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ประกาศความเปนสวนตัวดานผูสนใจเขาศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

มหาวิทยาลัยมีความมุ งมั่นท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูสนใจเขาศึกษาโดยประกาศ 

ความเปนสวนตัวดานขอมูลผูสนใจเขาศึกษาน้ี มีสวนเก่ียวของกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลนักศึกษา ซึ่งมีการระบุ 

รายละเอียดเพ่ิมเติมวิธีการท่ีทางมหาวิทยาลัยโอนยายขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาจากสถานะการรับสมัครไป

ยังสถานะการเปนนักศึกษา  

ประกาศความเปนสวนตัวน้ีใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากผูสนใจเขาศึกษาโดยตรงและขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจาก

หนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหผูสนใจเขาศึกษารับทราบ ภายใน 30 วัน  

 โปรดอานและทำความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา

เน้ือหาในประกาศความเปนสวนตัวน้ีผูสนใจเขาศึกษาอาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของ

ผูสนใจเขาศึกษา เมื่อผูสนใจเขาศึกษาลงทะเบียนรับสมัคร นอกจากน้ีผูสนใจเขาศึกษาอาจไดรับคำขอใหผูสนใจเขาศึกษา 

ใหคำยินยอมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาในบางประเด็น ในกรณีดังกลาว 

ผูสนใจเขาศึกษามีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอการใหบริการหลักตาง ๆ 

ตอผูสนใจเขาศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะมีการแจง

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (https://hcu.ac.th) และจะแจงให 

ผูสนใจเขาศึกษาทราบ ในชองทางท่ีเหมาะสม 
 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนของบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม 

ซึ่งอาจรวมถึงช่ือของผูสนใจเขาศึกษา หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วัน เดือน ปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจ

รวมกันแลวสามารถระบุถึงผูสนใจเขาศึกษาได ขอมูลและสารสนเทศน้ีอาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ

แบบฟอรมกระดาษ  
 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี

หนาท่ีแจงใหผูสนใจเขาศึกษาทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับใด ทำไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมี

การแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหผูสนใจเขาศึกษา ทราบในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ 

มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังตอไปน้ี ระหวางท่ีมีการสมัครเขาศึกษากับมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ขอมูลและ

สารสนเทศท่ีมีการระบุตอไปน้ี สวนใหญจะจัดเก็บกับผูสนใจเขาศึกษาทุกคน แตมีบางประเภทอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือ

บางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับผูสนใจเขาศึกษาทุกคน 

ตัวอยางขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ ไดแก 

รหัสผูสนใจเขาศึกษา 

ช่ือ นามสกุล 

วัน เดือน ป เกิด 

รหัสประจำตัวประชาชน หรือ Passport 

เพศ 

สัญชาติ 

ประเทศ 

ขอมูลการติดตอ เชน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได Email โทรศัพทตำแหนงสถานท่ี 

คุณสมบัติการศึกษาแรกเขา เชน ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสดุ สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบ รายวิชา 

หนังสือรับรอง คะแนนสอบเขาแยกตามรายวิชา คะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือทักษะอ่ืนๆ 

ภาพถายของผูสนใจเขาศึกษา 

ขอมูลการลงทะเบียนและการชาระเงิน 

ขอมูลท่ีเก่ียวของทางกฎหมาย เชน การบันทึก Log การใชงานทางดานสารสนเทศ 

ภาพถายและวิดีโอท่ีอาจมีการถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม 

ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการจดัเก็บภาพถายหรือวิดโีอจากกลอง CCTV เพ่ือปองกันความปลอดภัย 

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

ในกรณีท่ีตองมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว ทางมหาวิทยาลัยจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยาง

ระมัดระวังกับผูท่ีเก่ียวของเทาน้ัน รวมถึงกรณีท่ีตองใหความยินยอม ทาง มหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใชขอมูลดง

กลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมไดขอมูลดังกลาว เพ่ือใหผูสนใจเขาศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความ 

จำเปนได 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมาย 

ในบางสถานการณ มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการใชขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาท่ีเก่ียวของกับขอมูลการ 

พิสูจนความผิดทางกฎหมาย ขอมูลดังกลาวจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวัง ในกรณี ท่ีทาง 

มหาวิทยาลัยจะตองมีการใชขอมูลเพ่ือจุดประสงคดังกลาวทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหผูสนใจเขาศึกษาทราบ 

เปนการสวนตัวเก่ียวกับการตองใชขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยไดทำงานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการระบุตอไปน้ี อาจมีการ

จัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับผูสนใจเขาศึกษาทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทำงาน

ดวยไดแก 

• ทปอ. ทางมหาวิทยาลัยอาจไดขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน และผลสอบของ

ผูสนใจเขาศึกษา ผานกระบวนการรับสมัคร เชน TCAS และตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไปกับ 
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ทปอ. ในกรณีท่ีผูสนใจเขาศึกษาผานการคัดเลือก 

• มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในการสงขอมูล 

สวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา ใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยและนวัตกรรม ตามท่ีกำหนด 

• มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเปนตองมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษากอนหนาของผูสนใจเขาศึกษา หรือหลักฐานการ

ทำงานของผูสนใจเขาศึกษา า หรือเอกสาร Recommendation ของผูสนใจเขาศึกษาท่ีใชในการสมัครเขาศึกษา ซึ่ง

จำเปนตองมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษากับหนวยงานดังกลาว 

• มหาวิทยาลัยทำงานรวมกับสถาบันการเงินอยางใกลชิด การทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสงมอบขอมูลสวนบุคคล 

ของผูสนใจเขาศึกษาและสงกลบัเพ่ือยืนยันสถานะการทำธุรกรรม 

• ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสวนราชการตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน ขอมูล

พิสูจนความผิดวาดวยธุรกรรมหรือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร เปนตน 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจดัทำขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรกัษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตน

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปิดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยยใชขอมูลสวนบุคคลในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาตามตารางท่ี 

ระบุไวดังตอไปน้ี รวมถึงฐานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

1. การดำเนินการในการรับสมัคร 

มหาวิทยาลยัใชขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขา

ศึกษาในการ 

• รับสมคัรเพ่ือเขามาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 

• ประสานงานกับสวนงานและหลักสูตร 

• สื่อสารกับผูสนใจเขาศึกษา เก่ียวกับ

กระบวนการรบัสมัคร 

• ในกรณีการรับสมัครท่ีเปนออนไลนอาจมีการ

บันทึกภาพ เสียง และขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

ขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศกึษาเพ่ือใช

ประกอบพิจารณาคณุสมบัต ิ

• ถายโอนขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา

กับกระบวนรองรับการเปนนักศึกษา (อางอิง

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวน

บุคคลของนักศึกษา) 

• รายงานสรุปใหกับ TCAS และกระทรวง อว. 

• การเปดเผยขอมลู รหัสประจำตัว ผูสมคัร ช่ือ-

นามสกุล สูสาธารณะ 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการขอมลูสวนบุคคล

บนฐานการปฏบัิติหนาท่ีในการดำเนินการ

ภารกิจเพ่ือประโยชน (Public Task)  

ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตามมาตรา 8 

แหงพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศกึษา

เอกชน พ.ศ. 2546 

การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับผูสนใจเขาศึกษา

เมื่อผูสนใจเขาศึกษาสมัครเขามาเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

การปฏิบัติตามกฎหมาย  

มหาวิทยาลยัจำเปนตองปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และปนการจำเปน 

เพ่ือประโยชนโดย ชอบดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interest) 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

เฉพาะกรณีท่ีผูมสีิทธิเขาสอบสัมภาษณ 

หรือผานการคัดเลือกเขาศึกษา 

2. บริหารจัดการทรัพยากรใหกับผูสนใจ 

เขาศึกษา 

มหาวิทยาลยัเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา 

เชน 

• จัดการทรัพยากร เชน การเขาถึง 

    และใชระบบสารสนเทศ 

• สนับสนุนกิจกรรมและการมสีวนรวม  

    เชน Job Fair 

• ดำเนินการดานการประกันคณุภาพการศึกษา 

• การติดตามเชิงกฎหมาย เชน การเก็บ Log 

    ในการใชบริการ Internet 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับผูสนใจเขาศึกษา

เมื่อผูสนใจเขาศึกษาสมัครเขามาเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และในบาง 

กรณีมีการทำสญัญาระหวางการทำ

กิจกรรมตางๆ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัย

จำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2560 เปนตน 

• ดำเนินการดานความปลอดภัย เชน CCTV ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ 

ออนไหว 

ประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ  

เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชน

ของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

3. การบริหารจัดการดานคาธรรมเนียมและการ

ใหทุน 

มหาวิทยาลยัเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา 

ในการ 

• จัดการคาธรรมเนียมการศึกษา  

• จัดการทุนการศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับผูสนใจเขาศึกษา

เมื่อผูสนใจเขาศึกษาสมควรหรือไดรับ

ทุนการศึกษา 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

4. การโอนยายฐานขอมูลผูสนใจเขาศึกษาไปยัง

ฐานขอมูลนักศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศกึษาจะถูกทำ

การโอนยายขอมลู เมื่อไดรับเลือกใหเปน

นักศึกษา โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได

จากหัวขอระยะเวลาการเก็บรักษา และประกาศ

ความเปนสวนตัวดานขอมลูนักศึกษา  

ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยจะเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลสำหรับ 

• ใชในการยืนยันหลักฐานดานการศกึษา 

• ใชในการติดตอประสานงาน 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

 

5. การประชาสัมพันธ หลักสูตร สวนงาน 

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัจำเปนตองเก็บ รวบรวม ใช 

ประมวลผล และเปดเผยขอมลูสวนบุคคล 

ของผูสนใจเขาศึกษา ซึ่งอาจ เก่ียวของกับภาพ 

เสียง และขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมลู 

สวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา เพ่ือใชในการ 

ประชาสมัพันธมหาวิทยาลัย สวนงาน หลักสูตร 

หรือกิจกรรมท่ีเขารวมตาง ๆ 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

6. การวิเคราะหและวิจัยเชิงสถาบัน 

ทางมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บ รวบรวม 

ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ผูสนใจเขาศึกษา เพ่ือทำการวิเคราะหเชิงสถิติ

ประกันคณุภาพและวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

และกระบวนการ 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

 

การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี  ขอมูลความเปนสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาอาจจำเปนตองมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลของผูสนใจเขาศึกษาจะมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง

ตางประเทศตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีประเทศท่ีตองมีการรับโอนยาย หรือมีการโอนยายขอมูล

สวนบุคคลไมดีพอหรือไมสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะทำสัญญากับ 

ผูสนใจเขาศึกษาเพื่อขอสงหรือโอนขอมูลไปตางประเทศ ตามวัตถุประสงคที่กำหนดเทานั้น  
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หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคล โดยจะสอดคลองกับหลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปน้ี 

(1) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

(2) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

และไมนำไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลน้ัน 

(Purpose Limitation) 

(3) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เก่ียวของ และเทาท่ีจำเปนตามวัตถุประสงค

ของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

(4) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน ในกรณีท่ี

จำเปน (Accuracy) 

(5) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาท่ีจำเปน (Storage Limitation) 

(6) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความน้ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

มหาวิทยาลัยจะทำการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนกลาง 

ของมหาวิทยาลัยที่ 1.5 ป เพื่อทำการวิเคราะหเชิงสถิติและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการ และเพื่อใช 

ยืนยันหลักฐานการสมัครและรับเขาศึกษา 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญตัิคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงชองทาง และการอำนวย

ความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลมีดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการ

ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรบัความยนิยอม (Right of Access) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูหัวขอ “วิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา” 

(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบท่ี

สามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลอ่ืน เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to Data 

Portability) ท้ังน้ี ผูสนใจเขาศึกษาสามารถใชสิทธิในการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไปยังองคกรอ่ืนไดโดย

รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัยใหชองทางและการอำนวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูท่ีหัวขอ 

“วิธีการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน” 
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(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) สำหรับชองทาง

และการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูท่ีหัวขอ “วิธีการขอการคัดคานการเก็บรวบรวม  

ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา” 

(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคล 

ท่ีเปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ในการแจงสิทธิใหัดูหัวขอ “วิธีการขอใหขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไมสามารถระบุตวบุคคลท่ีเปนเจาของได” 

(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอยางการใชสิทธิเชน กรณีท่ี

พบขอโตแยงเก่ียวกับความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา หรือกรณีท่ีทางมหาวิทยาลัยไมมีความจำเปนตองใช

ขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูล สำหรับ

ชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล โดยผานบุคลากรท่ีเก่ียวของในกระบวนการรับสมัครเพ่ือแจง

สิทธิใหดำเนินการผานระบบ https://hcu.ac.th หรือ https://admission.hcu.ac.th 

(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right 

to Rectification) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูหัวขอ “การทำ

ใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปน ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด” 

ท้ังน้ี การใชสิทธิขางตนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูล

สวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย 
 

การทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีกระบวนการท่ีทำใหเกิดความมั่นใจ 

วาขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ  และไมกอให  

เกิดความเขาใจผิด ในกรณี ท่ีผูสนใจเขาศึกษาพบขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไมถูกตอง ใหผูสนใจเขาศึกษา 

แจงผานบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการรับสมัครผานระบบ https://hcu.ac.th หรือ https://admission.hcu.ac.th 

พรอมระบุแหลงท่ีมาของความไมสอดคลองดังกลาว เพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลของ 

ผูสนใจเขาศึกษาใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

 ทั้งน้ี หากผูสนใจเขาศึกษาตองการปรับปรุงขอมูลสวนบุคคลของตนเอง ซึ่งไมเก่ียวของกับกรณีการละเมิด 

ขอมูลสวนบุคคล เชน ตองการขอเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ท่ีอยู เปนตน สามารถดำเนินการตามกระบวนการท่ีหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนดไวไดตามปกติ 
 

วิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา 

จากท่ีระบุขางตัน ผูสนใจเขาศึกษามีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่ งอยู ในความ 

คุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม มหาวิทยาลัย 

ไดจัดชองทางในการติดตอโดยประสานผานบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการรับสมัครเพ่ือดำเนินการผานระบบ https://hcu.ac.th 

หรือ https://admission.hcu.ac.th 

 ท ั้งน้ี  ผูยื่นคำรองตองแจงชวงเวลาท่ีตองการตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถาการปฏิบัติน้ีไมสอดคลองตามฐานทางกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis 

for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไปยังผูขอสิทธิ พรอมทั้งแจงระยะเวลาในการดำเนินการ 

ซึ่งในบางกรณอีาจจำเปนตองมีคาใชจายในการดำเนินการ 
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วิธีการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน 

ในกรณีท่ีตองการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไปยังองคกรอ่ืน ใหัผูสนใจเขาศึกษาทำคำรองไปยัง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาเพ่ือยื่นคำรอง 

วิธีการขอการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปิดเผยขอมูลสวนบุคคลผูสนใจเขาศึกษา 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบ

ดวยกฎหมายและสอดคลองกับพระราชบัญญั ติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกรณี ท่ีมหาวิทยาลัยใช  

ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ผูสนใจเขาศึกษาจะไดรับทราบ 

เหตุผลในการจดเก็บขอมูลดงกลาวและผูสนใจเขาศึกษาสามารถเลือกการคัดคานเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือ 

เป ด เผยขอมู ลส วน บุคคลดั งกล าวได โดยไม กระทบตอการบริการหรือการดำเนินการหล ักดั งกล าว นอกจาก น้ี  

ในกรณี ท่ีผูสนใจเขาศึกษาไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลแลว 

ผูสนใจเขาศึกษามีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกลาว ซึ่งการยกเลิกจะตองไมมีผลกระทบตอฐานทางกฎหมายในการประมวลผล 

ขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data)  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการขอความยินยอมทำผานระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกลาวสามารถทำไดผานระบบท่ีเขาใชงานเชนกัน 

แตในกรณีท่ีผูสนใจเขาศึกษาไดใหความยินยอมผานเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมตองทำผานหนวยงานท่ีได

ไหความยินยอมดังกลาว แตถาพบวาการดำเนินการดังกลาวไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยไดจัดชองทางใหผูสนใจเขาศึกษาประสานกับบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกระบวนการรับสมัครเพ่ือดำเนินการผานระบบ 

https://hcu.ac.th หรือ https://admission.hcu.ac.th ท้ังน้ี ผูยื่นคำรองตองแจงเหตุการณท่ีตองการตรวจสอบการเขาถึง 

ขอมูลและเหตุผลของการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

หรือผูมีอำนาจกระทำแทน และมหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลบไปยังผูขอสิทธิ 
 

วิธีการขอใหขอมูลสวนบุคคลผูสนใจเขาศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของได 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย

และสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กรณีท่ีผูสนใจเขาศึกษามีความตองการใชสิทธิขอใหขอมูล

สวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของไดโดยไมกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บ

รวบรวม ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูล ทางมหาวิทยาลัยไดจัดชองทางการติดตอประสานงาน โดยผานบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

กับกระบวนการรับสมัครผานระบบ https://hcu.ac.th หรือ https://admission.hcu.ac.th ท้ังน้ี ผูยื่นคำรองตองแจงเหตุผล

ของการขอใหขอมูลสวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน และ

มหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไปยังผูขอสิทธิ 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศศวามเปนสวนตัว และการติดตอประสานงาน 

ในกรณีท่ีผูสนใจเขาศึกษามีขอสงสัยหรือคำถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัวของผูสนใจเขาศึกษา และในประกาศความ 

เปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลไมไดระบุไว  สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website : https://hcu.ac.th หรือ 

https://admission.hcu.ac.th รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย

(Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th 
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