
 

ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

(Privacy Notice for employees) 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทราบถึงหลักปฏิบัติในการ

เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

๒๕๖๒ โดยมีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้  

๑. ค านิยาม 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

  “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 

๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

  “ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกประเภท รวมถึงผู้ที่มี

ประกาศ ค าสั่ ง  ให้ ปฏิ บั ติ ง านหรื อท าหน้ าที่ ใ นมหาวิ ทยาลั ยทั้ งประ เภทที่ เป็ นบุ คคลหรื อที่ เ ป็ น 

คณะบุคคล  

๒. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีการเก็บรวบรวม 

 มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดข้อมูล 
๑. ข้อมูลระบุตัวตน (Personal 

Data) 
ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด สถานะทางครอบครัว สถานะทาง
ครอบครัว สถานะทางการทหาร จ านวนพี่น้อง หมายเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล
การศึกษา ข้อมูลสัญญาจ้าง อายุราชการ ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ-
นามสกุล ข้อมูลการลาศึกษา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้อมูลการลา ข้อมูลการมาท างาน 
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ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดข้อมูล 
๒. ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 

(Contact Data) 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail เบอรโ์ทรศัพท์ 

๓. ข้อมูลการเงิน (Financial 
Data) 

เงินเดือน ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

๔. ข้อมูลจากการเข้าใช้งานผ่าน 
เว็บไซต์ 

ที่อยู่หมายเลข IP Address ชือ่ผู้ใช้งาน ชนิดของบราวเซอร์ 
ข้อมูล Cookies ข้อมูลระบบปฏิบัติการ 

๕. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 

 เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูล
พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจ าลองใบหน้า ข้อมูล
จ าลองม่านตา ข้อมูลจ าลองลายนิ้วมือ) 

 

 ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว มหาวิทยาลัยจะแจ้งขอความยินยอมจากผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามท่ีก าหนด 

 

๓. แหล่งที่มาของข้อมูล 

3.1 เมื่อเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (Cookies) 

3.2 เมื่อมีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

3.3 เมื่อมีการให้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มใบสมัครหรือแบบฟอร์มอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องของ

มหาวิทยาลัย 

 

๔. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้

วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมาย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามประเภทข้อมูลส่วน

บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามความจ าเป็นเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับ

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังตารางที่ระบุดังต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

๑.เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ที่

อยู่ ครอบครัว การศึกษา เป็นต้น 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลาง ส าหรับ

งานสารสนเทศอ่ืนๆ ของ

มหาวิทยาลัยน าไปใช้ต่อไป 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๒. จัดการข้อมูลการลาของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย อ านวยความ
สะดวกให้บุคลากร งานบุคคล
ประจ าหน่วยงาน ใช้บันทึกการ
ลา ยกเลิการลา ตรวจสอบสิทธิ์
การลาประเภทต่าง ๆ  อ านวย
ความสะดวกในการจัดพิมพ์ใบลา 
ใบยกเลิกการลา สอบถามข้อมูล
การมาท างาน รายงานข้อมูลวัน
ลาสะสมของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ ผ่านระบบได้ และ
สามารถน าไปใช้ประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การเลื่อนข้ันเงินเดือนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

๓. เพ่ือจัดการอัตราก าลัง
ประเภทต่าง ๆ  โดยมีการ
ด าเนินการบันทึกข้อมูล
อัตราก าลัง บริหารอัตราก าลัง 
ปรับปรุงคุณสมบัติอัตราก าลัง 
และน าไปใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง/
โอน/ย้าย อัตราก าลังของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทุก
ประเภทภายในมหาวิทยาลัย มี
รายงานส าหรับตรวจสอบข้อมูล
อัตราก าลัง ณ ปัจจุบัน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๔.เพ่ือบันทึกข้อมูลการพ้นสภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ การลาออก 
การเกษียณอายุ การถึงแก่
กรรม  และการโอนไปหน่วยงาน
ราชการภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๕.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการออก
เลขที่ค าสั่ง โดยสามารถออก
ค าสั่งได้ทั้งค าสั่งหน่วยงาน ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย และค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัย  สามารถระบุ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในค าสั่งเป็น
รายคนได้ และมีการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลงานภายในระบบ HURIS 
ได้แก่ งานภาระงาน และงาน
ทะเบียนประวัติ นอกจากนี้ยังมี
การเชื่อมโยงกับระบบ E-
document ให้ผู้จัดท าค าสั่ง
สามารถท าการเชื่อมโยงค าสั่งกับ
เอกสารค าสั่งได้ มีรายงาน
ส าหรับตรวจสอบรายละเอียด
การออกค าสั่ง 

 ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล 
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๖.เพ่ือจัดการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และค่าจ้างให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและเป็นเครื่องมือ
ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ
หัวหน้างาน/หัวหน้าภาค/ 
ผู้อ านวยการ/คณบดี และ
มหาวิทยาลัย สามารถท างานได้
ตามภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ใช้ในการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้างให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และ
ผู้ที่มาช่วยราชการตามรอบการ
ประเมิน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

๗.เพ่ือเก็บข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหาร เพ่ือจัดท าท าเนียบ
ผู้บริหาร ติดตาม ตรวจสอบการ
ด ารงต าแหน่งตามรอบวาระ และ
มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลงาน
ภายในระบบ HURIS ได้แก่ งาน
ทะเบียนประวัติ งานค าสั่ง งาน
ภาระงาน และการเบิกเงินประจ า
ต าแหน่งบริหาร  ระบบอ านวย
สะดวกให้สามารถพิมพ์รายงานผู้
ด ารงต าแหน่งบริหาร ผ่านระบบ
ได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเกบ็
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๘.เพ่ือจัดการข้อมูลการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ/ การเลื่อน
ระดับต าแหน่งโดยให้ส่วนงานท า
การบันทึกรายละเอียดข้อมูลขอ
ต าแหน่ง พร้อมทั้งผลงานที่ใช้
ประกอบการพิจารณาส่งมายัง 
ส่วนทรัพยากรบุคคล เพ่ือบันทึก
ข้อมูลคณะกรรมการ
พิจารณา  และผลการพิจารณา
การขอต าแหน่ง 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๙.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยเชื่อมต่อ
ระบบงานจากส่วนงานไปยังส่วน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

การคลัง เพ่ือท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอ
มหาวิทยาลัยอนุมัติการเบิกจ่าย
เงินเดือน และน าส่งธนาคารต่าง 
ๆ มีการเชื่อมโยงกับระบบใบเบิก 
นอกจากนี้ในข้อมูลดังกล่าวยังได้
รวมถึงการเบิกเงินอ่ืนๆ ได้แก่ 
เงินประจ าต าแหน่งบริหาร เงิน
ประจ าต าแหน่งวิชาการ เงิน
สาขาขาดแคลน และเงินกองทุน
ต่าง ๆ เป็นต้น และนอกจากนี้ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถ 
ตรวจสอบเงินเดือน และพิมพ์
รายงานเงินเดือนประจ าเดือน 
หรือเรียกว่า สลิปเงินเดือนได้เอง
ผ่านระบบออนไลน์ 

 ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๑๐.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียน
บุตร และสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยภายในระบบจะมี
หน้าจอการตั้งยอดเงิน
งบประมาณ การบันทึกข้อมูล
สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร และ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับงานการเงินระดับ
หน่วยงานบันทึกข้อมูล 
ระบบอ านวยความสะดวกโดย
จัดท ารายงานส าหรับการ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 
 



8 
 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

ตรวจสอบ เพื่อช่วยงานการเงิน
ระดับหน่วยงาน และส่วนการ
คลัง ตรวจสอบตลอดการ
เบิกจ่าย เช่น สรุปยอดการ
เบิกจ่ายรายบุคคล และสรุป
ยอดเงินการเบิกจ่าย ในส่วนงาน 
เป็นต้น 

  

๑๑. เพ่ือบันทึกข้อมูลภาระงาน
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยเป็นไปตามภาระงานทั้ง 6 
ด้านดังนี้  
- ภาระงานด้านงานสอนและ
พัฒนานิสิต  
- ภาระงานด้านการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงานทาง
วิชาการ 
- ภาระงานด้านการบริการ
วิชาการ 
- ภาระงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- ภาระงานด้านการบริหารและ
กรรมการอ่ืนๆ 
- ภาระงานด้านที่นอกเหนือจาก
เกณฑ์ภาระงาน  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๑๒. เพ่ือเก็บข้อมูล ลาศึกษา/ลา
ฝึกอบรม/ลาแพทย์ประจ าบ้าน 
และทุนต่าง ๆ ของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ยังมขี้อมูลรายงานในการจัดพิมพ์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้
ในหัวข้อประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตาม
สัญญาและความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฏหมาย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฏหมายที่ใช้ 

ข้อมูล เช่น รายงานลาศึกษา 
รายงานลาฝึกอบรม รายงานลา
แพทย์ประจ าบ้าน เป็นต้นและมี
การเชื่อมโยงกับข้อมูลงานภายใน
ระบบ HURIS ได้แก่ งาน
ทะเบียนประวัติ งานค าสั่ง และ
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 ฐานภารกิจภาครัฐ : 
มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูล
ส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะหรือ
ปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่
ได้มอบหมายให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๑๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจส่งต่อ
ให้กับบริษัทที่ลงนามความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่มี
อ านาจหน้าที่ตามที่กฏหมาย
ก าหนด 

  

 

๕. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตลอด

ระยะเวลาตามสัญญาที่ปฏิบัติระหว่างกัน แต่มหาวิทยาลัยอาจจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจ าเป็นหรือตามท่ีกฏหมาย 

  

๖. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 ๖.๑ การเปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปยัง

บุคคลหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยตามความยินยอมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และจะใช้ตาม

วัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

- องค์กรภาครัฐ บริษัท หรือองค์กรใดที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
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- ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 

- หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฏหมายก าหนด เช่น 

กรมสรรพากร กรมบังคับคดี เป็นต้น 

- หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม เป็นต้น 

 ๖.๒ การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

- มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ไปต่างประเทศ หรือโอนไปยังประเทศปลายทาง หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ส าหรับการถ่าย

โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฏหมายก าหนด  

- มหาวิทยาลัยสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไปได้โดยไม่

ต้องขอความยินยอมในกรณีท่ีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาในกรณีท่ี

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา 

 

๗. มาตรการด้านความปลอดภัย 

 ๗.๑ มหาวิทยาลัยมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการด าเนินการตามแนว

ปฏิบัติรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 ๗.๒ มหาวิทยาลัยมีการจ ากัดการเข้าถึง ซึ่งจะเข้าถึงได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงตามที่ได้รับอนุญาต

เท่านั้น 

 ๗.๓ มหาวิทยาลัยมีการส ารองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามแผนส ารองและกู้คืนข้อมูล

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 

๘. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีสิทธิตาม

กฏหมายที่อนุญาตให้กระท าได้ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑ สิทธิได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  

 ๘.๒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและขอรับส าเนาข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการ

ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม 
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