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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี2 

วาดวยนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  3 
พ.ศ.2565 4 
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 เพื่อใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนไปดวยความ7 
เรยีบรอยตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 8 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 9 
จึงใหกําหนดนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังตอไปนี้ 10 
 ขอ 1 ขอบังคบัน้ีเรียกวา “ขอบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยนโยบายคุมครอง11 
ขอมลูสวนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ.2565” 12 
 ขอ 2 ขอบังคบัน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 13 
 ขอ 3 ในขอบังคับนี ้14 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 15 
  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 16 
  “บุคคล”  หมายความวา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นักศึกษาของ17 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และบุคคลที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 18 
  “ขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  ขอมูลเก่ียวกับบุคคลที่ทําใหสามารถระบุตัวตน19 
บุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมลูของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 20 
  “เจาของขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  บุคคลที่ขอมูลสวนบุคคลระบุไปถึง 21 
  “ขอมูลอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา  ขอความท่ีไดสราง สง รับ เก็บรักษา หรือ22 
ประมวลผลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส จดหมาย23 
อิเล็กทรอนิกส โทรเลข โทรพิมพ หรือโทรสาร 24 
  “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล”  หมายความวา  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล25 
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือฉบับอื่นที่อาจมีการแกไขในภายหลัง รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 26 
ประกาศ คําสั่ง และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 27 
 ขอ 4 นโยบายการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 28 
สวนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลที่เก่ียวของอื่น ๆ มหาวิทยาลัยในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 29 
มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังน้ี 30 
  (๑) เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางถูกตองตามกฎหมาย 31 
  (๒) สนับสนุนใหมีการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 32 

 

 

(ราง) 
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  (๓) จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่คุมครอง1 
และใหความปลอดภัยกับความลับของขอมูลสวนบุคคลตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 2 
  (๔) จัดทําระบบและเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยคํานึงถึง 3 
ความเปนสวนตัวของเจาของขอมูลสวนบุคคล 4 
 ขอ 5 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใต5 
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 6 
  (1) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย 7 
เปนธรรม โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการเก็บ8 
รวบรวม ใชหรือเปดเผยแลว 9 
  (2) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีได10 
เก็บรวบรวมหรือตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายหรือตามขอบเขตหนาที่ตามที่ระบุไวหรือเพ่ือประโยชนในการ11 
ดําเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัยเทานั้น 12 
  (3) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเฉพาะเทาท่ีจําเปนตาม13 
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเทานั้น เวนแตกฎหมายระบุใหดําเนินการเพิ่มเติม หรือเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย14 
เพื่อปองกันผลประโยชนไดเสียโดยชอบธรรมของมหาวิทยาลัย 15 
  (4) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและตรวจสอบ16 
ใหขอมูลสวนบุคคลมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถแกไขไดโดยเร็ว 17 
  (5) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไวไมเกินระยะเวลาเทาที่18 
จําเปนหรือระยะเวลาตามกฎหมายสําหรับวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตกรณีที่กําหนดใหจัดเก็บ19 
เพิ่มเติมหรือเพื่อปองกันผลประโยชนไดเสียโดยชอบธรรมของมหาวิทยาลัย 20 
  (6) ดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมีมาตรการรักษา21 
ความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมไดมาตรฐาน เพื่อปองกันไมใหขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมของ22 
มหาวิทยาลัย ถูกเขาถึงโดยไมชอบ สูญหาย หรือถูกทําลายโดยบุคคลภายนอกหรือถูกใชโดยไมชอบดวย23 
กฎหมาย 24 
 ขอ 6 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยจําเปนตองเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย ประกอบดวย 25 
  (1) ขอมูลสวนบุคคลประเภทท่ัวไป เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท 26 
อีเมล เปนตน 27 
  (2) ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุมครอง28 
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ29 
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพหรือ30 
ขอมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะเขาถึง เก็บรวบรวม ใช เปดเผย หรือควบคุมขอมูลสวน31 
บุคคลดวยความระมัดระวังตามขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยจะแจงขอมูลรายละเอียดการเก็บ32 
รวบรวม ใช หรือเปดเผย ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวดังกลาวกอน หรือขณะที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม33 
ขอมูลจากเจาของขอมูลภายใตเงื่อนไขหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 34 
  (3) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี 35 
การกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไมวาจะเปนความผิดในทางแพงหรือทางอาญาหรือกฎหมายอ่ืนใด 36 
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มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใชขอมูลการกระทําความผิดกฎหมายได โดยมหาวิทยาลัยจะเขาถึงการเก็บ1 
รวบรวม ใช เปดเผย หรือควบคุมขอมูลสวนบุคคลดวยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 2 
  (4) ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถระบุตัวบุคคลได เชน ขอมูลจากภาพน่ิง3 
ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 4 
 ขอ 7 มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยรวบรวม5 
จากเจาของขอมูลสวนบุคคลโดยตรงหรือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากบุคคลภายนอก 6 
 ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจขอใหเจ าของขอมูลสวนบุคคลใหขอมูลบางประเภท 7 
แกมหาวิทยาลัยเพิ่มเตมิเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือดําเนินการใด ๆ ตามที่เจาของขอมูล8 
สวนบุคคลรองขอ ทั้งนี้ การไมใหขอมูลสวนบุคคลแกมหาวิทยาลัยอาจเปนผลใหมหาวิทยาลัยยุติสัญญาที่มี9 
ระหวางกัน หรือมหาวิทยาลัยไมสามารถดําเนินการใด ๆ ตามที่เจาของขอมูลสวนบุคคลรองขอได 10 
 ขอ 8 มหาวิทยาลัยจะไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยไมไดรับ 11 
ความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตกรณีที่เปนการกระทําตามกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติตามสัญญา12 
เพื่อประโยชนสาธารณะ หรือการใชอํานาจรัฐที่มหาวิทยาลัยไดรับ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานหรือกิจการ13 
ของมหาวิทยาลัย 14 
 ขอ 9 มหาวิทยาลัยจะไมเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว เชน 15 
ขอมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรม16 
ทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ 17 
โดยไมไดรับความยินยอมโดยชัดแจงจากเจาของขอมูลสวนบุคคล เวนแตกรณีที่มหาวิทยาลัยมีฐานทาง18 
กฎหมายรองรับใหสามารถดําเนินการได ตามท่ีกําหนดในกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน 19 
  (1) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจาของ20 
ขอมูลสวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมได ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม 21 
  (2) เปนขอมูลที่เปดเผยตอสาธารณะดวยความยินยอมโดยชัดแจงของเจาของขอมูล22 
สวนบุคคล 23 
  (3) เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับ 24 
เวชศาสตรปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร 25 
  (4) เปนการจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับ26 
ประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ หรือ27 
ประโยชนสาธารณะที่สําคัญโดยไดจัดใหมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชนของ28 
เจาของขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวดังกลาวตอเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนหรือขณะท่ีมหาวิทยาลัยเก็บ29 
รวบรวมขอมูลจากเจาของขอมูลสวนบุคคลภายใตเงื่อนไขหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 30 
 ขอ 10 วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมขอมูล 31 
ใช เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย การศึกษา การวิจัย หรือการจัดทําสถิติ  32 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อวัตถุประสงคในการ33 
จัดเก็บขอมูล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนสาธารณะ และเพื่อประโยชนอันชอบดวยกฎหมายของ34 
มหาวิทยาลัย 35 
  36 
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 ขอ 11 ความยินยอมของเจาของขอมูล 1 
 การใหความยินยอมของเจาของขอมูลสวนบุคคลตองกระทําโดยสมัครใจ โดยทําเปนหนังสือ2 
หรือทําผานระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตโดยสภาพไมอาจทําดวยวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ เจาของขอมูลสวน3 
บุคคลอาจใหความยินยอมโดยวาจาไดเปนบางกรณี และมหาวิทยาลัยจะทําการบันทึกการใหความยินยอม4 
ดังกลาวทุกครั้ง 5 
 เจาของขอมูลสวนบุคคลท่ีไมประสงคใหมหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน6 
บุคคลอีกตอไป สามารถเพิกถอนความยินยอมไดโดยการทําคํารองแจงมายังมหาวิทยาลัย 7 
 การเพิกถอนความยินยอมดังกลาว จะตองอยูภายใตเงื่อนไข ขอกําหนด ประกาศ หรือ8 
ระเบียบที่กําหนดในกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ9 
มหาวิทยาลัยและหลักเกณฑอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 10 
 ขอ 12 ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 11 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตองไดรับความยินยอมในการเก็บ12 
รวบรวมเปนของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ มหาวิทยาลัย 13 
จะไมกระทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มี14 
อํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย15 
กําหนด 16 
 กรณีที่มหาวิทยาลัยไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไรความสามารถ17 
หรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวา มหาวิทยาลัยไดเก็บรวบรวมขอมูลของเจาของขอมูล18 
สวนบุคคลดังกลาว โดยยังไมไดรับความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว 19 
หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการลบทําลายขอมูลสวนบุคคลนั้นโดยเร็ว20 
หากมหาวิทยาลัยไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายประการอ่ืนนอกเหนือจากการยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช 21 
หรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 22 
 ขอ 13 บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 23 
 มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญในการทําใหมั่นใจถึงการปองกันขอมูลสวนบุคคล 24 
ที่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจะจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลที่มีความจําเปนที่จะตองเขาถึงขอมูล25 
ดังกลาวเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีที่มีอยู พนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคคลภายนอกที่มีสัญญาใหบริการ26 
แกมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลขางตนและคูสัญญาอ่ืน ๆ ที่กระทําในนาม27 
มหาวิทยาลัยจะเปนผูไดรับและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะ28 
เปดเผยและแบงปนขอมูลกับผูใหบริการแกมหาวิทยาลัยเหลานั้นเทาท่ีจําเปน เพื่อประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 29 
เพื่อการใหบริการ และเพื่อปกปองสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยเทานั้น และตกลงที่จะปองกันขอมูลสวน30 
บุคคลจากการใช การเขาถึงหรือการเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต 31 
 มหาวิทยาลัยอาจใหขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลแกมหาวิทยาลัยอื่นใดหรือ32 
หนวยงานใด ๆ เพื่อดําเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย หรือดําเนินกิจกรรมรวมกัน และการวิจัย 33 
มหาวิทยาลัยอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหกับหนวยงานราชการที่ควบคุมตามที่34 
กฎหมายกําหนด 35 
 นอกจากนี้ เจาของขอมูลสวนบุคคลตกลงยินยอมใหมหาวิทยาลัยเปดเผยหรือโอนขอมูล 36 
สวนบุคคลใหแกมหาวิทยาลัยอื่นใดหรือหนวยงานใด เพื่อวัตถุประสงคในการดําเนินงานหรือกิจการ 37 



-๕- 
 
ของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อปกปองประโยชนไดเสียหรือสิทธิโดยชอบดวยกฎหมาย1 
ของมหาวิทยาลัย หรือประกาศท่ีมหาวิทยาลัยจะกําหนดเปนกรณี ๆ ไป 2 
 ขอ 14 เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิ ดังตอไปนี้ 3 
  (1) สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยไดเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิที่จะ4 
ขอรับสําเนาขอมูลดังกลาวจากมหาวิทยาลัย 5 
  (2) สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง หากเห็นวาขอมูลสวนบุคคลท่ีอยูใน6 
ความครอบครองของมหาวิทยาลัยไมถูกตอง 7 
  (3) สิทธิท่ีจะขอใหมหาวิทยาลัยลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลที่อยู ในความ8 
ครอบครองของมหาวิทยาลัยได เวนแตการดําเนินการดังกลาวขัดตอกฎหมาย หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบและ9 
ความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 10 
  (4) สิทธิที่จะขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได เวนแตการดําเนินการ11 
ดังกลาวขัดตอกฎหมายหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 12 
  (5) สิทธิท่ีจะขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในกรณีที่13 
มหาวิทยาลัยไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรปูแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรือ14 
อุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึง15 
ขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปใหบุคคลภายนอก เวนแตการดําเนินการ16 
ดังกลาวขัดตอกฎหมาย หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 17 
  (6) สิทธิที่จะคัดคานการใช รวบรวม จัดเก็บและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เปนการใช 18 
รวบรวม จัดเก็บและเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน เวนแตการดําเนินการดังกลาวขัดตอ19 
กฎหมาย หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 20 
  (7) สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล เวนแต มีขอจํากัดสิทธิโดย21 
กฎหมายใหมหาวิทยาลัยจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลตอไป หรือยังคงมีสัญญากับมหาวิทยาลยัที่ใหประโยชนอยู 22 
 ทั้งนี้ การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล จะตองอยูภายใตขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ 23 
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงนโยบาย24 
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 25 
 ขอ 15 กระบวนการในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยการ26 
บริหารจัดการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการผานระบบการจัดการขอมูลสวนบุคคล และการ27 
ใชเทคโนโลยีคุมครองขอมูลสวนบุคคล 28 
 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการประเมินผลกระทบความเปนสวนตัวสําหรับการดําเนินโครงการ29 
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล เพื่อระบุความเสี่ยงตอความเปนสวนตัวและวางแผนที่30 
เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกลาว 31 
 ขอ 16 การรักษาขอมูลสวนบุคคลเปนความลับ 32 
 ขอมูลสวนบุคคลถือเปนขอมูลความลับ หามไมใหผูใดนําขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไปใช 33 
โดยไมไดรับอนุญาต ทั้งนี้ การใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใด ๆ โดยผูที่ไมมีสิทธิดําเนินการตามหนาที่ 34 
โดยชอบ ถือวาเปนการดําเนินการโดยมิชอบ 35 



-๖- 
 
 มหาวิทยาลัยจะจํากัดการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใหแกบุคคลที่มีความจําเปนท่ีจะตองเขาถึง1 
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเพื่อปฏิบัติหนาที่ที่มีอยู พนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมท้ังบุคคลภายนอก 2 
ที่มีสัญญาใหบริการแกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลขางตน และคูสัญญาอื่น ๆ 3 
ที่กระทําในนามมหาวิทยาลัย จะเปนผูไดรับและประมวลผลขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะเปดเผยและ4 
แบงปนขอมูลสวนบุคคลกับผูใหบริการแกมหาวิทยาลัยเหลานั้นเทาที่จําเปน เพื่อประมวลผลขอมูลสวนบุคคล5 
เพื่อการใหบริการ เพื่อดําเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย และเพื่อปกปองสวนไดเสียของมหาวิทยาลัย6 
เทานั้น และตกลงที่จะปองกันขอมูลสวนบุคคลจากการใช การเขาถึงหรือการเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาต 7 
 ขอ 17 ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจจําเปนตองสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง8 
ตางประเทศเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคในการใหบริการ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังประเทศ9 
ปลายทาง มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลท่ีสงหรือโอนไปมีมาตรการคุมครองขอมูล 10 
สวนบุคคลอยางเพียงพอตามมาตรฐานสากลหรือดําเนินการตามเงื่อนไขเพื่อใหสามารถสงหรือโอนขอมูลนั้น 11 
ไดตามกฎหมาย ไดแก 12 
  (1) เปนการปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองสงหรือโอนขอมูลสวน13 
บุคคลไปตางประเทศ 14 
  (2) ไดแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและไดรับความยินยอมในกรณีที่ประเทศ15 
ปลายทางมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ไม เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศ 16 
ที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 17 
  (3) เปนการจําเปนเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเปนการทําตามคําขอของเจาของขอมูล18 
สวนบุคคลกอนการเขาทําสัญญานั้น 19 
  (4) เปนการกระทําตามสัญญาของมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือนิติบุคคล อ่ืน 20 
เพื่อประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 21 
  (5) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของเจาของขอมูล 22 
สวนบุคคลหรือของบุคคลอ่ืน เมื่อเจาของขอมูลสวนบุคคลไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได 23 
  (6) เปนการจําเปนเพื่อดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะที่สําคัญ 24 
 ขอ 18 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหมหาวิทยาลัย25 
ดําเนินการดังนี้ 26 
  (1) แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมขอมูลสวนบุคคล เจาหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 27 
และเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 28 
  (2) แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานในหนวยงานหรือสวนงานเพื่อปฏิบัติหนาที่29 
ตามประกาศนี ้30 
  (3) ทบทวนลักษณะการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ31 
มหาวิทยาลัยหรือสวนงานใหมีการปฏิบัติที่เปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หากพบวา32 
มีการปฏิบัติท่ีอาจไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน33 
ดําเนินการปรับปรุงใหถูกตองตามกฎหมายตอไปและแจงใหอธิการบดีทราบ 34 
  (4) กําหนดใหมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของ35 
ผูใชบริการเพื่อปองกันการสูญหาย การเขาถึง ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมชอบ36 
ดวยกฎหมาย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 37 



-๗- 
 
 ขอ 19 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยจัดใหมี1 
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อการดําเนินการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูล2 
สวนบุคคล หากมีขอสงสัยหรือความกังวล หรือตองการสอบถาม สามารถสอบถามและปรึกษาหรือรองเรียน 3 
ใด ๆ ที่เก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยติดตอเจาหนาที่4 
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยไดทันที 5 
 ขอ 20 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ปญหาหรือความขัดแยงใด ๆ ที่เกิดจาก6 
การปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 7 
 ขอ 21 ใหแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล 8 
ใหหนวยงานนั้น ๆ จัดทําประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของแตละหนวยงานโดยอางอิงขอบังคับ9 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวาดวยนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 10 
พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 12 


