
แนวทางการด าเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 1. เว็บไซต์ (Website) ของส ำนักภำยใต้อินเทอร์เน็ตโดเมน art-culture.cmu.ac.th ได้มีกำรจัดเก็บ 

  - ข้อมูลที่สร้ำงหรือมอบให้กับส ำนัก ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ข้อมูลที่แจ้งแก่ส ำนักและเป็นกำรระบุถึงตัว 

เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส ำหรับกำรเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ส ำนักเชื่อมโยงถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ 

เช่น ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี CMU IT Account ส ำหรับใช้ในกำรบัทึกข้อมูลกำรติดต่อ แจ้งข้อร้องเรียน กำร

ขอใช้บริกำรต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรม หลักสูตรระยะสั้น ที่จัดขึ้นภำยในและนอกส ำนัก 

  - ข้อมูลที่รวบรวมเม่ือมีใช้บริกำรของส ำนัก เพ่ือให้ส ำนักสำมำรถให้บริกำร และปรับปรุงกำรให้บริกำร

ได้ดีมำกยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ส ำนักรวบรวมในบันทึกเครื่องให้บริกำร ได้แก่ ตัวระบุท่ีไม่ซ้ ำกัน ประเภทและกำรตั้งค่ำ

เบรำว์เซอร์ ประเภทและกำรตั้งค่ำอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติกำร และข้อมูลเครือข่ำย ส ำนักรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

กำรโต้ตอบของเบรำว์เซอร์ และอุปกรณ์กับบริกำรของเรำ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP, รำยงำนข้อขัดข้อง, กิจกรรม

ระบบ ตลอดจนวันที่ เวลำ และ URL ผู้อ้ำงอิงของค ำขอของผู้ใช้งำน 

  - ข้อมูลเพ่ือพัฒนำบริกำรใหม่ๆ ซึ่งรวบรวมมำจำกบริกำรที่มีเพ่ือช่วยส ำนักพัฒนำบริกำรใหม่ๆ เช่น 

กำรศึกษำกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์ เพ่ือให้เรำสำมำรถปรับปรุงโครงสร้ำงเว็บไซต์ให้ใช้งำนได้ง่ำยยิ่งขึ้น 

  - ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรวิเครำะห์และกำรวัดผลเพ่ือท ำควำมเข้ำใจวิธีที่ผู้คนใช้บริกำร

ของส ำนัก เช่น วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรที่เข้ำชมเว็บไซต์ของส ำนักเพ่ือท ำสิ่งต่ำงๆ เช่น กำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ส ำนักใช้เครื่องมือหลำยอย่ำงในกำรด ำเนินกำรนี้ รวมถึง Google 

Analytics เป็นต้น 

   

 2. การติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของส านัก  ทั้งโดยตรงและผ่ำนผู้ อ่ืนที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักหรือ

มหำวิทยำลัย 

  - ข้อมูลที่สร้ำงหรือมอบให้กับส ำนัก ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ข้อมูลที่แจ้งแก่ส ำนักและเป็นกำรระบุถึงตัว 

เช่น ชื่อ ที่เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอ่ืนๆ ที่ส ำนักเชื่อมโยงถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ เช่น ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชี 

CMU IT Account ส ำหรับใช้ในกำรบัทึกข้อมูลกำรติดต่อ กำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ กำรแจ้งข้อร้องเรียน กำรขอใช้

บริกำรต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรม หลักสูตรระยะสั้น ที่จัดขึ้นภำยในและนอกส ำนัก 



  - รูปภำพ ในงำนกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ้นภำยในส ำนัก ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลทำงกำรตลำดในครั้งถัดไป 

  - วิดีโอ ในงำนกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ้นภำยในและภำยนอกส ำนัก รวมไปถึงกล้องวงจรปิดที่ส ำนักได้มี

กำรบันทึกข้อมูล 

 

การลบข้อมูลของผู้ใช้ 

 ส ำนักขอสงวนสิทธิ์ที่จะคงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในระบบของส ำนักหรือในหน่วยงำนของ

มหำวิทยำลัย เพ่ือกำรท ำงำนและประมวลผลที่สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนัก และ มหำวิทยำลัย  และเพ่ือให้

สอดคล้องกับข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

การส่งต่อข้อมูลของผู้ใช้ 

 ส ำนักจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลทั่วไปนอกมหำวิทยำลัย ยกเว้น

ในกรณีต่อไปนี้ 

 - ส ำนักจะส่งต่อข้อมูลเมื่อได้รับควำมยินยอมจำกผู้ใช้เท่ำนั้น ส ำนักจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลออกนอก

มหำวิทยำลัย เมื่อส ำนักได้รับค ำยินยอมจำกผู้ใช้ เช่น กำรส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัทภำยนอกที่จัดท ำบริกำร

ให้กับมหำวิทยำลัย เป็นต้น 

 - ส ำหรับกำรประมวลผลหรือกำรให้บริกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่

หน่วยงำนอ่ืนในมหำวิทยำลัย หรือ บริษัทและองค์กรอ่ืนที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักหรือมหำวิทยำลัยอย่ำง

เป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประมวลผลข้อมูล หรือให้บริกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ หรือเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย

โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือช่วยให้มหำวิทยำลัยบรรลุพันธกิจของมหำวิทยำลัย โดยด ำเนินกำรตำมวิธีกำรและ

ปฏิบัติตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวของส ำนัก 

 - ส ำหรับเหตุผลทำงกฎหมำย ส ำนักจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกมหำวิทยำลัยหำกเรำเชื่อโดย

สุจริตว่ำกำรเข้ำถึง กำรใช้ กำรเก็บรักษำ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจ ำเป็นอันสมควร เพ่ือให้เป็นไปตำม

กฎหมำยที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือกำรร้องขอข้อมูลจำกทำงรำชกำร 

รวมถึงกำรป้องกันอันตรำยต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย ผู้ใช้ หรือสำธำรณชนตำมที่

กฎหมำยก ำหนดหรืออนุญำต 

 



การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย 

 ส ำนักพยำยำมอย่ำงเต็มที่ที่จะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ จำกกำรเข้ำถึง กำรเปลี่ยนแปลง กำรเปิดเผย 

หรือกำรท ำลำยข้อมูลที่ส ำนักเก็บรักษำโดยไม่ได้รับอนุญำต โดยด ำเนินกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 

 - ส ำนักใช้กำรเข้ำรหัสลับเพ่ือดูแลให้ข้อมูลของผู้ใช้เป็นส่วนตัวระหว่ำงกำรส่ง 

 - ส ำนักให้บริกำรควำมปลอดภัยมำกมำย เช่น กำรตรวจสอบควำมปลอดภัย และกำรยืนยันตัวโดยใช้ 

CMU IT Account ของส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพ่ือช่วยปกป้องบัญชีของ

ผู้ใช้ 

 - ส ำนักตรวจสอบกำรเก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลและหลักปฏิบัติในกำรประมวลผล รวมถึง

มำตรกำรควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญำต 

 - ส ำนักจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ส ำหรับพนักงำน ลูกจ้ำง และตัวแทนของส ำนัก ที่ต้องกำร

ข้อมูลนั้นเพ่ือกำรประมวลผลข้อมูล โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ำถึงนี้ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรรักษำข้อมูลที่เป็น

ควำมลับตำมสัญญำที่เข้มงวด และอำจถูกลงโทษหรือเลิกจ้ำงหำกไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว 

 

การเก็บข้อมูล 

 ส ำนักจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เครื่องให้บริกำรของส ำนักที่อยู่ในมหำวิทยำลัย และมีระบบส ำรองข้อมูล

บำงส่วนในเครื่องให้บริกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยกำรเก็บข้อมูลในมหำวิทยำลัย มีระบบป้องกันกำรเข้ำถึง

ข้อมูลจำกภำยนอกที่ได้มำตรฐำน และตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ส่วนกำรจัดเก็บข้อมูลในเครื่องให้บริกำร

ภำยนอกมหำวิทยำลัย จะจัดเก็บในเครื่องให้บริกำรของผู้ให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน และมีกำรเข้ำรหัสข้อมูลตำม

มำตรฐำนของอุตสำหกรรม เพ่ือปกป้องกำรเข้ำถึงเนื้อหำภำยในข้อมูล กำรเก็บข้อมูลในเครื่องให้บริกำร

ภำยนอกมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีในกำรกู้คืนข้อมูลในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery 

plan best practices) 

 

ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว 

 - ข้อมูลกำรช ำระเงิน ส ำนักจะจัดเก็บข้อมูลกำรช ำระเงินของผู้ ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลอ้ำงอิงเท่ำนั้น โดย

ส ำนักจะเก็บเฉพำะรำยละเอียดกำรท ำธุรกรรม เช่น วันเวลำ ชื่อบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรช ำระเงิน และ 



จ ำนวนเงิน แต่จะไม่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรช ำระเงิน เช่น หมำยเลขบัตรเครดิต เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลกำรช ำระ

เงินจะถูกจัดเก็บโดยสอดคล้องกับกฎหมำยทำงกำรเงินและระเบียบกำรเงินของมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง 

 - แหล่งที่มำที่เข้ำถึงได้แบบสำธำรณะ เช่น เรำอำจรวบรวมข้อมูลที่พร้อมใช้งำนแบบสำธำรณะหรือ

จำกแหล่งที่มำสำธำรณะอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงกำรให้บริกำรของเรำ  

 - ข้อมูลของผู้ใช้ที่ส ำนักใช้เพื่อให้บริกำรของส ำนัก 

  ตัวอย่ำงของวิธีที่ส ำนักใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพ่ือให้บริกำรของส ำนักมีดังนี้ 

 ส ำนักใช้ที่อยู่ IP ที่ก ำหนดขอบเขตกำรให้บริกำรบำงประเภท เช่น บริกำรที่ต้องใช้

บริกำรเฉพำะอุปกรณ์ท่ีอยู่ภำยในเครือข่ำยของมหำวิทยำลัย เป็นต้น 

 ส ำนักใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ ำกันซึ่งจัดเก็บไว้ในคุกกี้ในอุปกรณ์เพ่ือช่วยตรวจสอบสิทธิ์ว่ำ

ใครคือผู้ที่ควรมีสิทธิ์เข้ำถึงบริกำรของส ำนัก โดยผ่ำนระบบยืนยันตัวบุคคล CMU IT 

Account ของมหำวิทยำลัย 

 ส ำนักจะใช้รูปภำพของผู้ใช้ เพ่ือใช้ผลิตเอกสำร และใช้บนบริกำรออนไลน์บำง

ประเภทเพ่ือใช้ระบุตัวบุคคลให้กับเจ้ำหน้ำคณะ เจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัย และ

อำจำรย์ของมหำวิทยำลัย 

 โดยกำรใช้ข้อมูลจะเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และตำมหลักกำรใช้ตำมท่ีจ ำเป็น 

 - กำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือดูแลให้บริกำรของเรำท ำงำนได้อย่ำงที่ตั้งใจ เช่น ส ำนักตรวจสอบระบบของเรำ

อยู่เสมอเพ่ือตรวจหำปัญหำ และหำกส ำนักพบสิ่งผิดปกติในบำงบริกำร กำรตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมที่รวบรวม

ไว้ก่อนปัญหำจะเกิดข้ึนช่วยให้ส ำนักแก้ไขสิ่งต่ำงๆ ได้เร็วขึ้น 

 - กำรเก็บข้อมูลเพ่ือท ำกำรปรับปรุง เช่น เรำใช้คุกกี้เพ่ือวิเครำะห์วิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับบริกำรของส ำนัก 

และกำรวิเครำะห์ช่วยส ำนักสร้ำงบริกำรที่ดียิ่งขึ้นได้ เช่น กำรวิเครำะห์อำจช่วยให้ส ำนักทรำบว่ำผู้คนต้องใช้

เวลำนำนเกินไปในกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำง หรือท ำขั้นตอนบำงอย่ำงไม่ได้เลย จำกนั้นส ำนักจะได้ออกแบบ

บริกำรดังกล่ำวใหม่หรือปรับปรุงบริกำรเดิมให้ดียิ่งขึ้น 

 - กำรตรวจหำกำรละเมิด เมื่อส ำนักตรวจพบสแปม มัลแวร์ เนื้อหำผิดกฎหมำย และกำรละเมิด

รูปแบบอ่ืนๆ ในระบบซึ่งละเมิดนโยบำยของส ำนัก ส ำนักอำจปิดกำรเข้ำถึงระบบของส ำนักของท่ำนหรือ

ด ำเนินกำรอย่ำงอ่ืนตำมควำมเหมำะสม ในบำงกรณี ส ำนักอำจรำยงำนกำรละเมิดต่อหน่วยงำนที่เหมำะสมด้วย 

 - กระบวนกำรทำงกฎหมำย หรือกำรร้องขอข้อมูลจำกทำงรำชกำร เช่นเดียวกับหน่วยงำนในก ำกับ

ของรัฐบำลอ่ืน ๆ มหำวิทยำลัยมักได้รับค ำขอจำกรัฐบำลและศำลให้เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ กำรปฏิบัติตำมค ำ



ขอทำงกฎหมำยเหล่ำนี้ตั้งอยู่บนรำกฐำนของกำรเคำรพในควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของข้อมูลที่

ท่ำนเก็บไว้กับส ำนักและมหำวิทยำลัย ทีมกฎหมำยของมหำวิทยำลัยตรวจสอบค ำขอทุกรำยกำร โดยไม่ค ำนึงว่ำ

จะเป็นค ำขอประเภทใด เพ่ือให้มั่นใจว่ำค ำขอนั้นสอดคล้องกับกฎหมำยและนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวนี้ 

 

 


