ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของบุคลากร และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรไดรับความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากรฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทราบถึงรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม การใช การประมวลผล และการเปดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลายขอมูลสวนบุคคลของ
บุคลากร ทั้งชองทางออนไลน และชองทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด
ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากบุคลากรโดยตรง และขอมูลสวน
บุคคลที่ไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหบุคลากรรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอาน
และทำความเขาใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะแจงประกาศ
ความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมไปยัง E-mail ของบุคลากรและในชองทางอื่นที่ บุคลากรสามารถเขาถึงได เชน
บนหนา Website https://hcu.ac.th หรือ https://hcupersonnel.hcu.ac.th/ เปนตน

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม
ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของบุคลากร หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอื่น ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศที่อาจรวมกันแลว
สามารถระบุถึงบุคลากรได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ผูควบคุมขอมูล สวนบุคคลมี
หนาที่แจงใหบุคลากรทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน
ขอมูลใดที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทำไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการ
แบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
(1) ขอมูลเกี่ยวกับตัวของบุคลากร เชน ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส รูปถาย หรือขอมูล
ที่เกี่ยวของ
(2) ขอมูลในการติดตอกับบุคลากร เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรที่มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามขอบังคับ และระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลเกี่ยวกับคูสมรส ขอมูลเกี่ยวกับบุตร ขอมูลเกี่ยวกับบิดามารดา ผูรับผลประโยชน
ทั้งนี้ กอนการใหขอมูลกับมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรแจงประกาศความเปนสวนตัวนี้ใหสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแล
ของผูสมัครงานดังกลาวทราบดวย
(4) ขอมูลที่จำเปนสำหรับการรายงานหนวยงานที่กำกับดูแล
(5) ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน เงินได เงินหัก ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การ
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กูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(6) ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันสังคม การคุมครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนที่บุคลากรไดรับหรือ
มีสิทธิที่จะไดรับตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(7) ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน ผลการเลื่อน
เงินเดือน รางวัลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติ การเขาประชุม หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(8) ขอมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอื่น ๆ เชน ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ถูกบันทึก
ที่อาจมีการถายหรือบันทึกระหวางที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
(9) ขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแลสิทธิประโยชน สวัสดิการ การวิเคราะห และการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวหลังพนสภาพการเปนบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ
(10) ขอมูลที่เกี่ยวกับการรองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
(11) ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคลากร เชน ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการทำงาน
อยางถูกตองตามกฎหมาย คุณสมบัติดานวิชาชีพ ความสามารถทางดานภาษา และความสามารถอื่น ๆ ขอมูลจากการอางอิงที่
บุคลากรไดใหแกมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลที่ไดจากสถาบัน/สมาคมที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบ
(12) สำเนาเอกสารที่สามารถใชเพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผูคํ้าประกันของบุคลากร เชน เลขประจำตัว
ประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ หรือทะเบียนราษฎร
(13) ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณทำงานและขอมูลเกี่ยวกับการจางงานในอดีต เชน ตำแหนงงาน รายละเอียด ของนายจาง
เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ
(14) สถานภาพทางการทหาร
(15) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เชน นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถ
ในการทำงานรวมกับผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองคกร ซึ่งอาจไดมาจากการสังเกตวิเคราะห และประมวลผล
ขอมูลของมหาวิทยาลัยในระหวางการปฏิบัติงานหรือเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
(17) รายละเอียดของผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
(18) ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
(19) ขอมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บปวย ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางาน หรืออัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอื่น ๆ
(20) บันทึกการเขาออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย
(21) ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระบบงาน เว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบอีเมล เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(22) ขอมูลที่บุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบแอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสาร
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวของบุคลากรและสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อนำมาใชประโยชนในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากร เชน ขอมูลศาสนา ขอมูลสุขภาพ และ
จำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวของกับขอมูลการพิสูจนความผิด ทางกฎหมาย และขอมูลความพิการของ
บุคลากรเพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล หากมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
จากเอกสารที่เกี่ยวของจากบุคลากรและผูเกี่ยวของ จะถือวาบุคลากรยินยอมใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บ รวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่
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มีความออนไหว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไมนำขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหวไปใชประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่แจงไวใน
ประกาศฉบับนี้ และจะมีการควบคุมการเขาถึง และแบงปนขอมูลที่มีความออนไหวอยางระมัดระวังกับผูที่เกี่ยวของเทานั้น และ
จะคืนขอมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมายใหแกเจาของขอมูลเมื่อดำเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเสร็จสิ้น รวมถึง
กรณีที่ตองใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใชขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมให
ขอมูลดังกลาว เพื่อให บุคลากรสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนได

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยไดทำงานรวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนที่มีการระบุตอไปนี้อาจมีการ
จัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับบุคลากรทุกคน ตัวอยางหนวยงานที่มหาวิทยาลัยไดทำงานดวย
ไดแก
• มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามจำเป น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดำเนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในการสงขอมูล
สวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา ใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยและนวัตกรรม ตามที่กำหนด
• มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับหนวยงานที่ใหทุน
สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจหลัก ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ
เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• ในบางกรณีที่บุคลากรอาจตองไปเขารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวางที่เปนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญากอน โดยมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการดำเนินการในการรับและสง
ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรกับสถานทูตหรือตางประเทศ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวขอการสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคลไปยังตางประเทศ
• มหาวิทยาลัยทำงานรวมกั บสถาบั น การเงิน ซึ่งจำเป นต องมี ก ารสงข อมู ลส วนบุค คลเพื่ อใช ทำบั ตรบุ ค ลากร การจา ย
เงินเดือน การจัดสวัสดิการเงินกูตาง ๆ การทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสงมอบขอมูล สวนบุคคลของบุคลากร
และสงกลับเพื่อยืนยันสถานะการทำธุรกรรม การใชงานแอปพลิเคชันดานทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจำเปนตองมี
การสงและรับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร รวมถึงการทำ Promotion ตาง ๆ อาจมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคล
ของบุคลากรซึ่งตองผานการยินยอมของบุคลากร
• มหาวิทยาลัยจำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ถามีกรณีที่มีการตรวจสอบเพื่อประโยชน
ในการพิจารณา
• มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูป
 ระสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับหนวยงานที่บุคลากร
สมัครเขาทำงาน ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน
• มหาวิทยาลัยอาจตองแลกเปลี่ยนหรือใหขอมูลผูทรงคุณวุฒิเพื่ออานและประเมินผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อประโยชนทางวิชาการ
• มหาวิ ทยาลั ย อาจจำเป น ต องเป ด เผยและแบ งป น ข อมู ล ส ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรแก ห น ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ประโยชน ในการบริ ห ารงานด า นทรั พ ยากรบุ ค คลของมหาวิ ท ยาลั ย เช น ผู ให บ ริ ก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล บริษัทเอกชนที่รวมดำเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เปนตน
• เพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุมครองอุบัติเหตุ และประกัน
สุขภาพของบุคลากร จึงจำเปนตองมีการประสานกับบริษัทประกันภัยในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
เพื่อใชในการคุมครองสิทธิ
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มหาวิท ยาลั ย อาจจำเป น ต องมี ก ารส งข อ มู ลส ว นบุ ค คลให กั บ ส วนราชการตามที่ ก ฎหมายกำหนด เชน สำนั กงาน
ประกันสังคม กรมสรรพากร เปนตน
• มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองสงขอมูลพิสูจนความผิดวาดวยธุรกรรมหรือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอรแกผูให
บริการสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดใหผูที่ไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของบุคลากรอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลดังกลาวเทาที่จำเปนเทานั้น และดำเนินการเพื่อปองกันไมใหใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิ
ชอบ
•

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต และใชวิธีการที่ชอบดวย
กฎหมาย โปรงใส และเปนธรรม โดยจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรตามความจำเปน และเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลทีบ่ ุคลากรไดใหไวกับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคตามตารางที่ระบุตอไปนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชในการดำเนินการตามคำขอของ
บุคลากรกอนเขาทำสัญญาหรือเพือ่ ปฏิบัติตาม
สัญญาซึ่งบุคลากรเปนคูส ัญญากับมหาวิทยาลัย
เชน จัดทำสัญญาจางงาน ขอตกลง การปฏิบัติ
ตามสัญญาจางงาน การปฏิบัตติ ามขอบังคับ และ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณ การมอบหมายให ปฏิบัติงาน การ
โอนยายบุคลากร การพัฒนา บุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ พิจารณา
ตำแหนงงานและคาตอบแทน การ บริหารและ
การดูแลเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัยของ
บุคลากร
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน เปนตน
3. เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น เชน การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะหและ
การบริหารอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร การ
จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการ

ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ฐานกฎหมายที่ใช
ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน การปฏิบัตติ ามสัญญา
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช
ประมวลผล หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน การปฏิบัตติ ามกฎหมายของผูควบคุม
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
ขอมูลสวนบุคคล
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช
ประมวลผล หรือเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช
ประมวลผล หรือเปดเผย

การปฏิบัตติ ามสัญญาและการจำเปน
เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใชผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล

5

วัตถุประสงค
ดานการประกันภัย และสวัสดิการอื่น ๆ ของ
บุคลากร เชน สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนย
กีฬา สถานที่ออกกำลังกาย การดำเนินการเรื่อง
กิจกรรมบุคลากร การบริหารดานการเงินและ
งบประมาณ การติดตอภายใน การติดตอกับ
บุคคลภายนอก การดำเนินการตาง ๆ ทาง
ทะเบียน การมอบอำนาจ การจัดทำหนังสือ
รับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพรแกสาธารณะ
การจัดทำรายงาน การสงขอมูลใหหนวยงาน
ราชการ/หนวยงานกำกับดูแล การยืนยันตัวตน
และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
จากบุคลากร การวิเคราะหและจัดทำฐานขอมูล
เกีย่ วกับประวัติการทำงาน การติดตอสงขาวสาร
และประชาสัมพันธ การปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทำงาน การจัดใหมสี ิ่งอำนวยความสะดวก
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
การสรางบัญชีผูใชงาน การระบุตัวตนเพื่อเขาใช
ระบบงาน และการเขาถึงระบบสารสนเทศ การ
รักษาความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุและ
อาชญากรรม การตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับ
ขอรองเรียน รองทุกข และการทุจริต คดีหรือขอ
พิพาทตาง ๆ เปนตน การดูแลบุคลากรหลังพน
สภาพการเปนบุคลากร และสมาชิกในครอบครัว
4. เพื่อการสืบคนขอมูลในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

ฐานกฎหมายที่ใช

ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน การปฏิบัตติ ามสัญญา
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
ใช ประมวลผล หรือเปดเผย
และกรณีเปนการสืบคนขอมูลที่
มีความออนไหว มหาวิทยาลัย
จะกำหนดสิทธิในการเขาถึง
และแบงปนขอมูลทีม่ ีความ
ออนไหวอยางระมัดระวัง
5. เพื่อปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน การปองกันหรือระงับอันตราย ตอชีวิต
หรือสุขภาพของบุคลากรหรือบุคคล อื่น เชน การ หัวขอ ประเภทของขอมูลสวน รางกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล
ติดตอในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม และปองกัน
บุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช
โรคติดตอ
ประมวลผล หรือเปดเผยและ
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหว
6. เพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินภารกิจ เพื่อ ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน
ประโยชนสาธารณะของมหาวิทยาลัย หรือปฏิบัติ หัวขอ ประเภทของขอมูลสวน
บุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช
หนาที่ในการใชอำนาจรัฐที่ไดมอบให
ประมวลผล หรือเปดเผย
7. เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามความยินยอมที่
บุคลากรไดใหไวในแตละคราว

8. เพื่อเก็บบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
(Log File)

ฐานกฎหมายที่ใช

การปฏิบัตติ ามสัญญาและการจำเปนเพื่อ
ประโยชนโดยชอบ ดวยกฎหมายของ
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอื่นที่ไมใชผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลตามที่ระบุไวใน การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
หัวขอ ประเภทของขอมูลสวน
บุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม ใช
ประมวลผล หรือเปดเผย
ชื่อผูใชงานในการ login ระบบ การปฏิบัตติ ามกฎหมายของผูควบคุม
รับสมัครงานออนไลน
ขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากรอาจจำเปนตองมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ มหาวิทยาลัย
จะดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลของบุคลากรจะมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณี ประเทศที่ ตองมีการรับโอนยาย มีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพ อหรือ
ไมสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะทำขอตกลงกับบุคลากรเพื่อขอสงหรือโอน
ขอมูลไปตางประเทศตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดเทานั้น เชน การจัดทำขอตกลงกับบุคลากรในกรณีที่เปนบุคลากรอาจตองเขา
รวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย ศึกษาดูงาน หรือการตรวจสอบคุณวุฒิ ณ ตางประเทศ

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเป ดเผยขอมูลสวนบุ คคล มหาวิทยาลัยจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อ ง
นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้
(1) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency)
(2) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกำหนด
และไมนำไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลนั้น
(Purpose Limitation)
(3) เป น การเก็ บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรื อ เป ด เผยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลอย า งเพี ย งพอ เกี่ ย วข อ ง และเท าที่ จ ำเป น ตาม
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization)
(4) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน ในกรณีที่
จำเปน (Accuracy)
(5) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จำเปน (Storage Limitation)
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(6) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความนั้นคงปลอดภัยของขอมูลที่
เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

ระยะเวลาการเก็บรักษา
มหาวิ ท ยาลั ย เก็ บ รั ก ษาข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรและสมาชิ ก ในครอบครั ว ไว ต ลอดระยะเวลาที่ เป น บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย และจำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวตอไปอีก แมจะสิ้นสุดสถานภาพการ
เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแลว เพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลและประโยชนในการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ขอมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก
(1.1) ขอมูลเกี่ยวกับตัวของบุคลากร เชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส รูปถาย หรือขอมูล
ที่เกี่ยวของ
(1.2) ขอมูลในการติดตอกับบุคลากร เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(1.3) ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรที่มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามขอบังคับและ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(1.4) ขอมูลที่จำเปนสำหรับการรายงานหนวยงานที่กำกับดูแลขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลคาจาง เงินเดือน รายได
ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(1.5) ขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันสังคม การคุมครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนที่
บุคลากรไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
(1.6) ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน
การเขาประชุม หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(1.7) ขอมูลที่เกี่ยวกับการรองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
(1.8) ขอมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย ขอมูลอื่น ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแล
สิทธิประโยชนสวัสดิการ การวิเคราะหและการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรหลังพนสภาพการเปนบุคลากร
และการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ
(2) ขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังครบอายุเกษียณแลว 10 ป ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ สำเนาเอกสารที่สามารถใชเพื่อระบุตัวตน ของบุคลากร ขอมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณทำงานและขอมูลเกี่ยวกับการจางงานในอดีต (กอนบรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย) สถานภาพทางการทหาร
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรไดมาจากการสังเกตและวิเคราะหของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของผูที่สามารถติดตอไดใน
กรณีฉุกเฉิน ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ ขอมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ รายงาน
การปฏิบัติงาน การทำงานลวงเวลา การขาดและลางาน ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ ขอมูลที่บุคลากร
เลื อ กจะแบ งป น และเป ด เผยผ า นระบบแอปพลิ เคชั น เครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม แบบประเมิ น และเอกสารต า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงชองทาง และการ
อำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล มีดังตอไปนี้
(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึง
การไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access)
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(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบ
ที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to Data
Portability)
(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)
(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลได (Right to Erasure)
(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
(Right to Rectification)
มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของบุคลากรในฐานะเจาของขอมูลภายใตกฎหมายที่เกีย่ วของ ซึ่งบุคลากรสามารถติดตอผูปฏิบัติงาน
ดานทรัพยากรบุคคลในหนวยงานที่บุคลากรสังกัดอยู เพื่อแจงความประสงคขอใชสิทธิของเจาของขอมูลดังกลาวขางตน ทั้งนี้
การใชสิทธิขางตนใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูล
สวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศดานความเปนสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน
ในกรณีที่บุคลากรมีขอสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับขอมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากร และในประกาศฉบับนี้ ไมไดระบุไว
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดบนหนา https://hcu.ac.th หรือ https://hcupersonnel.hcu.ac.th/ รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ
เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย
(Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th

