
๑ 

โครงการฝึกอบรม 
“การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ การคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานภาครัฐ” 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 เมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นมา 
หน่วยงานราชการจำนวนมากได้มีการตื่นตัวท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ขณะเดียวกัน หน่วยงาน ของ
รัฐมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมีบทบัญญัติเรื่อง การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว ทำให้หน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เกิดความสับสน ไม่มั่นใจว่าตนเอง จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายท้ัง ๒ ฉบับ แบบไหน อย่างไร 

 ดังนั้น สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็น ๑ ในสมาคม 
นักศึกษาเก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ท่ีเกิดจาก การ
รวมตัวของผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ ศูนย์
กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ส่ือ PDPA Thailand, สถาบัน
พัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีบุคคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านการให้คำปรึกษา การตรวจสอบ การจัดอบรม และการสอบวัดความรู้ด้าน 
PDPA จัดการอบรมเรื่อง “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาก
ยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายท้ังสองฉบับได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการท่ีรับผิดชอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความรู้และ  ความ
เข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการท่ีเข้าอบรม สามารถเช่ือมโยงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ กับพระราชบัญญัติคุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ๒.๓ เพื่อให้ข้าราชการท่ีเข้าอบรม สามารถนำแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ
หน่วยงานราชการไปปฏิบัติท่ีหน่วยงานได้ 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และ
ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

๓.๑ ข้าราชการส่วนกลางในสังกัดกรมต่างๆ 
๓.๒ ข้าราชการส่วนภูมิภาค 
๓.๓ ข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 
๓.๔ ข้าราชการสังกัดองค์กรหน่วยงานอิสระ 
๓.๕ พนักงานขององค์กรมหาชน 
๓.๖ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
  



๒ 

๔. เวลาในการอบรม 
 กำหนดการการอบรม  

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.  ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานรัฐ 

โดย อาจารย์เธียรชัย ณ นคร  
๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานรัฐ (๑) 

โดย ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา  
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  พักทานอาหารว่าง 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานรัฐ (๒) 

โดย ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.  เปรียบเทียบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยอาจารย์วนิดา สักการโกศล และอาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.  พักทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.  ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
โดยอาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ช่วงถาม-ตอบ โดยวิทยากร  
 
๕. วิทยากรผู้บรรยาย 

๑) อาจารย์เธียรชัย ณ นคร   

ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
๒) ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร   

ผู้ก่อต้ังส่ือ PDPA Thailand และประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) 
๓) ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา   

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๔) อาจารย์วนิดา สักการโกศล  

อดีตผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

๕) อาจารย์เยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์  

ข้าราชการบำนาญ (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่าง
กฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
๖. วัน เวลา  และสถานที่จัดอบรม 
 รุ่นท่ี 8 วันพุธ ท่ี ๒1 ธันวาคม  ๒๕๖๕   กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
  



๓ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑   ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มากยิ่งขึ้น  
๗.๒  ผู ้เข้าอบรมเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ กับ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 
๗.๓  ผู้เข้าอบรมทราบแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒  
 

8. วุฒิบัตรรับรอง 
บุคลากรของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร หลักสูตร “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร

ส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ท่ีได้รับ ไปพัฒนา
หน่วยงานต่อไป  

 
9. ผู้เข้าร่วมอบรม  
 จำนวน ๓๐๐ คนต่อรุ่น 
 
10.  ค่าลงทะเบียน 
 จำนวน 3,000 บาทต่อคน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบและอนุมัติให้มา
เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนจากงบประมาณของส่วนราชการต้นสังกัด (ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ.2555) 
 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  



๔ 

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม 
โครงการฝึกอบรม 

“การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานภาครัฐ” 

 
ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลผู้สมัคร  
คำนำหน้านาม ....................  ช่ือ……………..................................... สกุล……………............................................... 
หน่วยงานท่ีสังกัด…………………………….................................... ตำแหน่ง…………………………….............................. 
โทรศัพท์มือถือ.............................................  อีเมล.............................................................................................. 
 

มีความประสงค์ สมัครอบรม  
o รุ่นท่ี 8 วันพุธ ท่ี ๒1 ธันวาคม  ๒๕๖๕   กรุงเทพฯ ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

(สมัครได้ต้ังแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 1๔ ธันวาคม  ๒๕๖๕) 
 

ส่วนที่ ๒ : การชำระเงิน 
ค่าลงทะเบียนอบรม 3,000 บาทต่อคน  
ชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  
ช่ือ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บัญชเีลขท่ี ๐๔๓ ๗ ๖๘๐๖๕๕   
จำนวนคนท่ีสมัคร .............................คน  จำนวนเงินท่ีชำระ.......................................... บาท 
ชำระเงินวันท่ี................................................ 
หมายเหตุ :  

1) หากสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารส่วน 
ท่ี 3 เพื่อกรอกรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน และรับ e-mail ยืนยันการสมัคร 

2) สมาคม ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสมัคร และการขอคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี 
 

ส่วนที่ ๓  : กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใชใ้นการออกใบเสร็จ และส่งหลักฐานการชำระเงิน 
กรอกข้อมูลได้ท่ี : https://bit.ly/Nida8gen  หรือสแกนคิวอาร์โค้ด 
 

 
 

ช่ือผู้สมัคร 

(.......................................................................) 
ตำแหน่ง ........................................................... 
วันท่ี.................................................................. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน นายอาทิตย์ ศรีบุญเรือง  
โทรศัพท์: ๐๘๐ ๐๗๑ ๙๘๙๙    
E-Mail: pdpaproject@nidalaw.or.th 
Line ID : @pdpagov   
Website: www.nidalaw.or.th , Facebook : https://www.facebook.com/nidalaw.or.th/ 

mailto:pdpaproject@nidalaw.or.th
http://www.nidalaw.or.th/

