
 
ประกาศแจงเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สำหรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย 

(Privacy Notice for student) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจงใหนักศึกษา ทราบถึงหลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวม 

ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี

เนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 

 

๑. คำนิยาม  

 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทำใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นไดไม

วาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

  “ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวใน

มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหรวมถึงขอมูลอ่ืนใดท่ีกระทบตอ

เจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

“นักศึกษา” หมายถึง ผูที่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทุก

ระดับชั้นการศึกษา ท้ังนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาตางชาติ    

  

๒. ขอมูลท่ีมหาวิทยาลัย มีการเก็บรวบรวม 

 มหาวิทยาลัย มีความจำเปนที่จะตองเก็บรวบรวม ใชประมวลผลหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

นักศึกษา ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

๒.๑ ขอมูลระบุตัวตน (Personal Data) 

• ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด รหัสบัตรประจำตัวประชาชน รหัสนกัศึกษา รูปภาพ ปการศึกษา

ที ่เขาเรียน คณะ หลักสูตร ชั ้นป เกรดเฉลี ่ย จำนวนหนวยกิตที ่เร ียน การรับทุน 

ความสามารถพิเศษ ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว 

• ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา จังหวัด สถานศึกษา ปที่เขาศึกษา ปที่สำเร็จการศึกษา 

เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยสะสม 

• อาชีพ รายได คาใชจายสวนตัว จำนวนพ่ีนอง ประวัติครอบครัว 

• เลขท่ีหนังสือเดินทาง รายละเอียดวีซา ประวัติการตอวีซา 

• รหัสผูสมัคร รหัสใบเสร็จ เลขท่ีใบเสร็จ วันเวลาท่ีออกใบเสร็จ รหัสประเภทคาธรรมเนียม 

ยอดท่ีตองชำระ คาปรับ จำนวนงวดท่ีตองชำระ 



• ขอมูลหลักสูตร วันท่ีสงครั้งแรก ผูสรางอาจารยประจำหลักสูตร 

• ขอมูลศิษยเกา ระดับการศึกษา ปการศึกษาท่ีจบ วุฒิการศึกษา คณะ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย

สะสม ขอมูลการทำงาน ประวัติการทำงาน สถานท่ีทำงาน อาชีพ สาขาอาชีพ ตำแหนงงาน  

ลักษณะงาน เงินเดือน ขอมูลรางวัล ประวัติการรับรางวัล ประวัติความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัย     
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๒.๒ ขอมูลสำหรับการติดตอ (Contact Data) 

• ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูที ่ติดตอได ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที ่ทำงาน ที่อยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) เบอรโทรศัพท เบอรโทรศัพทผูปกครอง 

๒.๓ ขอมูลการเงิน (Financial Data) 

• คารายงานตัว คาลงทะเบียนเรียนเทอมแรก คารักษาสภาพ/คาลาพักการเรียน 

• ประเภทผูกูยืม รายการคาใชจายท่ีขอกูยืม วงเงินท่ีขอกูยืม ชื่อธนาคาร เลขท่ีบัญชี สาขา

ท่ีเปดบัญชี ไดรับคาใชจายบาทตอเดือน 

• ขอมูลการขออนุมัติการกูยืม ชื่อผูนำเขาขอมูลการอนุมัติ วันที่ทำรายการ สถานะการ

อนุมัติ วันที่อนุมัติ เลขที่สัญญา คาเลาเรียนที่อนุมัติ คาครองชีพที่อนุมัติ รวมวงเงินท่ี

อนุมัติ ยอดเงินท่ีตองชำระเพ่ิมเติม 

• ขอมูลทุนการศึกษาอ่ืน ปการศึกษาท่ีไดรับทุน ชื่อทุนการศึกษา จำนวนเงิน ชื่อผูค้ำประกัน 

เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชนผูค้ำประกัน ปเกิด อายุ รายได อาชีพ ท่ีอยู 

๒.๔  ขอมูลจากการเขาใชงานผาน เว็บไซต  

• ที่อยูหมายเลข IP Address ชื่อผูใชงาน ชนิดของบราวเซอร ขอมูล Cookies ขอมูล

ระบบปฏิบัติการ 

๒.๕ ขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหว  

• เชื ้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ

แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ (เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลจำลอง

มานตา ขอมูลจำลองลายนิ้วมือ ฯลฯ) 

 

๓. แหลงท่ีมาของขอมูล 

๓.๑ เม่ือเขาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (Cookies) 

๓.๒ เม่ือมีการเขาใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

๓.๓ เม่ือใหขอมูลผานแบบฟอรมใบสมัครหรือแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 

๓.๔ เม่ือบันทึกขอมูลผานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 



 

๔. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาโดยมีวัตถุประสงค 

ขอบเขต และใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย โปรงใสและเปนธรรม โดยจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตาม

ประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยตามความจำเปน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลท่ีไดใหไวกับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๔.๑ เพ่ือรับรายงานตัวนักศึกษาใหมท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย 

๔.๒ เพื่อใชในระบบงานทะเบียนนักศึกษาในการเก็บประวัติของนักศึกษา เชน ขอมูลตนเอง 

ประวัติการชำระคาธรรมเนียม ขอมูลผลการเรียน ตารางเรียน รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 

๔.๓ เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทำตารางสอนสำหรับนักศึกษาและอาจารย 

๔.๔ เพ่ือใชในระบบภาระงานสอนของอาจารยตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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๔.๕ เพื่อใชในการออกใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวของกับนักศึกษาทั้งหมด เชน ใบเสร็จ คาธรรมเนียม

การศึกษา ใบเสร็จรักษาสภาพ หรือการคืนเงินใหแกนักศึกษาเม่ือไดรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัย 

๔.๖ เพื ่อใชในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินรูปแบบ Online หรือลงทะเบียนเรียนผาน

เคานเตอรท่ีใหบริการได 

๔.๗ เพื ่อใชในการเก็บขอมูลผลการเรียนของนักศึกษา โดยอาจารยจะสงผลการเรียนใหแก

มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Online 

๔.๘ เพ่ือใชในการประเมินอาจารยผูสอนในรายวิชารูปแบบ Online 

๔.๙ เพื่อใชในการนำขอมูลนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือพนสภาพจากการเปนนักศึกษากรณี

อ่ืน ๆ ออกจากนักศึกษาปจจุบัน 

๔.๑๐ เพื่อใชในการตรวจสอบหนังสือคางสงกับหองสมุด เพื่อใหสามารถแจงเตือนนักศึกษาที่มี

รายการคางสงและคาปรับ 

๔.๑๑ เพื่อใชเปนขอมูลผูสำเร็จการศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยในการพิมพ

เอกสาร เชน ใบปริญญาบัตร ใบรับรองปริญญา และรายงานตาง ๆ 

๔.๑๒ เพื่อใชในการสอบถามขอมูลนักศึกษาที่ในปกครองของตนเอง เพื่อชวยในการดูแลและ

ติดตามนักศึกษา  

๔.๑๓ เพื่อใชในการนักศึกษายื่นคำรองเพื่อขอเอกสารตาง ๆ โดยเชื่อมกับระบบการเงินของ

มหาวิทยาลัย 

๔.๑๔ เพ่ือใชในการตรวจสอบคุณวุฒิจากภายนอก 

๔.๑๕ เพ่ือใชในการบันทึกกิจกรรมของนักศึกษา เกณฑการผานกิจกรรม 

๔.๑๖ เพ่ือใชในการพิจารณาขอกู ประกาศผลการกูยืม การทำสัญญา 

๔.๑๗ เพ่ือใชเปนการเก็บรวบรวมการไดรับรางวัล 



๔.๑๘ เพ่ือใชในการยื่นขอทำ วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ/ภาคนิพนธ/สารนิพนธ 

๔.๑๙  เพ่ือใชในการเก็บขอมูลศิษยเกาของมหาวิทยาลัย  

๔.๒๐ เพ่ือใชในการจัดทำแบบประเมินภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแบบออนไลน และรายงานผล

ใหผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๔.๒๑ เพื่อใชในการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอบัณฑิตที่เขาทำงานใน

สถานประกอบการของตนเอง 

๔.๒๒ เพื่อใชในการสงขอมูลใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่กฎหมายกำหนด เชน 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน 

 

ทั้งนี้ ทุกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา โดยมี

องคประกอบ ดังนี้ 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลที่ระบุไวในหัวขอตามขอ ๒ เรื ่อง ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

ฐานกฎหมายท่ีใช 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 
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   ฐานภารกิจภาครัฐ : มหาวิทยาลัยอาจนำขอมูลสวนบุคคลไปประมวลผลดำเนินการตาม

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือปฏิบัติในการใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบหมายใหกับมหาวิทยาลัย 

 

๕. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตลอดระยะเวลาศึกษาหรือตามสัญญา

ที่ปฏิบัติระหวางกัน แตมหาวิทยาลัยอาจจะยังคงเก็บขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาตอไปหากเห็นวายังมีความ

จำเปนหรือตามท่ีกฏหมายกำหนด 

 

๖. การเปดเผยและโอนขอมูลสวนบุคคล 

     ๖.๑ การเปดเผย สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล 

           มหาวิทยาลัยอาจเปดเผย สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ไปยังบุคคลหรือองคกร

ภายนอกมหาวิทยาลัยตามความยินยอมของนักศึกษา และจะใชตามวัตถุประสงคที่แจงไวในประกาศฉบับนี้ 

ดังนี้ 

• องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทหรือองคกรใดท่ีลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

• ท่ีปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 



• หนวยงานของร ัฐหร ือองค กรใดที ่ม ีอำนาจหน าที ่ตามที ่กฎหมายกำหนด เชน 

กรมสรรพากร กรมบังคับคดี เปนตน 

• หนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เชน กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม เปน

ตน 

๖.๒ การเปดเผย สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

• มหาวิทยาลัยอาจเปดเผย สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ไปตางประเทศ 

หรือโอนไปยังประเทศปลายทาง หรือผูรับขอมูลในตางประเทศจะตองมีมาตรการในการคุมครองขอมูลสวน

บุคคลท่ีเพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากนักศึกษาสำหรับการถายโอนขอมูลสวนบุคคลไปยัง

ตางประเทศตามท่ีกฏหมายกำหนด  

• มหาวิทยาลัยสามารถโอนขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาไปไดโดยไมตองขอความยินยอม

จากทานในกรณีที่การโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศนั้นเปนไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งทานเปน

คูสัญญา 

 

๗. มาตรการดานความปลอดภัย 

๗.๑ มหาวิทยาลัยมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๗.๒ มหาวิทยาลัยมีการจำกัดการเขาถึง ซึ่งจะเขาถึงไดตามสิทธิ์การเขาถึงตามที่ไดรับอนุญาต

เทานั้น 

๗.๓ มหาวิทยาลัยมีการสำรองขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไปตามแผนสำรองและกู คืนขอมูล

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

 

                                                    - ๕ - 

 

๘. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย ทานมีสิทธิตามกฏหมายท่ีอนุญาตใหกระทำ

ไดดังตอไปนี้ 

๘.๑ สิทธิไดรับการแจงเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๘.๒ สิทธิในการเขาถึงขอมูล และขอรับสำเนาขอมูลขอมูลสวนบุคคล หรือขอใหเปดเผยถึงการ

ไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีไมไดใหความยินยอม 

๘.๓ สิทธิในการแกไขขอมูล ที่มหาวิทยาลัยไดจัดเก็บ รวบรวมใช ใหถูกตอง สมบูรณและเปน

ปจจุบัน 



๘.๔ สิทธิในการคัดคาน การเก็บรวบรวมขอมูลบางประการได แตมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธคำขอ

ของนักศึกษา หากมหาวิทยาลัยพิสูจนไดวามีเหตุอันชอบดวยกฏหมายที่สำคัญมากกวาในการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผย มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล 

๘.๕ สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาอยู

กับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากเหตุจำเปน 

๘.๖ สิทธิในการลบขอมูล สวนบุคคลของตน หากพบวาขอมูลดังกลาวหมดความจำเปนที่จะเก็บ 

รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลนั้นตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยแลว 

๘.๗ สิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล ไปยังผูควบคุมขอมูลอ่ืน  รวมท้ังสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคล 

ท่ีมหาวิทยาลัยไดสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลอื่นดังกลาวไดโดยตรงเวนแต 

ไมสามารถดำเนินการไดเพราะเหตุผลทางเทคนิค 

๘.๘ สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลในกรณีที ่มหาวิทยาลัยดำเนินการะหวางการ

ตรวจสอบความถูกตองตามคำขอใชสิทธิแกไขขอมูลสวนบุคคล 

 

๙. การจัดการขอรองเรียน 

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

๑๐. การติดตอมหาวิทยาลัย 

      หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการประกาศแจงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหากตองการใชสิทธิ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สามารถติดตอไดท่ี สามารถติดตอไดท่ี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 
10300 โทร .  02-665-3777 ต อ  8000 หร ือ  เจ  าหน  าท ี ่ ค ุ  มครองข อม ู ลส  วนบ ุคคล e-mail : 
pdpa@rmutp.ac.th 


