ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อใหการดําเนิน การเกี่ยวกั บการคุ มครองขอมูลสวนบุ คคลของมหาวิ ทยาลัย ขอนแกนสอดคล องกั บ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญ ญั ติ มหาวิ ทยาลั ย ขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“สวนงาน” หมายความวา สวนงานของมหาวิทยาลัย ขอนแกน ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. ๒๕๕๘
“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานภายในของสวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บและอยูในสภาพซึ่งทําให
สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
“ผูป ระมวลผลขอมูลภายนอก” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช หรื อ เป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลตามที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าต ตามคํ า สั ่ ง หรื อ ดํ า เนิ น การในนามของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
“เจ า หน า ที ่ ค ุ  ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล” หมายความว า เจ า หน า ที ่ ค ุ  ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งมีหนาที่ที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

๒

“การประมวลผลขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา การเก็บรวบรวม ใช แลกเปลี่ยน หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล
ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจออกประกาศและคําสั่งเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
กรณีมีปญหาในทางปฏิบั ติ หรือปญหาการตี ความระเบีย บนี้ ใหสภามหาวิทยาลั ยเปน ผูว ิน ิจ ฉัย และ
คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด
หมวดที่ ๑
หลักการ ขอมูลสวนบุคคล และวัตถุประสงค
ขอ ๕ มหาวิทยาลัยตองคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหมีการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคล
ซึ่งอาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญหรือความเสียหายใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล แตยังคงไวซึ่งความจําเปน
ในการใชประโยชนจากขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้น
ขอ ๖ ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ซึ่งไดเก็บรวมรวมและใชประโยชนตามวัตถุประสงค
ของการเก็บรวบรวม ประกอบดวย
(๑) ขอมูลผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(๒) ขอมูลนักศึกษา
(๓) ขอมูลนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน
(๔) ขอมูลนักเรียนในสถานเลี้ยงดูเด็ก
(๕) ขอมูลบุคคลที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แตงตั้ง มอบหมาย หรือเชิญ เพื่อปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย
(๖) ขอมูลผูรับบริการของมหาวิทยาลัย สวนงาน หนวยงาน หรือโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน
โรงพยาบาล โรงแรม หอพัก วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย โครงการวิจัย การประชุมทางวิชาการ นิทรรศการ การแสดง
กิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย เปนตน
(๗) อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหหมายรวมถึงขอมูลที่เก็บรวบรวมไวกอนและหลังการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แตงตั้ง
มอบหมาย เชิญ ทําสัญญา หรือรับบริการจากมหาวิทยาลัย ตามแตกรณีดวย
ขอ ๗ การประมวลผลข อ มู ล ส ว นบุ ค คล ให ก ระทํ า ได เ ฉพาะที ่ จ ํ า เป น สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินการนั้น ๆ เทานั้น โดยใหมหาวิทยาลัยขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลกอน เวนแต
(๑) เพื่อจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย
(๒) เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ทั้งนี้ตองสอดคลองกับมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
(๓) เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล

๓

(๔) เพื่อการทําสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยกับเจาของขอมูลสวนบุคคล อาทิ การจาง
บุคลากร การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนและนักศึกษา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคดาน
การจัดการศึกษา การวิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี การบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ตองมีมาตรการปกปองขอมูลสวนบุคคลที่เหมาะสม
หมวดที่ ๒
การกํากับดูแลการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๘ ใหอธิการบดีมีหนาที่และอํานาจในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๙ อธิการบดีอาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ ทําหนาที่ควบคุมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบนี้
ขอ ๑๐ ใหหัวหนาสวนงานทําหนาที่ควบคุมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับสวนงานหรือหนวยงาน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ตองเปนไปตามที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการตามขอ ๙ กําหนด และหัวหนาสวนงาน
อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการ ทําหนาที่ควบคุมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของสวนงานหรือหนวยงานได
ขอ ๑๑ ให อธิ การบดี แต งตั ้ งผู  ป ฏิบ ั ติงานในมหาวิทยาลัย หรื อ พนัก งานของผูร ับ จางตามสัญ ญากั บ
มหาวิทยาลัยเปนเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลประจํามหาวิทยาลัย และอาจแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูล
สวนบุคคลประจําสวนงานหรือหนวยงานเพิ่มเติม เพื่อทําหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลเฉพาะสวนงานหรือ
หนวยงาน ตามแตกรณีได และใหประสานการทํางานกับเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลอาจเสนออธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน ทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลได
หมวดที่ ๓
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๑๒ ใหมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยออกเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจมีนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเฉพาะเรื่อง
เพิ่มเติมได อาทิ นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการทางการแพทย หรือ นโยบายคุมครองขอมูล
สวนบุคคลของผูเยาว โดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

๔

ขอ ๑๓ กรณีมีความจําเปนใหมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยผูประมวลผลขอมูลภายนอก ตองให
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคลประจํามหาวิทยาลัยรวมประเมิน กําหนดวิธีการ และกําหนดมาตรการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลดวย
ขอ ๑๔ ใหมีวิธีการถอนความยิน ยอมการประมวลผลข อมู ลสวนบุ คคลของเจาของข อมูลสว นบุ ค คล
โดยใหแจงสิทธิ์หรือการจํากัดสิทธิ์อันเกิดจากการถอนความยินยอมดังกลาวใหเจาของขอมูลทราบ ทั้งนี้ การถอน
ความยินยอมดังกลาวไมกระทบการดําเนินการที่ไดดําเนินการไปกอนหนาการถอนความยินยอม
ขอ ๑๕ เพื่อสงเสริมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่คํานึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเปนที่รับรู
และตระหนักเปนการทั่วไปในมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยจัดฝกอบรม และใหความรูเกี่ยวกับการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลใหกับผูเกี่ยวของ
ขอ ๑๖ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลอันเปนการฝาฝนหรื อ
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและระเบียบนี้ทําใหเกิด ความ
เสียหายตอเจาของขอมูลสวนบุคคล หรือสงผลเสียหายตอมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการทางจรรยาบรรณ
วินัย หรือวินัยรายแรง ตามสมควรแกกรณี
หมวดที่ ๔
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล
ขอ ๑๗ ใหผูทําหนาที่ควบคุมขอมูลสวนบุคคลตามขอ ๘ ขอ ๙ และขอ ๑๐ จัดใหมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล เพื่อการควบคุมการเขาถึงและการใชงานขอมูลสวนบุคคล (Access Control)
ประกอบดวย
๑๗.๑ มาตรการดานการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard)
(๑) ใหมีการกําหนดและมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการดานเทคนิค ประกอบดวย
การนําเขา การประมวลผล การนําไปใช การแลกเปลี่ยน และการเผยแพร
(๒) ใหมีการใชขอมูลอยางจํากัดเฉพาะที่จําเปนเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคของงาน และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลดังกลาว
๑๗.๒ มาตรการดานเทคนิค (Technical Safeguard)
(๑) เพื่อประโยชนตอการใชงานตามวัตถุประสงคของขอมูล มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวมข อมูล
สวนบุคคลในรูปแบบกระดาษ เอกสารอิเล็กทรอนิกส หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส ก็ได
(๒) ใหมีระบบกําหนดสิทธิเขาถึงขอมูลของผูใชงาน ในกรณีที่เก็บรวบรวบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสให
มีการสํารองขอมูลดวยความถี่ที่เหมาะสมของแตละขอมูล และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสํารอง
ในระดับที่ไมนอยกวาขอมูลที่ใชงาน
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(๓) ใหมีการจัดทําระดับการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลเพื่อนําไปใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม โดยมี ระดับที่เขาถึงขอมูลสวนบุคคลไดทั้งหมด และระดับที่ทําเปนขอมูลนิรนาม
(anonymization) เปนอยางนอย
(๔) กรณี ที ่ เ ก็ บ รวบรวบในรู ป แบบอิเ ล็ กทรอนิ กส ให ทุ กระบบสารสนเทศที่ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล
สวนบุคคลมีระบบบันทึกการเขาถึงขอมูล (access log) ที่บันทึกการเขาใชงาน การเปลี่ยนแปลงแกไข การลบ หรือ
การถายโอนขอมูล ที่สามารถตรวจสอบยอนหลังได
๑๗.๓ มาตรการดานกายภาพ (Physical Safeguard)
(๑) มีการควบคุมการเขาถึงอุปกรณโดยมีระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณที่เก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลที่สามารถตรวจสอบยอนหลังและระบุตัวบุคคลที่เขาถึงอุปกรณดังกลาวได
(๒) มีระบบกลองวงจรปดที่สามารถบันทึกการเขาออกศูนยขอมูล (data center) และสถานที่เก็บ
เอกสารที่มีการรวบรวมขอมูลสวนบุคคล
(๓) มีระบบการบริหารจัดการการเขาถึงอุปกรณ โดยอยางนอยตองมีระบบบัญชีผูใช (user account)
ที่สามารถเขาถึงไดเฉพาะเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๘ กรณีมหาวิทยาลัยมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลโดยใชบริการหรือเชื่อมโยงขอมูลไปยังหรือ
จากหนวยงานรัฐ หรือเอกชน หรือผูใหบริการระบบคลาวด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ผูใหบริการดังกลาวอยาง
นอยควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลที่ไมตํ่ากวาที่กําหนดไวในขอ ๑๗ ของระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๙ ขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวมรวมไวกอนที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยสามารถเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงคไดตอไป
ทั้งนี้ ขอมูลใดที่กฎหมายกําหนดใหตองขอความยินยอม ใหมหาวิทยาลัยจัดทําวิธีการยกเลิกความยินยอมและ
ประชาสัมพันธใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบและสามารถแจงขอยกเลิกความยินยอมไดโดยงาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงคชัย อัครเศรณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

