
คำสงวนสิทธิ์และการปฎิเสธความรับผิด (Disclaimer) 

เว็บไซต(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (โดเมนหลักและซับโดเมน) จัดทำขึ้นเพื่อใหIขIอมูลเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยและบริการตLางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตLอสื่อสาร ระหวLางผูIมีสLวนไดI

สLวนเสีย ทั้งนี้ไมLวLาในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถทำการแกIไขปรับปรุง

ขIอกำหนดและเงื่อนไขตLางๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต(นี้ไดI อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงเว็บไซต( ขIอกำหนดและเง่ือนไขตLางๆ ในเว็บไซต(น้ีไดI โดยไมLตIองทำการแจIงใหIผูIใชIงานทราบแตLอยLางใด 

 

นโยบายเว็บไซต, (Website Policy) 

1. วัตถุประสงค/  

  เว็บไซต(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดIจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพรLขIอมูลและประชาสัมพันธ(ขLาวสาร 

สารสนเทศใหIแกLผูIมีสLวนไดIสLวนเสียและบุคคลทั่วไป การใชIบริการเว็บไซต(ของผูIใชIบริการจะอยูLภายใตIเงื่อนไขและ

ขIอกำหนดที่มหาวิทยาลัยฯ จัดทำขึ้น ผูIใชIบริการ จึงควรศึกษาเงื่อนไข และขIอกำหนดการใชIงานเว็บไซต(และ/หรือ

เงื่อนไขและขIอตกลงอื่นใดที่มหาวิทยาลัยฯ ไดIแจIงใหIทราบบนเว็บไซต( ทั้งน้ี ในการใชIบริการใหIถือวLาผูIใชIบริการ 

ไดIตกลงท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขIอกำหนดการใหIบริการท่ีกำหนดไวIน้ี หากผูIใชIบริการไมLประสงค(ท่ีจะผูกพันตาม

ขIอกำหนดและเง่ือนไขการใหIบริการ ทLานสามารถยุติการเขIาชมและใชIงานเว็บไซต(น้ีไดIในทันที 
 

2. เง่ือนไขและข:อกำหนดการใช:งานเว็บไซต/ 

2.1 ผูIใชIบริการอาจไดIรับ เขIาถึง สรIาง สLง หรือแสดงขIอมูล เชLน ไฟล(ขIอมูล ขIอความลายลักษณ(อักษร

ซอฟต(แวร(คอมพิวเตอร( ดนตรี ไฟล(เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถLาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป_นสLวนหนึ่งของ

บริการ หรือโดยผLานการใชIบริการ ซ่ึงตLอไปน้ีจะเรียกวLา “เน้ือหา” 

2.2 เนื้อหาที่นำเสนอตLอผูIใชIบริการ อาจไดIรับการคุIมครองโดยสิทธิในทรัพย(สินทางปbญญาของเจIาของ

เนื้อหานั้น ผูIใชIบริการไมLมีสิทธิเปลี่ยนแปลงแกIไข จำหนLายจLายโอนหรือสรIางผลงานตLอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหา

ดังกลLาวไมLวLาจะท้ังหมดหรือบางสLวน เวIนแตLผูIใชIบริการจะไดIรับอนุญาตโดยชัดแจIงจากเจIาของเน้ือหาน้ัน 

2.3 ผูIใชIบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมLเหมาะสม หรือหยาบคาย อันกLอใหIเกิดความไมLพอใจ ภายใตIความเสี่ยง

ของตนเอง 

2.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทรงไวIซ่ึงสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเคร่ืองหมายเปล่ียนแปลง

แกIไขปฏิเสธ หรือลบเน้ือหาใดๆ ท่ีไมLเหมาะสมออกจากบริการ 

2.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจหยุดใหIบริการเป_นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการ

ใหIบริการแกLผูIใชIบริการรายใดเป_นการเฉพาะ หากการใหIบริการดังกลLาวสLงผลกระทบตLอผูIใชIบริการอื่นๆ หรือ

ขัดแยIงตLอกฎหมาย โดยไมLตIองแจIงใหIผูIใชIบริการทราบลLวงหนIา 



2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขIอ 2.5 ผูIใชIบริการจะไมLสามารถเขIาใชIบริการ และเขIาถึง

รายละเอียดบัญชีของผูIใชIบริการ ไฟล(เอกสารใดๆ หรือเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีอยูLในบัญชีของผูIใชIบริการไดI 

2.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หยุดใหIบริการเป_นการถาวร หรือยกเลิกบริการแกL

ผูIใชIบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีสิทธิในการลบขIอมูลตLางๆ ท่ีอยูLในบัญชีของผูIใชIบริการไดI โดยไมLตIอง

แจIงใหIผูIใชIบริการทราบลLวงหนIา 

3. สิทธิ หน:าท่ี และความรับผิดชอบของผู:ใช:บริการ 

3.1 ผูIใชIบริการจะใหIขIอมูลเกี่ยวกับตนเอง เชLน ขIอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตLอ ที่ถูกตIอง  

เป_นจริงและเป_นปbจจุบันเสมอ แกLมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อันเป_นสLวนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใชI

บริการหรือการใชIบริการท่ีตLอเน่ือง 

3.2 ผูIใชIบริการจะใชIบริการเว็บไซต(นี้ เพื่อวัตถุประสงค(ที่ไดIรับอนุญาตตามขIอกำหนดของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกำแพงเพชร และไมLขัดตLอกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขIอบังคับ หลักปฏิบัติท่ีเป_นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3.3 ผูIใชIบริการจะไมLเขIาใชIหรือพยายามเขIาใชIบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใชIวิธีการอัตโนมัติ

(การใชIสคริปต() นอกจากชLองทางที่ (ชื่อหนLวยงาน/เว็บไซต() จัดเตรียมไวIใหI เวIนแตLผูIใชIบริการจะไดIรับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยชัดแจIงใหIทำเชLนน้ันไดI 

3.4 ผู IใชIบริการจะไมLทำหรือมีสLวนรLวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร รวมท้ังเคร่ืองแมLขLายและเครือขLายท่ีเช่ือมตLอกับบริการ 

3.5 ผูIใชIบริการจะไมLทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายตLอบริการเพื่อวัตถุประสงค(ใดๆ 

เวIนแตLผูIใชIบริการจะไดIรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยชัดแจIงใหIทำเชLนน้ันไดI 

3.6 ผูIใชIบริการมีหนIาท่ีในการรักษาความลับของรหัสผLานท่ีเช่ือมโยงกับบัญชีใดๆ ท่ีใชIในการเขIาถึงบริการ 

3.7 ผูIใชIบริการจะเป_นผูIรับผิดชอบแตLเพียงผูIเดียวตLอบุคคลใดๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขIอกำหนด 
 

4. การเช่ือมโยงกับเว็บไซต/อ่ืน ๆ 

4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต(อื่นเป_นเพียงการใหIบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแกLผูIใชIบริการเทLาน้ัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มิไดIมีสLวนเกี่ยวขIองหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกตIอง ความนLาเชื่อถือ

ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขIอมูลของเว็บไซต(นั้นๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไมLรับผิดชอบตLอ

เนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต(อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือตLอความ

เสียหายใดๆ ที ่เกิดขึ ้นจากการเขIาเยี ่ยมชมเว็บไซต(ดังกลLาวการเชื ่อมโยงมายังเว็บไซต(มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร 

4.2 กรณีตIองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผูIใชIบริการสามารถเชื่อมโยง

มายังหนIาแรกของเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดI โดยแจIงความประสงค(เป_น และในการใหIความ



ยินยอมดังกลLาว มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไวIดIวยก็ไดI ในการท่ี

เว็บไซต(อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะไมLรับผิดชอบตLอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบน

เว็บไซต(ที่เช่ือมโยงมายังเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือตLอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใชI

เว็บไซต(เหลLาน้ัน 
 

5. การปฏิเสธความรับผิด 

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะไมLรับผิดตLอความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและ

คLาใชIจLายที่เกิดขึ้นไมLวLาโดยตรงหรือโดยอIอม ที่เป_นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผูIใชIเขIาใชIเว็บไซต(นี้หรือเว็บไซต( 

ที ่เชื ่อมโยงกับเว็บไซต(นี ้ หรือตLอความเสียหาย สูญเสียหรือคLาใชIจLายที ่เกิดจากความลIมเหลวในการใชIงาน 

ความผิดพลาด การละเวIน การหยุดชะงัก ขIอบกพรLอง ความไมLสมบูรณ( คอมพิวเตอร(ไวรัส ถึงแมIวLามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร จะไดIรับแจIงวLาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคLาใชIจLายดังกลLาวขึ ้น นอกจากน้ี 

(ชื่อหนLวยงาน/เว็บไซต() ไมLรับผิดตLอผูIใชIเว็บไซต(หรือบุคคลจากการเรียกรIองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต( หรือ

เน้ือหาใดๆ ซ่ึงรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ท่ีเกิดจากความเช่ือถือในเน้ือหาดังกลLาวของผูIใชIเว็บไซต( หรือ

ในความเสียหายใดๆ ไมLวLาความเสียหายทางตรง หรือทางอIอม รวมถึงความเสียหายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึนไดIผูIใชIบริการ

ยอมรับและตระหนักดีวLามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะไมLตIองรับผิดชอบตLอการกระทำใดของผูIใชIบริการ

ท้ังส้ิน 

6. กรรมสิทธ์ิและสิทธิในทรัพย/สินทางปVญญา 
6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือผูIใหIอนุญาตแกLมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป_นผูIมีสิทธิ

ตามกฎหมายแตLเพียงผูIเดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน(ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย(สินทางปbญญาใดๆ ที่มีอยูLใน

บริการซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือผูIใหIอนุญาตแกLมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป_นผูIจัดทำขึ้น ไมL

วLาสิทธิเหลLาน้ันจะไดIรับการจดทะเบียนไวIหรือไมLก็ตาม 

6.2 ผู IใชIบริการจะตIองไมLเปkดเผยขIอมูลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดใหIเป_นความลับ  

โดยไมLไดIรับความยินยอมเป_นลายลักษณ(อักษรลLวงหนIาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

6.3 ผูIใชIบริการจะตIองไมLใชIชื่อทางการคIา เครื่องหมายการคIา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ( 

ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยไมLไดIรับความยินยอมเป_นลายลักษณ(อักษรจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกำแพงเพชร 

7. กฎหมายท่ีใช:บังคับ 
7.1 การตีความ และการบังคับตามเง่ือนไขการใหIบริการฉบับน้ี ใหIเป_นไปตามกฎหมายไทย 

 



นโยบายการคุ?มครองข?อมูลสGวนบุคคล(Privacy Policy) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดIจัดทำนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุIมครอง

ขIอมูลสLวนบุคคลของผูIใชIบริการทุกทLาน (Personal Information) ที่ติดตLอเขIามายังเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกำแพงเพชร ดังน้ี 
 

การเก็บรวบรวมข:อมูลสZวนบุคคล 

1. เพื่อความสะดวก ในการใหIบริการ แกLผูIใชIบริการทุกทLาน ที่เขIามาใชIบริการเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร ทางเว็บไซต( จึงไดIจัดเก็บรวบรวมขIอมูลสLวนบุคคล ของทLานไวI เชLน อีเมล(แอดเดรส (Email 

Address) ชื่อ (Name) ที่อยูL หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย( (ZIP Code) หรือหมายเลข

โทรศัพท( (Telephone Number) เป_นตIน 

2. ในกรณีที่ทLานสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใชIบริการอยLางใดอยLางหนึ่ง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกำแพงเพชร ท่ีจะเก็บรวบรวมขIอมูลสLวนบุคคลของทLานเพ่ิมเติม ไดIแกL เพศ (Sex) อายุ (Gender) ส่ิงท่ีโปรด

ปราน / ความชอบ (Preferences / Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือ หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card 

Number) และท่ีอยูLในการแจIง คLาใชIจLาย (Billing Address) 

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยม ในการใชIบริการ อันจะเป_นประโยชน(ในการนำสถิติไปใชIในการ

ปรับปรุงคุณภาพในการใหIบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงจำเป_นตIองจัดเก็บ รวบรวมขIอมูลของ

ทLานบางอยLางเพิ่มเติม ไดIแกL หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมคIนผLาน (Browser Type) โดเมนเนม 

(Domain Name) บันทึกหนIาเว็บ (web page) ของเว็บไซต(ที ่ผู IใชIเยี ่ยมชม เวลาที ่เยี ่ยมชมเว็บไซต( (Access 

Times) และเว็บไซต( ท่ีผูIใชIบริการเขIาถึงกLอนหนIาน้ัน (Referring Website Addresses) 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแนะนำ ใหIทLานตรวจสอบนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคล 

(Privacy Policy) ของเว็บไซต(อื ่นที ่เชื ่อมโยงจากเว็บไซต(นี ้ เพื ่อจะไดIทราบ และเขIาใจวLาเว็บไซต(ดังกลLาว  

เก็บรวบรวม ใชI หรือดำเนินการเกี่ยวกับขIอมูลสLวนบุคคลของทLานอยLางไร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ไมLสามารถรับรองขIอความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามท่ีไดIมีการประกาศไวIในเว็บไซต(ดังกลLาวไดI และไมLขอ

รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต(เหลLานั้นไมLไดIปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคล

ท่ีเว็บไซต(ดังกลLาวไดIประกาศไวI 
 

การใช:ข:อมูลสZวนบุคคล 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะใชIขIอมูลสLวนบุคคลของทLานเพียงเทLาที่จำเป_นเชLน ชื่อและที่อยูL  

เพื่อใชIในการติดตLอใหIบริการ ประชาสัมพันธ( หรือใหIขIอมูลขLาวสารตLาง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของทLานใน

กิจการหรือกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เทLาน้ัน 



2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอรับรองวLาจะไมLนำขIอมูลสLวนบุคคลของทLานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร ไดIเก็บรวบรวมไวIไปขาย หรือเผยแพรLใหIกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เวIนแตLจะไดIรับอนุญาตจาก

ทLานเทLาน้ัน 

3. ในกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ไดIวLาจIางหนLวยงานอื่น เพื่อใหIดำเนินการเกี่ยวกับขIอมูล 

สLวนบุคคลของทLาน เชLน การจัดสLงพัสดุ ไปรษณีย( การวิเคราะห(เชิงสถิติ ในกิจการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร เป_นตIน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะกำหนดใหIหนLวยงาน ที่ไดIวLาจIางใหIดำเนินการ

ดังกลLาว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของขIอมูลสLวนบุคคลของทLาน และกำหนดขIอหIามมิใหIมีการนำ

ขIอมูลสLวนบุคคลดังกลLาวไปใชIนอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

สิทธิในการควบคุมข:อมูลสZวนบุคคลของทZาน 

เพ่ือประโยชน(ในการรักษาความเป_นสLวนตัวของทLานๆ มีสิทธิเลือกท่ีจะใหIมีการใชIหรือแชร(ขIอมูลสLวนบุคคล

ของทLาน หรืออาจเลือกที่จะไมLรับขIอมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ก็ไดI  

โดยเพียงแตLทLานกรอกความจำนงดังกลLาว เพ่ือแจIงใหIมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทราบ 
 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข:อมูลสZวนบุคคล 

เพื่อประโยชน(ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับขIอมูลสLวนบุคคลของทLาน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกำแพงเพชร จึงไดIกำหนดระเบียบภายในหนLวยงานเพื่อกำหนดสิทธิ ในการเขIาถึง หรือใชIขIอมูลสLวนบุคคล

ของทLาน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของขIอมูลบางอยLาง ที่มีความสำคัญอยLางยิ่ง เชLน หมายเลข

บัตรเครดิต เป_นตIน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงไดIจัดใหIมีชLองทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับขIอมูล

ดังกลLาวดIวยการเขIารหัสลับขIอมูลดังกลLาว เชLน จัดใหIมีการใชI Secure Socket Layer (SSL) protocol เป_นตIน 

การใช:คุกก้ี (Cookies) 

“คุกกี้” คือ ขIอมูลที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สLงไปยังโปรแกรมคIนผLานเว็บไซต( (Web browser) 

ของผูIใชIบริการ และเมื่อมีการติดตั้งขIอมูลดังกลLาวไวIในระบบของทLานแลIว หากมีการใชI “คุกกี้” ก็จะทำใหIเว็บไซต(

ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถบันทึกหรือจดจำ ขIอมูลของผูIใชIบริการไวIจนกวLาผูIใชIบริการจะออก

จากโปรแกรมคIนผLานเว็บไซต( หรือจนกวLาผูIใชIบริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไมLอนุญาตใหI “คุกกี้” น้ัน

ทำงานอีกตLอไป หากทLานเลือกใชI “คุกกี้” แลIวทLานจะไดIรับความสะดวกสบายในการทLองเว็บไซต(มากขึ้น เพราะ 

“คุกกี้” จะชLวยจดจำเว็บไซต(ที่ทLานแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะนำขIอมูลที่ “คุกก้ี” 

ไดIบันทึกหรือเก็บรวบรวมไวI ไปใชIในการวิเคราะห(เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหIบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตLอไป 
 



การปรับปรุงนโยบายการคุ:มครองข:อมูลสZวนบุคคล 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจทำการปรับปรุงหรือแกIไขนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคล

โดยมิไดIแจIงใหIทLานทราบลLวงหนIา ท้ังน้ี เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการใหIบริการ ดังน้ัน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแนะนำใหIผูIใชIบริการอLานนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือ 

มีการใชIบริการจากเว็บไซต(ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การปฏิบัติตามนโยบายคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคล

และการติดตLอกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

2. ในกรณีที่ ทLานมีขIอสงสัย ขIอเสนอแนะ หรือขIอติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคล 

หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุIมครองขIอมูลสLวนบุคคลฉบับน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีท่ีจะตอบขIอ

สงสัยรับฟbงขIอเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป_นประโยชน(ตLอการปรับปรุงการใหIบริการของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกำแพงเพชร ตLอไป โดยทLานสามารถติดตLอกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามที่อยูLที่ปรากฏสLวนลLาง

ของหนIา (footer) ของเว็บไซต(มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 

ข:อแนะนำเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

แมIวLา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางดIานการรักษาความ

ปลอดภัยอยLางสูง เพื่อชLวยมิใหIมีการเขIาสูLขIอมูลสLวนตัวหรือขIอมูลที่เป_นความลับของทLาน โดยปราศจากอำนาจ

ตามที่กลLาวขIางตIนแลIวก็ตาม แตLก็เป_นที่ทราบกันอยูLโดยทั่วไปวLา ปbจจุบันนี้ยังมิไดIมีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ 

ที่จะสามารถปกป�องขIอมูลของทLานไดIอยLางเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเขIาถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจไดI 

ดังน้ัน ทLานจึงควรปฏิบัติตามขIอแนะนำเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดังตLอไปน้ีดIวยคือ  

– ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใชIงาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต(

ใหIถูกตIองกLอน Login เขIาใชIบริการเพ่ือป�องกันกรณีท่ีมีการปลอมแปลงเว็บไซต( 

– ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไวIที่เครื่องและพยายามปรับปรุงใหIโปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องของ

ทLานมีความทันสมัยอยูLเสมอ 

– ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป�องกันเครื่องคอมพิวเตอร( จากการจูLโจมของผูIไมL

ประสงค(ดี เชLน Cracker หรือ Hacker 

 


