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รายงานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2564 

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน “WebEx Meeting” 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผอ.ฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงาน 
2. ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน รองผอ.ฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย รองประธานคณะทำงานคนที่ 1 
3. ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผอ.ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองประธานคณะทำงานคนที่ 2 
4. อ.ดร.วรารัตน์ วงศ์เก่ีย เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะทำงาน 
5. น.ส.จันทรัตน์ หิรัญกิจรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน 

6. น.ส.อนงค์ ตังสุหน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงาน 

7. ดร.มนัสวี ศรีนนท์ นักวิชาโสตทัศนศึกษา คณะทำงาน 

8. น.ส.วรนาฏ คงตระกูล นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 

9. นายจตุรงค์ พยอมแย้ม นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 

10. นายอนุวัตร บรรณรักษ์สกุล นักเอกสารสนเทศ คณะทำงาน 
11. น.ส.จิราภรณ์ การะเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะทำงาน 

12. นายธนายุทธ อังกิตานนท์ นักวิชาโสตทัศนศึกษา คณะทำงาน 

13. นายนพรัตน์ แจ่มพ่ึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน 

14. นายนำโชค ขุนหมื่นวงค์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะทำงาน 

15. น.ส.พิชามญชุ์ กาหลง นักวิชาการพัสดุ คณะทำงาน 

16. น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส นักทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน 

17. น.ส.อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่วิจัย คณะทำงาน 

18. น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ คณะทำงานและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการ ลาประชุม 
2. ผศ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ลาประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ประธานคณะทำงาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม โดยให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 6/2564 (วันที่ 20 กันยายน 2564 ผ่านระบบ

ออนไลน์ด้วย WebEx Meeting) 
น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ แจ้งว่า จากการที่รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่าย

ผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่  6/2564 โดยในที่ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่  
6/2564 เป็นการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังนี้ 

1. การรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนต่าง ๆ เช่น  

• ระบบสารสนเทศได้ดำเนินการเรื่อง cookie เรียบร้อยแล้ว  

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทำ SPOC ใน
ระบบ MUx เก ี ่ยวกับพระราชบัญญัติค ุ ้มครองข้อมูลส ่วนบุคคล  ทั ้งใน versionภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยระบบจะสามารถให้ส่วนงานบันทึกการอบรมได้ด้วย 

• ระบบ M-sent, Digital Transcript ดำเนินการแล้วเสร็จ 

• การอบรม Webmaster, IT man ซึ่งจัดไปแล้ว 2 ครั้ง จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 29 กันยายน 2564 

• Site Visit ส่วนงาน 
2. PDPA Visit: คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์  โดยส่วนกลาง ได ้ดำเน ินการไป site visit               

โดยดำเนินการทั้งในรูปแบบ Consult, Discuss, Share & Learn, Workshop, การบรรยาย เป็นต้น และในส่วน
แผนการดำเนินการ Site Visit (ก.ย. – ธ.ค. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบว่าคืบหน้าว่าส่วนงานมีการ
เตรียมการอยู่ในขั้นตอนใด รวมถึงเข้าไปให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินการด้าน PDPA โดยมีเกณฑ์การ
เข้า Site Visit แต่ละส่วนงาน ดังนี้ 

• จากแบบสำรวจการเตรียมความพร้อม และจะดำเนินการ Site Visit ให้ครบถว้น 

• โดยทีมเลขานุการ จะประสานไปยัง PDPA Core Team แต่ละส่วนงาน เพื่อนัดหมายวันและเวลาที่
สะดวกในรูปแบบ online visit หรือในรูปแบบอื่น ๆ 

• หรือส่วนงานใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ มายังทีมเลขานุการของมหาวิทยาลัย หรือ ประสานไปที่
คุณตนัย พรพาณิชย์พันธุ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้เลย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลและพัฒนาเว็บไซต์หัวข้อ “JavaScript Framework (Node.js & React)” 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความความรู้และเข้าใจกระบวนการทางานของการสรา้ง
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เว ็บไซต์ภายใต้ “JavaScript Framework (Node.js & React)” และสามารถนำไปประยุกต์ใช ้พัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจน
ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันต่าง ๆ ของหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งทีมวิทยากร คือ อาจารย์ ดร. จิดาภา ไกรสังข์ และอาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรูปแบบการจัดโครงการ เป็นการบรรยาย
ให้ความรู ้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ผ่านระบบ WebEx Meeting โดยจัดอบรมในวันพุธที ่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.-17.00 น. สามารถลงทะเบียนได้ที ่  https://bit.ly/2W6YtQ1 ทั ้งนี้
มหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมไปยังส่วนงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 

4. Share & Learn ความคืบหน้าจากส่วนงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

• การเตรียมความพร้อมด้าน PDPA กระบวนการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(โดยผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา)  
▪ เป็นการรายงานพันธกิจของกองบริหารการศึกษาเกี่ยวกับ PDPA เป็นกระบวนการตั้งแต่รับสมัคร

นักศึกษาจนจบการศึกษา  
▪ โดยได้รับคำแนะนำ เช่น ระยะเวลาการเก็บข้อมูล และการทำลายเอกสาร ขอให้พิจารณาด้าน

กฎหมาย หากเกิดกรณีฟ้องร้องขึ้น 
▪ กระบวนการต้องให้ชัดเจนว่า กระบวนการใดเป็นไปเพ่ือให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ควรจะเป็น

การทำบนฐานสัญญามากกว่าฐานความยินยอม อาจจะทำในรูปแบบ Term and Condition  
▪ ข้อมูลใดที่เป็นกลุ่ม sensitive personal ต้องพิจารณาว่ามีความจำเป็นอย่างไรอันไหนต้องเก็บ 

ต้องขอ consent 
▪ ในกรณีระบบที่จ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ (Data Processor) เห็นควรให้นำเรื ่อง 

PDPA บรรจุใน TOR หรือจัดทำ DPA (Data Processing Agreement) เพื ่อให้มีความรัดกุม
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล 

• การนำเสนอต ัวอย ่างการจ ัดทำ Data Processing Agreement และ Data Sharing Agreement     
(โดยผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)  
▪ Data Controller คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
▪ Data Processor คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ ่งดำเนินการเกี ่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนี้ บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

https://bit.ly/2W6YtQ1
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▪ DPA (Data Processing Agreement) คือ บันทึกข้อตกลงการให้ประมวลผลข้อมูล เป็นสัญญา
เกี่ยวกับด้าน PDPA โดยตรง อาจจะอยู่รวมกับ Service Contract ก็ได้  

▪ DPA เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่าง Data Controller กับ Data Processor  
▪ DPA จะช่วยให้เก ิดการตีความง ่ายขึ ้นว ่าฝ ่ายใดเป็น Data Controller หรือเป ็น Data 

Processor เป็นสัญญาที่จะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย  
▪ กรณีเกิดการรั่วไหลข้อมูล หรือนำข้อมูลไปใช้ เผยแพร่ มากกว่าที่สั ่ง Data Controller จะ

ปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ แต่สามารถเอาไปผิดกับ Data Processor ได้หากเขียนไว้ DPA 
▪ โครงสร้างและประเด็นของข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล

ส่วนบุคคล สามารถดูได้ใน TGPG 3.0 (คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ หน้า 154  - 171) 
▪ โดยมีการยกตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการให้ประมวลผลข้อมูล ของโรงพยาบาลรามาธิบดี กรณี

เป็น Data Processor 

• การตั้งข้อสังเกตด้าน PDPA ของคณะวิทยาศาสตร์ 
Q1: การทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น รูปภาพกรรมการตรวจประเมิน AUN-QA, ข้อมูลศิษย์เก่า ผู้ใช้

บัณฑิต ในการเข้ารับสัมภาษณ์การตรวจประเมิน AUN-QA จำเป็นต้องขอ consent หรือไม่ 
และต่อไปมหาวิทยาลัยจะมี Template Consent ด้วยหรือไม่ 

A1: ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลรู้อยู่แล้วเช่นการจะขอถ่ายรูป อาจจะไม่ถึงขั้นต้องขอ consent แต่ก่อน
ถ่ายรูปอาจจะแจ้งเจ้าตัวก่อน ในส่วนข้อมูลเพื่อสำหรับติดต่อ ต้องตีความจากความจำเป็น ถ้ามี
ความจำเป็นอาจจะอยู ่ในฐาน Contract ทั้งนี ้เห็นว่าข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อาจจะต้องขอ 
Consent ต่อไป 

Q2: โครงการวิจัย ทุนวิจัย หากภายในหน่วยงานนำข้อมูลไปดำเนินการ Data Analytic จำเป็นต้อง
ขออนุญาตเจ้าของโครงการนั้นหรือไม่ 

A2: สามารถแบ่งเป็น 2 กรณี 
  แบบที่ 1 ทำเพื่อพัฒนางานภายในส่วนงาน ในรูปแบบ PDCA การทำรายงานเสนอผู้บริหาร 

และเป็นข้อมูลที่ไม่รู้หรือเชื่อมโยงไปที่ข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าไม่ต้องขอ Consent 
  แบบที่ 2 หากนำข้อมูลดังกล่าวไปทำ R2R ซึ่งถือว่าเป็นการเป็นไปเพื่อสร้างความรู้ใหม่ เกิด

การตีพิมพ์ ถือว่าเข้าข่ายในฐานวิจัยต้องทำขอ Consent ต่อไป 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า จากที่ได้รับฟังการรายงานขอเน้นย้ำในการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

• การดำเนินการใดที่เป็นไปเพื่อให้กระบวนการ หรืองานนั้น ๆ บรรลุ อาจจะไม่ต้องทำบนฐาน
ความยินยอม แต่ให้เป็นไปบนฐานสัญญา 
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• การดำเนินการด้านการวิจัย กรณีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ที่มีการนำความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
งานวิจัย อย่างไรก็ตามในส่วนนี้จะต้องดำเนินการ ขอจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB) และจะต้อง
อยู่บนฐานความยินยอม 

มติที่ประชุม: รับทราบและดำเนินการตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2564 (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564) 
น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ แจ้งว่า ได้ส่งไฟล์รายงานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2564 (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564) ไปทาง
อีเมลของคณะทำงานทุกท่าน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว  

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ขอเสนอว่า ขอรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากคณะทำงานท่านใดมีข้อแก้ไข ขอให้
แจ้งไปยัง น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 Flowchart กระบวนการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ ์ศิริ ได้จัดทำ (ร่าง)  Flowchart 

กระบวนการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านช่องทางอีเมล ตามเอกสารแนบ 1 
ในที่ประชุมมีการพิจารณากระบวนการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล อย่างกว้างขวาง โดยสามารถสรุปการ

ดำเนินการในกระบวนการดังกล่าว ได้ดังนี้ 
1) สำหรับ Flowchart กระบวนการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ตัดลูกศรสีน้ำเงินออก จาก

ขั้นตอน “ติดตามการแก้ไขและแจ้งผลไปยัง Tier 0” ไปยังขั้นตอน “ควบคุม แก้ไขตามคำแนะนำจาก 
Tier 2 และแจ้งผลการดำเนินการไปยัง Tier 0”  

2) ช่องทางเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อรับแจ้งเมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้มี 2 
ช่องทางด้วยกัน คือ ทางอีเมล โดย ดร.มนัสวี ศรีนนท์ จะเป็นผู้รับผิดชอบช่องทางดังกล่าว และระบบรับ
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะอยู่เป็นเมนูในเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอมอบหมาย 
นายนพรัตน์ แจ่มพ่ึง เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว 
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3) หลักการของระบบรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 
▪ ระบบนี้จะมีหลักการปฏิบัติการคล้ายกับระบบติดตามเอกสาร 
▪ ผู้แจ้งเหตุละเมิด (เจ้าของข้อมูล) ถือว่าเป็น Tier 0 โดยจะต้องมีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อความ

สะดวกในการติดต่อกลับ คือ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดที่ต้องการข้อมูลที่
ต้องการให้ทางสถาบันฯ ดำเนินการเกี่ยวกับด้าน PDPA 

▪ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม และ น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส จะสามารถเห็นการแจ้งเหตุดังกล่าว ถือ
ว่าเป็น Tier 1 

▪ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม จะทำหน้าที่คัดกรอง และส่งต่อจ่ายงานให้กับงานที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถเลือกรายชื่อบุคลากรในสถาบันฯ ได้ว่าต้องการ Tag ท่านใดจะต้องดำเนินการต่อไป และ
แจ้งไปยัง Tier 2 คือ ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน เพื่อประสานไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองและ
บริหารจัดการเหตุละเมิดด้านข้อมูลส่วนบุคคล และ DPO ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

▪ ขอให้ผู้แจ้งเหตุสามารถทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของสถาบันฯ ได้ด้วย 
4) หลักการของอีเมลสำหรับการรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ 

▪ ผู้แจ้งเหตุละเมิด ส่งอีเมลมายัง ( ilpdpa@gmail.com) โดย ดร.มนัสวี ศรีนนท์ จะเป็นผู้ดูแล
อีเมลนี้ 

▪ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ นำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ มาบันทึกในระบบรับแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล จะถือเป็น Tier 0 

▪ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม และ น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส จะสามารถเห็นการแจ้งเหตุดังกล่าว ถือ
ว่าเป็น Tier 1 

▪ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม จะทำหน้าที่คัดกรอง และส่งต่อจ่ายงานให้กับงานที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถเลือกรายชื่อบุคลากรในสถาบันฯ ได้ว่าต้องการ Tag ท่านใดจะต้องดำเนินการต่อไป และ
แจ้งไปยัง Tier 2 คือ ผศ.ดร.ภิรมย์ เชนประโคน เพื่อประสานไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองและ
บริหารจัดการเหตุละเมิดด้านข้อมูลส่วนบุคคล และ DPO ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

▪ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม และ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เห็นทุกสถานะว่าดำเนินการ
อยู่ขั้นตอนไหน 

▪ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ จะทำหน้าที่แจ้งผลการดำเนินการของสถาบันฯ ไปยังผู้แจ้งเหตุทางอีเมล เพ่ือ
เป็นการรายงานความคืบหน้า 

  

mailto:ilpdpa@gmail.com
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5) ทัง้การรับเรื่องเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะช่องทางอีเมล หรือระบบในหน้าเว็บไซต์ ขอให้คำนึงถึง

การพิจารณาระบบการยืนยันตัวบุคคล สำหรับกรณีที่มีความประสงค์ การขอเข้าถึงข้อมูล การขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล 

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า ขอมอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ ปรับแก้ Workflow ดังกล่าวให้ตรงตาม

มติที่ประชุม พร้อมทั้งเพ่ิม Workflow กรณีช่องทางรับแจ้งเหตุละเมิดผ่านระบบบนเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

มติที่ประชุม: รับทราบและดำเนินการตามเสนอ 

3.2 Flowchart กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ ์ศิริ ได้จัดทำ (ร่าง) Flowchart 

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ตามเอกสารแนบ 2 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมีระบบรับเรื่องร้องเรียนอยู่บนเว็บไซต์สถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้เช่นเดียวกับระบบรับแจ้งละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยขอมอบหมายให้ นายนพรัตน์ แจ่มพ่ึง ดำเนินการ
พัฒนาระบบดังกล่าวต่อไปด้วย ซึ่งระบบรับเรื่องร้องเรียน จะมีหลักการ ดังต่อไปนี้ 

1) มีเมนูรับเรื่องร้องเรียนทั้งสำหรับบุคคลภายนอกและบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
2) ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ถือว่าเป็น Tier 1 
3) ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม จะทำหน้าที่คัดกรอง และส่งต่อจ่ายงานให้กับงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ

เลือกรายชื่อบุคลากรในสถาบันฯ ได้ว่าต้องการ Tag ท่านใดจะต้องดำเนินการต่อไป โดยจะมีเพียงผู้ที่
ได้รับการ Tag เท่านั้นที่จะเก็นข้อมูลดังกล่าว 

4) ระบบขอให้ผู้ร้องเรียนสามารถทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของสถาบันฯ ได้ด้วย 

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า ขอมอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ ปรับแก้ Workflow ดังกล่าวให้ตรง

ตามมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม: รับทราบและดำเนินการตามเสนอ 

3.3 การประเมินสถานภาพการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ ์ศิริ  แจ้งว่า สืบเนื ่องจากการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2564 (เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564)  ได้
มอบหมายให้พิจารณาการประเมินสถานภาพการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของส่วนงาน/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมานำเสนอในที่ประชุม ว่ายังมีส่วนใดบ้างที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จะต้องดำเนินการต่อไป 
โดยได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว 
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ในที่ประชุมมีการพิจารณาสถานภาพการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ อย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ 

1) รูปแบบสถานะของแต่ละข้อคำถามย่อยขอปรับเป็นดังนี้  
▪ ดำเนินการแล้ว (✓) 
▪ กำลังดำเนินการ () 
▪ N/A (-) 

2) สถานะข้อคำถามย่อย โดยที่ประชุมเห็นควรให้แต่ละข้อคำถามย่อย มีสถานะ ตามเอกสารแนบ 3 
3) มอบหมายให้ ดร.มนัสวี ศรีนนท์ สอบถามไปยังกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับประเด็นข้อคำถามย่อย 

“6.7 องค์กรของท่านได้มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้สามารถตอบสนองและให้ระดับ
ความปลอดภัยที่เพียงพอ เพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรของท่านครอบครองหรือควบคุม”  

มติที่ประชุม: รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอ 

3.4 หารือการจัดทำประกาศสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส แจ้งว่า ได้ดำเนินการสอบถามไปยัง ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ข้อมูลมาดังนี้ 
1) ศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้มีจัดทำนโยบายการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากว่าเป็นคณะที่มีพันธกิจด้านบริการสุขภาพจึงจัดทำนโยบายในส่วนของ
คณะขึ้นมา โดยมีคณะทำงานเป็นเป็นทีมงานของศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช และมี
คณะกรรมการข้อมูลเป็นผู้กำหนดแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง DPO ของระดับคณะอีกด้วย 

2) ในส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้ข้อมูลมาว่า ไม่ได้มีการจัดทำประกาศขึ ้นมา
โดยเฉพาะ โดยจะเป็นการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ
แล้ว 

ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม เสนอว่า เห็นควรว่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ไม่ต้องดำเนินการจัดทำประกาศสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ เรื ่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่ได้มีพันธกิจที่แตกต่างออกไปอย่างคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอให้ยึดถือประกาศของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่อาจจะต้องจัดทำระเบียบปฏิบัติขึ้นมาแทน 
เพื่อให้คณะกรรมการที่ต้องมารับผิดชอบด้านนี้รู้บทบาทและหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ขอมอบหมายให้ น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส และ
น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ เป็นผู้รับผิดชอบ หาตัวอย่างระเบียบปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากหน่วยงานอื่น 
เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 

มติที่ประชุม: รับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 การสร้างเมนูข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม แจ้งว่า เห็นควรสร้างเมนูบนเว็บไซต์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชื่อว่า “PDPA” โดยให้อยู่

ด้านล่างของเว็บไซต์ โดยมอบหมายนายนำโชค ขุนหมื่นวงค์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสร้างเมนูดังกล่าวบนเว็บไซต์ เพ่ือ
สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ทั้งหมด โดยจะมีเมนูย่อย ดังนี้ 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 มอบหมายให้ น.ส.
อรวรรณ ดวงสีใส เป็นผู้รับผิดชอบ 

2) การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Record of Processing Activity (RoPA) 
ของแต่ละงาน มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศกัดิ์ศิริ เป็นผู้รับผิดชอบ 

3) สรุปการประเมินสถานภาพการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ตามมติประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสถาบันนวัตกรรมการเร ียนรู ้ คร ั ้งที ่  6/2564 มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ ์ศ ิริ              
เป็นผู้รับผิดชอบ 

4) Workflow เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับแก้ไขแล้วไม่ว่าจะการรับแจ้งเหตุละเมิด การขอเข้าถึงข้อมูล 
การขอแก้ไขข้อมูล การขอยกเลิกข้อมูล มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ เป็นผู้รับผิดชอบ 

5) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบหมายให้ น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ เป็นผู้รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม: เห็นชอบและให้ดำเนินการตามข้อเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบัน

นวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2564 
 ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม ขอเสนอว่า การประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2564 เป็นวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 
12.00 น. เพ่ือพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อคำถามย่อยที่ 6.7 การประเมินสถานภาพการเตรียมความพร้อมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือนำมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป 

 มติที่ประชุม: เห็นชอบและให้ดำเนินการตามข้อเสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.42 น. 
 
 

น.ส.อนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
ผศ.ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


