คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “นักศึกษา”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบ
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ซึ่งต่อไปใน
ประกาศนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจาก
นักศึกษาเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวนักศึกษาได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย
ไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวนักศึกษาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
รวมถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และ การลบ ข้อมูลส่วนบุคคล
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายภายใต้ขอบเขตและตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2541 มาตรา 7:
“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ริเริ่ม ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”
ข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้งานโดยคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่วนงานต่าง ๆ
เช่น คณะ สถาบัน สำนักต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ข้อมูล
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อ ๆ ไป
2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาภายใต้ฐานกฎหมาย ดังต่อไปนี้
2.1 การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญากับ
นักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของนักศึกษาในข้อนี้ด้วยการทำงานร่วมกันกับ
บุคคลภายนอกในการให้บริการหรือดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2.2 การดำเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ
การเรียนการสอนเป็นภารกิจสาธารณะที่มหาวิทยาลัยดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็น
สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการ
สอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ริเริ่ม ปรับแปลง ถ่ายทอด พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อ
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วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การประเมินผลการศึกษา และการกำกับดูแล
รวมถึง ข้อมูลที่ส่งให้กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิท ยาลัย จำเป็น ต้อ งประมวลผลข้อ มูล ส่ว นบุค คลตามหน้าที่ท ี่ต ้อ งปฏิบ ัต ิต ามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อการติดตามตรวจสอบหรือเพื่อการส่งข้อมูลตามกฎหมาย
2.4 การดำเนินการตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาเก่า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีการประมวลผลข้อมูล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นด้วย
2.5 การได้รับความยินยอมจากนักศึกษา
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากนักศึกษาเพื่อประมวลผลข้อมูลของนักศึกษา เช่น การขอความ
ยินยอมเพื่อตอบแบบสอบถาม หรือขอความยินยอมเพื่อการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลที่อ่อนไหวของนักศึกษา การ
ประมวลผลเพื่อออกแบบหรือพัฒนาเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
มหาวิทยาลัยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีมหาวิทยาลัย
อาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจาก
วัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม
มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมและใช้
3.1 เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาดังรายการต่อไปนี้
3.1.1 รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่หนังสือ
เดินทาง (กรณีนักศึกษาต่างชาติ) วันเดือนปีเกิด เพศ ภาพถ่าย สถานภาพสมรส หมู่โลหิต สัญชาติ
ประเทศ จำนวนพี่น้อง ประวัติทางการทหาร และข้อมูลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
3.1.2 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
3.1.3 ประวัติการศึกษาและการทำงาน เช่น โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ประสบการณ์และสถานที่
ทำงานที่ผ่านมา รายวิชาหรือ หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา ช่วงเวลาที่ศึกษาและผลการศึกษา รางวัลเรียน
ดี กิจกรรม ความสามารถพิเศษ เป็นต้น
3.1.4 ข้อมูลด้านการเงิน-ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา รวมถึงอาชีพและการศึกษาของบิดา มารดา ผู้ปกครอง รายได้
ครัวเรือน การอุปการะและรายละเอียดของผู้ที่รับอุปการะ
3.1.5 ข้อมูลวีซ่า หนังสือเดินทาง และการเข้าเมือง
3.1.6 ข้อมูลประวัติอื่น ๆ ที่ได้เก็บรวบรวมมาในขั้นตอนการสมัคร การสัมภาษณ์ เช่น วิธีการเข้าเป็นนักศึกษา
คะแนนสอบคัดเลือก การพิจารณาผู้สมควรได้รับทุน เป็นต้น
3.1.7 ประวัติการศึกษา สถานภาพนักศึกษา รวมถึง ข้อมูลการประเมินผล รายละเอียดการสอบ และข้อมูลผล
การศึกษาที่ได้รับหรือที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
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3.1.8

ข้อมูลที่ได้จากทะเบียนนักศึกษา รวมถึง การลงทะเบียนเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การเทียบโอน
รายวิชา ความคืบหน้าของการศึกษา และรายงานความคืบหน้าและความสำเร็จทางการศึกษาต่าง ๆ
เป็นต้น
3.1.9 ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุนการศึกษา การกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา การผ่อนผันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ลูกหนี้ทางการศึกษา และการสนับสนุนทาง
การศึกษาใด ๆ ที่อาจมีขึ้น ทุนวิจัยของผูเ้ รียนแต่ละประเภท
3.1.10 ข้อมูลที่ปรึกษา การเรียนการสอน การอบรม สัมมนา กิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ
3.1.11 ข้อมูลการทำงานและการฝึกงาน หรือการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่น อันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ
ศึกษา หรือแผนการพัฒนาทางวิชาชีพ เป็นต้น
3.1.12 ข้อมูลวิทยานิพนธ์ โครงงานวิจัย ผลงานการตีพิมพ์ทางวิชาการ สิทธิบัตร
3.1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของสถาบันหรือศูนย์หรือหน่วยให้บริการต่าง ๆ เช่น บริการทางภาษา
บริก ารแนะแนวและให้ค ำปรึก ษา บริก ารทางสุข ภาพและอนามัย บริก ารทางกีฬ า รวมถึ ง การจั ด
นิทรรศการต่าง ๆ เป็นต้น
3.1.14 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด รวมถึง การยืม-คืน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
3.1.15 ข้อมูลเกี่ยวกับความประพฤติและวินัยนักศึกษา รวมถึง โทษทางวินัยต่าง ๆ เช่น ภาคทัณฑ์ คะแนนความ
ประพฤติ การพักการศึกษา และโทษอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การได้รับยกเว้นจากระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ใด ๆ และการร้องเรียนและการอุทธรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
3.1.16 ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.1.17 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึง กล้องวงจรปิด ระบบการ
เข้าออกอาคาร การบันทึกภาพและเสียงระหว่างที่มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษที่มีความอ่อนไหวในบางกรณี เช่น
• ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
• ข้อมูลสุขภาพ รวมถึง ความพิการ หรือโรคประจำตัว ผลการตรวจสุขภาพ
• ประวัติอาชญากรรมและการเคยต้องโทษมาก่อน รวมถึง กระบวนการพิจารณา หรือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง
3.2 แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวม มีดังนี้
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากนักศึกษาโดยตรง ผ่านกระบวนการรับสมัครเข้าศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
การลงทะเบี ยนเรี ย นและการดำเนิ นการอื ่นที ่เ กี่ ย วข้ องกั บการศึ กษาในระหวางที ่เ ป็ นนั กศึกษา อย่างไรก็ ดี
มหาวิทยาลัยอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เพิ ่ม เติม จากหน่ วยงานภายนอก ซึ่ง รวมถึง โรงเรีย นหรือมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษาเคยศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้อง
ดำเนินการเก็บรวบรวมและสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาทำการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
3.3 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
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1. มหาวิทยาลัยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการภายใต้
ขอบเขตและตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนของนักศึกษาซึ่งรวมถึง
- การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการกำกับดูแล
ของมหาวิทยาลัย
- การศึกษาและวิจัยเชิงสถาบัน หรือการจัดทำสถิติต่าง ๆ
- การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่นการออก
รหัสประจำตัวนักศึกษา การเก็บข้อมูลประวัตินักศึกษา การ
เรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา
การออกเอกสารทางการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
- การวิจ ัย ที่เ กี่ย วกับ การบริห ารจัด การของมหาวิท ยาลัย เพื่อ
สนับสนุนงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ซึ่งรวมถึง การประกันคุณภาพ และการวางแผน
- การบริหารจัดการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยซึ่งรวมถึง
เรื่อง วินัย การร้องเรียน การอุทธรณ์ ความซื่อสัตย์สุจริตทาง
วิ ช าการ ความพร้ อ มในการสอนและการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
บุคลากร ความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา การยื่นคำร้อง
เพื่อขอยกเว้น ขยาย ระงับ หรือพักในกรณีต่าง ๆ

2. เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การจัดการ
ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา ประวัติการชำระเงิน การทำเรื่องขอ
คืนเงินให้กับนักศึกษา
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ฐานการประมวลผล
- การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มี
อยู ่ ต ามสั ญ ญากั บ นั ก ศึ ก ษา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของ
นั ก ศึ ก ษาในข้ อ นี ้ ด ้ ว ยการทำงานร่ ว มกั น กั บ
บุ ค คลภายนอกในการให้ บ ริ ก ารหรื อ ดำเนิ น
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- การดำเนิ น การตามภารกิ จ เพื ่ อ ประโยชน์
สาธารณะ
การเรี ย นการสอนเป็ น ภารกิ จ สาธารณะที่
มหาวิ ท ยาลั ย ดำเนิ น การตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
- การปฏิบัติตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง
รวมถึง การประมวลผลข้อมูล เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบหรือเพื่อการส่งข้อมูลตามกฎหมายของ
หน่วยงานกำกับดูแล
- ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาเก่า หรือกิจกรรม
อื่น ๆ
- การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มี
อยู่ตามสัญญากับนักศึกษา
- การดำเนิ น การตามภารกิ จ เพื ่ อ ประโยชน์
สาธารณะ
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3. เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา งานคุณภาพ
ชี ว ิ ต และการมี ส ่ ว นร่ ว ม รวมถึ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ แก่
นักศึกษา
- การจัดบริการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมนักศึกษา การแนะแนว การ
จัดหางาน การฝึกงานอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
เช่น ภาษา และกีฬา เป็นต้น
- การดำเนินการใด ๆ เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและ
บริการของมหาวิทยาลัย เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด
หอพัก เป็นต้น
- การให้คำปรึกษา
- งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

4. เพื่อการบริการด้านการประกัน เช่น การประกันอุบัติเหตุ การ
ประกันสุขภาพ

5. เพื่อการบริการการช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อนทางการเงิน
บริ ก ารทุ น การศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นักศึกษา และการบริหารสัญญาทุน
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ฐานการประมวลผล
มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการภารกิจเพื่อ
ประโยชน์
- การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มี
อยู่ตามสัญญากับนักศึกษา
- การดำเนิ น การตามภารกิ จ เพื ่ อ ประโยชน์
สาธารณะ
มหาวิทยาลัยดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ นการดำเนิ น การภารกิ จ เพื่ อ
ประโยชน์
- ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย จำเป็ น ต้ อ งประมวลผลข้ อ มู ล เพื่ อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
สำหรั บ การจั ด กิ จ กรรมและจั ด สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ
ให้แก่นักศึกษา
- การได้รับความยินยอมจากนักศึกษา
ในบางกรณี ม หาวิ ท ยาลั ย อาจขอความยิ น ยอม
(Consent) จากนักศึกษาเพื่อส่งต่อข้อมูลการให้
คำปรึกษาด้วย
การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จำเป็ น ต้ อ งประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มีอยู่
ตามสัญญากับนักศึกษา
- การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิ ท ยาลั ย จำเป็ น ต้ อ งประมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มีอยู่
ตามสั ญ ญากั บ นั ก ศึ ก ษา สำหรั บ การสมั ค ร
สัมภาษณ์ ทำสัญญารับทุนการศึกษา รวมถึงการใช้
บริ ก ารด้ า นอื ่ น ๆ เพื ่ อ ประมวลผลเกี ่ ย วกั บ การ
ให้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการ
- การได้รับความยินยอมจากนักศึกษา

หน้า 5

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

6. เพื่อดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น
จัดการข้อมูลวีซ่า งานตรวจคนเข้าเมืองประวัติของนักศึกษา
ต่างชาติ โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

ฐานการประมวลผล
มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อ มูล ไปใช้ในการประมวลผลเพื่อ ออกแบบหรือ
พัฒนาเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
หรือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูล
- ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
มหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของ
ข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและ
การจัดทำรายงานเพื่อจำเป็นภายในมหาวิทยาลัย
การดูแลรักษาระบบ เพื่อรักษามาตรฐานหรือการ
พัฒนาการบริการที่เกี่ยวข้อง การจัดการบริหาร
ความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลและการ
นำไปใช้ของผู้ประมวลผลข้อมูล
- การปฏิบัติตามกฎหมาย
กรณี ม ี ค วามจำเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย อาจนำข้ อ มู ล
สัญญาการรับทุนการศึกษา หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ของเจ้าของข้อมูลไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
- การปฏิบัติตามสัญญา
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษาเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่มี
อยู่ตามสัญญากับนักศึกษา
- ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูล เพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย
สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 มหาวิทยาลัยอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังหน่วยงานภายนอก เพื่อประมวลผล
ข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
4.1.1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากมหาวิทยาลัย
4.1.2 หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย
เอกสารหมายเลข คขส. 4-4
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4.1.3
4.1.4
4.1.5

หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนการบริการนักศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ผู้ให้ทุนหรือผู้สนับสนุนทางการเงินของนักศึกษา รวมถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน่วยงานภายนอกที่นักศึกษาต้องการให้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่น
โรงพยาบาล หรือสถาบันฝึกอบรมหรือวัดระดับ เป็นต้น
4.1.6 ธนาคารความร่วมมือ การจัดส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำบัตรนักศึกษา
4.1.7 บริษัทประกันภัย การจัดส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพของนักศึกษา การเบิก
สำหรับเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
4.1.8 นายจ้างหรือผู้รับสมัครงานและสถาบันการศึกษาอื่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน
4.1.9 หน่ ว ยงานของรั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การดำเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย เช่ น กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งใช้ข้อมูล
นักศึกษาในการดำเนินการตามภารกิจสาธารณะตามกฎหมาย
4.1.10 สภาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1.11 ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานกำกั บ ดู แ ลอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมสรรพากร กรมการกงสุ ล
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการรับนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หน่วยงานที่กำกับดูแล
เรื่องภาระผูกพันทางทหาร การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น ซึ่งใช้ข้อมูลนักศึกษาในการ
ดำเนินการตามภารกิจสาธารณะตามกฎหมาย
4.1.12 บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาออนไลน์
4.2 เปิดเผยข้อมูลของนักศึ กษาต่อสาธารณะ เช่น รายชื่อผู้ไ ด้ รับอนุม ัติปริญญาบัตร รายชื่อผู้ไ ด้ รับทุนการศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการเข้ าร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้มีส ิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม รูปภาพบรรยากาศการร่วมทำ
กิจกรรม ข้อมูลในเชิงสถิติเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมโดยไม่ระบุตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อ
สาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกาศผ่านสื่อสังคมต่าง ๆ
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอยู่ในความ
ควบคุมของนักศึกษาได้มากขึ้น โดยนักศึกษาสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ
บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู่
เว้นแต่กรณีที่มหาวิท ยาลัยมีส ิทธิปฏิเสธคำขอของนักศึกษาตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณี ที่คำขอของ
นักศึกษาจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบนั
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของนักศึกษาให้ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักศึกษาให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
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5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
5.3.3 เมือ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้
แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่นักศึกษาประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการ
ใช้สิทธิตามกฎหมายของนักศึกษา
5.3.4 เมื่ออยู่ ในช่ วงเวลาที่ม หาวิ ทยาลั ยกำลังพิ สูจน์ให้นักศึกษาเห็ นถึงเหตุอันชอบด้ วยกฎหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักศึกษาเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการทีน่ ักศึกษาได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.4 สิท ธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมี เหตุในการ
ปฏิเสธคำขอของนักศึกษาโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การ
ปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัย)
6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจส่งข้อมูลของนักศึกษาไปยังต่างประเทศ เช่น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยติดต่อกับนักศึกษาที่อยู่
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานงานภายนอกที่อยู่ต่างประเทศที่อาจเกี่ยวข้องกับการให้ทุนนักศึกษาหรือโอกาสการศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ เป็นต้น กรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือ
ผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
ของนั กศึ กษาจากมหาวิ ท ยาลั ย จะต้ องไม่ ใ ช้ ห รื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล นั ้ นเพื่ อวั ตถุ ป ระสงค์ อ ื่ น นอกเหนื อจากที ่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ กับ
มหาวิทยาลัย
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงงานต่าง ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับด้าน กฎหมาย บัญชี และการติดตามตรวจสอบต่างๆ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิค
และการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร
พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งการ
เป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรื อ ผู ้ อ นุ บ าลหรื อ ผู ้ พ ิ ท ั ก ษ์ ต ามกฎหมาย โดยส่ ง คำร้ อ งขอผ่ า นอี เ มลสำนั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
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ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่ น การแจ้ง ดำเนินการปรั บปรุงแก้ ไขข้อมูล ส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบั นทึก
หลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่ มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษาถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวนักศึกษาได้
10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เจ้าหน้าทีเ่ ฉพาะผู้ที่มอี ำนาจหน้าทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุค คลของกิ จกรรมการประมวลผลนี้ เท่ านั ้นที ่จ ะสามารถเข้ าถึ ง ข้อมู ล ส่ว นบุ คคลของนั กศึ กษาได้ โดยมหาวิท ยาลัยจะ
ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจ้ ง ให้ นั กศึ กษาทราบผ่ านช่ องทางเว็ บไซต์ ม หาวิ ท ยาลั ย โดยมี วั นที่ ป รั บ ปรุ ง ล่ าสุ ดกำกั บ อยู่ ต อนท้ าย อย่ างไรก็ ดี
มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้นักศึกษาโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีน่ ักศึกษา
จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัย
โดยในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนีข้ องนักศึกษา ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลง
ในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากนักศึกษายังคงใช้งานต่อไป
ภายหลังจากทีป่ ระกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่านักศึกษาได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวแล้ว
12. การติดต่อสอบถาม
นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถานที่ติดต่อ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ:
- สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 2470 8147 ถึง 51 โทรสาร 0 2470 8353 อีเมล regist@kmutt.ac.th
- สำนักงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0 2470 8110 โทรสาร 0 2427 0151 อีเมล studentaffairs@kmutt.ac.th
- กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โทรศัพท์ 0 2470 8185, 0 2470 8107 อีเมล sfa@mail.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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