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รายงานการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 3/2564  

วันพฤหัสบดีท่ี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 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 

11. นายจตุรงค พยอมแยม 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 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.06 น. 

 ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ประธานคณะทํางาน กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม โดยใหที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 

1.1 การประชุมเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคล คร้ังท่ี 3/2564 (วันท่ี 21 มิ.ย. 2564 ผานระบบ

ออนไลนดวย WebEx Meeting) 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม แจงวา การประชุมเครือขายผูประสานงานดานขอมูลสวนบุคคล ครั้งที่ 3/2564 เปนการ

ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังน้ี 

1. การรายงานความคืบหนาการเตรียมความพรอมในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. รายงานความคืบหนาการพัฒนาระบบแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล (Reporting Breach Personal Information) 

3. แนวทางการใชงานระบบการบริหารจัดการขอความรองรับประกาศนโยบายความเปนสวนบุคคลสําหรับ

มหาวิทยาลัยมหิดล (M-Sent System)  

4. แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สําหรับระบบสารสนเทศและเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล  

5. เครื่องมือสําหรับใชบริหารจัดการ Cookie บนเว็บไซตมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม แจงวา ในสวนระบบการบริหารจัดการขอความรองรับประกาศนโยบายความเปนสวน

บุคคลสําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล (M-Sent System) ขอใหฝายที่เกี่ยวของ พิจารณาวาสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรูจะขอใช

ระบบ M-Sent System หรือไม ทั้งน้ีเล็งเห็นวาในการดําเนินการตอไป อาจจะตองแตงต้ังคณะกรรมการแจงเหตุละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 2/2564 (เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2564) 

น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิริ แจงวา ไดสงไฟลรายงานการประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ครั้งที่ 2/2564 (เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564) ไปทาง

อีเมลของคณะทํางานทุกทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรียบรอยแลว  

 โดยขอแกไขรายช่ือผูเขารวมประชุม ลําดับที่ 11 คือ นายจตุรงค พยอมแยม เน่ืองจากในการประชุมคณะทํางาน

ชุดดังกลาว ครั้งที่ 2/2564 น้ัน ไดลาประชุม ตองไปอยูในสวน ผูไมเขารวมประชุมแทน 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา ขอรับรองรายงานการประชุมดังกลาว หากคณะทํางานทานใดมีขอแกไข ขอให

แจงไปยัง น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิริ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 

มติท่ีประชุม: รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 การขอขอมูลสวนบุคคลของผูขายในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม แจงวา กรณีการขอขอมูลสวนบุคคลของผูขายในกระบวนการจัดซื้อจัดจางน้ัน นอกจากจะ

พิจารณาใหเปนไปตามพระราชบัญญติัพระราชบัญญติัคุมครองขอมูลสวนบุคคลแลว ตองพิจารณาพระราชบัญญัติการจดัซือ้

จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดวย ซึ่งถาหากปฏิบัติงานน้ัน เปนไปตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจดัจางและ

การบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 จะถือวาดําเนินการได มีกฎหมายมารองรับ แตถาหากดําเนินการจัดเก็บขอมูลเกินวาที่

กฎหมายกําหนด จะตองดําเนินการพิจารณาขอความยินยอมตอไป  

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 แบบฟอรมขอความยินยอมการเขาใชขอมูลสวนบุคคลในแตละพันธกิจ (ฉบับราง) 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา ขอใหคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทํา (ราง) แบบฟอรมขอความยินยอมการเขา

ใชขอมูลสวนบุคคลในแตละพันธกิจ นําเสนอกับที่ประชุม  

โดยในที่ประชุมคณะทํางานแตละทานไดนําเสนอ (ราง) แบบฟอรมขอความยินยอมการเขาใชขอมูลสวนบุคคล และที่

ประชุมมีการพิจารณาอยางกวางขวาง และไดขอสรุป ขอเสนอแนะของแตละงาน ดังน้ี 
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งาน ขอสรุป/ขอเสนอแนะ 

งานทรัพยากรบุคคล 1. ระบุวาเปนใคร เปนผูทําแบบขอความยินยอมกับทางสถาบันฯ 

2. ระบุวัตถุประสงคในการเก็บ ใช และเผยแพร ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใดบาง ใหเจาของขอมูลทราบถึงขอบเขตในการ

เก็บและนําไปใชขอมูล และไมควรมีการ  เลือกขอใดยินยอม หรือขอใดไมยินยอม 

3. ระบุระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลใหชัดเจน 

4. ระบุสิทธิของเจาของขอมูลใหครบถวนชัดเจน รวมถึงกรณีเพิกถอนหรือระงับการเขาถึงหรือนําใปใชขอมูล 

5. ระบุชองทางการติดตอของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูใหชัดเจน ใหเจาของขอมูลสามารถติดตอไดสะดวก 

งานบริการวิชาการ 1. แบบฟอรมหนังสือแสดงความยินยอมใหเผยแพรภาพและเสียง กรณีผูบรรลุนิติภาวะ สําหรับกรณีเผยแพรผาน               

IL Channel (YouTube), I-Learning Clinic 

• ระบุชองทางการติดตอของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูใหชัดเจน ใหเจาของขอมูลสามารถติดตอไดสะดวก 

• ระบุในแบบฟอรมเลยวา ใหขอมูลไวกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

• ระบุวัตถุประสงคในการเก็บ ใช และเผยแพร ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใดบาง ใหเจาของขอมูลทราบถึงขอบเขต

ในการเก็บและนําไปใชขอมูล 

2. หนังสือยินยอมอนุญาตใหสิทธิเผยแพรภาพถาย วิดีโอ และ/หรือขอมูลสวนบุคคลบนอินเตอรเน็ต หรือกระดานขาวอ่ืน ๆ

สําหรับโครงการอบรม/ประชุมวิชาการ  

• ระบุวัตถุประสงคในการเก็บ ใช และเผยแพร ขอมูลสวนบุคคลในลักษณะใดบาง ใหเจาของขอมูลทราบถึงขอบเขต

ในการเก็บและนําไปใชขอมูล และไมควรมีการ  เลือกขอใดยินยอม หรือขอใดไมยินยอม 

• ระบุชองทางการติดตอของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูใหชัดเจน ใหเจาของขอมูลสามารถติดตอไดสะดวก 

• ระบุสิทธิของเจาของขอมูลใหครบถวนชัดเจน รวมถึงกรณีเพิกถอนหรือระงับการเขาถึงหรือนําใปใชขอมูล 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา ขอยกตัวอยางแบบฟอรมขอความยินยอมจากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ที่เห็นแลววาควรนํามาพิจารณาดูเปนแนวทางประกอบการจัดทําแบบฟอรมขอความยินยอม โดยอาจจะตัดในสวน

ขอ 2 ในแบบฟอรมออกได ทั้งน้ีใหทุกแบบฟอรมควรมีขอความดานทายสุดบรรจุในแบบฟอรม น่ันคือ “ขาพเจาไดอานและ

เขาใจขอกําหนดและเงื่อนไขในการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งระบุไวดานบนของหนังสือใหความยินยอมน้ีอยางชัดเจน

แลว” ดังเอกสารแนบ 1 

 มติท่ีประชุม: เห็นชอบและดําเนินการตามขอเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 

5.1 การประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู คร้ังท่ี 4/2564 

 ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ขอเสนอวา การประชุมคณะทํางานจัดเตรียมความพรอมองคกรตามพระราชบัญญัติ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ครั้งที่ 4/2564 เปนวันจันทรที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 

12.00 น. เพื่อใหปรับแบบฟอรมขอความยินยอม พิจารณาเกี่ยวกับระบุวัตถุประสงคในแบบฟอรม และการแจงสิทธิเจาของ

ขอมูล เพื่อนํามาหารือในที่ประชุมตอไป 

 น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิริ แจงวา ทั้งน้ีจะแจงใหทราบตอไปวาการประชุมดังกลาวจะเปนในรูปแบบ Face to 

Face หรือรูปแบบ online เน่ืองดวยตองปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ ตอไป 

 มติท่ีประชุม: เห็นชอบและใหดําเนินการตามขอเสนอ 

 

เลิกประชุมเวลา 10.32 น. 

 

 

น.ส.อนงคนาฏ พัฒนศักด์ิศิร ิ

ผูบันทกึรายงานการประชุม 

 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


