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หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
PDPA for IT Management รุ่น 10 

 
1.  หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำ
ความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมาย ว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี ่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจ
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสารทางกฎหมาย การจัดทำนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และงานเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นส่วนงานที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในมาตรา 37 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย  เข้าถึง ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการ
ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพ่ือดำเนินการ
ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ก็ส่งผลให้ต้องเตรียมความพร้อมในแง่ของมาตรการทางเทคนิคด้วยเช่นกัน   
นอกจากนี้ การที่หน้าที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรต้องมี เจ้าหน้าที ่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data 
Protection Officer) ส่งผลให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอาจต้องเข้ามารับหน้าที่และมีบทบาทดังกล่าวด้วย  
 

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด
โครงการอบรม “หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (PDPA for IT 
Management) รุ่น 10 ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน ณ โรงแรม
มณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (MRT สามย่าน) กลุ่มเป้าหมายผู้อบรม ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรด้านงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านไอท ี(IT) ด้านการกำกับการปฏิบัติงาน ( Compliance) ด้านกฎหมาย (Legal) ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้สนใจทั่วไป  

https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
https://www.etda.or.th/GDPR/GDPR%20_Presentation_Summary.pdf
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2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2562 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT security)  

3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (IT Management)  

4) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)  
5) เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร  
6) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม 
วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน                 
ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
 

4. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
5. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565     

09.00 – 12.00  หลักทั่วไปและผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ขอบเขตของกฎหมาย นิยาม ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล 

▪ หน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
▪ หลักการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ สิทธิของเจ้าของข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ โทษและค่าปรับ 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

▪ ความรับผิดตามกฎหมายของ DPO และผู้บริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

▪ ผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.00 – 16.00 การรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT security)  

▪ การป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางสารสนเทศ 
▪ มาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง 
▪ การตรวจสอบและเก็บรวบรวมหลักฐานทางสารสนเทศ 

(Forensic evidence)  เพ่ือนำไปสู่การแจ้งเตือนข้อมูล
รั่วไหลและหลักฐานการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม 
DPO กับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ  

ผศ. ดร.ปกป้อง ส่องเมือง 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565     

09.00 – 12.00  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT Management)  

▪ หลักการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ มาตรการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ การนำนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไปปฏิบัติ 

(Implementation of IT policy) 
 

อาจารย์ ดร. กิตติกร ดาวพิเศษ 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กร 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ISO/IEC 27001 Lead Auditor (IRCA) 

13.00 - 16.00 การตรวจสอบที่เกี ่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit)  

▪ การตรวจสอบการควบคุมท ั ่ วไปด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

▪ การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน 
 

อาจารย์วราวุฒิ ชัยพิริยพิทักษ์ CISA 
IT Auditor  

Sumitomo Mitsui Trust Bank   
(Thai) PCL 

อาจารย์พิเศษ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ       -  พักเบรกเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- พักเท่ียงเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   
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7. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ 
  ** ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ 
ท.ป. 101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ 
ที่จ่าย 
 
8. การชำระเงิน 
 ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
             The Political Science Association of Kasetsart University 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1     
 
 

แผนที่ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์  (MRT สามย่าน) 
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ชื่อองค์กร ...........................................................................................................................................................
รายละเอียดผู้ลงทะเบียน 
1.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 

ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

2.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

3.  นาย    นาง    นางสาว ………………….…………..…………………………...……………………………………………. 
ตำแหน่ง ………………………………….......................................................................................................................... 
E-mail ……….…….……………………….………………………………………………………………………………………………………… 

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้ 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
  ** ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544  

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ชื่อบัญชี   สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             The Political Science Association of Kasetsart University 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) เลขที่บัญชี  235 – 2 – 81317 - 7    
ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่บัญชี  069 – 2 – 27246 - 1          

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
ชื่อ  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ที่อยู่ ……………………………….......................................................................................................... ....................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ................................................................. ........................................................................................... ........ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................. .......................................  

กรุณาลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์ thailawtraining@gmail.com   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ หรือโทร 095 – 951- 0017  

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

PDPA for IT Management รุ่น 10 
วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ 

 


