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หลักสูตร “กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน” 
PDPA for Internal Audit 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 ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี ่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรือ
อุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ตาม กฎหมายดังกล่าวมีหลักการที่กำหนดหน้าที่หลายประการอันอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากได้กำหนดหน้าที่แก่ผู้เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การโอนข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เรื ่องการขอความยินยอม (Consent Form) การจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว 
(Privacy Policy) และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร สัญญา ระบบและกระบวนการต่าง  ๆ ตามที่
กฎหมายนี้กำหนด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปฏิบัติเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ วางระบบและกระบวนการให้
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกำหนดมาตรก าร
ลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง  กฎหมายดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ในแง่ของการเพิ่มเติมประเด็น / ปัจจัย / ตัวแปร ที่ต้องนำมาพิจารณาในการตรวจประเมิน  กล่าวคือ 
นอกจากการดำเนินการตรวจสอบตามตัวแปรหรือปัจจัยตามหลักการของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปแล้ว             
ยังจะต้องตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ 
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมขึ้นด้วย   
การอบรมตามหลักสูตรนี้จึงมุ่งหมายเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดและความเสี่ยงขององค์กรที่จะปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย   
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สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน  รุ ่น 10 (PDPA for Internal 
Audit) ในวันที่  23 – 24 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน ณ โรงแรมแมนดาริน แมน
เนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (MRT สามย่าน) กลุ ่มเป้าหมายผู ้อบรม ได้แก่ ผู ้บริหารและบุคลากรด้านงาน
ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป  

2. วัตถุประสงค ์
1) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

พ.ศ. 2562 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบภายใน  
2) เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด้านงานตรวจสอบภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
3) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินการกับ

เอกสารทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  อาทิ การตรวจสอบ
เอกสารกฎหมาย การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบฐานทางกฎหมาย การตรวจสอบสัญญา   

4) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ  กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT Audit) 

5) เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม  
  วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 2 วัน  

ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (MRT สามย่าน)  

4. วุฒิบัตร 
  ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

5. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ  
 

วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน  2565  

08.50 – 09.00  กล่าวเปิดการอบรม คุณพุทธิสัตย์ นามเดช 
ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

09.00 – 12.00  หลักกฎหมาย ขอบเขตและผลกระทบของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่องานตรวจสอบภายใน 

▪ นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล 

▪ แนวทางการตีความ / ข้อยกเว้น 
▪ เหตุทางกฎหมายในการเก็บและใช้ข้อมูลของพนักงาน 

(lawful basis for processing)  
▪ ความเสี่ยงจากโทษอาญา โทษทางปกครองและทางแพ่ง  
▪ ผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ต่องานตรวจสอบภายใน 

นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย 

ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

13.00 – 16.00 หลักการตรวจสอบภายในกับการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

▪ หลักการพื้นฐานของการตรวจสอบภายใน 
▪ โครงสร้างองค์กรและกระบวนการควบคุมภายใน 
▪ การดำเนินงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบด้าน

ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ การตรวจสอบทุจริตกับความเสี่ยงตามกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

อาจารย์กัญญ์ระวี แสงนิกรเกียรติ  
CIA , CISA 

Head of Internal Audit 
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)  

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรอบรมด้าน
การตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย 

วันศุกร์ที ่24 มิถุนายน 2565  

09.00 – 12.00  การตรวจประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายและการดำเนินการกับ
เอกสารทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562  

▪ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 
audit) โดยจำแนกตามหน้าที่ต่างๆ ของผู้ควบคุมข้อมูล  

▪ การตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล   

▪ การตรวจสอบหนังสือแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล (Data breach 
notification)  

▪ การประเมินความเสี่ยงของความรับผิดตามกฎหมายใน
กรณีข้อมูลรั่วไหล 

คุณกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์ 
Partner  

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด 
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วันและเวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร 

▪ การตรวจสอบสัญญาระหว ่างผ ู ้ควบค ุมข ้อม ูลและผู้
ประมวลผลข้อมูล (Data processing agreement) 

▪ การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบฐานทางกฎหมาย
ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   

▪ การตรวจสอบ Privacy Policy / Privacy Notice  
 

13.00 - 16.00 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (IT Audit) 

▪ หลักการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
▪ ความเสี ่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี ่ยวเนื ่องกับ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับ

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

อาจารย์จันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย 
CPA, CISA จาก ISACA 

อนุกรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบและ
ควบคุมระบบสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ      -  ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา   10.00 น. – 10.15 น.  และ เวลา  14.30 – 14.45 น. 
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.   

 

6. ค่าลงทะเบียน 
  ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
  (ไม่มภีาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)     
  ค่าลงทะเบียน รวมค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ  
  ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 ข้อ 3 
 
 

7. การสำรองท่ีนั่ง 
  สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.thailawtraining.com หรือส่งใบลงทะเบียนมาท่ี thailawtraining@gmail.com     

 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     
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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)  
  *ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย       

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  ………………………………………..………............................................................................................................. 
ทีอ่ยู่ ……………………………….......................................................................................................................... ....... 
 ........................................................................................................... ......................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ............................................................................................................................................................ ........ 
 ......................................................................................................................... ........................................... 

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

ใบลงทะเบียน 
หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน 

PDPA for Internal Audit รุ่น 10 
วันที ่23 – 24 มิถุนายน 2565   

ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (MRT สามย่าน)  
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

 

 


