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1. ชื่อโครงการ  โปรแกรมการปรับองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง 

ข้อมูลส่วนบุคคล      

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act หรือ PDPA กำลังจากมีผล

บังคับใช้ กลางปี พ.ศ. 2565 นี้ บริษัท หลายบริษัทตื่นตัว และตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง ทำความเข้าใจ 
และปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ สำหรับบริษัทใหญ่ที่มีทรัพยากร และเงินทุนที่เพียงพอ ก็สามารถดำเนินการได้
อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งมีทรัพยากร ทั้งในส่วนของเงินทุนและบุคลากรที่
จำกัด อาจทำให้มีความลำบากในการเตรียมตัว ปรับกระบวนการทำงาน และปรับองค์กร ให้สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้ได้ นอกจากนี้ หลายบริษัทอาจยังไม่มีความรู้ และไม่มีแนวปฏิบัติ ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร ต้องทำอะไร 
เรื่องใดบ้าง  

ดังนั้นศูนย์การศึกษาต่อเนื ่อง จึงมีความเห็นว่า ควรมีหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนทักษะให้กับบุคลากรของบริษัทขนาดเล็กในกลุ ่ม SME และ Startup เพื ่อให้สามารถเริ ่มต้นปรับ
กระบวนการทำงานในหน่วยงานของตนเอง ให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ ได้ จึงจะจัดการฝึกอบรมโปรแกรมการ
ปรับองค์กรเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ 
1. พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
2. การจัดทำ data inventory และบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล  
3. การจัดเตรียมร่างนโยบายการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ตามแนวทาง Information Security  
4. การรับมือเมื่อเกิดเหตุด้านความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคล  

5. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคคลากรของหน่วยงาน / บริษัทขนาดเล็ก เช่น SME, Startup จำนวน 30 คน  

6. รูปแบบการสอนและวิธีการประเมิน 
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสาน ที ่มีทั ้ง E-Learning, virtual class, hands-on workshop, 

group consultation, mini-project, coaching ฯลฯ  
1. ทำแบบประเมินก่อนและหลังเรียน  
2. ตรวจประเมินจากเอกสารรายงานที่ผู้เรียนจัดทำ  
3. นำเสนอ สัมภาษณ์ พูดคุย เป็นรายกลุ่ม / รายบุคคล  
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7. ผลลัพท์ของโครงการ 
1. ระบุประเด็นสำคัญในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความเก่ียวข้องของกฎหมายนี้กับกิจกรรม

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในหน่วยงานของตนได้  
2. จัดทำรายการข้อมูลส่วนบุคคล และทำบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้  
3. อธิบายหลักการของ Information Security เพื่อนำไปช่วยในการร่างนโยบายในการสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลได้  
4. ระบุแนวทาง และจัดทำแผนดำเนินการสำหรับกรณีที่เกิดเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้  

8. ระยะเวลาการอบรม 
ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2565  

9. ทีมวิทยากร 
 อ.กิตติพงศ์ วะระทรัพย์ และทีมงาน 

10. ค่าลงทะเบียน 
โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) จะเป็น

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ 
1. บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ต่อ ท่าน  
2. บคุลากรของ  บริษัท Peak Engine จำกัด และ บริษัท 2Read จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย  

 รวม 30 คน 

11. กำหนดการ 
โมดูล กิจกรรม วันและเวลา รูปแบบ 

โมดูล 1  
พื้นฐานกฎหมายคุม้ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล  

-การประเมินก่อนเรยีน  จันทร์ 14 มี.ค. 65 E-Learning 
- พื้นฐานกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  อังคาร 15 มี.ค. 65 

09.00 – 16.00 น. 
Virtual Class 

-การประเมินหลังเรียน  พุธ 16 มี.ค. 65 E-Learning 
โมดูล 2  
รายงานสภาพปัจจุบันเกีย่วกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน 

-การประเมินก่อนเรยีน  พุธ 16 มี.ค. 65 E-Learning 
- รายงานสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลใน
หน่วยงาน  

พฤหัสบดี 17 มี.ค. 65 
09.00 – 16.00 น. 

Virtual Class via Zoom 

-การประเมินหลังเรียน ศุกร์ 18 มี.ค. 65 E-Learning 
โมดูล 3  
ความมั่นคงปลอดภัยข้อมลู  

-การประเมินก่อนเรยีน จันทร์ 14 มี.ค. 65 E-Learning 
- หลักการของ Information Security  อังคาร 15 มี.ค. 65 E-Learning 
- Lecture, Discussion อังคาร 22 มี.ค.65 

09.00 – 16.00 น. 
Virtual Class via Zoom 

-การประเมินหลังเรียน พุธ 23 ม.ีค.65 E-Learning 
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โมดูล 4  
แผนรับมือเมื่อเกิดเหตุการละเมดิ
ข้อมูลส่วนบุคคล  

-การประเมินก่อนเรยีน จันทร์ 14 มี.ค. 65 E-Learning 
- ภาพรวม incident management  อังคาร 15 มี.ค. 65 E-Learning 
- Lecture, Discussion พฤหัสบดี 24 มี.ค.65 

09.00 – 16.00 น. 
Virtual Class via Zoom 

-การประเมินหลังเรียน ศุกร์ 25 มี.ค. 65 E-Learning 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

 
โปรแกรมการปรับองค์กรเพ่ือรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2565 
 

  

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ......................................................................................................................................... 
ตำแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาทำงาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจำกัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ) 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีการชำระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ  

หมายเหต ุ:  
1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการชำระเงิน เพื่อสำรองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจำนวน 30 ท่าน ) 

    ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th  โทรสาร 0-2470-9636    
2. กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการชำระเงิน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
    หน่วยงานจะจัดส่งลิ้งค์เข้าร่วมการอบรม พร้อมข้อมูลที่ใช้สำกรบัการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว เท่าน้ัน 

    และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636       
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
    ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 %  
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดีโอที่บันทึกระหว่างการฝึกอบรม  
(ไม่มีการจัดการสง่ไฟล์วีดีโอหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม) 
5. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก 




