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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 10/2565 

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1) ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
                                                                                        ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
2. รศ.เพียรศักดิ์ ภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
3. รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
5. ศ.มนต์ชัย ดวงจินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
6. ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการ 
7. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์     กรรมการ 
8. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    กรรมการ   
9. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยี     กรรมการ 
10. รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
11. ผศ.พักตร์วิไล ศรีแสง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
12. รศ.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
13. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   กรรมการ 
14. ผศ.อังคณา บุญยืด  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
15. รศ.สุมาลี ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
16. ศ.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
17. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
18. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ ์   คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์     กรรมการ 
19. ศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
20. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์  คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
21. รศ.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  กรรมการ 
22. รศ.ล าปาง แม่นมาตย์  คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   กรรมการ 
23. นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ กรรมการ 

แทนผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
24. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักด ี  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล            กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสุภารัตน์ มูลศรี  ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย       ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
26. รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
27. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ    กรรมการ 
28. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรรมการ 
29. ผศ.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ     กรรมการ 
30. ผศ.อมรรัตน์ จ าเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
31. รศ.รัชพล สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
32. ผศ.วิจิตร วินทะไชย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

แทนคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
33. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์    กรรมการ 
34. รศ.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
35. ผศ.กิตติบด ี ใยพูล  คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการ 
36. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ  ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ    กรรมการ 
37. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์   กรรมการ 
38. นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ/ขอลาประชุม) 
1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   กรรมการ 
3. รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
4. น.ส.สุนิภา ไสวเงิน  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ 
3. นายสถิตย์ แก้วบุดตา  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา  
 ก่อนเริ่มประชุม ประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากอธิการบดี ประธานกรรมการ มภีารกิจส าคัญ จึงได้
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการในที่ประชุม จากนั้นประธานกรรมการ               
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  

1.1  เรื่องที่น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เม่ือวันที่  6 พฤษภาคม 2565 
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า  ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น                 
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีเรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ประธานกรรมการ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายงาน
การเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน/หน่วยงาน คือ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนงาน/หน่วยงาน มีบัญชีที่ไม่ทราบผู้มีอ านาจสั่งจ่าย บัญชีเปิดโดยนักวิจัยเพ่ือรับทุนวิจัย บัญชีเปิดโดย
ไม่ได้รับมอบอ านาจ ซ่ึงอยู่ระหว่างติดตามเพ่ือปิดบัญชี และน าส่งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีหลายบัญชีที่ยังตรวจสอบไม่ได้
จึงขอความร่วมมือส่วนงานต่าง ๆ ช่วยตรวจสอบและด าเนินการต่อไปด้วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565                   
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที ่ประชุมว่า ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565  ดังรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติ  ท ี ่ ประช ุมพ ิ จารณาแล ้ ว  ม ี มต ิ ร ั บรองรายงานการประช ุมคณะกรรมการบร ิหา ร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา  

3.1  การขับเคลื่อนการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022                

ต่อที่ประชุม ดังนี้ 
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THE Data Points Metric & Score 
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10 SDG & Benchmark 
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10 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 11/2565 ในวันจันทร์ ที ่13 มิถุนายน 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีหน่วยงานให้ค าปรึกษาเฉพาะเพศ 

เพ่ือให้การดูแลด้านความเสี่ยงของกลุ่มนักศึกษาหญิง อีกท้ังเรื่องดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับ Gender Equality  
ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตว่า การบันทึกข้อมูลในแต่ละ Sustainable Development Goal (SDG)              

มีผลกับคะแนนหรือไม่ อย่างไร 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลเพิ ่มเติมต่อที ่ประชุมว่า การบันทึกข้อมูลในแต่ละ SDG                   

บันทึกตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ส าหรับการให้คะแนนจะพิจารณาจากข้อมูลที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่มีความจ าเพาะเจาะจง อาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในการเก็บข้อมูล มีการจัดการฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
น่าเชื่อถือ และมีการเผยแพร่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการนัดหมายส่วนงานเพื่อประชุมปรึกษาหารือในประเด็นที่
สามารถด าเนินการได้ในปีถัดไป อีกท้ังยัง มีแผนงานการส่งเสริม SDG เพ่ิมเติม ปีละ 1-2 SDG  
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบการขับเคลื่อนการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2022 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....และ                  

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 1. ความเป็นมา  

 ตามที่ได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการก าหนดหน่วยงานและ
กิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
ได้มีการก าหนดให้เลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ. 2562 ออกไปก่อนจนถึง วันที่             
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขตามที่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนดนั้นมีรายละเอียดมากและซับซ้อน กับต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้              
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย  

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ ่งจะมีผลบังคับใช้ครบทุกมาตรา ในวันที่                          
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1 มิถุนายน 2565 สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ฝ่ายดิจิทัลจึงด าเนินการจัดท า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มอบหมายให้กองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี พิจารณาตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว ซึ ่งหลักการในการพิจารณายกร่างดังกล่าว ฝ่ายดิจิทัล  และกองกฎหมายได้น าบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ               
ที่เก่ียวข้องที่ออกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาประกอบการพิจารณายกร่าง  

2. กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
   พระราชกฤษฎีกา ก าหนดหน่วยงาน และกิจการ ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้

บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
   พระราชกฤษฎีกา ก าหนดหน่วยงาน  และกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้

บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
   “มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาก าหนดหน่วยงาน และกิจการ

ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้ งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 2.2  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
   มาตรา 23 วรรคหนึ่ง (2) บัญญัติว่า “สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
   (2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและค าสั ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งส าหรับส่วนงานนั้นเป็นเรื่อง ๆ ก็ได้ 

   มาตรา 30 บัญญัติว่า “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   (1) พิจารณาและกลั ่นกรองข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื ่อเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย” 
 สาระส าคัญ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....               

แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 หลักการ ข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ 
  ไม่ให้มีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคค ซึ่งอาจจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญหรือ              

ความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ยังคงไว้ซึ่งความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลตาม
วัตถุประสงค์ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ  ผู ้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนในสถานเลี้ ยงดูเด็ก บุคคลซึ่งได้รับ     
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือ เชิญ ผู้บริการอ่ืน เป็นต้น 

 การประมวลผล คือ การเก็บรวบรวม ใช้ แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
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 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง 
วันเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพ ทะเบียนรถ โฉนดที่ดิน ผลการประเมินการท างาน IP Address                
Mac Address Cookie ID 

 2. ข้อมูลอ่อนไหวของบุคคล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนา หรือ ปรัชญาพฤติกรรทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (ส่วนที ่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีในการน าลักษณะเด่นทางกายภาพหรือ
พฤติกรรมของบุคคลมาเพื่อยืนยันตัวตน) 

 หลักการเก็บรวบรวม 
 ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้น การจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ 

จดหมายเหตุ การศึกษาวิจัยหรือสถิติ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การท า
สัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กระท าได้ใน 3 รูปแบบตามลักษณะการใช้งาน และประเภท
ของข้อมูล ดังนี้ 

 1. แจ้งให้ทราบการปฏิบัติตามข้อยกเว้นของกฎหมาย เช่น การท าสัญญาหรือการปฏิบัติตามสญัญา 
การปฏิบัติตามกฎหมายอื่น 

 2. ขอความยินยอม เช่น ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่ส่งให้แหล่งอ่ืน เป็นต้น 
 3. ขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ศาสนา เชื่อชาติ 

เผ่าพันธุ์ พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลพันธุกรรม เป็นต้น 
 หมวดที่ 2 การก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 โครงสร้างการก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DATA PROTECTION OFFICER (DPO) มีหน้าที่ และคุณสมบัติ ดังนี้ 
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หมวดที่ 3 มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ก าหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 - อธิบายสิ่งที่ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล 
 - ให้เป็นแนวทางการด าเนินการภายใน 
 - ใช้แสดงให้หน่วยงานภายนอกมั่นใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลัย 
2. การท างานกับผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก 
 - ต้องให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมในการก าหนดวิธีการ 
 - ต้องประเมินและแจ้งนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอกให้เจ้าของข้อมูลทราบ 
3. การถอนความยินยอม มีระบบและวิธีการถอนความยินยอม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
4. การส่งเสริมความตระหนักรู้ จัดอบรม จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล และป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัว 
หมวดที่ 4 มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล  
ให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการควบคุมการเข้าถึง และใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) ดังนี้ 
1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
2. มาตรการด้านเทคนิค 
3. มาตรการด้านกายภาพ 

 ทั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ในการนี้ จึงขอเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุมมีข้อซักถาม และข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนี้ 
1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

- ข้อ 7 (4) ควรอธิบายรายละเอียดการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- ข้อ 10 ควรแก้ไขข้อความ “อธิการบดีมอบหมายหัวหน้าส่วนงาน....” เป็น “ให้หัวหน้าส่วนงาน....” 
- ข้อ 11 ควรตัดค าว่า “จ านวนหนึ่งคน” ออก เนื่องจากในข้อดังกล่าวมีการระบุว่า “และอาจ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลประจ าส่วนงานหรือหน่วยงานเพิ่มเติม....” 
- ข้อ 16.3 (2) บรรทัดที่ 2 ให้แก้ไขค าว่า “เอกสารที่มีรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” เป็น เอกสาร

ที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล” 
- ควรตรวจสอบรูปแบบการเขียนภาษาอังกฤษในวงเล็บของแต่ละข้อให้มีรูปแบบเดียวกัน 
- เพื่อป้องกันกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีเจตนาน าข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยท าให้

เจ้าของข้อมูลได้รับความเสียหาย ควรระบโุทษทางวินัย หรือ จรรยาบรรณ ไว้ในระเบียบดังกล่าวเพ่ิมเติมด้วย 
- ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ก าหนดอย่างไร และใครเป็นผู้ก าหนด 
- มหาวิทยาลัยจะมีการจัดท าคู ่มือการปฏิบัติ หรือ จัดประชุมเพื ่อให้ข้อมูลการปฏิบัติ                      

ตามระเบียบดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 11/2565 ในวันจันทร์ ที ่13 มิถุนายน 2565 

 

  รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลที่ก าหนดให้ต้องขอความยินยอม 
ตามระเบียบดังกล่าว ได้ก าหนดตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ 
หลังจากที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเพื่อแจ้งไปยังส่วนงาน
เพ่ือรับทราบต่อไป 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
- ข้อ 4 ให้แก้ไขข้อความ “เพื ่อแสดงเจตนา....มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย....” เป็น                 

“เพ่ือแสดงเจตนา....มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบาย....” 
- ข้อ 5 ให้แก้ไขค าว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็น “มหาวิทยาลัย” ค าว่า “เช่น” เป็น 

“อาทิ” และตัดค าว่า “เป็นอาทิ” ในบรรทัดสุดท้ายออก 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ตามที่เสนอ และขอให้รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแก้ไข 
และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ส าหรับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ประกาศใช้ได้เม่ือสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... แล้ว 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 5.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกณียณอายุราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส านัก
บริการวิชาการ ได้ก าหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษี ยณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ในด้านสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุงานและ
ราชการ การเตรียมความพร้อมในด้านการใช้ชีวิตหลังการเกษียณทั้งในด้านอาชีพ กิจวัตร สุขภาพกายใจ ทัศนคติและ
สร้างคุณค่าของชีวิตตลอดจนเพื ่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้เกษียณอายุด้วยกันเองและกับ
มหาวิทยาลัยในการที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม โดยก าหนดจัดให้มี
กิจกรรม จ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการและการเตรียมความพร้อม
ภายใต้หัวข้อ “วันผ่านวัยเปลี่ยน สุขกายใจ วัยเกษียณ ยุคดิจิทัล” ก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565              
ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหลักสูตรที่ 2 การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและการสร้างเครือข่าย อีกจ านวน 3 รุ่น คือ 
ระหว่าง วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2565 และระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต พังงา และระหว่าง
วันที่ 5-8 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดน่าน 
  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งงบประมาณสนับสนุน บุคลากร
ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 11/2565 ในวันจันทร์ ที ่13 มิถุนายน 2565 

 

  1. คณะ หน่วยงาน ที่มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อนุญาตให้เข้า
ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(จ านวน 267 คน)  
  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นเงิน 24,000 บาทต่อคน โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว คณะ 
หน่วยงาน จ่ายสมทบให้กับผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
และมหาวิทยาลัยจ่ายสมทบ จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยควรให้ข้อมูลประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับ             
ผู้เกษียณเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์เต็มที่ ผู้เกษียณจ าเป็นต้องได้รับทราบเงื่อนไข และข้อยกเว้นต่าง ๆ ให้
เข้าใจก่อนปีภาษีท่ีได้รับเงินได้เมื่อเกษียณ  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2564 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยจะครบก าหนดการช าระภาษีที่ดิน และ               
สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซ่ึงมีส่วนงานที่ต้องช าระภาษดีังกล่าว ดังนี้  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ในการนี ้ เพื ่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าหนังสือแจ้ง
รายละเอียดไปยังส่วนงานดังกล่าวแล้ว และขอให้ประสานการด าเนินการไปยังกองคลังต่อไป 
  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 10/2565 ในวันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม 2565 
ฉบับได้รับการรับรอง จากท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 11/2565 ในวันจันทร์ ที ่13 มิถุนายน 2565 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  การเปิดเรียน Onsite  
  ที่ประชุมขอให้มีการพิจารณา เรื ่อง การเปิดเรียน Onsite ประจ าปีการศึกษา 2565 เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีก าหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อให้คณะต่าง ๆ ได้เตรียมความพร้อมในการจัด             
การเรียนการสอนแนวทางเดียวกัน จึงควรด าเนินการเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนโดยเร็ว 
  ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยก ากับ
ดูแลให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัด
ขอนแก่น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเปิดเรียน Onsite และขอให้รองอธิการบดี
ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาการด าเนินการต่อไป 
   
ปิดประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา   
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางชวัลลักษณ์ หงศาลา   
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี   
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
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