
 

 

 

 

 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของบุคลากร และเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรไดรับความคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทำประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากรฉบับน้ีข้ึน เพ่ือแจงใหทราบถึงรายละเอียดท่ี

เก่ียวของกับการเก็บรวบรวม การใช การประมวลผล และการเปดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลายขอมูลสวนบุคคลของ

บุคลากร ท้ังชองทางออนไลน และชองทางอ่ืน ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลน้ีใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากบุคลากรโดยตรง และขอมูลสวน

บุคคลท่ีไดรับจากบุคคลหรอืหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหบุคลากรรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอาน

และทำความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดำเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะแจงประกาศ

ความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมไปยัง E-mail ของบุคลากรและในชองทางอ่ืนท่ีบุคลากรสามารถเขาถึงได เชน  

บนหนา Website https://hcu.ac.th หรือ https://hcupersonnel.hcu.ac.th/ เปนตน 
 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนบุคคลน้ันได ไมวาทางตรงหรือทางออม  

ซึ่งอาจรวมถึงช่ือของบุคลากร หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศท่ีอาจรวมกันแลว

สามารถระบุถึงบุคลากรได ขอมูลและสารสนเทศน้ีอาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ 
 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังน้ีผูควบคุมขอมูล สวนบุคคลมี

หนาท่ีแจงใหบุคลากรทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน 

ขอมูลใดท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทำไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการ

แบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

(1) ขอมูลเก่ียวกับตัวของบุคลากร เชน ช่ือ นามสกุล ลายมือช่ือ วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส รูปถาย หรือขอมูล

ท่ีเก่ียวของ 

(2) ขอมูลในการติดตอกับบุคลากร เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

(3) ขอมูลเก่ียวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรท่ีมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามขอบังคับ และระเบียบการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลเก่ียวกับคูสมรส ขอมูลเก่ียวกับบุตร ขอมูลเก่ียวกับบิดามารดา ผูรับผลประโยชน 

ท้ังน้ี กอนการใหขอมูลกับมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรแจงประกาศความเปนสวนตัวน้ีใหสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแล

ของผูสมัครงานดังกลาวทราบดวย 

(4) ขอมูลท่ีจำเปนสำหรับการรายงานหนวยงานท่ีกำกับดูแล 

(5) ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน เงินได เงินหกั ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การ
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กูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

(6) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประกันสังคม การคุมครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนท่ีบุคลากรไดรับหรือ

มีสิทธิท่ีจะไดรับตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(7) ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบัติงาน ผลการเลื่อน

เงินเดือน รางวัลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเชิดชูเกียรติ การเขาประชุม หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

(8) ขอมลูท่ีรวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอ่ืน ๆ เชน ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท่ีถูกบันทึก

ท่ีอาจมีการถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน 

(9) ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแลสิทธิประโยชน สวัสดิการ การวิเคราะห และการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวหลังพนสภาพการเปนบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ 

(10) ขอมูลท่ีเก่ียวกับการรองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

(11) ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบุคลากร เชน ระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการทำงาน

อยางถูกตองตามกฎหมาย คุณสมบัติดานวิชาชีพ ความสามารถทางดานภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ ขอมูลจากการอางอิงท่ี

บุคลากรไดใหแกมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลท่ีไดจากสถาบัน/สมาคมท่ีมหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบ 

(12) สำเนาเอกสารท่ีสามารถใชเพ่ือระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผูคํ้าประกันของบุคลากร เชน เลขประจำตัว

ประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีออกใหโดยหนวยงานของรัฐ หรือทะเบียนราษฎร 

(13) ขอมูลเก่ียวกับประสบการณทำงานและขอมูลเก่ียวกับการจางงานในอดีต เชน ตำแหนงงาน รายละเอียด ของนายจาง 

เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการท่ีไดรับ 

(14) สถานภาพทางการทหาร 

(15) ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากร เชน นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถ

ในการทำงานรวมกับผูอ่ืน ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองคกร ซึ่งอาจไดมาจากการสังเกตวิเคราะห และประมวลผล

ขอมูลของมหาวิทยาลัยในระหวางการปฏิบัติงานหรือเขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

(17) รายละเอียดของผูท่ีสามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

(18) ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ 

(19) ขอมูลเก่ียวกับโรคและการเจ็บปวย ขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุ ท้ังในกรณีท่ีบุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางาน หรืออัน

เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอ่ืน ๆ 

(20) บันทึกการเขาออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย 

(21) ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระบบงาน เว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบอีเมล เพ่ือให

สอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(22) ขอมูลท่ีบุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบแอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสาร

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวของบุคลากรและสมาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือนำมาใชประโยชนในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากร เชน ขอมูลศาสนา ขอมูลสุขภาพ และ

จำเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับขอมูลการพิสูจนความผิด ทางกฎหมาย และขอมูลความพิการของ

บุคลากรเพ่ือประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล หากมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

จากเอกสารท่ีเก่ียวของจากบุคลากรและผูเก่ียวของ จะถือวาบุคลากรยินยอมใหมหาวิทยาลัยจัดเก็บ รวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ี
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มีความออนไหว ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยจะไมนำขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหวไปใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีแจงไวใน

ประกาศฉบับน้ี และจะมีการควบคุมการเขาถึง และแบงปนขอมูลท่ีมีความออนไหวอยางระมัดระวังกับผูท่ีเก่ียวของเทาน้ัน และ

จะคืนขอมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมายใหแกเจาของขอมูลเมื่อดำเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเสร็จสิ้น รวมถึง

กรณีท่ีตองใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใชขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมให

ขอมูลดังกลาว เพ่ือให บุคลากรสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเปนได 
 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยไดรับและสงตอใหหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

มหาวิทยาลัยไดทำงานรวมกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการระบุตอไปน้ีอาจมีการ

จัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับบุคลากรทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทำงานดวย 

ไดแก 

• มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาตาม

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

สวนบุคคลของผูสนใจเขาศึกษา ใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยและนวัตกรรม ตามท่ีกำหนด 

• มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับหนวยงานท่ีใหทุน

สนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจหลัก ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ท้ังในและตางประเทศ 

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

• ในบางกรณีท่ีบุคลากรอาจตองไปเขารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวางท่ีเปนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญากอน โดยมหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการดำเนินการในการรับและสง

ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรกับสถานทูตหรือตางประเทศ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมแสดงในหัวขอการสงหรือโอนขอมูล

สวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

• มหาวิทยาลัยทำงานรวมกับสถาบันการเงินซึ่งจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชทำบัตรบุคลากร การจาย

เงินเดือน การจัดสวัสดิการเงินกูตาง ๆ การทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสงมอบขอมูล สวนบุคคลของบุคลากร

และสงกลับเพ่ือยืนยันสถานะการทำธุรกรรม การใชงานแอปพลิเคชันดานทรัพยากรบุคคลท่ีพัฒนาข้ึน ซึ่งจำเปนตองมี

การสงและรับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร รวมถึงการทำ Promotion ตาง ๆ อาจมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคล

ของบุคลากรซึ่งตองผานการยินยอมของบุคลากร 

• มหาวิทยาลัยจำเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ถามีกรณีท่ีมีการตรวจสอบเพ่ือประโยชน

ในการพิจารณา 

• มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับหนวยงานท่ีบุคลากร

สมัครเขาทำงาน ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน 

• มหาวิทยาลัยอาจตองแลกเปลี่ยนหรือใหขอมูลผูทรงคุณวุฒิเพ่ืออานและประเมินผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรกับ

สถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือประโยชนทางวิชาการ 

• มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองเปดเผยและแบงปนขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรแกหนวยงานภาครัฐ และเอกชนท่ี

เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน ผูใหบริการพัฒนาระบบ 

สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล บริษัทเอกชนท่ีรวมดำเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เปนตน 

• เพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพ่ือคุมครองอุบัติเหตุ และประกัน

สุขภาพของบุคลากร จึงจำเปนตองมีการประสานกับบริษัทประกันภัยในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร

เพ่ือใชในการคุมครองสิทธิ 
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• มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสวนราชการตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน สำนักงาน

ประกันสังคม กรมสรรพากร เปนตน 

• มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองสงขอมูลพิสูจนความผิดวาดวยธุรกรรมหรือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอรแกผูให

บริการสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจะกำหนดใหผูท่ีไดรับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของบุคลากรอยางเหมาะสม และประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลดังกลาวเทาท่ีจำเปนเทาน้ัน และดำเนินการเพ่ือปองกันไมใหใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิ

ชอบ 
 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค ขอบเขต และใชวิธีการท่ีชอบดวย

กฎหมาย โปรงใส และเปนธรรม โดยจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรตามความจำเปน และเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลท่ีบุคลากรไดใหไวกับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคตามตารางท่ีระบุตอไปน้ี 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

1. เพ่ือใชในการดำเนินการตามคำขอของ 

บุคลากรกอนเขาทำสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตาม 

สัญญาซึ่งบุคลากรเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลยั 

เชน จัดทำสัญญาจางงาน ขอตกลง การปฏิบัติ 

ตามสญัญาจางงาน การปฏิบัตติามขอบังคับ และ

ระเบียบการบรหิารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัย 

จรรยาบรรณ การมอบหมายให ปฏิบัติงาน การ

โอนยายบุคลากร การพัฒนา บุคลากร การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การ พิจารณา

ตำแหนงงานและคาตอบแทน การ บริหารและ

การดูแลเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัยของ

บุคลากร 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผย 

การปฏิบัตติามสัญญา 

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญตัิ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  

และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พระราชบัญญัติ เงินทดแทน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผย 

การปฏิบัตติามกฎหมายของผูควบคุม

ขอมูลสวนบุคคล 

3. เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ 

มหาวิทยาลยั หรือของบุคคลอ่ืน เชน การบริหาร 

จัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษาวิเคราะหและ 

การบริหารอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร การ 

จัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การจดัสวัสดิการ 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผย 

การปฏิบัตติามสัญญาและการจำเปน 

เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ 

ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลหรือของบุคคล 

หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

ดานการประกันภยั และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของ 

บุคลากร เชน สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนย 

กีฬา สถานท่ีออกกำลังกาย การดำเนินการเรื่อง 

กิจกรรมบุคลากร การบรหิารดานการเงินและ 

งบประมาณ การตดิตอภายใน การติดตอกับ 

บุคคลภายนอก การดำเนินการตาง ๆ ทาง 

ทะเบียน การมอบอำนาจ การจดัทำหนังสือ

รับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพรแกสาธารณะ 

การจัดทำรายงาน การสงขอมูลใหหนวยงาน 

ราชการ/หนวยงานกำกับดูแล การยืนยันตัวตน 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีไดรับ 

จากบุคลากร การวิเคราะหและจดัทำฐานขอมูล 

เก่ียวกับประวัติการทำงาน การติดตอสงขาวสาร 

และประชาสัมพันธ การปรับปรุงสภาพแวดลอม 

ในการทำงาน การจัดใหมสีิ่งอำนวยความสะดวก 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 

การสรางบัญชีผูใชงาน การระบุตัวตนเพ่ือเขาใช 

ระบบงาน และการเขาถึงระบบสารสนเทศ การ

รักษาความปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุและ 

อาชญากรรม การตรวจสอบและจดัการเก่ียวกับ 

ขอรองเรียน รองทุกข และการทุจริต คดีหรือขอ 

พิพาทตาง ๆ เปนตน การดูแลบุคลากรหลังพน 

สภาพการเปนบุคลากร และสมาชิกในครอบครัว 

4. เพ่ือการสืบคนขอมลูในกระบวนการ 

บริหารงานบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม  

ใช ประมวลผล หรือเปดเผย 

และกรณีเปนการสืบคนขอมูลท่ี

มีความออนไหว มหาวิทยาลยั

จะกำหนดสิทธิในการเขาถึง 

และแบงปนขอมูลท่ีมีความ

ออนไหวอยางระมดัระวัง 

การปฏิบัตติามสัญญา 

5. เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย 

หรือสุขภาพของบุคลากรหรือบุคคล อ่ืน เชน การ

ติดตอในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม และปองกัน

โรคตดิตอ 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอ ประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บ รวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผยและ

การปองกันหรือระงับอันตราย ตอชีวิต 

รางกาย หรือสุขภาพ ของบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความ

ออนไหว 

6. เพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีในการดำเนินภารกิจ เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะของมหาวิทยาลัย หรือปฏิบัติ

หนาท่ีในการใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบให 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอ ประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บ รวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผย 

การปฏิบัตติามสัญญาและการจำเปนเพ่ือ

ประโยชนโดยชอบ ดวยกฎหมายของ 

ผูควบคุมขอมลูสวนบุคคลหรือของบุคคล 

หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคล 

7. เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามความยินยอมท่ี 

บุคลากรไดใหไวในแตละคราว 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน

หัวขอ ประเภทของขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีการเก็บ รวบรวม ใช 

ประมวลผล หรือเปดเผย 

การใชฐานความยินยอมโดยชัดแจง 

8. เพ่ือเก็บบันทึกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

(Log File) 

ช่ือผูใชงานในการ login ระบบ

รับสมคัรงานออนไลน 

การปฏิบัตติามกฎหมายของผูควบคุม 

ขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัต ิ

วาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

 

การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากรอาจจำเปนตองมีการสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ มหาวิทยาลัย 

จะดำเนินการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลของบุคลากรจะมีการสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของ ในกรณีประเทศท่ีตองมีการรับโอนยาย มีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพอหรือ 

ไมสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศไทย มหาวิทยาลัยจะทำขอตกลงกับบุคลากรเพ่ือขอสงหรือโอน

ขอมูลไปตางประเทศตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดเทาน้ัน เชน การจัดทำขอตกลงกับบุคลากรในกรณีท่ีเปนบุคลากรอาจตองเขา

รวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย ศึกษาดูงาน หรือการตรวจสอบคุณวุฒิ ณ ตางประเทศ 
 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 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 และเทาท่ีจำเปนตาม

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

(4) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองและดำเนินการใหขอมูลเปนปจจุบัน ในกรณีท่ี

จำเปน (Accuracy) 

(5) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาท่ีจำเปน (Storage Limitation) 



7 

 

(6) เปนการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความน้ันคงปลอดภัยของขอมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

มหาวิทยาลัยเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวไวตลอดระยะเวลาท่ีเปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และจำเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวตอไปอีก แมจะสิ้นสุดสถานภาพการ

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแลว เพ่ือประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลและประโยชนในการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชนแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจำเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก  

 (1.1) ขอมูลเก่ียวกับตัวของบุคลากร เชน ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส รูปถาย หรือขอมูล

ท่ีเก่ียวของ  

 (1.2) ขอมูลในการติดตอกับบุคลากร เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 (1.3) ขอมูลเก่ียวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรท่ีมีสิทธิไดรับสวัสดิการตามขอบังคับและ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  

 (1.4) ขอมูลท่ีจำเปนสำหรับการรายงานหนวยงานท่ีกำกับดูแลขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลคาจาง เงินเดือน รายได 

ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 (1.5) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการประกันสังคม การคุมครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนท่ี

บุคลากรไดรับหรือมีสิทธิท่ีจะไดรับตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย  

 (1.6) ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ ผลการปฏิบัติงาน 

การเขาประชุม หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ  

 (1.7) ขอมูลท่ีเก่ียวกับการรองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

 (1.8) ขอมูลท่ีรวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแล

สิทธิประโยชนสวัสดิการ การวิเคราะหและการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรหลังพนสภาพการเปนบุคลากร 

และการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ  

(2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังครบอายุเกษียณแลว 10 ป ไดแก ขอมูลเก่ียวกับ

การศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ สำเนาเอกสารท่ีสามารถใชเพ่ือระบุตัวตน ของบุคลากร ขอมูลเก่ียวกับ

ประสบการณทำงานและขอมูลเก่ียวกับการจางงานในอดีต (กอนบรรจเุปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย) สถานภาพทางการทหาร 

ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากรไดมาจากการสังเกตและวิเคราะหของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของผูท่ีสามารถติดตอไดใน

กรณีฉุกเฉิน ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ ขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุ รายงาน

การปฏิบัติงาน การทำงานลวงเวลา การขาดและลางาน ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ ขอมูลท่ีบุคลากร

เลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบแอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงชองทาง และการ

อำนวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล มีดังตอไปน้ี 

(1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึง

การไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) 
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(2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทำใหขอมูลสวนบุคคลน้ันอยูในรูปแบบ

ท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทำงานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูล

สวนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทำไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทำได (Right to Data 

Portability) 

(3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 

(4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปน

เจาของขอมูลได (Right to Erasure) 

(5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

(6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดำเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

(Right to Rectification) 

มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของบุคลากรในฐานะเจาของขอมูลภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซึ่งบุคลากรสามารถติดตอผูปฏิบัติงาน

ดานทรัพยากรบุคคลในหนวยงานท่ีบุคลากรสังกัดอยู เพ่ือแจงความประสงคขอใชสิทธิของเจาของขอมูลดังกลาวขางตน ท้ังน้ี 

 การใชสิทธิขางตนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูล

สวนบุคคลหรือผูมีอำนาจกระทำแทนไดหากขัดตอกฎหมาย 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศดานความเปนสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 

ในกรณีท่ีบุคลากรมีขอสงสัยหรือคำถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากร และในประกาศฉบับน้ี ไมไดระบุไว 

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา https://hcu.ac.th หรือ https://hcupersonnel.hcu.ac.th/ รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลอืเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

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