
 
ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล  
…………………………………………………………………………… 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล      
จึงได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล             
จะอธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา        
การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ
มาตรา 41 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจึงออก
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในประกาศนี ้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  “หน่วยงาน”  หมายความว่า  ส านักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน ส านัก ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับการจัดตั้งหรือแบ่งส่วนราชการตาม
กฏกระทรวงหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย  
 “ข้อมูลส่วนบุคคล”  หมายความว่า  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
 ข้อ 4 การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคล 
 มหาวิทยาลัยเคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้รับมา ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลและเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีคุณภาพจะถูกน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และมหาวิทยาลัยจะด าเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ตลอดจนการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมีการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยโดยปราศจากอ านาจ
หรือโดยมิชอบ 
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ข้อ 5  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการ

ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การเก็บรวบรวมนั้นจะท าเพียงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใ ต้
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้  
ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล           
โดยชัดแจ้งก่อนท าการเก็บรวบรวม เว้นแต่ 

(1)  เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
(2)  เป็นไปเพื่อประโยชน์ และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
(3)  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยและผู้ใช้บริการอื่น 
(4)  เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

รวมถึงการสืบสวนสอบสวน การด าเนินการทางละเมิดของมหาวิทยาลัย 
(5)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 
5.2  มหาวิทยาลัยจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทาง

เพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ท าให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ 

(1)  ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 
(2)  เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
(3)  เป็นไปเพื่อประโยชน์ และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
(4)  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยและผู้ใช้บริการอื่น 
(5)  เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

รวมถึงการสืบสวนสอบสวน การด าเนินการทางละเมิดของมหาวิทยาลัย 
(6)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 
5.3  มหาวิทยาลัยอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น

เฉพาะในกรณีที่มีความจ าเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น 

ข้อ 6 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
6.1  มหาวิทยาลัยจะท าการเก็บรวมรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น แฟ้มประวัติบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญา 
การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ เป็นต้น การท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าข้อมูล วิเคราะห์และ
พัฒนากระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
และหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของ
ข้อมูลหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น เป็นต้น 

6.2 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล          
เพื่อด าเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเลือกว่าจะให้
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ เปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว 
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6.3  มหาวิทยาลัยจะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เว้นแต ่

(1)  ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลผู้ใช้บริการ 

(2)  เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 7  การใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1  มหาวิทยาลัยจะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

และจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
7.2  มหาวิทยาลัยจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมิให้เปิดเผย แสดง หรือท าให้ปรากฏ

ในลักษณะอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบคุคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ 
(1)  เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
(2)  เป็นไปเพื่อประโยชน์ และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
(3)  เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยและผู้ใช้บริการอื่น 
(4)  เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

รวมถึงการสืบสวนสอบสวน การด าเนินการทางละเมิดของมหาวิทยาลัย 
(5)  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 
7.3  มหาวิทยาลัยอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น เช่น 

การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานก ากับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้อง
ขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือด าเนินคดี
ตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
8.1  มหาวิทยาลัยจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง

มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

8.2  เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้องจัดให้มีมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย 
ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ และต้องทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็นหรือ  
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม            
ทั้งนีต้้องเป็นไปตามาตรฐานขั้นต่ าที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

8.3  ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงานจะต้องแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูล      
ส่วนบุคคลดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยทราบตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการแจ้งเหตุการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหรือเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

8.4  มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนหน่วยงานที่ก าหับดูแลหรือมีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

/ 8.5 ผู้บริหาร... 



~ 4 ~ 

8.5  ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของหมาวิทยาลัย จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ตลอดจนนโยบายแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยประกาก าหนด 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่ก ากับให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด 

ให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานด าเนินการให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีการควบคุม
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอและมีการติดตามและทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 9  สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
9.1  ในกรณีที่ประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองสามารถมีค าร้องขอตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค าร้องขอดังกล่าวแล้วมหาวิทยาลัย 
จะรีบด าเนินการแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในระยะเวลาอัน
สมควร 

9.2  หากเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงสามารถแจ้ง
มหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้มหาวิทยาลัยจะจัดท าบันทึก      
ค าคัดค้านการจัดเก็บความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐานด้วย 

9.3  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการ
น าข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ยังมีสิทธิดังต่อไปน้ี 

(1)  ขอส าเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
(2)  ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
(3)  ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
(4)  ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
(5)  ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งใช้บริการ 

ไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 
9.4  เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิโดยยื่นค าร้องขอใช้สิทธิต่อมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษร          

โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามค าร้องของเจ้าของข้อมูลโดยเร็ว                  
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิได้ในกรณีที่กฎหมายก าหนดหรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกท าให้          
ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวได้อีก 

ข้อ 10 การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้ งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงการให้บริการ การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากเจ้าของ
ข้อมูล มหาวิทยาลัยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มด าเนินการ
เปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ทราบโดยตรง 
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