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ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มุงมั่นท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของนักศึกษา โดยประกาศ

ความเปนสวนตัวดานขอมูลนักศึกษาน้ี มีสวนเก่ียวของกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลผูสนใจเขาศึกษาระหวางท่ีมีการรับ

สมัครนักศึกษา ซึ่งมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมวิธีการท่ีทางมหาวิทยาลัยโอนยายขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาจากสถานะ 

รับสมัครไปยังสถานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลศิษยเกา ซึ่งมีการระบุรายละเอียดท่ี

มหาวิทยาลัยมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว 

 ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลน้ี ใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากนักศึกษาโดยตรง และขอมูล 

สวนบุคคลท่ีไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหนักศึกษารับทราบภายใน 30 วัน  

โปรดอานและทำความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

 เน้ือหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลน้ี นักศึกษาอาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติม เก่ียวกับ

การใชขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาลงทะเบียน หรือใชบริการตาง ๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัย

ไดใหบริการ นอกจากน้ีนักศึกษาอาจไดรับคำขอใหนักศึกษาใหคำยินยอมกับมหาวิทยาลยัเพ่ือดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล

ของนักศึกษาในบางประเด็นในกรณีดังกลาว นักศึกษามีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ไดโดยจะไมกระทบ

ตอการใหบริการหลักตาง ๆ ตอนักศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะมีการแจง

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

นักศึกษาสามารถเขาถึงได เชน E-mail เปนตน 
 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนของบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม 

ซึ่งอาจรวมถึงช่ือของนักศึกษา หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วัน เดอืน ปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลว

สามารถระบุถึงนักศึกษาได ขอมูลและสารสนเทศน้ีอาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ  
 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ี ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี

หนาท่ีแจงใหนักศึกษาทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บ รวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน 

ขอมูลอะไรท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับใด ทำไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบงปน

ขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหนักศึกษาทราบในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ 

มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลดังตอไปน้ี ระหวางท่ีมีการสมัครเขาศึกษากับมหาวิทยาลัยและเพ่ิมเติมระหวาง 

การลงทะเบียนเพ่ือเปนนักศึกษา และระหวางท่ีมีสถานะเปนนักศึกษา ท้ังน้ี ขอมูลและสารสนเทศท่ีมีการระบุตอไปน้ี สวนใหญ

จะจัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน แตมีบางประเภทอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณและอาจไมจัดเก็บกับนักศึกษา    

ทุกคน 

ตัวอยางขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ ไดแก 

รหัสนักศึกษา 

ช่ือ นามสกุล 

วัน เดือน ป เกิด 

เลขประจำตัวประชาชน หรือ Passport 

เพศ 

สัญชาต ิ

ประเทศ 

ขอมูลการติดตอ เชน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได Email โทรศัพท ตำแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร  

คุณสมบัติการศึกษาแรกเขา เชน ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบ 

รายวิชา หนังสือรับรอง 

ศาสนา* 

ขอมูลเก่ียวของกับสุขภาพ* เชน กรุปเลือด การแพยา รวมท้ังขอมูลท่ีตองจัดเก็บเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรค เชน 

C0VID-19 ซึ่งจะมีการจัดเก็บในสถานการณเฉพาะ  

ขอมูลความพิการ* 

สถานะนักศึกษา เชน การรับเขาศกึษา การลาพักการศึกษา การพนสภาพ 

ขอมูลครอบครัว เชน จำนวนพ่ีนอง บุตรคนท่ี ช่ือบิดา ช่ือมารดา ช่ือผูปกครอง สถานท่ีทำงาน ชวงเงินเดือน  

ภาพถายของนักศึกษา 

ขอมูลการลงทะเบียนการเขารวมกิจกรรม ใบรับรองการเขารวมกิจกรรม 

ทักษะและความชำนาญทางภาษาอังกฤษ ทางสารสนเทศ และอ่ืนๆ 

ความเช่ียวชาญ 

ขอมูลประสบการณทำงานกอนเขาศึกษาและระหวางท่ีทำการศึกษา 

ขอมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษา หลักสูตรท่ีทำการศึกษาและลงทะเบียน เชน หลักสตูรท่ีเรียน รายวิชาท่ีลงทะเบียน  

รางวัลท่ีไดรับ ขอมูลอาจารยท่ีปรกึษา 

ขอมูลการวัดและประเมินผลการศกึษา เชน เกรดและคะแนนสอบ ผลงานและรายงาน 

ขอมูลการลงทะเบียนและการชำระเงิน 

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะกับสถานะของนักศึกษาระหวางท่ีทำการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ขอมูลทางวินัยท่ีเก่ียวกับนักศึกษา* 

ขอมูลท่ีเก่ียวของทางกฎหมาย เชน การบันทึก Log การใชงานทางดานสารสนเทศ 
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ขอมูลการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับทางนักศึกษา* 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพิสูจนความผิดตามกฎหมาย หรือการดำเนินคดี หรือการกระทำผิดตามกฎหมาย * 

ในระหวางท่ีเปนนักศึกษา มหาวิทยาลัยอาจมีการอัดภาพและเสียงระหวางท่ีมีการเรียนการสอนผานระบบ Online ตางๆ 

รวมถึงอาจมีการนำภาพและเสียงมาใชในการนำเสนอซ้ำ 

ภาพถายและวิดีโอท่ีอาจมีการถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการวัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม 

ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการวัดเก็บภาพถายหรือวิดโีอจากกลอง CCTV เพ่ือปองกันความปลอดภัย 

 ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการระบุขางตนท่ีมีการระบุเครื่องหมาย * ไวหลังขอมูลสวนบุคคลดังกลาว เปนขอมูลสวนบุคคลท่ีมี

ความออนไหว มหาวิทยาลัยจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวังกับผูท่ีเก่ียวของเทาน้ัน รวมถึงกรณีท่ี

ตองใหความยินยอม ทางมหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใชขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมได

ขอมูลดังกลาว เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนได  

ในบางสถานการณ มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการใชขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับขอมูลการพิสูจน

ความผิดทางกฎหมาย ขอมูลดังกลาวจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวัง ในกรณีท่ีทางมหาวิทยาลัย

จะตองมีการใชขอมูลเพ่ือจุดประสงคดังกลาว ทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหนักศึกษาทราบเปนการสวนตัวเก่ียวกับการตองใช

ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยไดทำงานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการระบุตอไปน้ี อาจมีการ

จัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทำงานดวย

ไดแก 

• หนวยงานใหทุนการศึกษาหรือหนวยงานภายนอกท่ีใหทุนการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เชน กยศ. หรือ หนวยงานจาก

ภายนอก เชน บริษัทหรือสมาคมตาง ๆ ท้ังน้ี นักศึกษาเปนผูสมัครทุนการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปน

ผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

• ทปอ. ทางมหาวิทยาลัยอาจไดขอมูลสวนบุคคลนักศึกษา รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับผลการเรียน และผลสอบของนักศึกษา 

ผานกระบวนการรับสมัคร เชน TCAS และตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปกับ ทปอ. ในกรณีท่ีนักศึกษาผาน

การคัดเลือกซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะทำการแจงการไดรับขอมูลสวนบุคคลใหนักศึกษาทราบระหวางกระบวนการ 

รับสมัคร หรือผานกระบวนการสมัคร เขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

• มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตาม

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

สวนบุคคลของนักศึกษาใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยและนวัตกรรม ตามท่ีกำหนด 

• มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเปนตองมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษากอนหนาของนักศึกษา หรือหลักฐานการทำงาน

ของนักศึกษา หรือเอกสาร Recommendation ของนักศึกษาท่ีใชในการสมัครเขาศึกษา ซึ่งจำเปนตองมีการสงและรับ

ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากับหนวยงานดังกลาว 

• มหาวิทยาลัยมีการทำงานรวมกับสถาบันการเงิน ซึ่งจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคล เพ่ือใชทำบัตรนักศึกษา การทำ
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ธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสงมอบขอมูลสวนบุคคลนักศึกษา และสงกลับเพ่ือยืนยันสถานะการทำธุรกรรม และ

จำเปนตองมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา รวมถึงการทำ Promotion ตาง ๆ อาจมีการสงและรับขอมูล

สวนบุคคลของนักศึกษาซึ่งตองผานการยินยอมของนักศึกษา 

• มหาวิทยาลัยอาจมีการพัฒนาทักษะและสอบประมวลผลนักศึกษารวมกับหนวยงานภายนอก หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

หรือหนวยงานท่ีใหทุนในการพัฒนาทักษะนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญาในการเขารวมของนักศึกษา และ

มหาวิทยาสัยอาจตองมีการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากับหนวยงานหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีใหการ

พัฒนาทักษะ และสอบประมวลผล หรือใหทุนรวมในการดำเนินการดังกลาว 

• สำหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารยพิเศษในการชวยสอน ซึ่งจำเปนตองมีการสงและรับขอมูล

สวนบุคคลของนักศึกษาสำหรับใชในการพัฒนาการเรียนรูและประมวลผลการศึกษา 

• หนวยงานท่ีนักศึกษาสมัครเขาทำงาน ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงาน 

ในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตามท่ีนักศึกษารองขอ 

• ในบางกรณีท่ีนักศึกษาอาจตองไปเขารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวางท่ีเปนนักศึกษา 

ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญากอน โดยทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการดำเนินการในการรับและสงขอมูลสวน

บุคคลของนักศึกษากับสถานทูตหรือตางประเทศ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในหวขอ การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ไปกับตางประเทศ 

• สำหรับการใหบริการทางสุขภาพจิต ในกรณีท่ีนักศึกษาใหการยินยอมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการในการรับและสงขอมูล

สวนบุคคลของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถรับบริการได 

• มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผานระบบออนไลน ท้ังน้ีตองมีการรับและสงขอมูล

สวนบุคคลของนักศึกษาเพ่ือติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

• เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพ่ือคุมครองอุบัติเหตุและประกัน

สุขภาพของนักศึกษา จึงจำเปนตองมีการประสานกับบริษัทประกันภัยในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

เพ่ือใชในการคุมครองสิทธิ 

• ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสวนราชการตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน ขอมูล

พิสูจนความผิดธุรกรรมหรือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร เปนตน รวมถึงอาจจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคล

ใหกับสภาวิชาชีพหรือองคการควบคุมการประกอบวิชาชีพ เชน  สภาเทคนิคการแพทย สภากายภาพบำบัด สภาการ

พยาบาล สภาการแพทยแผนจีน เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ สภาการบัญชี เปนตน 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจดัทำขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรกัษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตน

ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปิดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 โดยภาพรวม มหาวิทยาสัยใชขอมลูสวนบุคคลในการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตามตารางท่ีระบุตอไปน้ี 

รวมถึงฐานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลยัใชในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
  

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

1. การดำเนินการในการสมัครเขามาเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใช

ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาในการ 

• สมัครเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

• ประสานงานกับสวนงานและหลักสูตร 

• สื่อสารกับนักศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสมัคร

เขาเปนนักศึกษา 

• ถายโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศกึษาจาก

กระบวนการรับสมัคร (อางอิงประกาศความ

เปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล 

ของผูสนใจเขาศึกษา) 

• รายงานสรุปใหกับ TCAS และ 

กระทรวง อว. 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับนักศึกษาเมื่อ

นักศึกษาสมัครเขามาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลยั  

การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการขอมลูสวนบุคคล

บนฐานการปฏบัิติหนาท่ีในการดำเนินการ

ภารกิจเพ่ือประโยชน (Public Task)  

ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตามมาตรา 8 

แหงพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศกึษา

เอกชน พ.ศ. 2546 

การปฏิบัติตามกฎหมาย  

มหาวิทยาลยัจำเปนตองปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

• วางแผนสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม  

เชน ศาสนา  

• การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 

• จัดวางแผนการบริการความพิการ 

• ขอมูลเก่ียวของกับสุขภาพ เชน การแพยา 

ขอมูลท่ีตองจัดเก็บเพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของโรค 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

ประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ  

เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชน

ของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) เชน ขอมูลศาสนา 

ประวัติอาชญากรรม 

2. การสงมอบและจัดการดานการศึกษา 

ทางมหาวิทยาลัยใชขอมูลสวนบุคคลของ

นักศึกษาในการ 

• อำนวยความสะดวกดานการศึกษา 

• บันทึกรายละเอียดของการศึกษา เชน 

หลักสตูร ช้ันป 

• บันทึกภาพหรือเสียงระหวางท่ีมีการจัดการ

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับนักศึกษา  

เมื่อนักศึกษาสมคัรเขามาเปนนักศกึษา 

ของมหาวิทยาลัย และในบางกรณมีีการทำ

สัญญาระหวางการทำกิจกรรมตาง ๆ  

การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 



6 

 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

เรียนการสอนแบบออนไลน 

• สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เชน เกรด  

ผลสอบ 

• การฝกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการฝกงาน 

    การสื่อสารกับนักศึกษาท้ังรูปแบบทางการ

และไมทางการ เชน email SMS และอ่ืน ๆ 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

ในบางกรณีอาจมีการจดัเก็บขอมูลสวนบุคคล 

ท่ีออนไหว และขอมลูการพิสจูนความผิดทาง

กฎหมาย 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

มหาวิทยาลยัจำเปนตองปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระทำความผิด

ตาง ๆ เชน กรณีท่ีอยูในระหวางการตัดสิน

ของศาล เปนตน 

3. บริหารจัดการทรัพยากรและเสริมสราง

ประสบการณใหกบันักศึกษา  

มหาวิทยาลยัมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล 

และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา เชน 

• จัดการทรัพยากร เชน การเขาถึงและใช

ระบบสารสนเทศ Email โปรแกรม

คอมพิวเตอรหองสมุด คอมพิวเตอร หอพัก

นักศึกษา 

• สนับสนุนการจดักิจกรรมและพัฒนาทักษะ

ของนักศกึษา เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 

• ดำเนินการดานสวัสดิการและประกันของ

นักศึกษา 

• ดำเนินการดานการประกันคณุภาพ

การศึกษา 

• การติดตามเชิงกฎหมาย เชน การ เก็บ Log 

ในการใชบริการ Internet 

• ดำเนินการดานความปลอดภัย เชน CCTV 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติตามสัญญา  

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับนักศึกษา  

เมื่อนักศึกษาสมคัรเขามาเปนนักศกึษาของ

มหาวิทยาลยั และในบางกรณีมีการทำ

สัญญาระหวางการทำกิจกรรมตางๆ 

การจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

และการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนนิการ

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของ 

ผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการขอมลูสวนบุคคล

บนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการ

ภารกิจเพ่ือประโยชน (Public Task) ท่ี 

เช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตามมาตรา 8 

แหงพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศกึษา

เอกชน พ.ศ. 2546 

การปฏิบัติตามกฎหมาย มหาวิทยาลัย

จำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 

2560 

เปนตน 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

• จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ิมเติม 

เพ่ือใหเกิดความเทาเทียม 

เชน ความพิการ 

• บริการดานสุขภาพจิตการเขาถึงและใช

ทรัพยากรโดยใชขอมูลชีวภาพ เชน ใบหนา 

ลายน้ิวมือ 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

ประโยชนสาธารณะท่ีสำคัญ  

เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชน

ของเจาของขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง

กฎหมายควบคุมอาคาร 

การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) เชน การเขาถึงและ

ใชทรัพยากรโดยใชขอมูลชีวภาพ ขอมูล

ความพิการ 

4. การรายงานผลการดำเนินการตามท่ี

กฎหมายกำหนด  

ขอมูลการศึกษาตาม Field และชวงเวลาท่ีท่ี

กำหนดท้ังหมดใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติตามกฎหมาย 

มหาวิทยาลยัจำเปนตองปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ขอมูลความพิการ ตาม Field และ ชวงเวลาท่ีท่ี

กำหนดท้ังหมดใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิวัยและนวัตกรรม 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

มหาวิทยาลยัจำเปนตองปฏิบัติตาม 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของ

สถาบันอุดมศึกษ ตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

(Explicit Consent) 

5. การบริหารจัดการดานคาธรรมเนียมและการ

ใหทุน 

มหาวิทยาลยัเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และ 

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาในการ 

• จัดการคาธรรมเนียมการศึกษา  

• จัดการทุนการศึกษา 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับนักศึกษา เมื่อ

นักศึกษาสมัครหรือไดรับทุนการศกึษา 

การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

การใหทุนการศึกษาในบางกรณี จำเปนตองมีการ

ใหขอมูล เชน ความพิการประกอบการพิจารณา 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

การปฏิบัติตามสัญญา 

มหาวิทยาลยัทำสญัญากับนักศึกษา  

เมื่อนักศึกษาสมคัรหรือไดรับทุนการศึกษา 
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6. การโอนยายฐานขอมูลนักศึกษาไปยัง

ฐานขอมูลศิษยเกา 

ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาจะถูกทำการ

โอนยายขอมูลของนักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษา 

หรือเมื่อเปลี่ยนสถานะจากนักศึกษาปจจุบัน  

โดยสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากหัวขอ 

ระยะเวลาการเก็บรักษา และประกาศความเปน

สวนตัวดานขอมลูสวนบุคคลของศษิยเกา ท้ังน้ี 

มหาวิทยาลยัจะเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลสำหรับ 

• ใชในการยืนยันหลักฐานดานการศกึษา 

• ใชในการติดตอประสานงาน 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

และการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนนิการ

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของ 

ผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ี เช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

7. การประชาสัมพันธหลกัสูตร สวนงาน 

มหาวิทยาลัย 

ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองเก็บรวบรวม ใช 

ประมวลผล และเปดเผยขอมลูสวนบุคคลของ

นักศึกษา ซึ่งอาจเก่ียวของกับภาพ เสียง และ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของ

นักศึกษา เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลยั สวนงาน หลักสูตร หรือกิจกรรม 

ท่ีเขารวมตาง ๆ 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

และการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนนิการ

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของ 

ผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

8. การวิเคราะหและวิจัยเชิงสถาบัน 

ทางมหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บ รวบรวม 

ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

นักศึกษา เพ่ือทำการวิเคราะหเชิงสถิติประกัน

คุณภาพและวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ 

กระบวนการ 

ขอมูลสวนบุคคลท้ังหมด การจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย

กฎหมาย (Legitimate Interest) 

และการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนนิการ

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของ 

ผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
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ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจำเปนตองใชขอมลูสวน

บุคคลท่ีมีความออนไหวเพ่ือทำการวิเคราะหเชิง

สถิติประกันคุณภาพ และวิจัยเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพและกระบวนการ ท้ังน้ีทางมหาวิทยาลัย

จะดำเนินการ เพ่ือไมสามารถระบุตัวตนไดกอน

นำ ขอมูลดงกลาวมาทำการวิเคราะห 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

การปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินการภารกิจ

เพ่ือประโยชนสาธารณะของผูควบคุม 

มหาวิทยาลยัดำเนินการกับขอมลูสวน

บุคคลบนฐานการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ดำเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน (Public 

Task) ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงคตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
 

การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ทางมหาวิทยาลัยไดแสดง Email ของนักศึกษาผานทาง Directory ซึ่ง Directory มีการแสดงใหกับผูใช Internet ซึ่งเปนการ

บริการข้ันพ้ืนฐาน ถานักศึกษารูสึกไมสะดวกกับกรณีดังกลาว สามารถเลือกใช Optouts จาก Directory โดยอาจสงผลกระทบ

ตอความสะดวกในการดำเนินการ 

ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของนักศึกษาอาจจำเปนตองมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ มหาวิทยาลัย 

จะดำเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลของนักศึกษาจะมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ ในกรณี ท่ีประเทศท่ีตองมีการรับโอนยาย มีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพอ 

หรือไมสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะทำขอตกลงกับนักศึกษาเพ่ือขอสง 

หรือโอนขอมูลไปตางประเทศตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดเทาน้ัน เชน การจัดทำขอตกลงกับนักศึกษาในกรณีท่ีเปนนักศึกษา

แลกเปลี่ยนในตางประเทศ  
 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคล 

เมื่อมกีารเก็บรวบรวม 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 หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
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ระยะเวลาการเก็บรักษา 

ทางมหาวิทยาลัยจะทำการเก็บขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

หลังจากท่ีนักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยหรือสำเร็จการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองทำการเก็บขอมูลสวนบุคคลบางสวน

ของนักศึกษาแบบถาวรเพ่ือทำการวิเคราะหเชิงสถิติและวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ และเพ่ือใชยืนยันการสำเร็จ

การศึกษาและ ระยะเวลาท่ีทำการศึกษา 
 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญตัิคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงชองทาง และการอำนวย

ความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลมีดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการ

ไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรบัความยนิยอม (Right of Access) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของ

ขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูหัวขอ “วิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา” 

(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบท่ี

สามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลอ่ืน เมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to Data 

Portability) ท้ังน้ี นักศึกษาสามารถใชสิทธิในการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังองคกรอ่ืนไดโดยรายละเอียด

เพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัยใหชองทางและการอำนวยความสะดวกแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูท่ีหัวขอ “วิธีการขอ

สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน” 

(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) สำหรับชองทาง

และการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูท่ีหัวขอ “วิธีการขอการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา” 

(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปน

เจาของขอมูลได (Right to Erasure) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิ

ใหดูท่ีหัวขอ “วิธีการขอใหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของได”  

(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอยางการใชสิทธิ เชน กรณีท่ี

พบขอโตแยงเก่ียวกับความถูกตองของขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา หรือกรณีท่ีทางมหาวิทยาลัยไมมีความจำเปนตองใชขอมูล

สวนบุคคลของนักศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูล สำหรับชองทางและการ

อำนวยความ สะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดำเนินการผานระบบแจงเหตุละเมิดขอมลูสวนบุคคล 

(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

(Right to Rectification) สำหรับชองทางและการอำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคลในการแจงสิทธิใหดูหัวขอ 

“การทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปน ปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด” 

ท้ังน้ี การใชสิทธิขางตนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูล

สวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย 
 



11 

 

การทำใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีกระบวนการท่ีทำใหเกิดความมั่นใจวา 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิด

ความเขาใจผิด ในกรณีท่ีนักศึกษาพบขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมถูกตอง โปรดแจงบุคลากรดานการศึกษาเพ่ือดำเนินการ

หรือแจงผาน “ระบบแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล” พรอมระบุแหลงท่ีมาของความไมสอดคลองดังกลาว เพ่ือใหทาง

มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาใหถูกตองและเปนปจจุบัน ท้ังน้ี หากนักศึกษาตองการปรับปรุงขอมูล

สวนบุคคลของตนเอง ซึ่งไมเก่ียวของกับกรณีการละเมิดขอมูลสวนบุคคล เชน ตองการขอเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ท่ีอยู เปนตน 

สามารถดำเนินการตามกระบวนการท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของกำหนดไวไดตามปกติ 
 

วิธีการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

จากท่ีระบุขางตน นักศึกษามีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย 

หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม มหาวิทยาลัยไดจัดชองทางใหนักศึกษาแจงบุคลากร

ดานการศึกษาเพ่ือดำเนินการผาน “ระบบแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล” ท้ังน้ี ผูยื่นคำรองตองแจงชวงเวลาท่ีตองการ

ตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของ

เจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถาการปฏิบัติน้ีไมสอดคลองตามฐานทาง

กฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไป ยัง

ผูขอสิทธิ พรอมท้ังแจงระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจำเปนตองมีคาใชจายในการดำเนินการ 
 

วิธีการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืน  

ในกรณีท่ีตองการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังองคกรอ่ืน ใหนักศึกษาทำคำรองไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ดานการศึกษาเพ่ือยื่นคำรอง นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดเตรียมระบบสวนหน่ึงสำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับ

นักศึกษาในการขอสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปยังองคกรอ่ืน อาทิ Digital Transcript 
 

วิธีการขอการคัดคานการเกบ็รวบรวม ใช ประมวผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เทาท่ีจำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวย

กฎหมายและสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยใชฐานความยินยอมใน

การเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล นักศึกษาจะไดรับทราบเหตุผลในการจัดเก็บขอมูลดังกลาวและ

นักศึกษาสามารถเลือกการคัดคานเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดังกลาวไดโดยไมกระทบตอการ

บริการหรือการดำเนินการหลักดังกลาว นอกจากน้ีในกรณีท่ีนักศึกษาไดใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลแลว นักศึกษามีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกลาว ซึ่งการยกเลิกจะตองไมมีผลกระทบตอฐานทาง

กฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data)  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีการขอความยินยอมทำผานระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกลาวสามารถทำไดผานระบบท่ีเขาใชงานเชนกัน 

แตในกรณีท่ีนักศึกษาไดใหความยินยอมผานเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมตองทำผานหนวยงานท่ีไดใหความ

ยินยอมดังกลาว แตถาพบวาการดำเนินการดังกลาวไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยไดจัดชองทางในการติดตอ โดยใหนักศึกษาแจงบุคลากรดานการศึกษาเพ่ือดำเนินการผาน “ระบบแจงเหตุละเมิด

ขอมูลสวนบุคคล” ท้ังน้ี ผูยื่นคำรองตองแจงเหตุการณท่ีตองการตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 
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มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน และ

มหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไปยังผูขอสิทธิ 
 

วิธีการขอใหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของได 

มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาท่ีจำเปนภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวย

กฎหมายและสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กรณีท่ีนักศึกษามีความตองการใชสิทธิขอให

ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของไดโดยไมกระทบ ตอการบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บ

รวบรวม ใช ประมวลผล และเปดเผยขอมูล ทางมหาวิทยาลัยไดจัดชองทางการติดตอประสานงาน โดยใหนักศึกษาแจงผาน

บุคลากรดานการศึกษาเพ่ือดำเนินการผาน “ระบบแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล” ท้ังน้ี ผูยื่นคำรองตองแจงเหตุผลของการ

ขอใหขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของ มหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาการขอใชสิทธิดังกลาว

ขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทน และมหาวิทยาลัยจะทำการติดตอกลับไปยังผูขอสิทธิ 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศศวามเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 

ในกรณีท่ีนักศึกษามีขอสงสัยหรือคำถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัวของนักศึกษา และในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล

สวนบุคคลไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website : https://hcu.ac.th รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับ

ขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือ

เพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: 

DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: DPO-HCU@hcu.ac.th 
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