คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว ด8านข8อมูลนักศึกษาเก4า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล8าธนบุรี
คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว (“ประกาศ”) นี้จ ัดทำขึ้นเพื่อใหFท 4านซึ่งเป1นนักศึกษาเก4าของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี (ซึ่งต4อไปในประกาศนี้ เรียกว4า “เจFาของขFอมูลส4วนบุคคล” หรือ “ท4าน”) ไดFทราบและเขFาใจ
รูปแบบการเก็บรวบรวม ใชF และเปTดเผย (“ประมวลผล”) ขFอมูลส4วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี (ซึ่ง
ต4อไปในประกาศนี้ เรียกว4า “มหาวิทยาลัย”) ดำเนินการในฐานะผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคลในขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
จากท4านเพื่อการดำเนินการภายใตFกิจกรรมการประมวลผลนี้
กลุ4มงานนักศึกษาเก4าสัมพันธX เป1นหน4วยงานสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธX สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนินงานสรFาง ประสาน พัฒนาความสัมพันธXระหว4างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาเก4า รวมถึงจัดเก็บขFอมูลนักศึกษาเก4าโดยใชF
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา Academic Information System (New ACIS) ซึ่งขFอมูลดังกล4าวจะถูกเก็บไวFใน
“งานระบบนักศึกษาเก4า” ในการบริหารจัดการฐานขFอมูลนักศึกษาเก4า
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน ดังนี้
1. วัตถุประสงค/ในการเก็บรวบรวมข9อมูลส=วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมขFอมูลส4วนบุคคลของท4านเพื่อวัตถุประสงคXในการสรFางความสัมพันธXที่ดีระหว4าง
นักศึกษาเก4าเพื่อใหFเกิดการพัฒนาต4อยอดความร4วมมือทั้งเชิงวิชาการ วิจัย บริการ ที่เอื้อประโยชนXร4วมกันระหว4างมหาวิทยาลัย
นักศึกษาปnจจุบัน นักศึกษาเก4า และชุมชนสังคม โดยขFอมูลของท4านจะถูกเก็บรักษาไวFในฐานขFอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารการศึกษา Academic Information System (New ACIS) ส4วน “งานระบบนักศึกษาเก4า” ตลอดจนแอปพลิเคชันที่มี
อยู4ในปnจจุบัน และที่จะพัฒนาใหFมีขึ้นในอนาคต
2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข9อมูลส=วนบุคคล
มหาวิทยาลัยดำเนินการเก็บรวบรวมขFอมูลส4วนบุคคลของท4านภายใตFกฎหมายว4าดFวยการคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนุบรีถือเป1นผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับ
การเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคล ทั้งนี้ผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคล มีหนFาที่แจFงใหFนักศึกษาเก4าทราบถึงแนวทาง
ที่มหาวิทยาลัยใชFในการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปTดเผยขFอมูลส4วนบุคคล เช4น ขFอมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชFพื้นฐาน
กฎหมายหรือขFอบังคับอะไร ทำไมถึงตFองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ4งปnนขFอมูลส4วนบุคคลใหFใคร รวมถึงแจFงสิทธิ์
ใหFกับเจFาของขFอมูลส4วนบุคคลทราบ
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวมและใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้
3.1 แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
1. เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเบื ้ อ งต้ น โดยการโอนข้ อ มู ล มาจาก
ฐานข้อมูลของนักศึกษาปัจจุบันระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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รายการข้อมูลส่วนบุคคล
รหัสนักศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย
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แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
รายการข้อมูลส่วนบุคคล
การศึกษา Academic Information System (New ACIS) เข้า ที่อยู่ อีเมล์ คณะ ภาควิชา สาขาวิชา ปีที่เข้า-สำเร็จ
ไว้ใน “งานระบบนักศึกษาเก่า” หลังจากนักศึกษาพ้นสภาพการ การศึกษา ผลการเรียน
เป็นนักศึกษา โดยเหตุ สำเร็จการศึกษา หรือตกออก หรือลาออก
หรือคัดชื่อออก
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ สกุล หมายเลข
2.1 สำรวจข้อ มูล จากท่า นโดยตรงผ่า นแบบสอบถามออนไลน์
โทรศัพท์ Social-Network รูปถ่าย วิดีโอคลิป
หรือแอปพลิเคชั่น ต่างๆ ที่กลุ่มงานจัดทำขึ้น
อีเมล์ ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีอยู่
2.2 การลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที ่ ค ณะ/ภาควิ ช า
ต่างประเทศ)
ภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น หรือจากการจัดกิจกรรมของชมรม 2. ข้อมูลการทำงาน ประกอบด้วย สถานที่ทำงาน
นักศึกษาเก่ากลุ่มต่าง ๆ
ตำแหน่ ง ประเภทงาน/ธุ ร กิ จ /อุ ต สาหกรรม
2.3 ขอความอนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลนั ก ศึ ก ษาเก่ า จาก
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์สถานที่ทำงาน
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ข้อมูลผลงาน/รางวัล ประกอบด้วย วันเดือนปีที่
ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ระดับรางวัล ประเภท
ผลงาน หน่ ว ยงาน/สถาบั น (ผู ้ ม อบรางวั ล )
รายละเอียดรางวัล ข่าว/ภาพถ่ายการรับรางวัล
(ถ้ามี)
4. ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ปี ท ี ่ เ ข้ า ร่ ว ม ชื่ อ
กิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม
5. ข้ อ มู ล การบริ จ าค ประกอบด้ ว ย ปี ่ ท ี ่ บ ริ จ าค
โครงการที่บริจาค วันที่บริจาค จำนวนเงินที่
บริจาค ใบเสร็จรับเงินเลขที่ วัตถุประสงค์การ
บริจาค
3.2 จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล
1. เพื ่ อ การดำเนิ น กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษเก่า

2. เพื่อการประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการของ
กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลของ
ท่าน
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รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
2. ข้อมูลส่วนตัวปัจจุบัน
3. ข้อมูลการทำงาน
4. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
5. ข้อมูลการบริจาค
ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา ภาควิชาและคณะที่สำเร็จการศึกษา ปีที่
เข้าศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษา และรูปถ่าย เป็น
ต้น
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4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
4.1.1 กลุ่มงาน สำนักงาน สำนัก สาขาวิชา ภาควิชา คณะและองค์กรอื่น ๆ ในสังกัดของมจธ. เพื่อการยืนยัน
ตัวตน หรือ เพื่อการส่งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลและการนำเสนอ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นต้น
4.1.2 มหาวิทยาลัยจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่ได้ร้องขอ ผ่านทางหนังสือหรือบันทึก
ข้อความเป็นลายลักษณ์โดยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ตามที่หน่วยงานระบุไว้เท่านั้น (หากมีจำนวนบุคคลมากสามารถใช้วิธีทำเป็นเอกสารรายชื่อแยก แล้วแนบ
ลิงก์ ได้)
4.2 เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางการสื่อสารของกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งในมหาวิทยาลัย และภายนอก สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook,
Line เป็นต้น
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุม
ของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่
เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู่ เว้น
แต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตาม
กฎหมายของท่าน
5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุใน
การปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
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กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย)
6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือจะจัดเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาอย่างน้อย 30 ปี นับจากที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะทำการ
• ลบ ทำลายเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ
• ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านอื่น เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้ง
องค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้
ซึ่งการเป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
8. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของ
มหาวิทยาลัย เช่น Facebook Fanpage: Alumni Relations KMUTT, Line Official, เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ข้อความเสียง, ข้อความตัวอักษร
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบันทึก
หลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
9. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
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ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ การสื่อสารออนไลน์ เช่น Line Official, Facebook Fanpage โดยมีวันที่ปรับปรุง
ล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่าง
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนทีท่ ่านจ้ะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัย
โดยในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจาก
ทีป่ ระกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
11. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
11.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถานที่ติดต่อ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช4องทางการติดต4อ: กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2470 8094
อีเมล alumni.kmutt@kmutt.ac.th
11.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
• ชื่อ: ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
• สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ: อีเมล dpo@kmutt.ac.th
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