คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลผู้สมัครเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ท่าน”) ได้ทราบและเข้าใจ
รูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ซึง่
ต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
จากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี มี น โยบายการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าศึกษา ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และอาจมีการทบทวนปรับปรุงตามที่จะแจ้ง
ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป
คำนิยามตามนโยบายนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนผู้สมัครได้ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สมัครเข้าศึกษา รวมถึง การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบ ข้อมูลส่วนบุคคล
“ผู้สมัครเข้าศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติ และคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
ดำเนินการสมัครเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตร ฝึกอบรม กลุ่มวิชา และรายวิชา
“เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร และแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการโดยมหาวิทยาลัย
“คุกกี้ (cookies)” หมายความว่า แฟ้มขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ
สื่อสารผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ที่เลือกใช้โดย “คุกกี้” จะช่วยเว็บเบราว์เซอร์ในการนำทางไปยังเนื้อหาส่วน
ต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมได้สะดวกมากขึ้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้ การสมัคร
เข้าศึกษาต่อ การเข้าถึงเนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ช ันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนแอปพลิเคชัน ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่จะพัฒนาให้มีขึ้นในอนาคต ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกคนจึงต้องอ่านนโยบายนี้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเฉพาะกรณีอื่น ๆ ที่ผู้สมัครเข้าศึกษาอาจเข้าถึงได้และมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมใน
กรณีนั้น ๆ เพื่อที่ผู้สมัครเข้าศึกษาจะได้ทราบและเข้าใจว่ามหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้า
ศึกษาอย่างไร
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2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 มหาวิ ท ยาลั ย ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของท่ า นภายใต้ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller) ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบ
ถึ ง แนวทางที ่ ม หาวิ ท ยาลั ย ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เช่ น ข้ อ มู ล อะไรบ้ า งที่
มหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทำไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปัน
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิ์ให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ
2.2 มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัด
แจ้ง
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน
1.1 ระบบรับสมัคร New ACIS
1.2 เว็บไซต์ https://admission.kmutt.ac.th
1.3 เว็บไซต์ https://iadmission.kmutt.ac.th
1.3 เว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th
1.4 เว็บไซต์ https://petchra.kmutt.ac.th

รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. รายละเอียดส่วนตัว เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปี
เกิด อายุ สัญชาติ และความสามารถพิเศษ เป็นต้น
2. ประวัติการศึกษา เช่น ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา/
แผนการเรียน สถานะการศึกษา (กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา)
เกรดเฉลี่ยสะสม คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวข้อวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา และรายละเอียดการตีพิมพ์ เป็นต้น
3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล และข้อมูลผู้ปกครอง เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
ของบิดามารดา (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี)
4. ประวั ต ิ ก ารทำงาน เช่ น อาชี พ ตำแหน่ ง สถานที ่ ท ำงาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และประสบการณ์การทำงาน/งานวิจัย
(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

2. เก็บ โดยการใช้ เ ทคโนโลยีต รวจจั บ หรื อติด ตาม
พฤติกรรมการใช้งานของท่าน
3. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น Google Analytics,
Meta Businesses Suite
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Cookie Data, IP address, Application Logging, Device ID,
Browsing history
1. เพศ อายุ
2. ที่อยู่อาศัย เช่น จังหวัด ประเทศ
3. ประเภทอุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูล เช่น มือถือ โน้ตบุ๊ค
4. คำสืบค้น
5. ความสนใจ
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3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
1. เพื ่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตนในการสมัครเข้า
ศึกษา
2. เพื่อรับสมัครขอเข้าศึกษา/รับทุนการศึกษา

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง
ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อีเมล
2. ประวัติการศึกษา เช่น ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชา/
แผนการเรียน สถานะการศึกษา (กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา)
เกรดเฉลี่ยสะสม คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวข้อวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา และรายละเอียดการตีพิมพ์ เป็นต้น
3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล และข้อมูลผู้ปกครอง เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์
ของบิดามารดา (เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี)

3. เพื่ อการประกาศ/ประชาสั มพันธ์ โครงการรับ
สมัครต่าง ๆ

4. ประวัติการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และประสบการณ์การทำงาน/งานวิจัย
(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
ชื่อ-นามสกุล และรูปถ่าย

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เปิ ดเผยข้ อมูล ของท่ านต่ อสาธารณะ ผ่านช่ องทางเว็บ ไซต์ม หาวิท ยาลั ย (https://kmutt.ac.th) เว็บ ไซต์ส ำนั กงาน
คัด เลือกและสรรหานักศึ กษา (https://admission.kmutt.ac.th) เว็บไซต์สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาสำหรับ
นักศึกษาต่างชาติ (https://iadmission.kmutt.ac.th) ทุนเพชรพระจอมเกล้า (https://petchra.kmutt.ac.th) ประกาศบน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ และผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุม
ของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู่ เว้น
แต่กรณีที่ มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิท ธิในการขอแก้ไขข้อมู ลส่วนบุ คคลของท่านที ่ไม่ถ ูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้ม ีความถู กต้อง เป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตาม
กฎหมายของท่าน
5.3.4 เมื่ออยู่ ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำลัง พิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุใน
การปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบ ัติตามหรือการใช้สิ ทธิ เรียกร้ องทางกฎหมาย หรือเพื่ อประโยชน์ สาธารณะตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย)
6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อประมวลผลข้อมูล ตรวจสอบวุฒิการศึกษา หรือ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือ
โอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
6.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
6.2 มหาวิทยาลัย ได้แ จ้ง ให้ท่านทราบและได้ รั บความยินยอมจากท่านในกรณีท ี่ประเทศปลายทางมีม าตรฐานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศ
กำหนด
6.3 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความ
ยินยอมในขณะนั้นได้ หรือ เพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิ ทยาลัยเก็บ รักษาข้อมู ลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาที่จำเป็น ในการดำเนินการตามวัตถุ ประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับด้านกฎหมาย การเงินและการบัญชี และการติดตามตรวจสอบต่าง ๆ โดยให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมือ่ พ้นระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะทำการ
• ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
• ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร
พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งการ
เป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านทางอีเมล admission@kmutt.ac.th
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่ น การแจ้ง ดำเนินการปรับ ปรุงแก้ไ ขข้อมูลส่วนบุ คคล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบันทึก
หลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีทมี่ กี ฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะผู้ทมี่ อี ำนาจหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนีเ้ ท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืออีเมล โดยมีวันที่ปรับปรุงล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี
มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจะเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัย
โดยในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจาก
ที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
12. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถานที่ติดต่อ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ: สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทรศัพท์ 0 2470 8333
อีเมล admission@kmutt.ac.th
12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
• ชื่อ: ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
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• สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ: อีเมล dpo@kmutt.ac.th
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