
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
เรื่อง ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

----------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยฯ”) 
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

ค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดท าขึ้น เพ่ือให้ท่านในฐานะ
ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  ใช้หรือเปิดเผย (รวม
เรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้มี
อ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ค านิยาม 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“มหาวิทยาลัยฯ” หมายความถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความถึง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของส านักงานตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
“ผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย” ได้แก่ 

“บุคลากร” หมายความถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานตามภารกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ 

“นกัศึกษา” หมายความถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยฯ 

“ผู้ เข้าอบรม” หมายความถึง ผู้ที่ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยฯ หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในชั้นเรียน หลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning  

“วิทยากร” หมายความถึง ผู้ที่ท าหน้าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 

“ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก RMUTTO.AC.TH  

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง… 
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“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่นอกเหนือจาก บุคลากร นักศึกษา ผู้เข้าอบรม วิทยากร และผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 

๑. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
๑.๑ มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ 

๑.๑.๑ ความจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินภารกิจสาธารณะหรือการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
มาตรา ๗ เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการทางด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๒ ความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ หรือของ
บุคคลอ่ืน โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้
เพ่ือการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ/ผู้เข้าอบรม การติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่
บุคลากร/ผู้เข้าศึกษา/ผู้เข้าอบรม รวมถึงการบริหารจัดการศึกษา/การฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ 

๑.๑.๓ ความจ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือ
ด าเนินการตามค าขอของท่านก่อนการเข้าท าสัญญา เช่น เพ่ือการเบิกจ่าย/เพ่ือการใช้บริการดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 

๑.๑.๔ ได้รับความยินยอมที่สมบูรณ์จากท่าน ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมของท่าน เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร หรือการจัดท าสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีท่านปรากฎเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
มหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพ่ือประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่

จัดโดยมหาวิทยาลัยฯ หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งผู้สมัครด าเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตาม
ช่องทางที่จัดไว้  

๒.๒ เพ่ือจัดท าประกาศรายชื่อหรือเอกสารแนะน าผู้เข้าศึกษา/ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยฯและเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าอบรมของหลักสูตร 

๒.๓ เพ่ือจัดท ารายชื่อและประวัติย่อของวิทยากร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเผยแพร่ให้แก่ผู้
เข้าศึกษา/ผู้เข้าอบรม 

๒.๔ เพ่ือจัดท าท าเนียบรุ่นของหลักสูตรต่าง ๆ และเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม 
๒.๕ เพ่ือประมวลผลและจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรมของหลักสูตร

ต่าง ๆ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยฯหรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
๒.๖ เพ่ือประมวลผลและจัดท ารายงานสถิติผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ บนระบบเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยฯ  
๒.๗ เพ่ือจัดท าและเผยแพร่สื่อที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน/การฝึกอบรม 

๒.๘ เพ่ือเบิก… 
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๒.๘ เพ่ือเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร  
๒.๙ เพ่ือการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากร นักศึกษาหรือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
๒.๑๐ เพ่ือจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีท่านปรากฎเป็น

ส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ 
๒.๑๑ เพ่ือการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน/การฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายในอ่ืน  ๆ 

ของมหาวิทยาลัยฯ  
๒.๑๒ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวม 
เพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ดังรายการต่อไปนี้ 
๓.๑ แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล 

๑ . ข้อมูลที่ เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลใน
เว็บไซต์ RMUTTO.AC.TH การกรอกใบสมัครหรือ
การที่ท่ านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่
มหาวิทยาลัยฯ โดยตรง 

ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย 
สั ญ ช าติ  ต า แห น่ ง  สั งกั ด  ที่ อ ยู่ ที่ ติ ด ต่ อ ได้  เบ อ ร์
โทรศัพท์ มือถือ อี เมล์  ไอดี ไลน์  เลขบั ตรประจ าตั ว
ประชาชน อายุราชการคงเหลือ ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการสอนและ
ความเชี่ยวชาญ  เลขที่บัญชีธนาคารของบุคคลหรือ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้ประสานงาน เป็นต้น 

๒. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือ
ติ ด ต า ม พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น เว็ บ ไ ซ ต์ 
RMUTTO.AC.TH ของท่าน 

เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการ
ใช้ Application, Device ID, Browsing history 

๓. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการศึกษา การ
ฝึกอบรม หรือ การปฏิบัติงาน 

 

ข้อมูลผลการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการอบรม / การ
เรียนการสอน ผลการศึกษา ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรมการ
อบรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บเพ่ิมเติมเพ่ือจัดท าท าเนียบรุ่น 
ผลส ารวจความพึงพอใจเป็นต้น  

 
๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ 

๑. พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหรือฝึกอบรมใน
หลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด อายุ ประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างาน ประวัติการฝึกอบรม ประวัติส่วนตัว         
อ่ืน ๆ เป็นต้น 

 
ตาราง… 
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จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ 

๒. จัดท าประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ หรือ ผู้เข้า
ฝึกอบรมของหลักสูตร หรือ ผู้เข้าสมัครคัดเลือก
เพ่ือปฏิบัติงาน เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง สังกัด เป็นต้น 

๓. ประมวลผลและจัดท ารายงานผลการศึกษา / 
การจัดฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด ภาพถ่าย ผลการทดสอบ
ความรู้ ผลส ารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการ
จัดฝึกอบรม 

๔. ประมวลผลและจัดท ารายงานผลการอบรมใน
แต่ละหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
ปรับปรุงรวมทั้งรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด วันและเวลาที่เข้ าอบรม 
รายชื่อหลักสูตร ผลการทดสอบความรู้ ผลส ารวจความ
คิดเห็น เป็นต้น 

๕. จัดท าวีดี โอที่ เกี่ ยวข้องกับการเรียน/การ
ฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ เข้าอบรมได้ เรียนรู้
ย้อนหลัง 

คลิปวีดีโอที่เก่ียวข้อง 

๖. จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์  ซึ่ งมีท่ าน
ปรากฎเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ เพ่ือเผยแพร่ใน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การฝึกอบรม 
ภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง 

๗. ค่าลงทะเบียนและค่าตอบแทน เลขที่บัญชีธนาคาร 

๘. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ข้อมูลผู้ประสานงาน 

๙. บริหารจัดการการฝึกอบรมหรือกิจกรรมภายใน
อ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด าเนินงานตาม
กฎหมายของมหาวิทยาลัยฯ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทาง

ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังมหาวิทยาลัยฯ 

ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษา/ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น 
๔.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนเพ่ือการด าเนินการตามที่

กฎหมายก าหนด ค าสั่งของผู้มีอ านาจ ค าสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น 
๔.๓ หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจ าเป็นในการ

ให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่ง
เอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น 
 
 
 

๔.๔ ประกาศ… 
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๔.๔ ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อ ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้รับ
การคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน รายชื่อวิทยากรประจ าหลักสูตร คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สื่ อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้เข้าอบรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ RMUTTO.AC.TH และประกาศผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook หรือ YouTube ของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น 

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน 
มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการขอความยินยอมตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยฯ 
มีสิทธิปฏิเสธค าขอของท่านตามกฎหมายหรือค าสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับส าเนาของท่านจะส่งผล
กระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพ่ือให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

๕.๓ สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่ วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ท าการตรวจสอบตามค าร้องขอของท่านให้
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๕.๓.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
๕.๓ .๓ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตาม

วัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ เก็บรักษา
ข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน 

๕.๓.๔ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจ าเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณี
ที่มหาวิทยาลัยฯ มีเหตุในการปฏิเสธค าขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยฯ สามารถแสดงให้
เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพ่ือการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ) 

 
 

๖. ระยะเวลา… 



~ 6 ~ 
 

๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ส าหรับข้อมูลผู้เข้าอบรม เก็บรักษาไว้  ๑๐ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ

มหาวิทยาลัยฯ  
๖.๒ ส าหรับข้อมูลวิทยากร เก็บรักษาไว้ ๕ ปี นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ

มหาวิทยาลัยฯ  
๖.๓ ส าหรับข้อมูลผู้ ใช้งานเว็บ ไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เก็บรักษาไว้ ๓ ปี  นับแต่วันที่

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล 
๖.๔ ส าหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เก็บรักษาไว้ ๓ ปี นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ

ข้อมูลส่วนบุคคล 
เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะท าการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อหมดความจ าเป็นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
มหาวิทยาลัยฯ มีความจ าเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนเพ่ือประโยชน์ของท่าน เช่น การจัดท าและเก็บ
รักษาท าเนียบผู้เข้ารับการอบรม ข้อมูลของผู้เข้าศึกษา ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน หรือใบแจ้งผลการเรียน/ใบ
ประกาศนียบัตรของท่านเพ่ือเป็นหลักฐานการเข้าอบรมของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ใช้สิทธิหรือมีข้อพิพาท
หรือคดีความเกี่ยวกับการอบรม การเป็นวิทยากร หรือการใช้บริการของท่าน มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าภารกิจดังกล่าวจะมีข้อก าหนดให้ยกเลิก หรือข้อพิพาทนั้นจะได้มีค าสั่งหรือ
ค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 

๗. คุกกี้ 
มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืนในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่

ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัย ได้แก่ RMUTTO.AC.TH หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพ่ือการด าเนินการ
ด้านความปลอดภัยในการให้บริการของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและ
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของมหาวิทยาลัยฯ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกก้ีได้ด้วย
ตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน 

๘. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่าง

เหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ท าลาย ใช้ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy 
Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยใน
การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความ
ถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท่ีเหมาะสม 

 
 

๙. การมีส่วน… 
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๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน 
มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับค าร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์  

ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งค าร้องขอผ่าน PDPA 
Contact Center  อีเมล : pdpa@rmutto.ac.th 

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย
มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เช่น การแจ้งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วน
บุคคล มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการบันทึกหลักฐานค าคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนด หรือในกรณีที่
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้ 

๑๐. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น มหาวิทยาลัยฯ อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้

ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง 
(Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะ
การจ้างท าของในรูปแบบอื่น 

การมอบหมายให้บุคคลที่สามท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลและของบุคคลที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงก าหนด
รายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้นโดยไม่
สามารถประมวลผล เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) 
เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ มหาวิทยาลัยฯ 
จะก ากับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้
ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ ากว่าข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 

๑๑. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่ง

เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอแนะน าให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพ่ือทราบในรายละเอียด
ก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอ านาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการ
กระท าอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม 

 
 

๑๒. การเข้า… 
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๑๒. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอ านาจหน้าที่

เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 

๑๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
มหาวิทยาลัยฯ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร 

และจะท าการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ RMUTTO.AC.TH โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดก ากับไว้ 
อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยฯ ขอแนะน าให้ท่านโปรดตรวจสอบเพ่ือรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะท าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ 
หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและน าขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่า
ท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

๑๔. การติดต่อสอบถาม  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่ 
๑๔.๑ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 

- ส าหรับงานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ  
- ชื่อ: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล

ตะวันออก 
- สถานที่ติดต่อ: 43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล: arit@rmutto.ac.th 
- เบอร์โทรศัพท์ 033-136-099 ต่อ 1090 

๑๔.๒ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ด้านระบบทะเบียนและวัดผล 
- ส าหรับงานบริการทางด้านข้อมูลนักศึกษา ผลการศึกษา 
- ชื่อ: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล

ตะวันออก 
- สถานที่ติดต่อ: 43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล: academic_regis@rmutto.ac.th  
- เบอร์โทรศัพท์ 033-136-099 ต่อ 1093 

๑๔.๓ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  
- ส าหรับงานบริการทางด้านข้อมูลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยฯ  
- ชื่อ: กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคล

ตะวันออก 
- สถานที่ติดต่อ: 43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล: personnel_ad@rmutto.ac.th  
- เบอร์โทรศัพท์ 033-136-099 ต่อ 1093 

๑๔.๔ เจ้าหน้าที…่ 
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๑๔.๔ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 
- ชื่อ: รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆณการ ภัณณิพงส์) 
- สถานที่ติดต่อ: 43 หมู่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
- ช่องทางการติดต่อ: อีเมล: dpo@rmutto.ac.th 
- เบอร์โทรศัพท์ 033-136-099 ต่อ 1093 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

    
 
 

(รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ) 
รักษาราชการแทน 

อธิการดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

mailto:dpo@rmutto.ac.th

