
 

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

1. หลักการและเหตุผล 
“สิทธิส่วนบุคคล” สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 ที่ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิใน 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว การกระท าอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลหรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ แต่ในปัจจุบันพบว่ามีการล่วง
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นจ านวนมากจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือ 
ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว สามารถท า ได้โดยง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว รวมทั้งก่อให้เกิด ความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย น าไปสู่ 
การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น 
การบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ ทั้งในด้านการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล  
การให้บริการ การรักษาความปลอดภัย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยส านักดิจิทัล  
สิทธิมนุษยชน ได้ก าหนดให้มีการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและ
จดหมายเหตุ” ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนห้องสมุดและจดหมายเหตุ ให้ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุดและ
จดหมำยเหตุสำมำรถปฏิบัติงำนโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสำมำรถคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนด้ำนสำรสนเทศ และ 
กำรประสำนงำนเป็นเครือข่ำยระหว่ำงศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติร่วมกับหน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลในงำนห้องสมุดและจดหมายเหตุ 
2.2 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา แนวทางการปฏิบัติงานห้องสมุดระหว่าง

หน่วยงานและผู้เข้าร่วมสัมมนา 
2.4 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริการ

สารสนเทศ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 
3.1  ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ปฏิบัติงานส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3.2 สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
3.3 บุคลากรในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกฎหมาย การเมืองและการปกครอง 
3.4 บุคลากรในงานห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.5 ผู้สนใจทั่วไป 

4. ก าหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและรายละเอียดการลงทะเบียน 

4.1 ก าหนดการจัดงาน 
 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

4.2 สถานที่จัดงาน 
 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศูนย์ราชการ 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

4.3 รูปแบบการจัดงาน 
1) การเสวนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้และร่วมอภิปรายเพ่ือสร้าง 

ความเข้าใจ ส่งเสริม สร้างความตระหนักด้านสิทธิส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 พร้อมกรณีศึกษาในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ 

2) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มย่อย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ
แนวทางในการปฏิบัติงานห้องสมุดและจดหมายเหตุที่เก่ียวข้องกับด้านสิทธิส่วนบุคคล 

4.4 การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน ผ่าน 
 - เว็บไซต์: http://library.nhrc.or.th 
 - อีเมล์: NHRCT.Library@gmail.com 
 - โทรสาร: 0 2143 7746 
 - ลงทะเบียนออนไลน์ : https://bit.ly/2IiFPM3 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ 
6.2 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
6.3 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษา แนวทางการปฏิบัติงาน

ห้องสมุดและจดหมายเหตุระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 
6.4 ได้รับความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริการ

สารสนเทศ 
 
 

https://bit.ly/2IiFPM3
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7.  สถานที่ติดต่อ 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2141 3881, 3844, 0 2141 1987, 0 2141 3881 
โทรสาร: 0 2143 7746 
อีเมล์: NHRCT.Library@gmail.com 
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ก าหนดการ 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

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

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร  
 ณ ห้องเสวนา  ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

08.30 – 08.45 น. กล่าวรายงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  โดย นางสาวอังคณา สังข์ทอง  ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 

08.45 – 09.00 น. พิธีเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 โดย นายโสพล จริงจิตร  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

09.00 – 12.00 น.  การเสวนา เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ"  

 โดย ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง Privacy Thailand และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปาง  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นางจิราภรณ์ ศิรธิร  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 
ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ผู้ด าเนินรายการ  
 ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์  อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคล: กรณีศึกษาการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดและจดหมายเหตุ"  

 โดย ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์   ผศ.กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์   
  นางจิราภรณ์ ศิรธิร  และ ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์   
---------------------------------------------- 
 

หมายเหตุ: 1. อาหารว่างบริการในห้องสัมมนา 
    2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



แบบตอบรับการเข้าร่วม 
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” 
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. 
 

ชื่อ – นามสกุล:  
   
  

 

 

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร:  
 

อาชีพ/ต าแหน่ง:  
 

ที่อยู่: 
 

 
 

โทรศัพท์:  โทรสาร:  
 

E-Mail:    

อาหาร: (  ) อาหารไทย                 (  ) อาหารมุสลิม                 (  ) อาหารมังสวิรัติ 
 

 ลงช่ือ  
   

  (                                                    ) 
   

 

2. 
 

ชื่อ – นามสกุล:  
   
  

 

 

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร:  
 

อาชีพ/ต าแหน่ง:  
 

ที่อยู่: 
 

 
 

โทรศัพท์:  โทรสาร:  
 

E-Mail:    

อาหาร: (  ) อาหารไทย                 (  ) อาหารมุสลิม                 (  ) อาหารมังสวิรัติ 
 

 ลงช่ือ  
   

  (                                                    ) 
   

 

กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
ไปยังศูนย์สารสนเทศสิทธมินุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
โทรสาร 0 2143 7746 หรือ อีเมล:์ NHRCT.Library@gmail.com  
หรือแบบตอบรับออนไลน์ท่ี https://bit.ly/2IiFPM3 
โทรศัพท์ 0 2141 3881, 0 2141 1987, 0 2141 3844 


