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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร งาน มหาวิทยาลัยหัวเฉ ียวเฉลิมพระเกียรติ  

  
 มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครงานได้รับความคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ข้ึน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม 

การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบ และท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สมัครงาน ท้ังช่องทางออนไลน์ 

และช่องทางอ่ืน ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด 

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากผู้สมัครงานโดยตรง และข้อมูลส่วน

บุคคลท่ีได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครงานรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่าน

และท าความเข้าใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะแจ้งประกาศความ

เป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ไปยัง E-mail ของผู้สมัครงาน และในช่องทางอ่ืนท่ีผู้สมัครงานสามารถเข้าถึงได้ เช่น  

บนหน้า Website https://hcu.ac.th หรือ https://comonline.hcu.ac.th/job/ เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลค ืออะไร  
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลซ่ึงท าใ ห้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อม ซ่ึงอาจรวมถึง ช่ือของผู้สมัครงาน หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจ

รวมกันแล้วสามารถระบุถึงผู้สมัครงานได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

แบบฟอร์มกระดาษ 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
 ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Controller) ซ่ึงมีอ านาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ ผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลมีหน้าท่ีแจ้งใ ห้ผู้สมัครงานทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใ ช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับใด ท าไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และ

มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิ ให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการ เก็บรวบรวม ใช ้ ประมวลผล หร ือเปิดเผย 
(1) ข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัคร

งาน ใบสมัครงาน 

(2) ผลการประเมินวัดคุณลักษณะ ข้อมูลเก่ียวกับส่ือและสารสนเทศดิจิทัล ความเห็นประกอบการสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น 

(3) ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 
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(4) ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส 

(5) ข้อมูลเก่ียวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครงาน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับคู่สมรส ข้อมูลเก่ียวกับบิดามารดา 

ท้ังนี้ ก่อนการให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัย ให้ผู้สมัครงานแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้สมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแล

ของผู้สมัครงานดังกล่าวทราบด้วย 

(6) รูปถ่าย 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถ

ทางด้านภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงท่ีผู้สมัครงานได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

(8) ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ท างานและข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานในอดีต เช่น รายละเอียดของนายจ้าง ต าแหน่งงาน 

เงินเดือนและค่าตอบแทน ระยะเวลา สาเหตุการพ้นจากงาน รวมถึงต าแหน่งงานท่ีสนใจ 

(9) สถานภาพทางการทหาร 

(10) ส าเนาเอกสารท่ีสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น เลขประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง 

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ 

(11) รายละเอียดของผู้ท่ีสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

(12) ข้อมูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ (เฉพาะผู้สมัครงานในต าแหน่งท่ีจ าเป็น 

ต้องใช้ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ เช่น พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 
มหาวิทยาลัยไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อนของผู้สมัครงาน ได้แก่ เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ความ

คิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 

ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ  

ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก หากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของผู้สมัครงานจาก

เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่น ส าเนาบัตรประชาชน Resume Curriculum Vitae (CV) โดยจะถือ

ว่าผู้สมัครงานยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความละเอียดอ่อน ของผู้สมัครงาน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะ

ไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีแจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ และจะควบคุมการเข้าถึง

และแบ่งปันข้อมูลท่ีมีความอ่อนไหวอย่างระมัดระวังกับผู้ท่ีเก่ียวข้องเท่านั้น รวมถึงกรณีท่ีต้อง ให้ความยินยอม มหาวิทยาลัย

จะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ใ ห้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถ

พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นได้ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมซ่ึงอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมี

ความอ่อนไหว หากได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลด้านการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมายและ

ความจ าเป็นด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยได้ร ับและส่งต่อให้หน่วยงานหร ือองค ์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง  
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไ ด้รับจากผู้สมัครงานกับส่วนงาน/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัย 

บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้เป็นส่วนงาน/หน่วยงานในสัง กัดมหาวิทยาลัย เพื่อใ ห้บรรลุวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมและ
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ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว่ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก

บุคคลากร ผู้ให้บริการสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสรรหา และคัดเลือกบุคคล

ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ผู้ท่ีไ ด้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้สมัครงานอย่างเหมาะสม และ

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย

ปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

วัตถุประสงค ์ของการ เก็บรวบรวม ใช ้ หร ือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการท่ีชอบด้วย

กฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงา นตามความจ าเป็น เพื่อประเมินความ

เหมาะสมของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีผู้สมัครงานได้ใ ห้ไว้กับมหาวิทยาลัย โดยมี

วัตถุประสงค์ตามตารางท่ีระบุต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข ้อม ูลส่วนบุค ค ล ฐานกฎหมายที่ใช ้ 

1. เพื่อด าเนินการท่ีจ าเป็นในการพิจารณาและ

คัดเลือกผู้สมัครงานในข้ันตอนต่าง ๆ เช่น 

ข้ันตอนการสมัคร ผ่านเว็บไซต์รับสมัครงาน

ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครผ่าน 

ทางมหาวิทยาลัยโดยตรง รวมท้ังข้ันตอนการ

สัมภาษณ์ ข้ันตอนการประเมินและคัดเลือก 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว้

ในหัวข้อประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ

บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสาร การนัด

หมาย การสัมภาษณ์งาน และ วัตถุประสงค์ใน

การประเมินความสามารถ พิจารณาคุณสมบัติ 

ตรวจสอบความ เหมาะสมของผู้สมัครงาน

ส าหรับต าแหน่งงานท่ีสมัคร รวมถึงเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอต าแหน่งท่ี

เหมาะสมอ่ืน ๆ ให้กับผู้สมัครงานอันเป็น 

การเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สมัครงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว้

ในหัวข้อประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ

บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล 

3. เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวัติและ 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการจ้างงาน 

ภายใต้ขอบเขตชองกฎหมายและ ตรวจสอบ

ข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงท่ี ผู้สมัครงานระบุ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว้

ในหัวข้อประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม 

ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ

บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล 

4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ภายใน

มหาวิทยาลัยเก่ียวกับกระบวนการ สรรหาและ

คัดเลือก เช่น การส่งข้อมูล ผู้สมัครหรือรายงาน

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว้

ในหัวข้อประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บ รวบรวม 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ประเภทข ้อม ูลส่วนบุค ค ล ฐานกฎหมายที่ใช ้ 

การสัมภาษณ์ให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและผู้มีอ านาจ

ตัดสินใจคัดเลือก 

ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

5. เพื่อด าเนินการในกระบวนการบริหารงาน

บุคคลอ่ืน ๆ หากเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือกให้

ปฏิบัติงาน เช่น กระบวนการบรรจุเป็นบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ีระบุไว้

ในหัวข้อประเภทของข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บ รวบรวม 

ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็น 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล 

หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล 

ส่วนบุคคล 

6. เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

(Log File) 

ช่ือผู้ใช้งานในการ login 

ระบบรับสมัครงานออนไลน์ 

การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุม 

ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่า 

ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

 

หล ักการค ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะท าตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

(2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

และไม่น าไปใ ช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น 

(Purpose Limitation) 

(3) เป็นการเก็บรวบรวม ใ ช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เก่ียวข้อง และเท่าท่ีจ าเป็นตาม

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

(4) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ในกรณีท่ี

จ าเป็น (Accuracy) 

(5) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น (Storage Limitation) 

(6) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความนั้นคงปลอดภัยของ ข้อมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการ เก็บร ักษา 
มหาวิทยาลัยจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเป็นเวลา 2 ปี เว้นแต่ผู้สมัครงานได้รับคัดเลือกให้บรรจุ และแต่งต้ัง

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไปยังฐานข้อมูล บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ข้อมูลช่ือ-สกุลของผู้สมัครงานยังคงปรากฏอยู่ในประกาศ
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ท่ีเก่ียวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกตลอดไป ได้แก่ ประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิสอบคัดเลือก ประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิสัมภาษณ์ 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ประกาศรายช่ือผู้ได้การรับคัดเลือก และข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศ 
 

สิทธ ิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงช่องทางและการอ านวย 

ความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดังต่อไปนี้ 

(1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให้เ ปิดเผยถึง

การได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 

(2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ี

สามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูล

ส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลใน

รูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ (Right to Data 

Portability) 

(3) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 

(4) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็น

เจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) 

(5) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

(6) สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(Right to Rectification) 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของ ผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้อง ซ่ึงผู้สมัครงานสามารถติดต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ ท้ังนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิ ดังกล่าว

ข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศศวามเป็นส่วนตัว และการติดต่อประสานงาน 
ในกรณีท่ีผู้สมัครงานมีข้อสงสัยหรือค าถามเก่ียวกับข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และในประกาศฉบับนี้ไม่ได้ ระบุไ ว้ 

สามารถศึกษาเพิ่ม เติมได้บน Website https://hcu.ac.th หรือ https://comonline.hcu.ac.th/job/ รวมถึงข้อเสนอแนะ

ต่าง ๆ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือเพิ่ม เติม สามารถประสานงานได้ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

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

mailto:privacy@mahidol.ac.th

