
 

ประกาศแจ้งเร่ืองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

(Data Privacy Notice for Students) 
 

ประกาศฉบับนี้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศฉบับนี้บังคับใช้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  ท่านได้โปรดอ่านเงื่อนไขของประกาศฉบับนี้โดยละเอียด  

 ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมี
อำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี
หน้าที ่แจ้งให้ทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล           
เช่น ข้อมูลอะไรที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทำไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจาก  
ที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิต่างๆ 

 คำนิยาม 
 ภายใต้ประกาศฉบับนี้ ให้ข้อความดังต่อไปนี้ หมายความว่า 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน 
ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม       
ที่สามารถระบุตัวตนได ้
  “นักศึกษามหาวิทยาลัย” หมายถึง นักเรียน นักศึกษาที ่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยใน       
ทุกหลักสูตร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และให้หมายความรวมถึง
นักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาทุน และบุคคลที่เข้ารับการอบรมการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 

 ๑. ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม 
  ๑.๑ ข้อมูลของนักศึกษา 
  ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
ประกอบด้วยข้อมูล เช่น  
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   • ชื่อ – นามสกุล 
   • วัน เดือน ปีเกิด 
   • ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
   • หมายเลขโทรศัพท์ 
   • รูปถ่าย 
   • ชื่อบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และรายได้ผู้ปกครอง และบุคคลที่ติดต่อได้ 
   • ชื่อผู้แทนโดยชอบธรรม และรายได้ผู้แทนโดยชอบธรรม 
   • ประวัติการศึกษา รวมทั้งบุคคลอ้างอิง (หากจำเป็น) 
   • ประวัติการกระทำความผิดในเรื่องใดๆ ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าสำคัญ รวมทั้ง
ประวัติอาชญากรรม 
   • ข้อมูลทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการเรียนของท่าน 
   • ผลการศึกษา ประว ัต ิการเข ้าเร ียนและประว ัต ิหรือพฤติกรรมของท่านที่
มหาวิทยาลัยบันทึกเอาไว้ก่อน ระหว่างหรือหลังจากศึกษาที่จำเป็นเพื่อใช้ยืนยันตัวตนและกิจกรรมต่างๆ ที่
นักศึกษาติดต่อหรือใช้บริการจากมหาวิทยาลัย 
   • รายละเอียดประสบการณ์การทำงาน 
   • ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่ระบุในประวัติโดยย่อของท่าน 
   • รายละเอียดใบอนุญาตการทำงานต่างด้าว (กรณีเป็นคนต่างชาติ) 
   • ข้อมูลอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรว่ามีความสำคัญและความจำเป็นต้องจัดเก็บ 
รวบรวม ใช้ เปิดเผย 
   • ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 
   • ข้อมูลใดๆที่มหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ ได้รับหรือเปิดเผยระหว่างที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกับท่าน ทั้งก่อน ขณะ หรือ ภายหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษา รวมถึงขณะที่ท่านทำงานหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมของสมาคมหรือกลุ่มกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัย หรือเมื่อท่านได้
ร่วมงานใดๆของมหาวิทยาลัย ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยหรือใช้บริการใดๆของมหาวิทยาลัย 
  นอกจากนี้ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจถูกร้องขอให้ส่งมอบข้อมูล
แก่มหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 
   • ข้อมูลสุขภาพ หรือความพิการ 
   • สัญชาติ 
   • เพศ 
   • ศาสนา หรือข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อยืนยันหรือรับรองคุณสมบัติของท่าน หรือเพ่ือ
การให้บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ๑.๒   ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  
 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 
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หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด มหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลรายละเอียด        
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวต่อท่านก่อนหรือขณะที่
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่าน ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

  ๑.๓  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย  
 ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิด

ในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือกฎหมายอื่นใด มหาวิทยาลัยมีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิด
กฎหมายของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด   

  ๑.๔ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก 
  มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ จากบุคคลภายนอก 
   • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดีย หรือ
สื่อสาธารณะ (Facebook,LinkedIn) และข้อมูลสาธารณะที่มีชื่อ อาชีพและข้อมูลติดต่อของท่าน 
   • ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยได้รับจากบุคคลอื่น เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการ
แจ้งเหตุ การแจ้งเตือน หรือการร้องเรียนจากนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
   • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่มหาวิทยาลัยรวบรวมจากวารสาร เอกสารวิจัยที่มีการตีพิมพ์ 
องค์กรทางวิชาชีพหรือรูปแบบอื่นๆ ที่ท่านเป็นผู้นำเสนอหรือตีพิมพ์เนื้อหาทางวิชาการ 
   • ข้อมูลเกี ่ยวกับประวัติการศึกษาของท่าน ซึ ่งมหาวิทยาลัยอาจรวบรวมจาก
สถาบันการศึกษาอื่น หรือจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยเองในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อมูลของท่านอยู่ก่อน      
(เช่น จากการสมัครเรียนใหม่ หรือการย้ายคณะหรือสาขาวิชา) 
  มหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของนักศึกษาและ
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยจัดหา (ว่าจ้าง) จะ
ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่
ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเพ่ือความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา 

 ๒. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยประมวลผล 
  มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยรวบรวมจาก
ท่านโดยตรงหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑. 
  ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประเภทเพ่ิมเติมแก่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการใดๆตามที่ท่านร้องขอ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบ
เมื ่อมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องได้รับข้อมูลดังกล่าว ทั ้งนี ้ ท่านรับทราบว่า การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่
มหาวิทยาลัยอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการใดๆ ตามท่ีท่านร้องขอได ้
  มหาวิทยาลัยใช้ขั้นตอนการตัดสินใจอัตโนมัติที่จะประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และ/หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในบางกรณี เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลคะแนน เกรด เพื่อประเมินคุณสมบัติในการ
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ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบางแผน หรือประกาศเกียรติคุณบางประการ และข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครขอความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา เงินกู้หรือเงินช่วยเหลืออื่นๆ แก่ท่าน ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 ๓. ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสนับสนุนและ
ดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ในการจัดและดำเนินการเรียนการสอนให้แก่ท่าน การให้
ทุนการศึกษาและการให้บริการอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง (เช่น การให้บริการหอพักนักศึกษา การให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ต การสมัครงาน ใบรายงานผลการศึกษาและบริการห้องสมุด) รวมถึงเพื่อประโยชน์อื ่นใดของ
กิจการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังใช้ข้อมูลเพื่อ 
   • พิจารณาและยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
   • ยื่นรายงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายกำหนด 
   • ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
   • บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนและให้บริการใดๆ ตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งรวมถึง
การบริการด้านสุขภาพนักศึกษา ด้านเงินช่วยเหลือ และการค้นคว้าวิจัยและรายงาน 
   • ติดตาม ศึกษาวิชาใหม่ๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม 
   • วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน 
   • ยืนยันตัวตนของท่าน 
   • เตรียมพร้อมให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน 
   • บังคับใช้นโยบายของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   • จัดการออกใบแจ้งหนี้ การเก็บหนี้ การคืนเงินและการรับชำระเงิน 
   • จัดให้มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
   • จัดให้มีบริการด้านการเข้า-ออกนอกประเทศและการเดินทาง เช่น กรณีเดินทางไป
ศึกษาต่อ หรือทำงานวิจัย 
   • ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง 
   • จัดการเรื่องการสมัครและเข้ารับการศึกษาโปรแกรมสากล 
   • ให้บริการหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ และบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   • อำนวยความสะดวกแก่การวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย 
   • วางแผนจัดเตรียมการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
   • ประสานงานเพื่อจัดงาน เช่น การประชุมสัมมนา การจัดงานฝึกสัมมนาด้านวิชาชีพ 
   • อำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
   • อำนวยความสะดวกในการจัดหางานและตำแหน่งให้นักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีเหตุผลทางกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บเพ่ือให้บริการดังกล่าว 
ดังนี้ 
   • เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลใดๆ 
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   • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการประกอบกิจการของ
มหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนและให้การศึกษาแก่นักศึกษา รวมถึงการบริหารมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม และมีความเหมาะสม 
   • เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
   • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับมหาวิทยาลัยที่ทำขึ้นเมื่อท่านลงทะเบียน
เรียนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการตอบรับท่านให้เข้าเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การให้การช่วยเหลือ        
ด้านทุนการศึกษาหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
   • เพ่ือการดำเนินการเพ่ือประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ในกรณีของข้อมูลส่วน
บุคคลประเภทพิเศษรวมทั้ง 

 (๑) ข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิม ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา
หรือปรัชญา หรือความเป็นสมาชิกของสหภาพ 

 (๒) ข้อมูลทางชีวภาพและยีน และ 
 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ 

  มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลไม่ว่าเพราะมหาวิทยาลัยได้รับความยินยอมของท่านที ่จะ
ดำเนินการดังกล่าวหรือ เพราะมหาวิทยาลัยต้องประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคบัใช้
หรือเพ่ือปกป้องประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย 
   ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ
มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของท่านเมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความ
ยินยอมได้ ณ เวลาใดๆภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล หากท่านเพิกถอนความยินยอม มหาวิทยาลัยยังอาจต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือเพื่อปกป้องประโยชน์ได้เสียของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะอธิบายให้ท่านทราบใน
เวลาที่มีการเพิกถอนความยินยอมว่า ข้อมูลใดที่มหาวิทยาลัยยังคงมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปกป้องส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยหรือ
จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด 
   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื ่อวัตถุประสงค์อื ่นๆเพิ ่มเติมที่
สอดคล้องหรือเป็นไปในทำนองเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการทำการวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในกรณีที่
เป็นไปได้ มหาวิทยาลัยจะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นหรือมหาวิทยาลัย
จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะใช้ในการทำการวิจัยหรือ
จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุติดตามได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้
และเพ่ือป้องกันรักษาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ๔. ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาร้องขอ มหาวิทยาลัยอาจให้ข้อมูลการศึกษา
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการศึกษาของท่าน โดยมหาวิทยาลัยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการยืนยันตัวตน
ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
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  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการทำให้มั ่นใจถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่
เพียงพอ มหาวิทยาลัยพยายามที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่มีความจำเป็นที่จะต้อง
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ พนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มี
สัญญาให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นและคู่สัญญาอื่นๆที่กระทำใน
นามมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ได้รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยและแบ่งปัน
ข้อมูลกับผู้ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นเพ่ือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการให้บริการแก่
ท่านและเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และตกลงที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก
การใช้ การเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของผู้ให้บริการที่มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ให้ทราบ มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านในสมุดรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานของ
มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลของท่านออกจากมหาวิทยาลัยภายใต้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยอื่นใดหรือ
หน่วยงานใดๆ เพื่อดำเนินงานหรือกิจการของมหาวิทยาลัย หรือการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และการวิจัย 
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการที่ ควบคุม   
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยหรือโอนข้อมูล     
ส่วนบุคคลให้แก่มหาวิทยาลัยอื ่นใดหรือหน่วยงานใดๆ เพื ่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหรือกิจการ           
ของมหาวิทยาลัย หรือเพ่ือการปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือปกป้องประโยชน์ได้เสียหรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย หรือประกาศท่ีมหาวิทยาลัยจะกำหนดเป็นกรณีๆ ไป 

 ๕. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ  
  มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศปลายทาง มหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตาม
มาตรฐานสากลหรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพ่ือให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่  
   (๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องส่งหรือโอนข้อมูล    
ส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  
   (๒) ได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมในกรณีที่
ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเ ทศที่
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด 
   (๓) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือเป็นการทำตามคำขอของเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการเข้าทำสัญญานั้น 
   (๔) เป็นการกระทำตามสัญญาของมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือนิต ิบ ุคคลอ่ืน         
เพ่ือประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
   (๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสีขภาพของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่น เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมาในขณะนั้นได้ 
   (๖) เป็นการจำเป็นเพ่ือดำเนินภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ 
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 ๖. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 
 มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กรอบระยะเวลาตามความจำเป็นในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมายกำหนด  

 ๗. สิทธิของท่าน 
 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  • สิทธิที่จะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน 
  • สิทธิที่จะทราบถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้อง 
  • สิทธิที่จะทราบถึงผู้รับข้อมูลหรือประเภทของผู้รับข้อมูลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน 
  • สิทธิที่จะทราบถึงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ในกรณีที่
สามารถกระทำได้) หรือ หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยใช้ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน (ในกรณีท่ีไม่สามารถกระทำได้) 
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บรวมทั้งสิทธิในการขอให้
แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
  • สิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์หรือขอให้
มหาวิทยาลัยส่งสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกโดยตรง 
  • สิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
และวัตถุประสงค์อ่ืนใด 
  • สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่มีการ
จัดเก็บ รวมทั้งสิทธิที่จะจำกัดขอบเขตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีท่ีไม่สามารถให้ลบได้ 
  • สิทธิที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีท่ีท่านเชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิท่าน 
    ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในการใช้สิทธิข้างต้น ท่านจะต้องส่งคำ
ร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยตามรายละเอียดที่กำหนด
ในข้อ ๘. ของประกาศฉบับนี้ 

  ๘. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ ๗. หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 
   เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   สถานที่ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
   ที่อยู่ ๒๓๔  ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ 
   โทรศัพท์ ๐๔๒  ๘๓๕ ๒๒๔  ๘  อีเมล  lru_pdpa@lru.ac.th 

  



๘ 
 

 ๙. การเพิกถอนความยินยอม 
  หากท่านไม่ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้โดยการทำคำร้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด 
ประกาศ หรือระเบียบที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัยและหลักเกณฑ์อ่ืนๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  
 


