Mapping) 

10. เทคนิคการวิเคราะหUสิ่งที่องคUกรต/องจัดทำเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล

ได/อย7างถูกต/องและครบถ/วน (Gap Analysis) 

11. เทคนิคการจัดทำนโยบายความเปaนส7วนตัว (Privacy Policy) 

12. เทคนิคการจัดทำคู7มือการปฏิบัติงานของพนักงานในองคUกร 
 

รูปแบบการฝlกอบรม 
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1. การบรรยาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ีและหลักกฎหมาย  

2. การศึกษาคดีที่เกิดขึ้นจริงและวิเคราะหUคำพิพากษาของศาล  

3. การทำ Workshop กลุ7มย7อยจัดทำเอกสารต7าง ๆ เพื่อปฏบิัติตามกฎหมาย 

4. การให/คำปรึกษา ตอบข/อซักถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณU 
 

 

 

กลุ6มเปmาหมายผู3เข3ารับการอบรม 

 องคUกรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู/สนใจทั่วไป  

 

วิทยากรผู3ฝlกอบรม 

1. ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนต ิ

- ผู/อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะนิติศาสตรU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU 

2. อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลยU 

- อาจารยUประจำ  

คณะนิติศาสตรU สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU  

- ที่ปรึกษากฎหมายด/านการคุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล 

การท7องเที่ยวแห7งประเทศไทย 

3. ดร.สิทธนิัย จันทรานนทU 

- เจ/าหน/าที่คุ/มครองข/อมูลส7วนบุคคล (Data Protection Officer (DPO)) 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

4. คุณอิทธิพล พรหโมปการ 

- Director in Risk Advisory - Cyber Strategy 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co. Ltd                                

5. คุณอนุวัฒนU งามประเสริฐกุล         

 -     Partner          

       Blumenthal Richter & Sumet 

6. คุณศิรัญญา หรูวรรธนะ 

- Partner 

     Baker McKenzie 

 

วันและเวลา ในการอบรม 

 วันพธุที่ 17 กมุภาพันธU พ.ศ. 2564  ถึงวันศุกรUที่ 19 กมุภาพันธU พ.ศ. 2564 

 รวมจำนวน 3 วัน ตั้งแต7เวลา 09.00 – 16.00 น. (หลักสูตร 18 ชั่วโมง) 
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สถานที่อบรม 

 โรงแรม ฮิลตัล สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

          เลขที่ 11 สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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การสมัครและชำระค6าธรรมเนียม 

• กรอกใบสมัครและส7งโทรสาร 02-374-4731 หรือ Email: mum_gsl@nida.ac.th หรือ  

LINE: @mumnida  

• ค7าลงทะเบียนอบรม  

- หากลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563  

   ค6าลงทะเบียนคนละ 14,900 บาท  

- หากลงทะเบียนและชำระเงินตั้งแต7วันที่ 1 มกราคม – 12 กุมภาพันธU พ.ศ.2564  

   ค6าลงทะเบียนคนละ 15,900 บาท 

-  สำหรับ นักศึกษาป{จจุบัน ศิษยUเก7า และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU  

   ค6าลงทะเบียนคนละ 14,500 บาท 

*** รวมค7าเอกสารประกอบการอบรม ค7าอาหารกลางวัน ค7าอาหารว7างและเครื่องดื่ม  

ค7าใบรับรองผ7านการฝvกอบรม*** 

• การชำระค7าธรรมเนียมสามารถโอนเงินเข/า 

บัญชีเงินฝากออมทรัพยU ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU    

ชื่อบัญชี หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการข3อมูลส6วนบุคคล รุ6นที่ 2 

เลขที่บัญชี 944-0-31977-1 และส7งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน  

(ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) มาที่ โทรสาร 02-374-4731 หรือ  

Email: mum_gsl@nida.ac.th หรือ LINE: @mumnida   

• บริษัทหรือหน7วยงานสามารถนำค7าธรรมเนียมการฝvกอบรมไปหักลดหย7อนภาษีได/ 200% 

• ปVดรับสมัครและปVดรับการชำระค7าธรรมเนียมการฝvกอบรมภายในวันที่ 12 กุมภาพันธU พ.ศ.2564 เพื่อ

ยืนยันการสำรองที่นั่ง 

• เมื่อชำระค7าธรรมเนียมแล/ว ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณ ี

• ในกรณีที่ต/องการเปลี่ยนผู/เข/าอบรม สามารถแจ/งรายชื่อได/ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธU พ.ศ.2564 และ

ขอจำกัดสิทธิในการเปลี่ยนผู/เข/าฝvกอบรมได/เพียง 1 ครั้งเท7านั้น 

• รับจำนวนจำกัด 

 

การรับรองผลการฝlกอบรม 

 ผู/เข/ารับการฝvกอบรมที่จะได/รับใบรับรองผ7านการฝvกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรU 

จะต/องมีเวลาเข/ารับการฝvกอบรมไม7น/อยกว7า 80% ของระยะเวลาการฝvกอบรมทั้งหมด 
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ติดต6อสอบถาม 
 

คุณลักขณา  อ7อนล/อม โทรศัพทU: 0-2727-3712 /080-5048524 

คุณณัฏฐUธยานU  จารียานุกูล โทรศัพทU: 0-2727-3664 /083-5363616 

LINE: @mumnida 

 
	

	
	
	

	
 

 

ดาวนhโหลดใบลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

เว็บไซตU: http://law.nida.ac.th/activity/article/155 

 

 

 

 

 

 

 

 


