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รายงานการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 2/2564  

วันอังคารท่ี 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ ประชุมออนไลนผานแอปพลิเคชัน “WebEx Meeting” 

 

ผูมาประชุม 

1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการ ที่ปรกึษา 

2. ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม รองผอ.ฝายบริหาร ประธานคณะทํางาน 

3. ผศ.ดร.ภิรมย เชนประโคน รองผอ.ฝายการศึกษาและเครือขาย รองประธานคณะทํางานคนที่ 1 

4. ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค รองผอ.ฝายวิจัยและนวัตกรรม รองประธานคณะทํางานคนที่ 2 

5. ผศ.ดร.ปรัชญพงศ ยาศร ี ประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ คณะทํางาน 

6. อ.ดร.วรารัตน วงศเกี่ย เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะทํางาน 

7. น.ส.จันทรัตน หิรัญกิจรังษี นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางาน 

8. น.ส.อนงค ตังสหุน นักวิชาการเงินและบญัชี คณะทํางาน 

9. ดร.มนัสวี ศรนีนท นักวิชาโสตทัศนศึกษา คณะทํางาน 

10. น.ส.วรนาฏ คงตระกูล นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 

12. นายอนุวัตร บรรณรักษสกุล นักเอกสารสนเทศ คณะทํางาน 

13. น.ส.จิราภรณ การะเกตุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะทํางาน 

14. นายธนายุทธ อังกิตานนท นักวิชาโสตทัศนศึกษา คณะทํางาน 

15. นายนพรัตน แจมพึง่ นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะทํางาน 

16. นายนําโชค ขุนหมื่นวงค เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร คณะทํางาน 

17. น.ส.พิชามญชุ กาหลง นักวิชาการพัสดุ คณะทํางาน 

18. น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส นักทรัพยากรบุคคล คณะทํางาน 

19. น.ส.อจัฉราพรรณ โพธ์ิทอง เจาหนาที่วิจัย คณะทํางาน 

20. น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิร ิ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ คณะทํางานและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม (ลาประชุม) 

1. นายจตุรงค พยอมแยม นักวิชาการศึกษา    คณะทํางาน (ลากจิ) 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 

 ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ประธานคณะทํางาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม โดยใหที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

 -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 1/2564 (เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564) 

น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิริ แจงวา ไดสงไฟลรายงานการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ครั้งที่ 1/2564 (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) ไป

ทางอีเมลของคณะทํางานทุกทาน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรียบรอยแลว  

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา ขอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว หากคณะทํางานทานใดมีขอแกไข ขอให

แจงไปยัง น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิริ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

มติท่ีประชุม: รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 การวิเคราะหกระบวนงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล แตละงานและพันธ

กิจ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา ขอใหคณะทํางานทุกทานที่ดําเนินการวิเคราะหกระบวนทํางานมาแลวน้ัน 

นําเสนอการวิเคราะหกับที่ประชุม  

โดยในที่ประชุมคณะทํางานแตละทานไดนําเสนอการวิเคราะหของงานตนเอง และที่ประชุมมีการพิจารณาอยาง

กวางขวาง และไดขอสรุป ขอเสนอแนะของแตละงาน ดังน้ี 
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งาน ขอสรุป/ขอเสนอแนะ 

งานพัสดุ 1. ในเร่ืองการขอสําเนาบัตรประชาชนผูขายเขาระบบ e-GP  

• อาจจะไมตองขอความยินยอมเนื่องจากเปนกระบวนการขั้นตอนในการจัดซ้ือจัดจาง แตอาจจะตองเปนการเพ่ิม

กระบวนการแจงขอมูลกับผูขายวาทางสวนงานจัดเก็บเอกสารดังกลาวไปทําอะไร ใหใคร 

2. การขอขอมูลเลขทะเบียนรถผูสงของ เพ่ือใหอนุญาตเขามาในพ้ืนที่จอดรถเพ่ือสะดวกตอการขนสง  

• ในสวนนี้ขอนําไปหารือในที่ประชุมเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคลระดับมหาวิทยาลัยตอไป  

• เห็นควรมีแบบฟอรมกลาง (Template) ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเก็บรวบรวม และประสานงานตอไป 

งานทรัพยากรบุคคล 1. ในกรณีสถาบันทางการเงินโทรมาสอบถามขอมูลสวนตัวเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินกับทางฝายงานทรัพยากรบุคคล  

• อาจจะตองไมตองขอความยินยอม เนื่องจากวา การที่สถาบันทางการเงินโทรมาสอบถามนั้นทางเจาของขอมูลนาจะ

เปนผูใหรายละเอียดไวแลว ทางสถาบันทางการเงินถึงไดโทรมาสอบถามขอมูลกับทางสวนงาน อาจจะเปนเพียงการ

แจงกับเจาของขอมูลกอนการใหขอมูลกับทางสถาบันทางการเงินไป  

2. ระบบสมัครงานของมหาวิทยาลัย 

• เนื่องดวยสวนงานใชระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยนาจะเปนผูดําเนินการในสวนนี้ตอไป 

3. ความลับสูตรกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

• เร่ืองดังกลาวตองเปนการทําสัญญารักษาความลับ (Non-disclosure agreement) ไมใชการขอความยินยอม 

4. พ้ืนที่จัดเก็บขอมูล 

• ขอเก็บไวพิจารณาตอไป แตทั้งนี้อาจจะตองรอการปรับปรุงตึก เพ่ือใหมีพ้ืนที่ใชสอยมากขึ้นกวาเดิม 

งานวิจัย 1. ผลงานตีพิมพเผยแพร 

• เร่ืองนี้อาจจะไมเขาขายในขอมูลสวนบุคคล เนื่องจากเปนการเผยแพรไปในที่สาธารณะแลว อาจจะไมตองขอความ

ยินยอม 

2. สัญญา MOU/MOA/LOA 

• เปนส่ิงที่ตองจัดเก็บและเปนการดําเนินการเปนไปตามพันธกิจ การเก็บรักษาในสวนนี้สามารถแบงออกได 2 กรณี 

คือ 1) กรณีรูปแบบเอกสารอาจจะดําเนินการเพียงใบหนังสือปะหนา แจงเปนขอความในรูปแบบ checklist วามี

เอกสารอะไรบางในสัญญาตาง ๆ  และลงนามใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของเปนผูจัดเก็บสัญญาไว และมีพ้ืนที่จัดเก็บที่

ปลอดภัย เชน การมีตูจัดเก็บและกุญแจล็อค และ 2) กรณีรูปแบบไฟล ควรมีการตั้งรหัสในการเขาถึง การสืบคน 

ไฟลสัญญา รวมถึงการเก็บไฟลสัญญาใน thumb drive จะจัดเก็บในตูจัดเก็บเอกสารที่มีกุญแจล็อคอีกที และตองมี

การจดบันทึกรหัสผานและเก็บรหัสไวใหอยางดี 

3. พ้ืนที่จัดเก็บขอมูล 

• ขอเก็บไวพิจารณาตอไป แตทั้งนี้อาจจะตองรอการปรับปรุงตึก เพ่ือใหมีพ้ืนที่ใชสอยมากขึ้นกวาเดิม 

งานคลัง 1. การเก็บขอมูลหากเปนการดําเนินการเพ่ือเปนไปตามพันธกิจ อาจจะไมตองขอความยินยอม 

2. ขอใหจัดทํา workflow ใหชัดเจน โดยตองระบุวาขอมูลที่จัดเก็บอยูที่ใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูรับขอมูลตอ มี

วิธีการปองกันขอมูลอยางไร 

3. พ้ืนที่จัดเก็บขอมูล 

• ขอเก็บไวพิจารณาตอไป แตทั้งนี้อาจจะตองรอการปรับปรุงตึก เพ่ือใหมีพ้ืนที่ใชสอยมากขึ้นกวาเดิม 

งานเทคโนโลยีศึกษา (IT) 1. ระบบการสมัครเขาอบรม 

• ขอใหมีขอความแจงสิทธิใ์หความยินยอมโดยใหมีรายละเอียดแจงใหรับทราบกอนการสมัครเขาอบรม  

งานเทคโนโลยีศึกษา 1. การบันทึกรูปภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ 
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งาน ขอสรุป/ขอเสนอแนะ 

(โสตทัศนศึกษา) • ขอใหจัดทําปายขอความติดบริเวณในหอง/สถานที่ รวมถึงบริเวณจุดลงทะเบียน เพ่ือแจงใหผูเขารวมรับทราบ             

หากผูเขารวมทานใดไมประสงค/ยินยอมใหบันทึกรูปภาพ จะไดสามารถเดินเขามาแจงกับทางเจาหนาที่ได  

• ซ่ึงในประเด็นดังกลาวจะนําไปหารือในที่ประชุมเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคลระดับมหาวิทยาลัย

ตอไป วาอาจจะเปนประเด็นที่ไดรับการยกเวนเนื่องจากเปนไปเพ่ือการประชาสัมพันธ ไมตองขอความยินยอม 

งานบริการวิชาการ 1. การแจงบันทึกรูปภาพและวิดีโอในการจัดกิจกรรม 

• สําหรับโครงการเปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม มีการดําเนินการคือ แจงมีการบันทึกรูปภาพและวิดีโอใน

การจัดกิจกรรม ในใบลงชื่อเขารวมกิจกรรม ทั้งนี้ในแนวทางตอไปที่คาดการณไวคือ ประสานจัดสงแบบฟอรมขอ

ความยินยอมผานทางโรงเรียน เนื่องดวยผูเขาอบรมสวนมากยังเปนผูเยาว การขอความยินยอมยังคงตองเปน

ผูปกครองเปนผูใหความยินยอมแทน  

• สําหรับการอบรม/ประชุมวิชาการ จะมีการระบุขอความยินยอมกอนการสมัครในทุกคร้ัง รวมถึงมีการแจงในจุด

ลงทะเบียน ในบริเวณหองที่จัดกิจกรรม รวมถึงอาจจะมีขอความอยูใน Slide นําเสนอชื่อโครงการสลับกับขอความ

แจงวามีการบันทึกภาพและวิดีโอในหองประชุม 

• ซ่ึงในประเด็นดังกลาวจะนําไปหารือในที่ประชุมเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคลระดับมหาวิทยาลัย

ตอไป วาอาจจะเปนประเด็นที่ไดรับการยกเวน ไมตองขอความยินยอม เนื่องจากเปนไปตามพันธกิจ และเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

งานการศึกษา 1. ขอใหความยินยอมใหครอบคลุมทุกประเด็น โดยขอความยินยอมเพียง 1 ฉบับ 

2. ขอใหเรงดําเนินการขอความยินยอมกับนักศึกษาปจจุบันและที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 

3. ในสวนของศิษยเกาและผูที่จะสําเร็จการศึกษา ขอใหแยกแบบฟอรมขอความยินยอมออกจากนักศึกษาปจจุบัน 

4. ทั้งนี้ขอใหประธานหลักสูตรชวยพิจารณาวาขอมูลสวนบุคคลใดจําเปนตองขอความยินยอม หรือขอมูลใดที่เปนไปตามพันธ

กิจไมตองขอความยินยอม 

5. ขอใหจัดทํา workflow ใหชัดเจน โดยตองระบุวาขอมูลที่จัดเก็บอยูที่ใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูรับขอมูลตอ มี

วิธีการปองกันขอมูลอยางไร 

6. รายงานการประชุมที่มีประเด็นปญหาที่ตองหารือ หากมีชื่อบุคคล กอนจะเปดเผยแพรอาจจะ blind ชื่อบุคคล และขอมูล

สวนบุคคล ใหเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนดวย 

งานพัฒนาคุณภาพ 1. การสงขอมูลผูเขารับสัมภาษณของบุคลากรภายในและภายนอก ประกอบการตรวจประเมินตามเกณฑ EdPEx และ AUN-

QA ไปยังมหาวิทยาลัย 

• ขอใหประสานกับงานตนนํ้า (งานเก็บ/รวบรวมขอมูลสวนบุคคล) เพ่ือแจงวามีการสงขอมูลสวนบุคคลไปยัง

มหาวิทยาลัยตั้งแตกระบวนการสงหนังสือเชิญประชุม  

• ขอใหจัดทํา workflow ใหชัดเจน โดยตองระบุวาขอมูลที่จัดเก็บอยูที่ใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูรับขอมูลตอ 

มีวิธีการปองกันขอมูลอยางไร 

งานหองสมุด 1. การสมัครสมาชิกหองสมุด 

• สําหรับกรณีบุคลากร ใหประสานกับงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือทําขอความยินยอมสําหรับบุคลากรไปคราวเดียว 

• สําหรับกรณีนักศึกษา ที่ตกหลนจากหอสมุด ขอใหทําแยกรายบุคคลตอไป ขอใหประสานกับทางงานการศึกษา 

2. การเก็บรักษาวิทยานิพนธที่ไมเผยแพร 

• ตองระบุผูที่สามารถเขาถึงขอมูลในสวนนี้ โดยตองมีตูจัดเก็บเอกสารพรอมกุญแจล็อค ตองมีการจดบันทึกรหัสผาน

และเก็บรหัสไวใหอยางดี กรณีรูปแบบไฟล ที่จัดเก็บไฟลในคอมพิวเตอรสวนบุคคล ควรมีการตั้งรหัสในการเขาถึงทั้ง

ในการเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร และการสืบคนไฟลเอกสาร  
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งาน ขอสรุป/ขอเสนอแนะ 

งานนโยบายและแผน 1. เปนทั้งงานกลางน้ํา สงตอขอมูลสรุปสุดทายใหงานอ่ืน (ตามที่ขอ) และงานปลายน้ํา ที่รับขอมูลมาจากงานอ่ืน (งานตนน้ํา) 

อีกที ดังนั้น งานตนน้ํา (งานวิจัย งานการศึกษา งานบริการวิชาการ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ) เปนผูจัดทํา

แบบฟอรมและขอบเขตการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลใหชัดเจน และในสวนของงานนโยบายและแผน (งานกลางน้ําและงาน

ปลายน้ํา) จะไปดําเนินการจัดทํา workflow ใหชัดเจน โดยตองระบุวาขอมูลที่จัดเก็บอยูที่ใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปน

ผูรับขอมูลตอ มีวิธีการปองกันขอมูลอยางไร สําหรับการสงตอและเผยแพรขอมูลสามารถดําเนินการได เนื่องจากเปนพันธ

กิจของสถาบันฯ โดยขอใหระบุวัตถุประสงคในการขอขอมูล สงตอ หรือเผยแพรขอมูลใหชัดเจน 

2. การขอรูปภาพ PowerPoint และวิดีโอของสถาบันฯ ที่นําเสนอในการตรวจประเมิน และการตรวจเยี่ยมจากทาง

มหาวิทยาลัย  

• ในสวนนี้หนวยงานในมหาวิทยาลัยที่ขอขอมูลตองมีฝายตระหนักในเร่ือง พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลดวย ทั้งนี้

ตามขอคิดเห็น เห็นวาการดําเนินการดังกลาวเขาขายการดําเนินการเปนไปตามพันธกิจ สามารถสงขอมูลที่

หนวยงานในมหาวิทยาลัยตองการจากการนําเสนอได และเปนไปเพ่ือประชาสัมพันธ ทั้งนี้ หากเปนขอมูลที่อาจเปน

ความลับหรือสวนตัวของสวนบุคคลและสวนงาน อาจจะตองนําไปสูการหารือตอไป 

งานบริหาร 

(คณะกรรมการประจํา

สถาบันฯ) 

1. ในสวนรายงานการประชุมที่มีการเอยถึงบุคคล กอนจะเปดเผยแพรอาจจะ blind ชื่อบุคคล และขอมูลสวนบุคคล ให

เปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนดวย 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา ขอใหทุกงานดําเนินการจัดทําขอความแจงในใบลงช่ือการเขารวมทุกกิจกรรม 

วามีการบันทึกรูปภาพและวิดีโอในการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการแจงสิทธ์ิในทุกครั้ง โดยใหถือปฏิบัติโดยทั่วไปกัน ต้ังแตน้ีเปน

ตนไป และการดําเนินการตอไปคือ ขอใหงานที่เปนงานตนนํ้า คือ งานที่เปนผูจัดเก็บ รวบรวมขอมูลจากเจาของขอมูล 

ดําเนินการจัดทํา (ราง) แบบฟอรมขอความยินยอมในเขาถึงขอมูลสวนบุคคล โดยขอใหงานปลายนํ้า คือ งานที่ใชขอมูลสวน

บุคคลโดยขอขอมูลงานตนนํ้า ใหความรวมมือกับงานตนนํ้า เพื่อจัดทํา (ราง) แบบขอความยินยอม เพื่อนํามาพิจารณาตอไป 

โดยขอเนนยํ้าวา งานใดหรือขอมูลใด ที่เปนไปเพื่อพันธกิจ ไมจําเปนตองขอความยินยอม และการขอความยินยอมควร

ครอบคลุมทุกรายละเอียด และขอใหเสร็จสิน้เพียง 1 ฉบับ ยกเวนกรณีที่มีการจัดเก็บหรือนําขอมูลไปใชเพิ่มตอไปในอนาคต 

 มติท่ีประชุม: เห็นชอบและดําเนินการตามขอเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1 การประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 3/2564 

 ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา การประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ครั้งที่ 3/2564 เปนวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 

12.00 น. เพื่อใหคณะทํางานที่เปนงานตนนํ้าทุกทานไดนําเสนอ (ราง) แบบฟอรมขอความยินยอมที่ไดจัดทําข้ึนมา        

เพื่อนํามาหารือในที่ประชุมตอไป 

 น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิริ แจงวา ทั้งน้ีจะแจงใหทราบตอไปวาการประชุมดังกลาวจะเปนในรูปแบบ Face to 

Face หรือรูปแบบ online เน่ืองดวยตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ตอไป 

 มติท่ีประชุม: เห็นชอบและใหดําเนินการตามขอเสนอ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.18 น. 

 

 

น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิร ิ

ผูบันทกึรายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


