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หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป: 

การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 

(รุนที่ 2) 

“หลักสูตร Mini-MUM” 

 

 

หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใชอยางเต็มรูปแบบใน วันท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดหลักเกณฑในการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล (ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม) กําหนดหนาท่ี

ของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล กําหนดสิทธิ ตาง ๆ  ของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ทั้งนี้ เพ่ือเปนการคุมครองความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลและสิทธิความเปนสวนตัวของเจาของขอมูลสวน

บุคคล ดังนั้น จึงทําใหองคกรที่เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จําเปนตองทราบขอบเขตการ

บังคับใชและหลักการปรับใชพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 

ขององคกร การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้จึงสงผลกระทบตอองคกรทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

จํานวนมาก เนื่องจากรูปแบบเดิมของการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลขององคกรตาง ๆ อาจจะยังไมเปนไป

ตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดไว สถานการณดังกลาวจึงนําไปสูความเส่ียงขององคกรที่จะไดรับ

ความเสียหาย ท้ังในสวนของการรับโทษตามกฎหมาย ที่มีทั้งโทษในทางอาญา การชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก

เจาของขอมูลสวนบุคคล และโทษทางปกครอง ยิ่งไปกวานั้นยังทําใหองคกรการสูญเสียชื่อเสียงและความ

นาเชื่อถอือีกดวย 

การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไดอยางครบถวนนั้นจึงตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียมการเกีย่วกับ “เอกสารทางกฎหมาย” ที่เก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคล เชน  แบบการขอความยินยอมจากเจาของขอมูล สัญญาประมวลผลขอมูลสวนบุคคล แบบ

บันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และแบบคํารองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล เปนตน 

เอกสารทางกฎหมายเหลานี้มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องเพราะนอกจากจะทําใหองคกรปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ลดความเส่ียงในการดําเนินงานแลว ยังชวยประกันสิทธิตามกฎหมายของเจาของขอมูลสวนบุคคลที่มีความ

เกี่ยวของกับองคกรดวย คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงจัด “หลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับ

เทคนิคการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป: การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 

รุนท่ี 2 (Mini -  MUM)” เพ่ือแนะนําการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายใหครบถวนตามที่กฎหมายไดกําหนดเอาไว โดย

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณเฉพาะดาน เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจใน

การปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตองและครบถวน ลดความเส่ียงในการไดรับโทษตามกฎหมาย อันเปนการ

สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงคของการจัดฝกอบรม 

1. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลกัเกณฑการคุมครองขอมลูสวนบุคคลตามกฎหมายไทย

และมาตรฐานยุโรป 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเตรียมความพรอมในการจัดทําเอกสารทางกฎหมายได 

3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําเอกสารทางกฎหมายไดอยางถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมาย 

 

เน้ือหาของการฝกอบรม 

การฝกอบรมประกอบไปดวยเนื้อหา 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 หลักเกณฑการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป และคดีท่ีเกิดขึ้น 

 1. หลักเกณฑการคุมครองขอมลูสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

2. หลักเกณฑการคุมครองขอมลูสวนบุคคลตาม General Data Protection Regulation (GDPR)    

   ของสหภาพยุโรป 

3. คดีตวัอยางที่นาสนใจ 

สวนท่ี 2 การเตรียมความพรอมเพ่ือจัดทาํเอกสารทางกฎหมาย 

 ประกอบไปดวยเนื้อหา ดังนี ้

 1. การจัดทําแผนภูมโิครงสรางการเคล่ือนไหวของขอมูลสวนบคุคลขององคกร (Data Mapping) 

2. การวิเคราะหสิ่งที่องคกรตองจัดทําเพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลได

อยางถูกตองและครบถวน (Gap Analysis)        

สวนท่ี 3 การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 

 1. การจัดทาํนโยบายความเปนสวนตัวขององคกร (Privacy Policy) 

 2. การจัดทาํสัญญาประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและสัญญาแบงปนขอมูลสวนบุคคล 

 3. การจัดทําแบบขอความยินยอม (Consent Form) 

 4. การจัดทาํแบบบันทึกรายการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  

 5. การจัดทาํขอความแจงการถายภาพ/บันทึกวิดีโอและขอความแจงกรณีการใชกลอง CCTV 

 6. การจัดทาํแบบฟอรมคํารองขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลและแบบฟอรมการแจง  

             รายละเอียดในกรณีที่มีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

รูปแบบการฝกอบรม 

1. การบรรยาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย และการศึกษาคดีที่เกิดขึ้นจริงประกอบ  
การวิเคราะหคําพิพากษาของศาล  

2. การทํา Workshop จัดทําเอกสารตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของกฎหมาย 
3. การใหคําปรึกษา ตอบขอซกัถาม และแลกเปล่ียนประสบการณ 
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กลุมเปาหมายผูเขารับการอบรม 

องคกรภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป  
 
วิทยากรผูฝกอบรม 

1. อ.ดร.อญัธิกา ณ พิบูลย 
- รองคณบดีฝายบริหาร 

คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
- ที่ปรึกษากฎหมายดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
2. คุณอนุวัฒน งามประเสริฐกุล         

 -     Partner          
       Blumenthal Richter & Sumet 

 

วัน เวลา และสถานท่ีจัดการฝกอบรม 

 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ Bangkok Midtown Hotel 
 

แผนที่สถานท่ีจัดการฝกอบรม 

888 ถนนพระราม 4 เขตราชเทวี แขวงทุงพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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การสมัครและชําระคาธรรมเนียม 

 กรอกใบสมัครและสงโทรสาร 02-374-4731 หรือ Email: mum_gsl@nida.ac.th หรือ  
LINE: @mumnida  

 คาลงทะเบียนอบรม  
- หากลงทะเบียนและชําระเงินภายในวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
   คาลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท  
- หากลงทะเบียนและชําระเงินต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564  
   คาลงทะเบียนคนละ 6,900 บาท 
-  สําหรับ นกัศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา และบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร  
   คาลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท 

*** รวมคาเอกสารประกอบการอบรม คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  
คาใบรับรองผานการฝกอบรม*** 

 การชําระคาธรรมเนียมสามารถโอนเงินเขา 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    
ชื่อบัญชี หลักสูตร MINI MUM 2 
เลขที่บัญชี 944-0-34382-1 และสงสําเนาหลักฐานการโอนเงิน  
(ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) มาท่ี โทรสาร 02-374-4731 หรือ  
Email: mum_gsl@nida.ac.th หรือ LINE: @mumnida   

 บริษัทหรือหนวยงานสามารถนําคาธรรมเนียมการฝกอบรมไปหักลดหยอนภาษีได 200% 

 ปดรับสมัครและปดรับการชําระคาธรรมเนียมการฝกอบรมภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เพ่ือ
ยืนยันการสาํรองที่นั่ง 

 เมื่อชําระคาธรรมเนียมแลว ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี 

 ในกรณีที่ตองการเปลี่ยนผูเขาอบรม สามารถแจงรายชื่อไดภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และ
ขอจํากัดสิทธิในการเปลี่ยนผูเขาฝกอบรมไดเพียง 1 คร้ังเทาน้ัน 

 รับจํานวนจํากัด 
 

การรับรองผลการฝกอบรม 
 ผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับใบรับรองผานการฝกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
จะตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 80% ของระยะเวลาการฝกอบรมท้ังหมด 
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ติดตอสอบถาม 
 

คุณลักขณา  ออนลอม โทรศัพท: 0-2727-3712 /080-5048524 
คุณณัฏฐธยาน  จารียานุกูล โทรศัพท: 0-2727-3664 /083-5363616 
LINE: @mumnida 
 
 

 
 
 

 
 
 

ลงทะเบียนเพ่ือเขารับการอบรม 
 

เว็บไซต: http://law.nida.ac.th/activity/article/180 
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กําหนดการฝกอบรม  

หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐานยุโรป: 

การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย (รุนที่ 2) 

หลักสูตร Mini-MUM 

ระหวางวันท่ี 24 - 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

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

วันท่ี 1 – วันจันทรที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

เวลา รายละเอียด วิทยากร 

8.30 – 8.50 น.                                    ลงทะเบียน 

8.50 – 9.00 น. กลาวเปดงานและ 

แนะนําภาพรวมของการฝกอบรม 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

  (ผูอํานวยการหลักสูตร) 

ผศ.ดร กฤษฎากร วองวุฒิกุล 

- รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  (ผูดําเนินรายการ) 

9.00 – 10.00 น. Unit 1: หลักเกณฑการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลตามกฎหมายไทยและ

มาตรฐานยโุรป และคดีที่เกิดขึ้น 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ที่ปรึกษากฎหมายดานการคุมครอง   

  ขอมูลสวนบคุคล 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย    

  (ททท.) 

10.00 – 11.00 น. Unit 2: การจัดทําแผนภูมิโครงสรางการ

เคล่ือนไหวของขอมูลสวนบุคคล (Data 

Mapping) 

คุณอนุวัฒน งามประเสริฐกุล 

Partner 

Blumenthal Richter & Sumet  
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เวลา รายละเอียด วิทยากร 

11.00 – 12.00 น. Unit 3: การวิเคราะหสิ่งที่องคกรตอง

จัดทําเพิ่มเติมเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลส วน บุคคล ได อย า ง

ถูกตองและครบถวน (Gap Analysis) 

คุณอนุวัฒน งามประเสริฐกุล 

Partner 

Blumenthal Richter & Sumet 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. Unit 4: การจัดทํานโยบายความเปน

สวนตัว (Privacy Policy) 

คุณอนุวัฒน งามประเสริฐกุล 

Partner 

Blumenthal Richter & Sumet 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. Unit 5: การจัดทําสัญญาประมวลผลขอมูล

สวนบุคคลและสัญญาแบงปนขอมูลสวน

บคุคล 

คุณอนุวัฒน งามประเสริฐกุล 

Partner 

Blumenthal Richter & Sumet 

 

 

วันท่ี 2 – วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

เวลา รายละเอียด วิทยากร 

9.00 – 10.30 น. Unit 6: การจัดทําแบบขอความยินยอม 

(Consent Form) 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ที่ปรึกษากฎหมายดานการคุมครอง   

  ขอมูลสวนบุคคล 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย    

  (ททท.) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
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เวลา รายละเอียด วิทยากร 

10.45 – 12.00 น. Unit 7: การจัดทําแบบบนัทึกรายการ

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล  

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ที่ปรึกษากฎหมายดานการคุมครอง   

  ขอมูลสวนบุคคล 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย    

  (ททท.) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. Unit 8: การจัดทําขอความแจงการ

ถายภาพ/บันทึกวิดีโอและขอความแจง

กรณีการใชกลอง CCTV 

 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ที่ปรึกษากฎหมายดานการคุมครอง   

  ขอมูลสวนบุคคล 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย    

  (ททท.) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 – 16.00 น. Unit 9: การจัดทําแบบฟอรมคํารองขอ

ใชสิทธิของเจาของขอมลูสวนบุคคลและ

แบบฟอรมการแจงรายละเอียดในกรณีที่

มีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

 

อ.ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย 

- รองคณบดีฝายบริหาร 

  คณะนิติศาสตร  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ที่ปรึกษากฎหมายดานการคุมครอง   

  ขอมูลสวนบุคคล 

  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย    

  (ททท.) 

16.00 – 16.30 น. มอบประกาศนียบัตรโดย 
รศ.นเรศร เกษะประกร 

คณบดคีณะนิติศาสตร สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร 


