
/ความพิการ... 

 
ประกาศสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่  ๐๑๑/๒๕๖๕ 
เรื่อง คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) ของผูใชบริการ 
ของฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับท่ี ๑ 

-------------------------- 
โดยฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร ตระหนักและใหความสําคัญกับการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการของฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร และถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
ในเรื่องการเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูใชบริการเปนสําคัญ คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว ฉบับนี้
จึงถูกจัดทําขึ้นเพ่ือใหทานในฐานะผูใชบริการของฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอรไดทราบรายละเอียด
ของวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย (รวมเรียกวา “ประมวลผล”) ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้ง
สิทธิตาง ๆ ของทานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ การประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคในประกาศนี้  ฝายบริการ
วิชาการ สํานักคอมพิวเตอรดําเนินการในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความ
วา ฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอรเปนผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบกับความในขอ ๒๒ ของขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการกําหนดตําแหนง คุณสมบัติ วิธีการ
สรรหา อํานาจและหนาที่ และการพนจากตําแหนงของหัวหนาสวนงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕ จึงออกประกาศไวดังนี้ 

 
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง คําประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) ของผูใชบริการ ของฝายบริการวิชาการ  
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับท่ี ๑ 

 
ขอ ๒ ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแต ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป 
 
ขอ ๓ ในประกาศน้ี 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได

ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 
“ขอมูลสวนบุคคลออนไหว” หมายความถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวในมาตรา 

๒๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไดแก ขอมูลเชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ
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/ทั้งน้ี ใน... 

ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูล
สวนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกําหนด 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความถึง มหาวิทยาลัยบูรพา 
“สํานักคอมพิวเตอร” หมายความถึง สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา  
“ฝายบริการวิชาการ” หมายความถึง ฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

บูรพา 
“ผูใชบริการของฝายบริการวิชาการ” ไดแก 
“นิสิต” หมายความถึง นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และนิสิต 

นักศึกษา จากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใน
ระบบคลังหนวยกิตของมหาวิทยาลัย 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความถึง ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาตามมาตรา 
๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“ผูเขาอบรม” หมายความถึง ผูที่เขารวมการฝกอบรมในหลักสูตรที่ดําเนินการโดยสํานัก
คอมพิวเตอร ทั้งที่เปนหลักสูตรฝกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝกอบรมแบบออนไลน หลักสูตรฝกอบรม  
In-House และการเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-learning หรือ MOOC  

“วิทยากร” หมายความถึง ผูที่ทําหนาทีถ่ายทอดความรูและประสบการณใหแกผูเขาอบรมใน
หลักสูตรตาง ๆ ที่จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร 

“ผูชวยวิทยากร” หมายความถึง ผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือวิทยากรในการถายทอดความรูและ
ประสบการณใหแกผูเขาอบรม และคอยใหความชวยเหลือผูเขาอบรมในระหวางการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ  
ที่จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร 

“ผูใชบริการหอง” หมายความถึง หนวยงานหรือผูแทนหนวยงานหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การใชบริการหองบรรยายหรือหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสํานักคอมพิวเตอร  

“ผูเขาสอบทักษะทางคอมพิวเตอร” หมายความถึง ผูเขาสอบทักษะทางคอมพิวเตอร  
ที่สํานักคอมพิวเตอรเปนผูดําเนินการจัดสอบ  

“ผูใชงานเว็บไซต” หมายความถึง ผูเขาชมหรือใชงานเว็บไซต (https://training.buu.ac.th) 
รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ หรือชองทางการสื่อสารอ่ืนซึ่งควบคุมดูแลโดยสํานักคอมพิวเตอร  

“ผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืน ๆ” หมายความถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการของสํานัก
คอมพิวเตอรนอกเหนือจากกลุมที่กําหนดไวขางตน เชน บุคคลภายนอกสํานักคอมพิวเตอรที่เปนคูคาและผูให
บริการซ่ึงเปนบุคคลธรรมดา กรรมการ ผูรับมอบอํานาจ ผูแทน ตัวแทน ผูถือหุน ลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนที่มี
ความสัมพันธในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับสํานักคอมพิวเตอร ผูสมัครงาน ครอบครัว
ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ผูค้ําประกัน ผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันภัย เปนตน 

ผูใชบริการของฝายบริการวิชาการ เรียกรวมกันวา “ทาน” 
 
นอกจากนโยบายฉบับน้ีแลวฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอรอาจกําหนดใหมีคํา

ประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว (“ประกาศ”) สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการของสํานักคอมพิวเตอรเพ่ือชี้แจง
ใหเจาของขอมูลสวนบุคคลซ่ึงเปนผูใชบริการไดทราบถึงขอมูลสวนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงคและ
เหตุผลอันชอบดวยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล รวมถึงสิทธิใน
ขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสวนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑหรือบริการนั้นเปนการเฉพาะเจาะจง
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/ขอ ๕ วัตถุประสงค... 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแยงกันในสาระสําคัญระหวางความในประกาศเกี่ยวกับความเปน
สวนตัวและนโยบายนี้ ใหถือตามความในประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของบริการนั้น 

สําหรับขอมูลสวนบุคคลที่ไดเก็บรวบรวมไวกอนที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ ใหฝายบริการวิชาการ สามารถเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตอไปตาม
วัตถุประสงคเดิม โดยการเปดเผยและการดําเนินการอ่ืนที่ไมใชการเก็บรวบรวมและการใชขอมูลสวนบุคคล
ขางตนใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
ขอ ๔ ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ฝายบริการวิชาการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานภายใตฐานกฎหมายดังตอไปนี้ 
(๑) เปนการจําเปนเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินภารกิจสาธารณะหรือการใชอํานาจรัฐที่

ไดมอบใหแกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๒) เปนการจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยพันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร โดยประโยชน

ดังกลาวมีความสําคัญไมนอยไปกวาสิทธิขั้นพ้ืนฐานในขอมูลสวนบุคคลของทาน  
(๓) เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาซึ่งทานเปนคูสัญญาหรือเพ่ือดําเนินการ

ตามคําขอของทานกอนการเขาทําสัญญา  
(๔) ไดรับความยินยอมที่สมบูรณจากทาน ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตอง

ไดรับความยินยอมของทาน  
(๕) เปนการจําเปนในการปกปองหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(๖) เปนการจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารประวัติศาสตรหรือ

จดหมายเหตุเพ่ือประโยชนสาธารณะ หรือท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งไดจัดใหมีมาตรการปกปองที่
เหมาะสมเพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของทาน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ
กําหนด 

(๗) เปนการจําเปนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
ประกาศนี้เปนการกําหนดหลักการและหลักปฏิบัติ โดยฝายบริการวิชาการมีการดําเนิน

กิจกรรมและการใหบริการ ทั้งกิจกรรมสําหรับบริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจของสํานักคอมพิวเตอร โดยแตละกิจกรรมและบริการเหลานั้นจําเปนตองมีการ
เก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลของทาน โดยแตละกิจกรรมและบริการตาง ๆ จะอธิบายและใหรายละเอียด
กับทานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลของทานที่แตละกิจกรรมหรือแตละบริการมีการ
ดําเนินการเปนการเฉพาะ 

กิจกรรมและบริการของฝายบริการวิชาการ  อันไดแก การฝกอบรม การสัมมนา และ 
การประชุม การใหบริการหองบรรยายและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และการดําเนินการศูนยสอบทักษะทาง
คอมพิวเตอร 

กรณีท่ีทานไมแนใจหรือไมสามารถระบุบริการท่ีทานใชบริการได หรือมีขอสงสัยหรือตองการ
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลของทานในบริการตาง  ๆ  
ที่ปรากฏในรายการขางตน สามารถติดตอสอบถามไดที่ฝายบริการวิชาการ ตามชองทางการติดตอที่ระบุไวใน
เว็บไซตสํานักคอมพิวเตอร (https://ict.buu.ac.th) 



-๔- 
 

/๓. ขอมูลท่ี... 
 

ขอ ๕ วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ฝายบริการวิชาการ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือวัตถุประสงค 

ดังตอไปน้ี 
(๑) เพ่ือดําเนินกิจกรรมการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดโดยฝายบริการวิชาการ 
(๒) เพ่ือการใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถามหรือขอรองเรียนของทาน 
(๓) เพ่ือการวิเคราะห ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมหรือการใหบริการ ตลอดจน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมที่จะทําใหทานไดรับความสะดวกสบายและไดรับประสบการณท่ีดี
ยิ่งขึ้นในการเขาใชบริการของสํานักคอมพิวเตอร 

(๔) เพ่ือการจัดซื้อจัดจาง และบริหารพัสดุในการดําเนินการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ หรือ
การใหบริการหองของฝายบริการวิชาการ 

(๕) ปองกันการกระทําที่ผิดกฎหมาย โดยสํานักคอมพิวเตอรอาจมีการตรวจสอบขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวม รวมถึงขอมูลในกลอง CCTV เพ่ือสอดสองดูแล ตรวจจับ และปองกันไมใหมีการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

(๖) เพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมและขอมูลขาวสารใหกับทานทราบ ตลอดจนเชิญชวน
ทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของฝายบริการวิชาการ 

(๗) รับเงิน จายเงิน หรือดําเนินการใด ๆ ดานการเงินและการบัญชีในกิจกรรมและบริการ
ของฝายบริการวิชาการ 

(๘) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงประกาศของสํานักคอมพิวเตอร และกฎหมายอ่ืนท่ีสํานักคอมพิวเตอรตองปฏิบัติตาม 

 
ขอ ๖ ขอมูลสวนบุคคลที่ฝายบริการวิชาการเก็บรวบรวม 
เพ่ือวัตถุประสงคตามท่ีไดแจงในขอ ๕. ฝายบริการวิชาการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของ

ทานดังรายการตอไปน้ี ทั้งนี้จะแตกตางกันไปตามแตละบริการท่ีทานใชบริการของสํานักคอมพิวเตอร 
 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม ตัวอยาง รายการขอมูลสวนบุคคล 
๑. ขอมูลที่เก็บโดยตรงผานการกรอกขอมูลใน
เว็บไซต (https://training.buu.ac.th) หรือ
เอกสารใบสมัครที่เกี่ยวของกับการสมัครเปนผูเขา
อบรมในหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ การเก็บประวัติ
วิทยากรและผูชวยวิทยากร การออกบัญชี
ผูใชงานอินเทอรเน็ต เปนตน  
 

ขอมูลสวนตัว : รหัสผูใชงานอินเทอรเน็ต รหัสผาน ชื่อ 
นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน 
ขอมูลการติดตอ : ที่อยูที่ติดตอได เบอรโทรศัพทมือถือ 
อีเมล ไอดีไลน เปนตน 
ขอมูลเก่ียวกับประวัติของทาน : อาชีพ ตําแหนง 
หนวยงานตนสังกัด ประวัติการฝกอบรม เปนตน 
ขอมูลสวนตัวอ่ืน ๆ เชน โรคประจําตัว การแพยาหรือแพ
อาหาร เปนตน โดยขอมูลเหลานี้ทานยินยอมใหสํานัก
คอมพิวเตอรดวยความสมัครใจ  

๒. ขอมูลที่เก็บโดยการใชเทคโนโลยีตรวจจับหรือ
ติดตามพฤติกรรมการใชงานเว็บไซตของสํานัก
คอมพิวเตอร 

เว็บไซตคุกก้ี ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ขอมูลการใช 
Application, Device ID, Browsing history 



-๕- 
 

/ขอ ๙ ระยะเวลา... 
 

แหลง/วิธีการเก็บรวบรวม ตัวอยาง รายการขอมูลสวนบุคคล 
๓. ขอมูลที่เก็บรวบรวมระหวางการจัดฝกอบรม 
สัมมนา ประชุม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่จัดโดยฝาย
บริการวิชาการ 

 

ขอมูลการลงทะเบียนอบรม ขอมูลทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
ขอมูลผลการทดสอบความรูกอน-หลังการอบรม ผลสํารวจ
ความพึงพอใจตอการอบรม ผลสํารวจความพึงพอใจตอ
วิทยากร การบันทึกภาพน่ิงหรือวิดีโอในกิจกรรมที่จัดขึ้น 
การบันทึกเสียงสนทนาจากการประชุม เปนตน 

๔. ขอมูลที่จัดเก็บระหวางการเขาใชพื้นที่ภายใน
สํานักคอมพิวเตอร 

ภาพที่ถูกบันทึกโดยใชกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 

 
ขอ ๗ การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 
ฝายบริการวิชาการจะไมเผยแพร จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน โอนหรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคลใด ๆ ของทานที่ฝายบริการวิชาการไดเก็บรวบรวมไวใหแกบุคคลภายนอก เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดในประกาศนี้ หรือเมื่อไดรับการรองขอ หรือไดรับความยินยอมจากทาน หรือภายใตกรณี
ดังตอไปน้ี  

(๑) เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการดําเนินการตามที่
กฎหมายกําหนด คําสั่งของผูมีอํานาจ คําสั่งหรือหมายศาล เปนตน 

(๒) สวนงานในมหาวิทยาลัย ที่มีอํานาจหนาที่ เพ่ือการดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

(๓) หนวยงานตนสังกัดของทาน  เชน กรณีหนวยงานรองขอเปนหนังสือมายัง สํานัก
คอมพิวเตอรขอใหจัดสงรายงานขอมูลผูเขาอบรมซ่ึงเปนบุคลากรในสังกัดของหนวยงาน เปนตน 

(๔) หนวยงานเครือขาย คูสัญญา ผูใหบริการ หรือบุคคลผูเกี่ยวของ หรือมีความจําเปนในการ
ใหบริการของฝายบริการวิชาการซึ่งมีความเก่ียวของกับขอมูลของทาน  

(๕) ประกาศตอสาธารณะ ในกรณีเชน ภาพกิจกรรม คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
ฝกอบรม สื่อโฆษณาประชาสัมพันธซึ่งมีผูเขาอบรมหรือวิทยากรหรือผูชวยวิทยากรปรากฏเปนสวนใดสวนหนึ่ง
ของสื่อ ผานชองทางเว็บไซตของสํานักคอมพิวเตอร และประกาศผานสื่อ Social Media เชน Facebook ของ
สํานักคอมพิวเตอร เปนตน 

ทั้งนี้กรณีที่การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานจําเปนตองไดรับความยินยอมจากทานกอน  
สํานักคอมพิวเตอรจะดําเนินการขอความยินยอมตามขอกําหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
ขอ ๘ สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของทาน 
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลสวน

บุคคลของทานอยูในความควบคุมของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใชสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลมีผลใชบังคับ  
โดยสิทธิของทาน โดยการดําเนินการใหเปนไปตามแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งปรากฏอยูใน
เอกสารแนบทายขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
 



-๖- 
 

/ทั้งน้ี ฝาย... 
 

ขอ ๙ ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล 
ฝายบริการวิชาการจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไวในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลน้ันยังมี

ความจําเปนตามวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทานั้น ตามรายละเอียดที่ไดกําหนดไวในนโยบาย 
ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เม่ือพนระยะเวลาและขอมูลสวนบุคคลของทานสิ้นความจําเปน
ตามวัตถุประสงคดังกลาวแลว ฝายบริการวิชาการ จะทําการลบ ทําลายขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือทําให
ขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทําลายขอมูลสวน
บุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกฎหมายจะไดประกาศกําหนดหรือตามมาตรฐานสากล โดยเมื่อฝายบริการวิชาการ 
ทําการลบขอมูลหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลของทานแลว ทานจะไมสามารถดูประวัติการอบรมและดาวน
โหลดหรือรองขอใหฝายบริการวิชาการออกวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหได อยางไรก็ดี ในกรณีที่มีขอ
พิพาท การใชสิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลของทาน ฝายบริการวิชาการขอสงวนสิทธิใน
การเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปจนกวาขอพิพาทน้ันจะไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด 

 
ขอ ๑๐ คุกกี ้
ฝายบริการวิชาการเก็บรวบรวมและใชคุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันใน

เว็บไซตที่อยูภายใตความดูแลของฝายบริการวิชาการ ไดแก https://training.buu.ac.th หรือบนอุปกรณของ
ทาน ทั้งนี้ เพ่ือการดําเนินการดานความปลอดภัยในการใหบริการของสํานักคอมพิวเตอร และเพ่ือใหทาน 
ซึ่งเปนผูใชงานไดรับความสะดวกและประสบการณที่ดีในการใชงานบริการของฝายบริการวิชาการ และขอมูล
เหลานี้จะถูกนําไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซตของฝายบริการวิชาการใหตรงกับความตองการของทานมากยิ่งขึ้น  
โดยทานสามารถต้ังคาหรือลบการใชงานคุกกี้ไดดวยตนเองจากการต้ังคาในเว็บเบราวเซอร (Web Browser) 
ของทาน  

 
ขอ ๑๑ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 
ฝายบริการวิชาการมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทาน

อยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการเขาถึง ทําลาย 
ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากน้ี ฝายบริการวิชาการไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy 
Policy) ขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยท่ัวทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยใน
การเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความ
ถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอมใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยไดจัดใหมีการ
ทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศน้ีในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 
ขอ ๑๒ การมีสวนรวมของเจาของขอมูลสวนบุคคลและผูแทน 
ฝายบริการวิชาการอาจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเมื่อไดรับคํารองขอจากทาน  

ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมายของทาน  
ในกรณีที่ทาน ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตาม

กฎหมายมีการคัดคานการจัดเก็บ ความถูกตอง หรือการกระทําใด ๆ เชน การแจงดําเนินการปรับปรุงแกไข
ขอมูลสวนบุคคล ฝายบริการวิชาการจะดําเนินการบันทึกหลักฐานคําคัดคานดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย
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/ความเปนสวนตัว... 
 

ทั้งนี้ ฝายบริการวิชาการอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนด  
หรือในกรณีที่ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกทําใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

 
ขอ ๑๓ ขอมูลสวนบุคคลของผูเยาว คนไรความสามารถ และคนเสมือนไรความสามารถ 
(๑) กรณีที่ฝายบริการวิชาการทราบวาขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตองไดรับความยินยอมใน

การเก็บรวบรวม เปนของเจาของขอมูลสวนบุคคลซึ่งเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร
ความสามารถ ฝายบริการวิชาการจะไมทําการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลนั้นจนกวาจะไดรับความยินยอม
จากผูใชอํานาจปกครองท่ีมีอํานาจกระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ทั้งน้ี เปนไป
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด 

(๒) กรณีที่ฝายบริการวิชาการ ไมทราบมากอนวาเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนผูเยาว คนไร
ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ และมาพบในภายหลังวาฝายบริการวิชาการ ไดเก็บรวบรวม
ขอมูลของเจาของขอมูลสวนบุคคลดังกลาวโดยปราศจากความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจ
กระทําการแทนผูเยาว หรือผูอนุบาล หรือผูพิทักษตามแตกรณี ฝายบริการวิชาการ จะดําเนินการลบทําลาย
ขอมูลสวนบุคคลน้ันโดยเร็วหากไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายอ่ืนใดนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บ
รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลดังกลาว 

 
ขอ ๑๔ การใหบริการโดยบุคคลท่ีสามหรือผูใหบริการชวง 
ในกรณีที่มีความจําเปน ฝายบริการวิชาการอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจางบุคคลที่

สาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของฝายบริการ
วิชาการ ซึ่งบุคคลที่สามดังกลาวอาจเสนอบริการในลักษณะตาง ๆ เชน การเปนผูดูแล (Hosting) รับงาน
บริการชวง (Outsourcing) หรือเปนผูใหบริการคลาวด (Cloud computing service/provider) หรือเปน
งานในลักษณะการจางทําของในรูปแบบอ่ืน 

การมอบหมายใหบุคคลที่สามทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในฐานะผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลนั้น ฝายบริการวิชาการจะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาที่ของฝายบริการวิชาการในฐานะ 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและของบุคคลท่ีฝายบริการวิชาการมอบหมายในฐานะผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ซึ่งรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลที่ฝายบริการวิชาการมอบหมายใหประมวลผล รวมถึง
วัตถุประสงค ขอบเขตในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคลมีหนาที่ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคําสั่งของฝายบริการ
วิชาการเทานั้นโดยไมสามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีการมอบหมายผูใหบริการชวง  (ผูประมวลผลชวง) 
เพ่ือทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลแทนหรือในนามของผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ฝายบริการ
วิชาการจะกํากับใหผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลจัดใหมีเอกสารขอตกลงระหวางผูประมวลผลขอมูลสวน
บุคคลกับผูประมวลผลชวง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไมต่ํากวาขอตกลงระหวางสํานักคอมพิวเตอรกับ 
ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 
ขอ ๑๕ การเช่ือมตอเว็บไซตหรือบริการภายนอก 
เว็บไซตของฝายบริการวิชาการอาจมีการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 

ซึ่งเว็บไซตหรือบริการดังกลาวอาจมีการประกาศนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับ
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ความเปนสวนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกตางจากประกาศน้ี ฝายบริการวิชาการขอแนะนําใหทานศึกษานโยบาย
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลหรือประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัวของเว็บไซตหรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบใน
รายละเอียดกอนการเขาใชงาน ทั้งนี้ ฝายบริการวิชาการไมมีความเก่ียวของและไมมีอํานาจควบคุมถึง
มาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของเว็บไซตหรือบริการดังกลาวและไมสามารถรับผิดชอบตอเนื้อหา 
นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทําอันเกิดจากเว็บไซตหรือบริการของบุคคลที่สาม 

 
ขอ ๑๖ การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล 
ฝายบริการวิชาการไดกําหนดใหผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่และบุคคลเฉพาะผูที่มีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของในการจัดเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลน้ีเทานั้นท่ีจะ
สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานได โดยฝายบริการวิชาการจะดําเนินการใหเจาหนาที่และบุคคล
ดังกลาวปฏิบัติตามประกาศน้ีอยางเครงครัด 

 
ขอ ๑๗ การเปลี่ยนแปลงแกไขประกาศเก่ียวกับความเปนสวนตัว 
ฝายบริการวิชาการอาจพิจารณาปรับปรุง แกไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศน้ีตามที่เห็นสมควร 

และจะทําการแจงใหทานทราบผานชองทางเว็บไซต (https://ict.buu.ac.th) หรือชองทางอ่ืน โดยมีวันท่ีของ
เวอรชันลาสุดกํากับไว อยางไรก็ดีฝายบริการวิชาการขอแนะนําใหทานโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศ
ฉบับใหมอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะกอนที่ทานจะทําการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

การเขาใชงานผลิตภัณฑหรือบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลน้ีของทาน ถือเปนการ
รับทราบตามขอตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี ้โปรดหยุดการใชงานหากทานไมเห็นดวยกับขอตกลงในประกาศฉบับนี้ 
หากทานยังคงใชงานตอไปภายหลังจากท่ีประกาศนี้มีการแกไขและนําขึ้นประกาศในชองทางขางตนแลว ถือวา
ทานไดรับทราบการเปล่ียนแปลงดังกลาวแลว 

 
ขอ ๑๘ การติดตอสอบถาม 
สถานที่ติดตอ : ฝายบริการวิชาการ สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา  
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