ประกาศมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ที่ 73/2564
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564
ตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และผู้ใช้บริการอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก เพื่อการดาเนินพันธกิจอุดมศึกษา
ของมหาวิ ท ยาลั ย จึ ง เป็ น การสมควรที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดนโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 43 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ.2546 (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทาให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และผู้ใช้บริการอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายนอก และผู้เข้าร่วมการวิจัย แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จะต้องเป็นไปเพื่อการดาเนินงานตาม
อานาจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการดาเนินพันธกิจด้านต่างๆ ได้แก่ การผลิตบัณฑิตการทาวิจัย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยและทุกคณะวิชา ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกาหนด
4. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย จะต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม เว้นแต่จะได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
แล้ว หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติให้กระทาได้
5. มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยได้เท่าที่จาเป็น
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่จาเป็นและเหมาะสม ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยอาศัยฐาน
ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. กรณีที่มหาวิทยาลัย ใช้ฐานขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ต้องกระทาโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือ หรือทาโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมด้วยวิธีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในการขอความยินยอม มหาวิทยาลัยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย

-2-

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถอนความยิ นยอมที่ได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ เว้ นแต่มีข้อจากัดสิทธิในการ
ถอนความยินยอมโดยกฎหมายเหนือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความ
ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ
7. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้ง
ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ถึงรายละเอียด ดังนี้
7.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผย
7.2 แจ้งให้ทราบถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจาเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทาสัญญา รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่
เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
7.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
7.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
8. เพื่อประโยชน์ในการดาเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยอาจมีความจาเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะดาเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ไว้เป็ น ความลั บ และป้องกัน มิ ให้ ผู้ นั้ นใช้ห รือเปิดเผยข้อมูลส่ ว นบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจาก
ขอบเขตทีม่ หาวิทยาลัยฯกาหนด
9. มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีช่องทางและอานวยความสะดวกให้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้มี
อานาจกระทาการแทนในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
9.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
9.2 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ทา
ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทางาน
ได้ โ ดยอั ต โนมั ติ และสามารถใช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลได้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารอั ต โนมั ติ รวมทั้ ง สิ ท ธิ ข อให้
มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ค วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทา
ได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทาได้
9.3 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
9.4 สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการลบหรือทาลาย หรือทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
9.5 สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
9.6 สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

-3ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล หรือผู้มีอานาจกระทาแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย
10. มหาวิทยาลัย คณะวิชา และฝ่ายสนับสนุนวิชาการที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล
ตามขอบเขตและภารกิจของส่วนงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
10.1 ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่บุคคลทั่วไปจะสามารถคาดหมายได้ตามขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้น
10.2 ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็นให้น้อยที่สุด และจัดเก็บข้อมูลนั้นเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
10.3 ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
10.4 ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
10.5 ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10.6 แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า และปฏิบัติตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัย คณะวิชาและฝ่ายสนับสนุนวิชาการกาหนด
11. เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัย คณะวิชา และฝ่ายสนับสนุนวิชาการต้อง
จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การ
เข้าถึง การทาลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ และพิจารณาทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมี
ความจาเป็น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่เหมาะสม
12. กรณีเกิดเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะดาเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบ และป้องกันเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต
13. ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้นตามประกาศนี้
มหาวิทยาลั ย คณะวิช า และฝ่ ายสนับสนุนวิช าการมีห น้าที่กากับดูแลให้ผู้ บริห าร บุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรื อทุกส่ ว นงานปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการตาม
วรรคหนึ่ง
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน

