นโยบายการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลศูนยกิจการนานาชาติ
ศูนยกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตระหนักถึงความสําคัญของการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลของผูที่ใชบริการระบบสารสนเทศตาง ๆ ของศูนยกิจการนานาชาติ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความ
ปลอดภัยสําหรับการจัดเก็บและรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยศูนยกิจการนานาชาติ กําหนดใหเฉพาะเจาหนาที่ ที่
เกี่ยวของเทานั้น ที่มีสิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล นอกจากนี้ ศูนยกิจการนานาชาติ ยังจัดใหมีระบบการตรวจสอบ
การเขาถึงและการใชขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด ตลอดจนใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บและ
รักษาขอมูลสวนบุคคลอยางสม่ําเสมอ เพื่อทําใหระบบมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองเชื่อถือได และเพื่อ
ปองกันไมใหมีการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล การแกไขขอมูลสวนบุคคลโดยผูไมมีหนาที่เกี่ยวของ หรือการนํา
ขอมูลสวนบุคคลไปใชผิดวัตถุประสงค
นโยบายการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลศูนยกิจการนานาชาติ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของขอตกลงและเงื่อนไข
การใชบริการตาง ๆ ของศูนยกิจการนานาชาติโดยอาจจะมีการแกไข ปรับปรุง เพิ่มเติมตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่ง
จะแจงใหผูรับบริการทราบและขอความยินยอมตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลกําหนด
1. ขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรือทางออม
ที่ผูรับบริการใหไวกับศูนยกิจการนานาชาติหรือไดรับอนุญาตใหศูนยกิจการนานาชาติเขาถึง เชน รหัส
พนักงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือ เดิน ทาง หมายเลข
โทรศัพทมือถือ อีเมล รูปถาย ขอมูลประวัติสวนบุคคล สําเนาทะเบียนบาน และประวัติการใชบ ริ การ
ระบบสารสนเทศ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล การไดรับขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม และ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
2.1 ศูนยกิจการนานาชาติ มีการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากผูรับบริการโดยตรงผานแบบฟอรมการ
สมัค รขอใชบ ริการออนไลน และช องทางอื่น ๆ ของศูน ย กิจ การนานาชาติ รวมถึ งการขอข อ มู ล
นักศึกษาจากศูนยบริการการศึกษา การขอขอมูลบุคลากรจากสวนทรัพยากรบุคคล หรือหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ โดยจะทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรในการขอขอมูล และมีการดําเนินการกับขอมูล
เฉพาะเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเทานั้น โดยมีวัตถุประสงคในการนําขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนสําหรับ
การใหบริการระบบสารสนเทศของศูนยกิจการนานาชาติ การประชาสัมพันธขาวสารผานเว็บไซตที่
ศูนยกิจการนานาชาติรับผิดชอบ รวมถึงการปรับปรุงระบบการใหบริการของศูนยกิจการนานาชาติ
2.2 ศูนยกิจการนานาชาติ อาจเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับความสนใจและ/หรือขอมูลการเขาใชงานเว็บไซตตาง
ๆ ของผูรับบริการดวยการใชคุกกี้ในเว็บไซตและแอปพลิเคชันของศูนยกิจการนานาชาติ โดยจะมี
ประกาศหนาเว็บไซตหากมีการเก็บขอมูลดวยคุกกี้ในเว็บไซต ซึ่งผูรับบริการอาจใหความยิ น ยอม
ดังกลาวหรือไมก็ได
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2.3 การใช ง านสื่ อ โซเชีย ลมี เ ดี ย ไดแ ก Facebook Line อาจมีก ารเข า ถึ ง ข อ มู ลส ว นบุ ค คลเช น ชื่อ
นามสกุล รูปภาพ เปนตน
2.4 การใชขอมูลสวนบุคคลในระบบและงานใหบริการของศูนยกิจการนานาชาติไดแก
2.4.1 ระบบทะเบียนงานสารบรรณ
2.4.2 ระบบบันทึกขอมูลกิจกรรมนานาชาติ
2.4.3 ระบบสํารองที่นั่งรถไปสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
2.4.4 ระบบออกหนังสือรับรองการขอหนังสือเดินทางและวีซา สําหรับนักศึกษาและบุคลากร
2.4.5 ระบบขอมูลผูตดิ ตอศูนยกิจการนานาชาติ
2.4.6 ระบบรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจําไตรมาส
2.4.7 ระบบการจัดเก็บขอมูลขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
2.4.8 ระบบ SUT Expertise
2.4.9 ระบบลงทะเบียนการเขารวมงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ศูนยกิจการนานาชาติเปน เจาภาพจัด
กิจกรรม
2.4.10 ระบบติดตอสื่อสารผานอีเมล
2.4.11 ระบบแจงที่พัก ระบบแจงการฉีดวัคซีน ระบบการทําประกันสําหรับนักศึกษานานาชาติ
2.4.12 เว็บไซตที่เกี่ยวของกับงานดานกิจการนานาชาติ
ศูนยกิจการนานาชาติอาจดําเนินการบันทึก และจัดเก็บขอมูลการใชบริการ เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน
การใชเปนหลักฐานและประกอบการดําเนินงาน การพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการ การติดตามความพึ ง
พอใจของผูรบั บริการ การจัดทําสรุป วิเคราะห และจัดทําสารสนเทศเพื่องานดานกิจการนานาชาติ
2.5 ศูนยกิจการนานาชาติ มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลตามแนวทางมาตรฐานดาน
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่เปนที่ยอมรับ โดยมีการกําหนดระดับ การ
เข า ถึ ง ข อมู ล มี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานที่ และมี ก ารรัก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
คอมพิ ว เตอร โดยมี ก ารควบคุ ม การเข า ใช ง านระบบคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช จั ด เก็ บ ข อ มู ล ข อ มู ล ที่ มี
ความสํา คัญ จะถูกเขารหัส รวมถึงการมีการสํารองขอมูลอยูเสมอเพื่อ ใหผูรับบริ การมั่น ใจในความ
ปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล
3. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการ จะกระทําในกรณี ดังนี้
3.1 มีการรองขอขอมูลสวนบุคคล จากหนวยภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนําขอมูลไปใชในกรณีตาง ๆ เชน
การใหบริการระบบสารสนเทศของหนวยงานนั้น ๆ การใชขอมูลเพื่อการวิจัยและการบริหารจัดการ
การใชขอมูลเพื่อ เปนขอมูลในระบบ Ranking เปนตน โดยหนวยงานจะตองทําหนังสื อแจ ง ความ
ประสงคในการขอขอมูลสวนบุคคลดังกลาว พรอมทั้งระบุตัวตนผูรบั ผิดชอบในการนําขอมูลไปใชงาน
ใหชัดเจน สงมายังศูนยกิจการนานาชาติเพื่อจัดเก็บไวเปนหลักฐานและสามารถตรวจสอบได
3.2 มีการรองขอขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย
4. สิทธิที่ผูรับบริการพึงมีในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล
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4.1 การใหความยินยอม ผูรบั บริการมีสิทธิเลือกที่จะใหขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ที่ศูนยกิจการนานาชาติรอง
ขอ และยินยอมใหจัดเก็บหรือไมก็ได โดยยินยอมรับเงื่อนไขที่ศูนยกิจการนานาชาติกําหนด เชน หาก
ใหขอมูลตามที่ศูนยกิจ การนานาชาติรองขอไมครบถวน อาจจะไมไดรับ การใหบ ริการที่ค รบถ วน
สมบูรณ เชน อาจถูกจํากัดสิทธิ์ในการใชบริการบางอยางหรือไมไดรับบริการทั้งหมดของศูนยกิจการ
นานาชาติก็เปนได
4.2 การขอตรวจสอบ-แก ไ ขข อ มูล ผู รับ บริ ก ารมี สิ ทธิ ข อตรวจสอบหรื อ แก ไ ขข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของ
ผูรับบริการที่ศูนยกิจการนานาชาติจัดเก็บไวและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลเหลานั้นไดโดยจัดทํา
บันทึกเปนลายลักษณอักษรถึงผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ
4.3 การถอนความยินยอม ผูรับบริการมีสิทธิถ อนความยินยอมในการเก็ บ รวบรวม/การใช และการ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการได ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกลาวอาจสงผลกระทบตอ
การใชบริการของศูนยกิจการนานาชาติ ภายใตเงื่อนไขตามขอ 4.1 สามารถถอนความยินยอมโดย
จัดทําบันทึกเปนลายลักษณอักษรถึงผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ
5. การกําหนดผูรบั ผิดชอบขอมูลสวนบุคคล
ศูนยกิจการนานาชาติ ไดกําหนดรายชื่อผูรับผิดชอบในการควบคุม กํากับดูแล การจัดเก็บและการใชงาน
ขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการจากศูนยกิจการนานาชาติ ประกอบดวยบุคคลดังนี้
5.1 นางกรณิกาณ โชติกลาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0 4422 414
e-mail: kornnika@g.sut.ac.th
5.2 นางสาวหทัยกาญจน ทองเจริญ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0 4422 4143
e-mail: hataikan@g.sut.ac.th
5.3 นางสาวศิริรตั น กาญจนนิมมาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0 4422 3640
e-mail: sirirat.k@sut.ac.th
5.4 นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท 0 4422 4145
e-mail: wachira@g.sut.ac.th
5.5 นางสาวอรทัย เสนใหม พนักงานธุรการ
โทรศัพท 0 4422 4142
e-mail : orathai.pae@sut.ac.th
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