
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

  เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

..........................................................................

โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๖ ตอนท่ี ๖๙ ก ฉบับลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใชสมบูรณทุกหมวดทุกมาตรา
ตั้งแตวันท่ี ๑ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณตระหนกัและใหความสําคญักบัการเกบ็รวบรวม ใช และ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักศึกษา ผูรับบริการและบุคคลอื่น จึงเปนการสมควรที่จะกําหนด
นโยบายการคุมครองขอมูล สวนบุคคลใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พุทธศักราช

๒๕๖๒ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แหงพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชกฤษฎกีากําหนดหลักเกณฑและวธิกีารในการทําธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสภาครฐั พ.ศ. ๒๕๔๙
และพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕" 
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป เรื่องใดที่มิได

กําหนดไวในประกาศฉบับนี้ ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ ใหยึดถือตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชกฤษฎีกากําหนด

หลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และฉบับท่ีแกไข เพ่ิมเติม (ถามี) 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
"หนวยงาน" หมายความวา สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา วิทยาลัย บัณฑิต

วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สวน และหนวยงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาหนวยงาน

ดังกลาวดวย 

"หัวหนาหนวยงาน" หมายความวา หัวหนาสํานักงานอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
หัวหนาสวน หัวหนาฝาย หัวหนางาน และ

ใหหมายรวมถึงหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นของหนวยงานที่มหาวิทยาลัย

กําหนดดวย 

"อธิการบดี" หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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"เจาของขอมูล"  หมายความวา  บุคลากร นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาเกา

ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะทํางาน 
ผูท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่

ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคล
ภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งใชบริการหรือติดตอ

ประสานงานหรือทําธุรกรรมกับมหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานดวย 
"ขอมูลสวนบุคคล"  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุ

ตัวบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม 
แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล

สวนบุคคลกําหนด 
"ผูควบคุมขอมูล หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอํานาจหนาที่

สวนบุคคล"  ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

"ผูประมวลผลขอมูล หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับ

สวนบุคคล"  การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งดําเนินการดังกลาวตองไมเปนผูควบคุมขอมูล

 สวนบุคคล และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
จะตองไดรับการแตงตั้งหรือไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล 
"เจาหนาท่ีคุมครอง หมายความวา  บุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบ

ขอมูลสวนบุคคล"  การดําเนินงานของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
และผูประมวลผลขอมูล ประสานงานและ

ใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน 

กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชหรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนผูที่ไดรับ

การแตงตั้งหรือไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย 

"สํานักงานคณะกรรมการ หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

คุมครองขอมูลสวนบุคคล"  ขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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"กฎหมายคุมครอง หมายความวา  พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคล"   พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติ วาดวย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อ
ปฏิบัติตามประกาศน้ี ในกรณีมีปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ

อธิการบดีใหเปนที่สุด 

สวนท่ี ๑ 
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ขอ ๕ อธิการบดีแตงคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ประกอบดวย

(๑) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  ประธานกรรมการ 

(๒) รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  รองประธานกรรมการ 
(๓) ผูชวยอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย  กรรมการ 

(๔) คณบดีสํานักวิชาการนิติศาสตร หรือผูแทน กรรมการ 
(๕) ผูอํานวยการศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย กรรมการ

     วลัยลักษณหรือผูแทน  
(๖) ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา หรือผูแทน  กรรมการ 

(๗) ผูอํานวยการการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  กรรมการ

     หรือผูแทน  
(๘) หัวหนาสวนส่ือสารองคกร  กรรมการ 

(๙) หัวหนาสวนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
(๑๐) หัวหนาสวนนิติการ  กรรมการและเลขานุการ

(๑๑) หัวหนาสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(๑๒) นิติกร สวนนิติการ ผูชวยเลขานุการ 
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางการดําเนินการในการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยความเห็นชอบ

ของอธิการบดีและจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) ทบทวนนโยบาย หลักเกณฑมาตรการและแนวทางการดําเนินการในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน หากพบวามีการปฏิบัติท่ีอาจไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล ใหแจงมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานดําเนินการปรับปรุงใหถูกตองและรายงานใหอธิการบดีเพื่อทราบ
(๓) กลั่นกรอง ตรวจสอบขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งหรือแนวปฏิบัติเพื่อเสนอ

อธิการบดีพิจารณาใหเห็นชอบและกอนท่ีจะประกาศใชบังคับ 

(๔) จัดทําแนวปฏิบัติหรือคูมือการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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(๕) ตีความ วินิจฉัยปญหาหรือขอขัดของเกี่ยวกับการดําเนินการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

แลวเสนออธิการบดีเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด 
(๖) รักษาความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนลวงรูหรือไดมาเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ 

(๗) ประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

(๘) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกเจาของขอมูลในการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล 

(๙) พิจารณาแกไขหรือไกลเกลี่ยขอรองเรียน การไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล และเหตุการณการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ตามท่ีไดรับแจงจากเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล

(๑๐) จัดเก็บบันทึกรายการเกี่ยวกับเหตุการณการละเมิดขอมูลสวนบุคคลและทําหนาที่แจง

ไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามที่กฎหมาย
กําหนด 

(๑๑) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานและบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๑๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย

(๑๓) เชิญหัวหนาหนวยงาน คณะบุคคล หรือผูท่ีเกี่ยวของมาใหขอมูลหรือความคิดเห็น
ตอคณะกรรมการ 

(๑๔) ปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
ขอ ๗ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่ง

มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด การประชุมของคณะกรรมการสามารถกระทําไดโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอ่ืนไดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องที่

ท่ีประชุมพิจารณา ใหแจงการมีสวนไดเสียของตนใหคณะกรรมการทราบลวงหนากอนการประชุม และ

หามมิใหผูน้ันเขารวมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
ขอ ๘ ใหสวนนิติการ เปนหนวยงานของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

มหาวิทยาลัยโดยใหหัวหนาสวนนิติการทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
และทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัยโดยตําแหนง

สวนท่ี ๒ 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ขอ ๙ ขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย จะตองเปนไปเพื่อ

การดําเนินงานตามหนาที่และอํานาจของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ดานการเรียนการสอน การทําการวิจัย การสรางและพัฒนาองคความรู การถายทอดองคความรู การใหบริการ

ทางการแพทย การพยาบาล การสาธารณสุข และการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ การสงเสริมและ

ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
อยางสมดุลยั่งยืน โดยอยูภายใตกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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ขอ ๑๐ การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จะตองสอดคลองกับหลักการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี้ 
(๑) ชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใสและตรวจสอบได

(๒) ดําเนินการภายในขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และไมนําไปใชหรือ
เปดเผยนอกเหนือจากขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

(๓) เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เกี่ยวของ และเทาที่จําเปน

ตามขอบเขตและวัตถุประสงค 
(๔) มีความถูกตองและขอมูลเปนปจจุบันในกรณีที่จําเปน 

(๕) เก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ตามระยะเวลาที่จําเปน 
(๖) มีมาตรการเพ่ือการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลที่เหมาะสม 

สวนท่ี ๓ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
หัวหนาหนวยงาน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล มีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถที่จะแตงตั้งผูแทนเปน ผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลได โดยทําเปนหนังสือหรือคําส่ังหรือประกาศหรือสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๒ มหาวิทยาลัยผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) มีหนาที่และอํานาจตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ง ใหความรวมมือกับ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนหนวยงาน
ท่ีกํากับดูแลท่ีเก่ียวของ 

(๒) ประกาศนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

(๓) แตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคล โดยใหเจาหนาที่

คุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล มีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล โดยออกเปนหนังสือหรือสัญญาหรือคําสั่งและประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ

(๔) เก็บรวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปน ตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ท่ีจําเปนและเหมาะสม ภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย โดยอาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคล หรือฐานการเก็บขอมูลอื่นตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

(๕) ดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความ
เขาใจผิด 

(๖) จัดใหมีมาตรการในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอยางเหมาะสม
เพ่ือปองกันการสูญหาย การเขาถึง ทําลาย ใช เปล่ียนแปลง แกไขหรือเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอํานาจหรือ

โดยมิชอบ และตองทบทวนมาตรการดังกลาวเมื่อมีความจําเปนหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ ตองเปนไปตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมประกาศกําหนด 
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(๗) จัดใหมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล ในกรณีที่สมควรตามสภาพและความรายแรงของเหตุการณการละเมิดที่เกิดขึ้น ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการแจงเหตุการณการละเมิดขอมูลสวนบุคคลไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ภายในท่ีเก่ียวของจากเหตุการณการละเมิดดังกลาวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีเหตุการณการละเมิดเกิดขึ้นอีก 

(๘) จัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนและการดําเนินการเกี่ยวกับการใชสิทธิของเจาของ

ขอมูล 
(๙) กําหนดใหการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย ท่ีมีการควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสมและมีการติดตามและทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 
(๑๐) ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตามที่

กฎหมายกําหนด 
(๑๑) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง มอบหมาย หรือจัดจางใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปนผูประมวล

ผลขอมูลสวนบุคคลดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยใชความระมัดระวังและมี
มาตรการอยางเหมาะสมในการกํากับดูแลและควบคุมการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

เจาของขอมูล

(๑๒) อาจพิจารณากําหนดมาตรการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
และบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลตามขอบเขตและวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัยทราบและตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอาจกําหนดเปนขอสัญญาเฉพาะใน

สัญญาจางบุคลากร หรือสัญญาที่เกี่ยวของเพื่อใหทราบนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๑๓) กํากับดูแลบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูในสังกัด 

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนนโยบาย แนวปฏิบัติและมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๑๔) จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคล
อ่ืนท่ีเก่ียวของกับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลใหตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบ

ในการคุมครองขอมูลบุคคลตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ขอบังคับนี้และตามประกาศมหาวิทยาลัย

(๑๕) ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีไดมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๑๓ ใหหัวหนาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่และรับผิดชอบในการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของหนวยงานตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังน้ี
(๑) กรณีมีความจําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย อาจออกประกาศ

แนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับหนวยงานเปนการเฉพาะเพื่อกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม

เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ นอกจากประกาศตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยจะตอง
ไมขัดหรือแยงกับประกาศหรือขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และตองเปนไปตามกฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคล
(๒) ใชขอมูลสวนบุคคลรวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย หรือใช

ขอมูลสวนบุคคลรวมกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเปนไปตาม ประกาศและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตองเปนไปตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
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(๓) ใหความรวมมือเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดรับการรองขอหรือตามที่

อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดี หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
(๔) จัดเก็บบันทึกรายการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบการไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และแจง

เหตุการณการละเมิดขอมูลสวนบุคคลตอเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเพื่อใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ตามกฎหมาย 
(๖) ดําเนินการตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงของขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และมีการติดตามและทบทวนอยางสม่ําเสมอ 
(๗) มอบหมายหรือเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคลากรในสังกัดหนวยงานเพื่อทําหนาที่เปน

ผูประสานงานเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และรายงานอธิการบดี

เพ่ือทราบ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมมีการมอบหมายหรือแตงตั้งผูประสานงาน ใหหัวหนาหนวยงานเปน
ผูประสานงาน

(๘) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่อธิการบดี หรือ มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ขอ ๑๔ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ

การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย มีหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ขอบังคับน้ี ประกาศหรือขอกําหนดของ

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
(๒) ใชขอมูลสวนบุคคลเทาที่จําเปนใหนอยท่ีสุด และจัดเก็บขอมูลนั้นเทาที่จําเปนเทานั้น 

(๓) ไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแกผูท่ีไมไดรับอนุญาต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๔) แจงเหตุการณละเมิดขอมูลสวนบุคคลโดยไมชักชา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานกําหนด 

(๕) ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลในกรณีที่มี
ขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(๖) ใหความรวมมือเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามที่ไดรับการรองขอ 
(๗) ปฏิบัติตามมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สวนท่ี ๔

การละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลถูกเปดเผยหรือถูกเขาถึงไดโดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต

หรือกรณีท่ีขอมูลสวนบุคคลถูกใชในลักษณะท่ีเจาของขอมูลสวนบุคคลไมอาจคาดหมายไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ถือเปนการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

ขอ ๑๖ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตรวจสอบการละเมิดการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

กฎหมาย และดําเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบและปองกันเหตุการณละเมิดขอมูล
สวนบุคคลที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ในกรณีท่ีสมควรตามสภาพและความรายแรงของเหตุการณการละเมิด

ท่ีเกิดข้ึน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจงเหตุการณการละเมิดขอมูลสวนบุคคลไปยังสํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ ๑๗ กรณีมีเหตุการณที่เกี่ยวของกับการละเมิดขอมูลสวนบุคคล ใหหนวยงานที่พบเหตุ

แจงโดยตรงไปยังเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลโดยเร็วท่ีสุด และ หรือแจงรายงานไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมหาวิทยาลัย สวนนิติการ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล หรือดําเนิกนารใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ



 

-  ๘  -

 

สวนท่ี ๕ 

การไมปฏิบัติตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและความรับผิดตามกฎหมาย 
ขอ ๑๘ การละเมิดไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล นโยบายหรือมาตรการ

หรือแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือจัดใหมีขึ้น 
ถือเปนการกระทําผิดวินัยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการทางวินัยตามระเบียบ ขอบังคับและกฎหมาย

อยางเครงครัด

ขอ ๑๙ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ถามี

การปฏิบัติไมสอดคลองหรือไมเปนไปตามกฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล อาจตองมีความรับผิด
เปนการสวนตัวตามกฎหมายจากการกระทําของตนตามสภาพและความรายแรงของเหตุการณที่เกิดขึ้นตาม

ท่ีกฎหมายกําหนด

 ประกาศ ณ  วันที่   ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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