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1. DPO (Data Protection Officer) 

☐ แตงตั้ง DPO และประกาศการแตงตั้งในองคกรใหรับทราบ 

☐ DPO ทราบหนาทีแ่ละแนวทางปฏบิัตทิี่มหาวิทยาลยัฯ กำหนด 

☐ DPO รับการอบรมใหมีความรูความเขาใจใน PDPA 

☐ DPO ศึกษานโยบายดานขอมูลสวนบคุคลทุกฉบับทีป่ระกาศโดยมหาวิทยาลยัฯ 

☐ DPO จัดอบรมบุคลกรในบริษัทใหมีความเขาใจในเร่ือง PDPA เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่ถูกตอง 

☐ DPO จัดทำแนวปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัย ฯ Data Governance Policy 

☐ จัดสรรบุคคลากรในการบริหารจัดการและรองรับกระบวนการ PDPA compliance 

☐ แจงรายชื่อ DPO ใหสำนักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (สคส.) ทราบ 

☐ DPO จัดทำประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ปองกันไมใหบุคลกรในองคกรเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ เชน การเปดเผยตอบุคคลภายนอก 

☐ DPO กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Procedures) เชน การจัดการเร่ืองคำขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล การแจงเหตุละเมิดขอมูล
สวนบุคคล การเตรียมเอกสารหลักฐานในกรณีตองประสานงานกับ สคส. ฯลฯ 

 
2. Privacy Notice 

☐ ปรับใช Privacy Notice แตละประเภทที่ประกาศโดยมหาวิทยาลัยฯ ใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ (โดยดูจาก ROPA เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยอาจมีบางกิจกรรมทีด่ำเนินการนอกเหนือจากที่ปรากฎใน Privacy Notice ที่ มหาวิทยาลยัฯ ประกาศ)  

☐ ใสชื่อ DPO และชองทางติดตอไปใน Privacy Notice  

☐ วาง Privacy Notice บน Platform ที่ตองการแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject) ทราบ เชน 

• Privacy Notice สำหรบันักศึกษา วางบน Website หรือ Application ทีม่ีการเก็บและใชขอมูลสวนบุคคล (ถามี) 

• Privacy Notice สำหรบัอาจารย วางบนระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) 

• Privacy Notice สำหรบับคุลากร วางบนระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) 

• Privacy Notice สำหรบั CCTV (ถาม)ี 

☐ กำหนดวันในการนำ Privacy Notice ลงบน Platform ที่เลือกเพ่ือเปนการแจงเจาของขอมูลสวนบุคคล  

 
3. COOKIE CONSENT (ถาไมเก็บ ใหขามไปขออื่น) 

☐ ศึกษานโยบายของมหาวทิยาลยัฯ เรื่องการเก็บ Cookie  

☐ ใส Pop-Up บนเวบ็ไซตใหผูเยีย่มชมเว็บไซตสามารถตัง้คาไมยอมรบั Cookie บางสวนได โดยระบบตองตั้งคา Default วาผูเยี่ยมชมเว็บไซต
ไมยอมรับ Cookie ที่ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของเว็บไซต จนวาผูเยี่ยมชมเวบ็ไซตจะมาเปลี่ยนวาเปนยอมรับ 

☐ มีระบบจดัการ Cookie เพ่ือดำเนินการใหเปนไปตามการตั้งคาความยินยอมของผูเยี่ยมชมเวบ็ไซต 

☐ ถามีการใช Application ที่ Tracking ขอมูลสวนบุคคล ใหมีระบบจัดการใหผูใชงานสามารถตัง้คาการอนุญาต/ ไมอนุญาตให Tracking 
ขอมูลสวนบุคคล 

 
4. DIRECT MARKETING OPT-OUT (ถาไมม ีใหขามไปขออื่น) 

☐ พัฒนาระบบการสงอีเมล/ขอความ และ พัฒนา Landing Page หรือชองทางสำหรับเก็บขอมูลการยกเลิกความยินยอมการรับ Direct 
Marketing (หรือที่เรียกวา Direct Marketing Opt-out)  

☐ รวบรวมรายชื่อนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ที่จะทำการสงขอความไปให นักศึกษา อาจารย และบุคลากร เหลาน้ันยกเลิกความยินยอมการ
รับ Direct Marketing  

☐ ปรับขอความ Direct Marketing ทีม่หาวิทยาลัยฯ กำหนดมาใหเขากับบรบิทของมหาวทิยาลัยฯ และเลือกชองทาง/ Platform ในการสง
ขอความ เชน Email หรือ SMS 

☐ มีกระบวนการจัดการความยินยอมของคนที่แจงยกเลิกความยินยอม โปรดด ูConsent Management ขางลาง 
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5. Consent Management 
5.1 การจดัการสำหรบั Consent มาตรฐานที่อนุมัติโดยมหาวทิยาลัย ฯ  

☐ ปรับใชฟอรม Consent ใหเขากับบรบิทของมหาวิทยาลัย เชน ใสชื่อหนวยงาน ใสเบอรติดตอของหนวยงาน ฯลฯ 

☐ กำหนดวันในการนำฟอรม Consent ไปใชกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

☐ นำ Consent ไปวางใน ชองทาง/ Platform ที่ตองการขอความยินยอมตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ เชน เปน Hard Copy หรือลงใน 
Application หรือเว็บไซต ฯลฯ 

☐ ในกรณีที่เปน Hard Copy กำหนดวิธกีารบันทึกขอมูลลงระบบเพ่ือการจัดการบริหาร Consent แบบอิเล็กทรอนิกสตอไป เชน การที่นักศึกษา 
อาจารย และบุคลากร ถอนความยินยอม 

☐ กำหนดวิธีการจดัการความยินยอมและหลักปฏบิัติทีช่ัดเจน สำหรบัแตละวิธกีาร (Paper, Manual Key-in, eConsent Management 
Platform) 

☐ หากเลือกวิธกีารจัดการความยินยอมดวยการพัฒนาระบบ eConsent Management, DPO จัดใหมีการอบรมเร่ืองเทคนิคการส่ือสารกับลูกคาเพือ่ขอ
ความยินยอม 

☐ ประเมินความพรอมของมหาวิทยาลัยและบุคลากรหนางาน (First Line Operation) 
5.2 การจดัการสำหรบั Direct Marketing Opt-Out 

☐ กำหนดวิธีการจดัการและกำหนดผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลลงระบบเพ่ือการจดัการบรหิาร Consent แบบอิเล็กทรอนิกส กรณี นักศึกษา 
อาจารย และบุคลากร ตอบวาขอยกเลกิการรับ Direct Marketing 

☐ กำหนดหลักปฏิบตัิและประกาศใหบุคลากรที่เก่ียวของทราบวา 

• มหาวิทยาลัยตองไมสงขอความ Direct Marketing Opt-Out Message ไปใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใหมที่กรอกขอมูลใน 
Broad Consent แลว (เชน หากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เปนวันแรกทีบ่ริษัทเริ่มใช Broad Consent กับนักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ดังน้ัน กลุมนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ที่จะไดรบัขอความ Direct Marketing Opt-Out คือรายชือ่นักศึกษา อาจารย และ
บุคลากร กอนที่มีอยูกอนวันที่ 1 มีนาคม 2565) 

• มหาวิทยาลัยสามารถสง Direct Marketing ไปหานักศึกษา อาจารย และบคุลากร ได หากนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ที่ไมตอบอะไร
กลับมาหลงัจากไดรบัขอความ Direct Marketing Opt-Out แลว 

5.3 การจดัการสำหรบั Consent อ่ืน ๆ ทีม่หาวิทยาลยั ฯ อาจจะมีขึ้นมาเฉพาะเรื่อง (หรือที่เรียกวา Ad Hoc Consent) 

☐ ปรับใชฟอรม Adhoc Consent ใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัย เชน ใสชื่อหนวยงาน ใสเบอรตดิตอของหนวยงาน ฯลฯ พรอมทั้งระบุ
วัตถุประสงคของการขอความยินยอม 

☐ นำ Ad Hoc Consent ไปวางใน ชองทาง/ Platform ที่ตองการขอความยนิยอมตามบริบทของมหาวิทยาลัย เชน เปน Hard Copy หรือลง
ใน Application หรือเว็บไซต ฯลฯ  

☐ กำหนดวิธีการบันทึกขอมูลลงระบบเพ่ือการจัดการบรหิาร Consent แบบอิเล็กทรอนิกสตอไป เชน การที่นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ถอน
ความยินยอม 

 
6. ROPA (Records of Processing Activity) (บนัทกึรายการกจิกรรมขอ้มลูส่วนบุคคล) 

☐ กำหนดชวงเวลาประจำสำหรับการทบทวน ROPA เดิมใหเปนปจจบุัน (update) อยูเสมอ 

☐ กำหนดผูรับผิดชอบ เมื่อมีกิจกรรมใหม หรือมีการยกเลิกกจิกรรมใด ใหเปนผู Update ใน ROPA เนื่องจากอาจถูกตรวจสอบไดโดยหนวยงานผูกำกับ
ดูแล (สคส.) 

 
7. Data processing agreement 

☐ ระบุ Vendor ที่เขาขายเปน Data Processor แตยังไมม ีData Processing Agreement ระหวางกัน หรือมีสัญญาแตยังไมครอบคลุม 

☐ เจรจาทำ Data Processing Agreement กับ Vendor ขางตน โดยใช Template สัญญา Data Processing Agreement ที่ มหาวิทยาลยั 
ฯ ประกาศ  

☐ กำหนดวธิีปฏิบัติและชองทางการปรึกษากับฝายกฎหมาย หากเกิดอุปสรรคในการเจรจาการทำสัญญาดังกลาวในเชิงกฎหมาย 

☐ ทุกคร้ังที่มีการตกลงจาง Vendor ตองพจิารณาวา Vendor เขาขายเปน Data Processor หรือไม และถาหากเปน Data Processor ใหดำเนินการ
ทำ Data Processing Agreement 
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8. DPIA (Data Protection Impact Assessment) (การประเมินความเส่ียงดานผลกระทบเร่ืองขอมูลสวนบุคคล) 

☐ ทราบนโยบายของ มหาวิทยาลยั ฯ เรือ่งการทำ DPIA เพ่ือพิจารณาวากิจกรรมใดเขาขายตองทำ DPIA 

☐ ถากิจกรรมน้ันเขาขายตองทำ DPIA ใหใชแบบฟอรม DPIA ที่ มหาวิทยาลยั ฯ กำหนดในการทำการประมิน 

☐ ดำเนินการระงับความเส่ียง หรือเพิ่ม Security ตามผลประเมิน DPIA 

 
9. Data Security 

☐ ประเมินความเสี่ยงดาน Security ตามนโยบายของ มหาวิทยาลยั ฯ 

☐ กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำดาน Security ตามที่ระบุไวในกฎหมายลำดับรองของ PDPA เชน การทำ Access Control และ Access Rights 
Management เปนตน 

☐ ศึกษาระดับความเสี่ยงในการละเมดิขอมูลสวนบุคคลและกำหนดแผนในการปดชองโหวทั้งทางระบบและ Business processes 

☐ กำกับและติดตามผลประเมินความเส่ียงอยูเปนประจำเพื่อพัฒนามาตรการดาน Security ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
10. Data Subject Rights 

☐ กำหนดวิธีการ และ พัฒนาระบบ/ชองทางเพ่ือรองรับการใชสิทธขิองเจาของขอมูลสวนบุคคล 

☐  ระบุชองทางการติดตอกับ DPO ของหนวยงาน ไปในฟอรมการรองขอสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล (Data Subject Rights Form) ที่
ประกาศโดย มหาวิทยาลัย ฯ  

☐ นำแบบฟอรม Data Subject Rights Form ไปวางไวในชองทาง/ Platform ที่ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถเขาถึงได เชน Website 
หรือ Application 

☐ อบรมหรือแจงบุคลากรที่เกีย่วของกับการรับเร่ืองรองเรียนจากนักศึกษา อาจารย และบุคลากร ใหเขาใจถึงแบบฟอรม สถานการณที่นักศึกษา 
อาจารย และบุคลากร จะเรียกรองสิทธ ิและวธิีการในการใหฟอรมกับนักศึกษา อาจารย และบุคลากร 

☐ เมื่อมีการเรียกรองสิทธิ การพจิารณาอนมุัติตามคำรองขอหรือการปฏิเสธคำรองขอ ใหเปนไปตามแนวปฏบิัติของ มหาวทิยาลัย ฯ  

☐ บันทึกเหตุผลในการอนุมัติตามคำรองขอหรือปฏิเสธคำรองเปนลายลักษณอกัษรทุกคร้ัง เพื่อเปนหลักฐาน  

 
11. Data Breach Incident report 

☐ ประกาศนโยบาย กาํหนดวิธีการและช่องทางสาํหรบัการแจ้ง DPO ในกรณีท่ีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเกิดข้ึน  

☐  DPO ทราบกระบวนการ Data Breach Incident Report ท่ีประกาศโดย มหาวิทยาลยั ฯ ท่ีระบุถึงแนวทางการประเมินความเส่ียง 

การแจ้งหน่วยงานกาํกบัดแูล และการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้าความเส่ียงระดบัสูง) 

☐  เมื่อทราบถงึการละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคลเกดิขึน้ ใหแ้จง้ DPO ทนัท ี 

☐ DPO ตอ้งดําเนินการตามกระบวนการ Data Breach Incident Report ทีป่ระกาศโดย มหาวทิยาลยั ฯ ทีร่ะบุถงึแนวทางการประเมนิความ

เสีย่ง การแจง้หน่วยงานกํากบัดูแล และการแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล (ถา้ความเสีย่งระดบัสงู)  

 
12. Cross-border Personal data Transfer (ถามี) 

☐ ตรวจสอบวาบริษัทมีการโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังหนวยงานที่ต้ังอยูในตางประเทศ 

• หากมี ไดมีการตรวจสอบเพิ่มเติมวาประเทศดังกลาวถูกรองรับโดยกฎหมาย PDPA วาเปนประเทศที่อนุญาตใหโอนขอมลูสวนบุคคลไปได 

☐ ในกรณีที่หนวยงานที่จะโอนขอมูลสวนบุคคลไปหานั้นต้ังอยูในประเทศที่ไมอยูในรายชื่ออนุญาต บริษัทประกาศนโยบายและกำหนดวธิิปฏิบัติใหเปน
อยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 28-29 ของ พรบ. PDPA เชน 

• ขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล 

• ทำสัญญาโอนขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดนระหวางกัน ตาม Template สัญญาที่ประกาศโดย มหาวทิยาลัย ฯ 

• โดยมีขอยกเวนวา ถาหากการโอนขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดนเปนไปเพื่อการระงับอันตรายตอชีวิตโดยที่เจาของขอมลูไมอาจใหความ
ยินยอมได หรือเปนไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เจาของขอมูลเปนคูสัญญา ไดมีการระบุและแจงผูปฏิบัติงานใหทราบวาสามารถโอน
ขอมูลสวนบุคคลขามพรมแดนได 



 

 

CHECKLIST การดำเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
(PDPA) สำหรับหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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