
 
    
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เรื่อง  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2565 

------------------------------------------ 
 

  โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เพ่ืออธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ  ๑   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พ.ศ. 2565” 

   ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  ๓ ในประกาศนี้ 
    “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 
    "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้  
ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
    “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึง นักศึกษา ผู้รับบริการ 
ผู้รับจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
    "ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า มหาวิทยาลัย  หรือผู้ที่ ได้รับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัยซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
    "ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า บุคคล คณะท างานที่ ได้รับแต่งตั้ งจาก
มหาวิทยาลัย หรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือ 
ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
   "ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน (Sensitive personal data) " หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้น หรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อ 
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่ประกาศก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 มาตรา 26  
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   ข้อ  4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
    (1) เพ่ือการด าเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย การศึกษา การวิจัย หรือการจัดท าสถิติ  
การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน หรือการให้บริการ การปรับปรุงคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล   
   (2) เพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนตามมาตรา 26 โดยขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ 
   (3) เพ่ือปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับเจ้าของข้อมูล เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างท าของ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
   (4) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ค าสั่งศาล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
   (5) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
   (6) เพ่ือรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคคล สถานที่ เพ่ือการตรวจสอบการทุจริต และเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

   ข้อ  5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้ 
   (1) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อ  
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลติดต่อทางโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการสนทนาหรือ 
สื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ทางกายภาพ  
   (2) ข้อมูลทางการเงินและการท าธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย  ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตร
ประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ ผลการประเมินและการทดสอบที่เกี่ยวกับการท างาน ข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ผลคะแนนการศึกษา ใบอนุญาตในการ 
ประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการใช้งานระบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log, Traficdata) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน  
ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจ าตัวอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล  
   (3) ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้รับผ่านหน่วยงานภายใน 
โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) และการให้บริการนอก
สถานที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจปรากฏหรือบันทึกในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกการท า
รายการ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว 
   (4) มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจ าเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC) หมายเลขรหัสที่ติด 
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อยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กและเครือข่าย (Mac Address) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ (Device ID) ข้อมูล
การเชื่อมต่อผ่านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิเคชัน (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊กอิน 
เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลต าแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลการตั้งค่าในอุปกรณ์  และข้อมูลทางเทคนิคอ่ืน ๆ จากการใช้งานบนแพลตฟอร์ม  
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสส าหรับ
การใช้บริการ (Username) รหัสผ่านส าหรับการใช้บริการ (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา สถิติการเข้าดู 
เมนูที่ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานบนเว็บไชต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of 
last click) รายการโปรด ข้อมูลถามตอบ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) ข้อมูลการสื่อสารกับมหาวิทยาลัย 

   ข้อ  6 ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 5 มีระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตลอดเวลาตามสัญญาที่มีอยู่กับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บไว้หลังจากสิ้นสุดสัญญาตามระยะเวลาส าหรับการใช้สิทธิเรียกร้องหรือด าเนินคดี
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  ข้อ  7 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย  
มีดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน เว้นแต่ได้ รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมีเหตุที่กฎหมายก าหนด 
   (2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กระท าการตาม
ค าสั่งของมหาวิทยาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี้  
   (3) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือหน่วยงานของรัฐภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุอื่นท่ีกฎหมายก าหนด 
   (4) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่าที่จ า เป็นภายใต้
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนี้ 
   (5) ด าเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ในกรณีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

   ข้อ  8 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้  
หรือตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 24 หรือมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
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   ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 
ขอความยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการตามมาตรา 39  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

   ข้อ  9 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  พึงมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับส าเนา ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 

   (2) สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน 
   (3) สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
   (4) สิทธิในการขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
    (5) สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถระบุตัวได ้
   (6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยความ
ยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
สิทธิประโยชน์ตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการท าสัญญาหรือการท านิติกรรมอ่ืน  
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับลักษณะนิติกรรมสัญญาเป็นกรณีไป 

   ข้อ  10   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
     ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด  
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 31   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

31   พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F69bbEzsDHc0YiiQ/g8q 

 
 
 
 


