ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2565
-----------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดนโยบายคุ้ ม ครองส่ ว นบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ อธิ บ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล พ.ศ.2562 อาศั ย อ านาจตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เรื่อง นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. 2565”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
"ข้อมูล ส่ วนบุ คคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุ คคลซึ่งทาให้ ส ามารถระบุตัว บุคคลนั้นได้
ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุ คคล" หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึง นักศึกษา ผู้รับบริการ
ผู้รับจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
"ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล" หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัยซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
"ผู้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล" หมายความว่ า บุ ค คล คณะท างานที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง จาก
มหาวิทยาลัย หรือนิติบุคคลซึ่งดาเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคาสั่งหรือ
ในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
"ข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อน (Sensitive personal data) " หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่ประกาศกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 มาตรา 26
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เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการดาเนิ นงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย การศึกษา การวิจัย หรือการจัดทาสถิติ
การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเรียนการสอน หรือการให้บริการ การปรับปรุงคุณภาพหรือ
ประสิทธิภาพในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย โดยขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(2) เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลละเอียดอ่อนตามมาตรา 26 โดยขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
(3) เพื่อปฏิบั ติตามสัญ ญาที่มีกับเจ้าของข้อมูล เช่น สัญญาซื้อขาย สัญ ญาบริก าร สัญ ญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทาของ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(4) เพื่อปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง คาสั่ งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
คาสั่งศาล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคคล สถานที่ เพื่อการตรวจสอบการทุจริต และเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ ต้องขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อ 5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้
(1) ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ชื่ อ นามสกุ ล หมายเลขบั ต รประชาชน ข้ อ มู ล การติ ด ต่ อ
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลติดต่อทางโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสนทนาหรือ
สื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ทางกายภาพ
(2) ข้อมูลทางการเงินและการทาธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตร
ประชาชน เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ ผลการประเมินและการทดสอบที่เกี่ยวกับการทางาน ข้อมูล
เกี่ย วกับ การศึกษา ฝึ กอบรม ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ผลคะแนนการศึกษา ใบอนุญ าตในการ
ประกอบวิ ช าชี พ ข้ อ มู ล การใช้ งานระบบต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ข้ อ มู ล การเข้ าใช้ งานเว็ บ ไซต์ แ ละระบบ
คอมพิว เตอร์ของมหาวิทยาลั ย ข้อมูล จราจรคอมพิ วเตอร์ (Log, Traficdata) ข้อมูล จากการบั นทึกการใช้งาน
ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจาตัวอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูล
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้รับผ่านหน่วยงานภายใน
โทรศัพท์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) และการให้บริการนอก
สถานที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจปรากฏหรือบันทึกในรูปแบบของลายลักษณ์อักษร เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกการทา
รายการ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว
(4) มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจาเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) ที่อยู่ Media Access Control (MAC) หมายเลขรหัสที่ติด
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การเชื่อมต่อ ผ่ านช่องทางเชื่อมต่อของแอปพลิ เคชั น (API) คุกกี้ (Cookies) ประเภทและเวอร์ชันของปลั๊ กอิ น
เบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลตาแหน่งที่ตั้ง
ทางภู มิ ศ าสตร์ ข้ อ มู ล การตั้ ง ค่ า ในอุ ป กรณ์ และข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค อื่ น ๆ จากการใช้ ง านบนแพลตฟอร์ ม
เว็บไซต์ แอปพลิเคชันและระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลการใช้งาน ได้แก่ ชื่อหรือรหัสสาหรับ
การใช้บริการ (Username) รหัสผ่านสาหรับการใช้บริการ (Password) ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหา สถิติการเข้าดู
เมนูที่ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งานบนเว็บไชต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน เวลาที่คลิกครั้งสุ ดท้าย (Timestamp of
last click) รายการโปรด ข้อมูลถามตอบ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file) ข้อมูลการสื่อสารกับมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 ข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 5 มีระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ตลอดเวลาตามสัญญาที่มีอยู่กับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บไว้หลังจากสิ้นสุดสัญญาตามระยะเวลาสาหรับการใช้สิทธิเรียกร้องหรือดาเนินคดี
หรือตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 7 ประเภทของบุ คคลหรือหน่ว ยงานซึ่งข้อมู ล ส่ ว นบุ คคลที่ เก็บ รวบรวมอาจถูกเปิ ดเผย
มีดังต่อไปนี้
(1) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้ รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลหรือมีเหตุที่กฎหมายกาหนด
(2) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุ คคลที่กระทาการตาม
คาสั่งของมหาวิทยาลัย ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้
(3) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้กับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือหน่วยงานของรัฐภายใต้วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเหตุอื่นที่กฎหมายกาหนด
(4) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่าที่จาเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายนี้
(5) ดาเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ในกรณีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยไม่ ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ าของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เว้ น แต่ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ต ามประกาศฉบั บ นี้
หรือตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 24 หรือมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

-4ในกรณี ที่ ผู้ ค วบคุ ม ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลใช้ หรือ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ ได้ รับ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ ง
ขอความยิ น ยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ ควบคุมข้อมูลต้องบันทึกการใช้ห รือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการตามมาตรา 39
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อ 9 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล พึงมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) สิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสาเนา ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
(2) สิ ท ธิในการขอแก้ ไข หรือ เปลี่ ยนแปลงข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของตนให้ ถูก ต้ อง สมบู รณ์ เป็ น
ปัจจุบัน
(3) สิทธิในการขอคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(4) สิทธิในการขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(5) สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ดาเนินการลบ หรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถระบุตัวได้
(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยความ
ยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
สิ ท ธิป ระโยชน์ ต ามสั ญ ญาหรื อ ข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้อ ง ตลอดจนโอกาสในการท าสั ญ ญาหรือการท านิ ติ กรรมอื่ น
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะนิติกรรมสัญญาเป็นกรณีไป
ข้อ 10 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
Signature Code : F69bbEzsDHc0YiiQ/g8q

