
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี      ๑๖๖/๒๕๖๖

เรื่อง   แตงตั้งผูประสานงานเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

___________________________

             เพ่ือใหการดําเนนิการคุมครองขอมูลสวนบคุคลของผูใชบรกิารตามมาตรการรกัษาขอมลูสวนบคุคล มคีวาม

มัน่คงปลอดภยั เปนไปตามภารกิจของมหาวทิยาลัย ตลอดจนคุมครองมใิหมกีารนําขอมลูไปใชโดยมไิดรบัอนุญาตจาก

เจาของขอมลู ตามพระราชบัญญตัคิุมครองขอมูลสวนบคุคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
              อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๑) แหงพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัสวนดสุติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ

มตท่ีิประชมุคณะกรรมการดําเนินการกําหนดนโยบายขอมูลสวนบุคคลของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ คร้ังที ่๖(๗)/๒๕๖๕ เมือ่

วันที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ มหาวทิยาลัยจึงแตงตัง้ผูประสานงานเกีย่วกบัขอมูลสวนบคุคลของมหาวทิยาลยัสวนดสุติ

โดยมหีนาท่ีและความรบัผดิชอบดงัตอไปนี้
              ๑. เปนผูประสานงานกบัสวนงานหรอืหนวยงานท่ีรบัผดิชอบฐานขอมูลหลกัทีเ่กีย่วของกบัขอมลูสวนบคุคล เชน

กองบรหิารงานบุคคล (ขอมลูสวนบคุคลของผูปฏบัิตงิาน) สํานกัสงเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน (ขอมลูสวนบคุคลของ

นักศกึษาและผูเรยีน) โรงเรยีนสาธิตละอออทิุศ (ขอมูลดานนกัเรยีน) หรอืหนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของกับขอมลูสวนบคุคลดาน

อ่ืน ๆ เปนตน
              ๒. ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 
             ๓. ตองไดรับการอบรมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูล

สวนบุคคล และการอบรมอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

             ๔. ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 

             ๕. ติดตามขอมูลและขาวสารท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางสมํ่าเสมอ
 

             ๖. เปนผูรับผิดชอบในการบันทึกกิจกรรมการประมวลผลของสวนงาน หนวยงาน หรือหนวยงานอิสระ ผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสหรือรูปแบบอ่ืนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กําหนด
 

             ๗. ลําดับที่ ๔๔ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มเติม ในการรับเรื่องจากผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
  

             ดงับัญชรีายช่ือแนบทายคําสัง่นี้

 
 



 

-  ๒  -

 
             ท้ังน้ี ตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนตนไป
 
 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13ม.ค.66  เวลา 13:08:13  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgAzA-DEAOA-BDAEE-AMQA4



ล ำดับท่ี ส่วนงำน / หน่วยงำน ผู้ประสำนงำน

1 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองกลำง) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง

(2) นำงสำวสติมำ วนะสิทธ์ิ

2 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองกฎหมำย) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย

(2) นำยสุพจน์ ชนะค้ำ

3 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองคลัง) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง

(2) นำงสำวสุชำนัน  ลัภสุวรรณ

4 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองนโยบำยและแผน) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน

(2) นำงสำวณรัชสนันท์ ร้อยสี

5 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองบริหำรงำนบุคคล) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล

(2) นำงสำวรัชญำ รัตนบ ำรุง

6 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองพัฒนำนักศึกษำ) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ

(2) นำงสำวยุพำพิน พรไชยะ

7 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองอำคำรและสถำนท่ี) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรและสถำนท่ี

(2) นำงสำวจุฑำทิพย์ รัตนบ ำรุง

8 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (กองประชำสัมพันธ์) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์

(2) นำงสำวอลิศ พันธ์พรสม

9 ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย (ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย) (1) หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย

(2) นำงสำวเกตุวดี พันธ์ุคุ้มเก่ำ

10 ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี

(2) นำงสำวอรทัย อรุโณทัย

11 ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี (กองกลำง) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี

(2) นำงสำวกัญชลิกำ บุญภิบำล

12 ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี (กองอำคำรและส่ิงแวดล้อม) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรและส่ิงแวดล้อม ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี

(2) นำงสำวศศิรดำ สุกสีเหลือง

13 ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี (กองบริกำรนักศึกษำ) (1) ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรนักศึกษำ ส ำนักงำนวิทยำเขตสุพรรณบุรี

(2) นำงธนิยำ วรรณพงษ์

14 คณะครุศำสตร์ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนคณะครุศำสตร์

(2) นำงสำววิภำวี จงภู่ 

15 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

(2) นำยเรวัต รอดศิริ

16 คณะวิทยำกำรจัดกำร (1) หัวหน้ำส ำนักงำนคณะวิทยำกำรจัดกำร

(2) นำงสำวอรุณรัตน์ สุภำอ้วน

17 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (1) หัวหน้ำส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

(2) นำงสำวนรำภรณ์ ศิริกังวำน

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำย ค ำส่ังมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ท่ี  166/256๖  ส่ัง ณ วันท่ี  13  มกรำคม พ.ศ. 256๖
เร่ือง แต่งต้ังผู้ประสำนงำนเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต
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ล ำดับท่ี ส่วนงำน / หน่วยงำน ผู้ประสำนงำน

บัญชีรำยช่ือแนบท้ำย ค ำส่ังมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ท่ี  166/256๖  ส่ัง ณ วันท่ี  13  มกรำคม พ.ศ. 256๖
เร่ือง แต่งต้ังผู้ประสำนงำนเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

18 คณะพยำบำลศำสตร์ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนคณะพยำบำลศำสตร์ 

(2) นำงสำวสุกัญญำ จ๋ิวน้อย

19 โรงเรียนกำรเรือน (1) หัวหน้ำส ำนักงำนโรงเรียนกำรเรือน

(2) นำยธนพล ภัทรสัจจำนันท์

20 โรงเรียนกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร (1) หัวหน้ำส ำนักงำนโรงเรียนกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำร

(2) นำงสำววรรณ์นิภำ ทรัพย์ส ำรำญ

21 บัณฑิตวิทยำลัย (1) หัวหน้ำส ำนักงำนบัณฑิตวิทยำลัย

(2) นำยกิตติพงศ์ อ่ิมประคองศิลป์

22 โรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง (1) หัวหน้ำส ำนักงำนโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง

(2) นำยนิพนธ์  ทักษิณ

23 โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตละอออุทิศ

(2) นำยปุริม ภูมิวนำ

24 ส ำนักบริหำรกลยุทธ์ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลยุทธ์

(2) นำงสำวธัญญลักษณ์ เวชชศำสตร์

25 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

(2) นำยธีรบุญ เดชอุดม

26 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

(2) นำงสำวสุธำงค์ หงษ์กลำง

27 สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรสถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม

(2) นำงสำวศิริพร  ผิวขม

28 สถำบันวิจัยและพัฒนำ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

(2) นำงสำวนภำพร บุญเถิม

29 ส ำนักกิจกำรพิเศษ (1) หัวหน้ำส ำนักงำนอ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรพิเศษ

(2) นำงสำวสุนิสำ อนะมำน

30 สวนดุสิตโพล (1) ประธำนด ำเนินงำนสวนดุสิตโพล

(2) นำงสำวเปรมฤดี โยวัง

31 สวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี (1) ผู้จัดกำรสวนดุสิตโฮมเบเกอร่ี

(2) นำงสำวอรุณี อัศว ภูมิ  

32 ศูนย์กำรศึกษำ ตรัง (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ ตรัง

(2) นำยธีรเดช รักไทย

33 ศูนย์กำรศึกษำ นครนำยก (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ นครนำยก

(2) นำงสำวพันธ์ุทิพย์ สิงห์ปำน

34 ศูนย์กำรศึกษำ ล ำปำง (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ ล ำปำง

(2) นำงสำวสุนทรี ศรีไทย
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ล ำดับท่ี ส่วนงำน / หน่วยงำน ผู้ประสำนงำน
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เร่ือง แต่งต้ังผู้ประสำนงำนเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต

35 ศูนย์กำรศึกษำ หัวหิน (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำ หัวหิน

(2) หม่อมหลวงฐิติรัตน์ จักรพันธ์ุ

36 ศูนย์บริกำรส่ือและส่ิงพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรส่ือและส่ิงพิมพ์กรำฟฟิคไซท์

(2) นำงสำวศรีวรรณ พูลต่ำย

37 ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์

(2) นำงสำวสุวรรณำ แดงโต

38 ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำรสวนดุสิต

(2) นำยวิกรำนต์ ผดุงวิเชียร

39 โครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป (1) ผู้จัดกำรโครงกำรปฏิบัติกำรอำหำรแปรรูป

(2) นำงสำวกำญจนำ วรรณทอง

40 ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน (1) หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน

(2) นำงสำวเพ่ิมทรัพย์  หิรัญสำย

41 ศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ (1) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ

(2) นำงสำวอมรำ เหมพิทักษ์

42 ส ำนักงำนบริกำรอำคำรวิทยำศำสตร์ (1) ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริกำรอำคำรวิทยำศำสตร์

(2) นำงสำวจุฬำสินี  โกมลสิงห์

43 ส ำนักงำนบริกำรอำคำรบัณฑิตวิทยำลัย (1) ผู้จัดกำรส ำนักงำนบริกำรอำคำรบัณฑิตวิทยำลัย

(2) นำงสำวนิอัสรำ เจ๊ะอูเซ็ง

44 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต นำยธีรพจน์ จินดำเดช
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