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ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงมั่นที่จะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของนักศึกษา โดยประกาศ
ความเปนสวนตัวดานขอมูลนักศึกษานี้ มีสวนเกี่ยวของกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลผูสนใจเขาศึกษาระหวางที่มีการรับ
สมัครนักศึกษา ซึ่งมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการที่ทางมหาวิทยาลัยโอนยายขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาจากสถานะ
รับสมัครไปยังสถานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลศิษยเกา ซึ่งมีการระบุรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว
ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ ใชกับขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากนักศึกษาโดยตรง และขอมูล
สว นบุ ค คลที่ ได รั บ จากบุ ค คลหรือ หน วยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วขอ งซึ่ งมหาวิท ยาลั ย จะต อ งแจ งให นั ก ศึ ก ษารั บ ทราบภายใน 30 วั น
โปรดอานและทำความเขาใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา
เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ นักศึกษาอาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
การใชขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาลงทะเบียน หรือใชบริการตาง ๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัย
ไดใหบริการ นอกจากนี้นักศึกษาอาจไดรับคำขอใหนักศึกษาใหคำยินยอมกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ของนักศึกษาในบางประเด็นในกรณีดังกลาว นักศึกษามีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ไดโดยจะไมกระทบ
ตอการใหบริการหลักตาง ๆ ตอนักศึกษา
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะมีการแจง
ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (https://hcu.ac.th) และในชองทางอื่นที่
นักศึกษาสามารถเขาถึงได เชน E-mail เปนตน

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม
ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของนักศึกษา หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอื่น ๆ เชน วัน เดือน ปเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแลว
สามารถระบุถึงนักศึกษาได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูค วบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller)
ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี
หนาที่แจงใหนักศึกษาทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใชในการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน
ขอมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับใด ทำไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบงปน
ขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหนักศึกษาทราบในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการจัดเก็บ
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ ระหวางที่มีการสมัครเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยและเพิ่มเติมระหวาง
การลงทะเบียนเพื่อเปนนักศึกษา และระหวางที่มีสถานะเปนนักศึกษา ทั้งนี้ ขอมูลและสารสนเทศที่มีการระบุตอไปนี้ สวนใหญ
จะจัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน แตมีบางประเภทอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณและอาจไมจัดเก็บกับนักศึกษา
ทุกคน
ตัวอยางขอมูลสวนบุคคลที่มีการจัดเก็บ ไดแก
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ป เกิด
เลขประจำตัวประชาชน หรือ Passport
เพศ
สัญชาติ
ประเทศ
ขอมูลการติดตอ เชน ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูที่สามารถติดตอได Email โทรศัพท ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร
คุณสมบัติการศึกษาแรกเขา เชน ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่สำเร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบ
รายวิชา หนังสือรับรอง
ศาสนา*
ขอมูลเกี่ยวของกับสุขภาพ* เชน กรุปเลือด การแพยา รวมทั้งขอมูลที่ตองจัดเก็บเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค เชน
C0VID-19 ซึ่งจะมีการจัดเก็บในสถานการณเฉพาะ
ขอมูลความพิการ*
สถานะนักศึกษา เชน การรับเขาศึกษา การลาพักการศึกษา การพนสภาพ
ขอมูลครอบครัว เชน จำนวนพี่นอง บุตรคนที่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ชื่อผูปกครอง สถานที่ทำงาน ชวงเงินเดือน
ภาพถายของนักศึกษา
ขอมูลการลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม ใบรับรองการเขารวมกิจกรรม
ทักษะและความชำนาญทางภาษาอังกฤษ ทางสารสนเทศ และอื่นๆ
ความเชี่ยวชาญ
ขอมูลประสบการณทำงานกอนเขาศึกษาและระหวางที่ทำการศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา หลักสูตรที่ทำการศึกษาและลงทะเบียน เชน หลักสูตรที่เรียน รายวิชาที่ลงทะเบียน
รางวัลที่ไดรับ ขอมูลอาจารยที่ปรึกษา
ขอมูลการวัดและประเมินผลการศึกษา เชน เกรดและคะแนนสอบ ผลงานและรายงาน
ขอมูลการลงทะเบียนและการชำระเงิน
ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกับสถานะของนักศึกษาระหวางทีท่ ำการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอมูลทางวินัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา*
ขอมูลที่เกี่ยวของทางกฎหมาย เชน การบันทึก Log การใชงานทางดานสารสนเทศ
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ขอมูลการรองเรียนที่เกี่ยวของกับทางนักศึกษา*
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพิสูจนความผิดตามกฎหมาย หรือการดำเนินคดี หรือการกระทำผิดตามกฎหมาย *
ในระหวางที่เปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจมีการอัดภาพและเสียงระหวางที่มีการเรียนการสอนผานระบบ Online ตางๆ
รวมถึงอาจมีการนำภาพและเสียงมาใชในการนำเสนอซ้ำ
ภาพถายและวิดีโอที่อาจมีการถายหรือบันทึกระหวางที่มีการวัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม
ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการวัดเก็บภาพถายหรือวิดโี อจากกลอง CCTV เพื่อปองกันความปลอดภัย
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว
ขอมูลสวนบุคคลที่มีการระบุขางตนที่มีการระบุเครื่องหมาย * ไวหลังขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เปนขอมูลสวนบุคคลที่มี
ความออนไหว มหาวิทยาลัยจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวังกับผูที่เกี่ยวของเทานั้น รวมถึงกรณีที่
ตองใหความยินยอม ทางมหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใชขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมได
ขอมูลดังกลาว เพื่อใหนักศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนได
ในบางสถานการณ มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการใชขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับขอมูลการพิสูจน
ความผิดทางกฎหมาย ขอมูลดังกลาวจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวัง ในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัย
จะตองมีการใชขอมูลเพื่อจุดประสงคดังกลาว ทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหนักศึกษาทราบเปนการสวนตัวเกี่ยวกับการตองใช
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยไดทำงานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนที่มีการระบุตอไปนี้ อาจมีการ
จัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน ตัวอยางหนวยงานที่มหาวิทยาลัยไดทำงานดวย
ไดแก
• หนวยงานใหทุนการศึกษาหรือหนวยงานภายนอกที่ใหทุนการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เชน กยศ. หรือ หนวยงานจาก
ภายนอก เชน บริษัทหรือสมาคมตาง ๆ ทั้งนี้ นักศึกษาเปนผูสมัครทุนการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปน
ผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา
• ทปอ. ทางมหาวิทยาลัยอาจไดขอมูลสวนบุคคลนักศึกษา รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน และผลสอบของนักศึกษา
ผานกระบวนการรับสมัคร เชน TCAS และตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปกับ ทปอ. ในกรณีที่นักศึกษาผาน
การคั ด เลื อ กซึ่ งทางมหาวิท ยาลั ย จะทำการแจ งการได รั บ ข อ มู ล ส วนบุ ค คลให นั ก ศึ ก ษาทราบระหวา งกระบวนการ
รับสมัคร หรือผานกระบวนการสมัคร เขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
• 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
สวนบุคคลของนักศึกษาใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยและนวัตกรรม ตามที่กำหนด
• มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเปนตองมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษากอนหนาของนักศึกษา หรือหลักฐานการทำงาน
ของนักศึกษา หรือเอกสาร Recommendation ของนักศึกษาที่ใชในการสมัครเขาศึกษา ซึ่งจำเปนตองมีการสงและรับ
ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากับหนวยงานดังกลาว
• มหาวิทยาลัยมีการทำงานรวมกับสถาบันการเงิน ซึ่งจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคล เพื่อใชทำบัตรนักศึกษา การทำ
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ธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสงมอบขอมูลสวนบุคคลนักศึกษา และสงกลับเพื่อยืนยันสถานะการทำธุรกรรม และ
จำเปนตองมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา รวมถึงการทำ Promotion ตาง ๆ อาจมีการสงและรับขอมูล
สวนบุคคลของนักศึกษาซึ่งตองผานการยินยอมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจมีการพัฒนาทักษะและสอบประมวลผลนักศึกษารวมกับหนวยงานภายนอก หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
หรือหนวยงานที่ใหทุนในการพัฒนาทักษะนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญาในการเขารวมของนักศึกษา และ
มหาวิทยาสัยอาจตองมีการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากับหนวยงานหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ใหการ
พัฒนาทักษะ และสอบประมวลผล หรือใหทุนรวมในการดำเนินการดังกลาว
สำหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารยพิเศษในการชวยสอน ซึ่งจำเปนตองมีการสงและรับขอมูล
สวนบุคคลของนักศึกษาสำหรับใชในการพัฒนาการเรียนรูและประมวลผลการศึกษา
หนวยงานที่นักศึกษาสมัครเขาทำงาน ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงาน
ในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตามที่นักศึกษารองขอ
ในบางกรณีที่นักศึกษาอาจตองไปเขารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวางที่เปนนักศึกษา
ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญากอน โดยทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการดำเนินการในการรับและสงขอมูลสวน
บุคคลของนักศึกษากับสถานทูตหรือตางประเทศ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหวขอ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ไปกับตางประเทศ
สำหรับการใหบริการทางสุขภาพจิต ในกรณีที่นักศึกษาใหการยินยอมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในการรับและสงขอมูล
สวนบุคคลของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถรับบริการได
มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผานระบบออนไลน ทั้งนี้ตองมีการรับและสงขอมูล
สวนบุคคลของนักศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุมครองอุบัติเหตุและประกัน
สุขภาพของนักศึกษา จึงจำเปนตองมีการประสานกับบริษัทประกันภัยในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา
เพื่อใชในการคุมครองสิทธิ
ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสวนราชการตามที่กฎหมายกำหนด เชน ขอมูล
พิสูจนความผิดธุรกรรมหรือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร เปนตน รวมถึงอาจจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคล
ใหกับสภาวิชาชีพหรือองคการควบคุมการประกอบวิชาชีพ เชน สภาเทคนิคการแพทย สภากายภาพบำบัด สภาการ
พยาบาล สภาการแพทยแผนจีน เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ สภาการบัญชี เปนตน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของขางตน
ในรูปแบบที่เหมาะสม
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วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปิดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยภาพรวม มหาวิทยาสัยใชขอมูลสวนบุคคลในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตามตารางที่ระบุตอไปนี้
รวมถึงฐานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล
วัตถุประสงค
1. การดำเนินการในการสมัครเขามาเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใช
ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาในการ
• สมัครเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
• ประสานงานกับสวนงานและหลักสูตร
• สื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร
เขาเปนนักศึกษา
• ถายโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาจาก
กระบวนการรับสมัคร (อางอิงประกาศความ
เปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล
ของผูส นใจเขาศึกษา)
• รายงานสรุปใหกับ TCAS และ
กระทรวง อว.

•
•
•
•

วางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกเพิม่ เติม
เชน ศาสนา
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
จัดวางแผนการบริการความพิการ
ขอมูลเกี่ยวของกับสุขภาพ เชน การแพยา
ขอมูลที่ตองจัดเก็บเพื่อปองกันการแพร
ระบาดของโรค

2. การสงมอบและจัดการดานการศึกษา
ทางมหาวิทยาลัยใชขอมูลสวนบุคคลของ
นักศึกษาในการ
• อำนวยความสะดวกดานการศึกษา
• บันทึกรายละเอียดของการศึกษา เชน
หลักสูตร ชั้นป
• บันทึกภาพหรือเสียงระหวางที่มีการจัดการ

ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหว

ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

ฐานกฎหมายที่ใช
การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษาเมื่อ
นักศึกษาสมัครเขามาเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
การปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการภารกิจ
เพื่อประโยชนสาธารณะของผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการขอมูลสวนบุคคล
บนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการดำเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชน (Public Task)
ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตามมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546
การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการดำเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ประโยชนสาธารณะที่สำคัญ
เพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent) เชน ขอมูลศาสนา
ประวัติอาชญากรรม
การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาสมัครเขามาเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และในบางกรณีมีการทำ
สัญญาระหวางการทำกิจกรรมตาง ๆ
การปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการภารกิจ
เพื่อประโยชนสาธารณะของผูควบคุม
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วัตถุประสงค
เรียนการสอนแบบออนไลน
• สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เชน เกรด
ผลสอบ
• การฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการฝกงาน
การสื่อสารกับนักศึกษาทั้งรูปแบบทางการ
และไมทางการ เชน email SMS และอื่น ๆ
ในบางกรณีอาจมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล
ที่ออนไหว และขอมูลการพิสจู นความผิดทาง
กฎหมาย

3. บริหารจัดการทรัพยากรและเสริมสราง
ประสบการณใหกบั นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล
และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา เชน
• จัดการทรัพยากร เชน การเขาถึงและใช
ระบบสารสนเทศ Email โปรแกรม
คอมพิวเตอรหองสมุด คอมพิวเตอร หอพัก
นักศึกษา
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมและพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา เพื่อใหเปนบัณฑิตทีพ่ ึง
ประสงค
• ดำเนินการดานสวัสดิการและประกันของ
นักศึกษา
• ดำเนินการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
• การติดตามเชิงกฎหมาย เชน การ เก็บ Log
ในการใชบริการ Internet
• ดำเนินการดานความปลอดภัย เชน CCTV

ประเภทขอมูลสวนบุคคล

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหว

ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

ฐานกฎหมายที่ใช
มหาวิทยาลัยดำเนินการกับขอมูลสวน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการ
ดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน (Public
Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการกระทำความผิด
ตาง ๆ เชน กรณีที่อยูในระหวางการตัดสิน
ของศาล เปนตน
การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาสมัครเขามาเปนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และในบางกรณีมีการทำ
สัญญาระหวางการทำกิจกรรมตางๆ
การจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย (Legitimate Interest)
และการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของ
ผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการขอมูลสวนบุคคล
บนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการดำเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชน (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตามมาตรา 8
แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546
การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัย
จำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2560
เปนตน
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•

วัตถุประสงค
จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดความเทาเทียม
เชน ความพิการ
บริการดานสุขภาพจิตการเขาถึงและใช
ทรัพยากรโดยใชขอมูลชีวภาพ เชน ใบหนา
ลายนิ้วมือ

4. การรายงานผลการดำเนินการตามที่
กฎหมายกำหนด
ขอมูลการศึกษาตาม Field และชวงเวลาที่ที่
กำหนดทั้งหมดใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ขอมูลความพิการ ตาม Field และ ชวงเวลาที่ที่
กำหนดทั้งหมดใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิวัยและนวัตกรรม

ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหว

ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ออนไหว

5. การบริหารจัดการดานคาธรรมเนียมและการ ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด
ใหทุน
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาในการ
• จัดการคาธรรมเนียมการศึกษา
• จัดการทุนการศึกษา

การใหทุนการศึกษาในบางกรณี จำเปนตองมีการ ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
ใหขอมูล เชน ความพิการประกอบการพิจารณา ออนไหว

ฐานกฎหมายที่ใช
ประโยชนสาธารณะที่สำคัญ
เพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน
ของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ง
กฎหมายควบคุมอาคาร
การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent) เชน การเขาถึงและ
ใชทรัพยากรโดยใชขอมูลชีวภาพ ขอมูล
ความพิการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการดำเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562
การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเปนตองปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกีย่ วของกับการดำเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษ ตามพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562
การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง
(Explicit Consent)
การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาสมัครหรือไดรับทุนการศึกษา
การปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการภารกิจ
เพื่อประโยชนสาธารณะของผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการกับขอมูลสวน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการ
ดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน (Public
Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทำสัญญากับนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาสมัครหรือไดรับทุนการศึกษา
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6. การโอนยายฐานขอมูลนักศึกษาไปยัง
ฐานขอมูลศิษยเกา
ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาจะถูกทำการ
โอนยายขอมูลของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา
หรือเมื่อเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษาปจจุบัน
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ
ระยะเวลาการเก็บรักษา และประกาศความเปน
สวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลของศิษยเกา ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลสำหรับ
• ใชในการยืนยันหลักฐานดานการศึกษา
• ใชในการติดตอประสานงาน
7. การประชาสัมพันธหลักสูตร สวนงาน
มหาวิทยาลัย
ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช
ประมวลผล และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
นักศึกษา ซึ่งอาจเกี่ยวของกับภาพ เสียง และ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของ
นักศึกษา เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย สวนงาน หลักสูตร หรือกิจกรรม
ที่เขารวมตาง ๆ

ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

ฐานกฎหมายที่ใช
การจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย (Legitimate Interest)
และการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของ
ผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการกับขอมูลสวน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการ
ดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน (Public
Task) ที่ เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด

การจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย (Legitimate Interest)
และการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของ
ผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการกับขอมูลสวน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการ
ดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน (Public
Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

8. การวิเคราะหและวิจัยเชิงสถาบัน
ขอมูลสวนบุคคลทั้งหมด
ทางมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บ รวบรวม
ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ
นักศึกษา เพื่อทำการวิเคราะหเชิงสถิติประกัน
คุณภาพและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการ

การจำเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย (Legitimate Interest)
และการปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชนสาธารณะของ
ผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการกับขอมูลสวน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการ
ดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน (Public
Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
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ประเภทขอมูลสวนบุคคล
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจำเปนตองใชขอมูลสวน ขอมูลสวนบุคคลที่มีความ
บุคคลที่มีความออนไหวเพื่อทำการวิเคราะหเชิง ออนไหว
สถิติประกันคุณภาพ และวิจัยเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย
จะดำเนินการ เพื่อไมสามารถระบุตัวตนไดกอน
นำ ขอมูลดงกลาวมาทำการวิเคราะห

ฐานกฎหมายที่ใช
การปฏิบัติหนาที่ในการดำเนินการภารกิจ
เพื่อประโยชนสาธารณะของผูควบคุม
มหาวิทยาลัยดำเนินการกับขอมูลสวน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั ิหนาที่ในการ
ดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน (Public
Task) ที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคตาม
มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546

การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ
ทางมหาวิทยาลัยไดแสดง Email ของนักศึกษาผานทาง Directory ซึ่ง Directory มีการแสดงใหกับผูใช Internet ซึ่งเปนการ
บริการขั้นพื้นฐาน ถานักศึกษารูสึกไมสะดวกกับกรณีดังกลาว สามารถเลือกใช Optouts จาก Directory โดยอาจสงผลกระทบ
ตอความสะดวกในการดำเนินการ
ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของนักศึกษาอาจจำเปนตองมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ มหาวิทยาลัย
จะดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลของนักศึกษาจะมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมาย
คุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ ง ในกรณี ที่ ป ระเทศที่ ต อ งมี ก ารรั บ โอนย า ย มี ก ารโอนย า ยข อ มู ล ส ว นบุ ค คลไม ดี พ อ
หรือไมสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะทำขอตกลงกับนักศึกษาเพื่อขอสง
หรือโอนขอมูลไปตางประเทศตามวัตถุประสงคที่กำหนดเทานั้น เชน การจัดทำขอตกลงกับนักศึกษาในกรณีที่เปนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนในตางประเทศ

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคล
เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 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) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เกี่ยวของ และเทาที่จำเปนตามวัตถุประสงค
ของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization)
(4) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน ในกรณีที่
จำเปน (Accuracy)
(5) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จำเปน (Storage Limitation)
(6) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่
เหมาะสม (Integrity and Confidentiality)

10

ระยะเวลาการเก็บรักษา
ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเก็บขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย
หลังจากที่นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยหรือสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองทำการเก็บขอมูลสวนบุคคลบางสวน
ของนักศึกษาแบบถาวรเพื่อทำการวิเคราะหเชิงสถิติและวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ และเพื่อใชยืนยันการสำเร็จ
การศึกษาและ ระยะเวลาที่ทำการศึกษา

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงชองทาง และการอำนวย
ความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลมีดังตอไปนี้
(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการ
ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรบั ความยินยอม (Right of Access) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของ
ขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูหัวขอ “วิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา”
(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่
สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณที่ทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล
ในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to Data
Portability) ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถใชสิทธิในการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังองคกรอื่นไดโดยรายละเอียด
เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยใหชองทางและการอำนวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูที่หัวขอ “วิธีการขอ
สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น”
(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) สำหรับชองทาง
และการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูที่หัวขอ “วิธีการขอการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช
ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา”
(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปน
เจาของขอมูลได (Right to Erasure) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิ
ใหดูที่หัวขอ “วิธีการขอใหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของได”
(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอยางการใชสิทธิ เชน กรณีที่
พบขอโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา หรือกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยไมมีความจำเปนตองใชขอมูล
สวนบุคคลของนักศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูล สำหรับชองทางและการ
อำนวยความ สะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดำเนินการผานระบบแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล
(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
(Right to Rectification) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูหัวขอ
“การทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปน ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด”
ทั้งนี้ การใชสิทธิขางตนใหเปนไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูล
สวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย
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การทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีกระบวนการที่ทำใหเกิดความมั่นใจวา
ขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิด
ความเขาใจผิด ในกรณีที่นักศึกษาพบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมถูกตอง โปรดแจงบุคลากรดานการศึกษาเพื่อดำเนินการ
หรือ แจ งผ า น “ระบบแจ งเหตุ ล ะเมิ ด ข อ มู ล ส วนบุ ค คล” พรอ มระบุ แ หล งที่ ม าของความไม ส อดคล อ งดั งกล าว เพื่ อ ให ท าง
มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาใหถูกตองและเปนปจจุบัน ทั้งนี้ หากนักศึกษาตองการปรับปรุงขอมูล
สวนบุคคลของตนเอง ซึ่งไมเกี่ยวของกับกรณีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล เชน ตองการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ที่อยู เปนตน
สามารถดำเนินการตามกระบวนการที่หนวยงานที่เกี่ยวของกำหนดไวไดตามปกติ

วิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา
จากที่ระบุขางตน นักศึกษามีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย
หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความยินยอม มหาวิทยาลัยไดจัดชองทางใหนักศึกษาแจงบุคลากร
ดานการศึ กษาเพื่ อ ดำเนิ น การผ าน “ระบบแจงเหตุ ละเมิ ดข อมู ล สวนบุ ค คล” ทั้ งนี้ ผู ยื่น คำรองตอ งแจงชวงเวลาที่ ต องการ
ตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของ
เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถาการปฏิบัตินี้ไมสอดคลองตามฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไป ยัง
ผูขอสิทธิ พรอมทั้งแจงระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจำเปนตองมีคาใชจายในการดำเนินการ

วิธีการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่น
ในกรณีที่ตองการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังองคกรอื่น ใหนักศึกษาทำคำรองไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการศึกษาเพื่อยื่นคำรอง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดเตรียมระบบสวนหนึ่งสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับ
นักศึกษาในการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังองคกรอื่น อาทิ Digital Transcript

วิธีการขอการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช ประมวผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เทาที่จำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวย
กฎหมายและสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยใชฐานความยินยอมใน
การเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล นักศึกษาจะไดรับทราบเหตุผลในการจัดเก็บขอมูลดังกลาวและ
นักศึกษาสามารถเลือกการคัดคานเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดโดยไมกระทบตอการ
บริการหรือการดำเนินการหลักดังกลาว นอกจากนี้ในกรณีที่นักศึกษาไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือ
เป ดเผยขอ มูลสวนบุคคลแลว นั กศึกษามีสิท ธิยกเลิกความยินยอมดังกลาว ซึ่งการยกเลิกจะตองไมมีผลกระทบตอฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data)
ทั้งนี้ ในกรณีที่การขอความยินยอมทำผานระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกลาวสามารถทำไดผานระบบที่เขาใชงานเชนกัน
แตในกรณีที่นักศึกษาไดใหความยินยอมผานเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมตองทำผานหนวยงานที่ไดใหความ
ยินยอมดังกลาว แตถาพบวาการดำเนิ นการดังกลาวไมส อดคลองกับพระราชบัญ ญั ติคุ มครองขอมู ลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยไดจัดชองทางในการติดตอ โดยใหนักศึกษาแจงบุคลากรดานการศึกษาเพื่อดำเนินการผาน “ระบบแจงเหตุละเมิด
ขอมูลสวนบุคคล” ทั้งนี้ ผูยื่นคำรองตองแจงเหตุการณ ที่ตองการตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ
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มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุ คคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน และ
มหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไปยังผูขอสิทธิ

วิธีการขอใหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของได
มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่จำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวย
กฎหมายและสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กรณีที่นักศึกษามีความตองการใชสิทธิขอให
ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของไดโดยไมกระทบ ตอการบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บ
รวบรวม ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูล ทางมหาวิทยาลัยไดจัดชองทางการติดตอประสานงาน โดยใหนักศึกษาแจงผาน
บุคลากรดานการศึกษาเพื่อดำเนินการผาน “ระบบแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล” ทั้งนี้ ผูยื่นคำรองตองแจงเหตุผลของการ
ขอใหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของ มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาว
ขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน และมหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไปยังผูขอสิทธิ

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศศวามเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน
ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับขอมูลความเปนสวนตัวของนักศึกษา และในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
สวนบุคคลไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดบนหนา Website : https://hcu.ac.th รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เกี่ยวกับ
ขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือ
เพิ่มเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer:
DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th

