
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (“มหาวิทยาลัย”) ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงหนังสือแจ้งการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย เนื่องจากหนังสือแจ้งฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่ีมหาวิทยาลัยจะด าเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีหนังสือแจ้งฉบับนี้ขึ้ นและมหาวิทยาลัยขอ
เรียนให้ท่านโปรดอ่านหนังสือแจ้งฉบับนี้เพื่อทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความช านาญแก่ผู้ศึกษา สนองความ
ต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ เน้นการปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาใน
ด้านการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดงีาม
ของชาติ ในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้ 

(1) ฐานสัญญา (Contract) เป็นการจ าเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัยเมื่อท่านได้
ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าท าสัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดน้ า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือการเข้าท าสัญญาหรือเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ติดต่อส่ือสาร
หรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ 

(2) ฐานความยินยอม (Consent) กรณีจ าเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
อาจน าข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับ
การศึกษา หรือการบริการเพื่อน าเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการ
ภายใต้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) กรณีจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดท ารายงานที่จ าเป็นภายในมหาวิทยาลัย การ
ดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเส่ียงในมหาวิทยาลัย การ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย 



(4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ มหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการ
ประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์
สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสม 

(5) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest) กรณีจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
หรือบุคคลอื่น 

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) กรณีจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ใน
การประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ
ท่ีได้มอบหมายให้แก่มหาวิทยาลัย 

(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) กรณีมีความจ าเป็นมหาวิทยาลัยอาจน าข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้ังท่ีมีผลใช้บังคับในปัจจุบันและท่ีจะมีการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม
วัตถุประสงค์การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีชอบธรรม (Lawful Basis for 
Processing) ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1) เพื่อติดต่อส่ือสารให้ข้อมูลหรือ

ค าแนะน าส าหรับท่านกรณีท่ีสนใจศึกษาต่อ

หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

1.1) ฐานความยินยอม 

1.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ส าหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย ส าหรับติดต่อส่ือสารให้

ข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

2) เพื่อท าการตลาดหรือจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าด้านการ

เรียน ในมหาวิทยาลัยให้กับผู้สนใจ 

2.1) ฐานความยินยอม 



วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

2.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ส าหรับภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ

ด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัย ส าหรับจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ และให้ค าแนะน าด้านการเรียนให้ผู้ท่ีสนใจ

สมัครเรียน 

 
2. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด 

  มหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอกที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงด้วย อาจด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและ
การส่งเสริมการตลาด โดยจะน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการท ากิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม
การตลาด ดังต่อไปนี้ 

   (1) การท ากิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) มหาวิทยาลัยจะด าเนินกิจกรรมการตลาด
แบบตรงเฉพาะกรณีท่ีท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการ
ยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
  (2) การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด มหาวิทยาลัยจะด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับนักศึกษา 
เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
บริการของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่น าข้อมูลไปท า
การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อการท าการตลาดแบบตรง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ท้ังนี้ ท่านมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมท่ี
ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยจะท าการประมวลผล 



  3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลท่ัวไป 
  (1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ช่ือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่ีสามารถระบุตัวตนได้ 
  (2) ข้อมูลส าหรับการติดต่อ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร LINE ID 
  (3) ข้อมูลประวัติการศึกษา : สถานศึกษาท่ีจบ วุฒิการศึกษา ผลการเรียน 
  (4) ข้อมูลทางเทคนิค : การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยมหาวิทยาลัยอาจใช้
คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ท่ีใช้ในการเข้าถึง 
หน้าเว็บไซต์ท่ีเข้าเยี่ยมชม เวลาท่ีเย่ียมชม เว็บไซต์ท่ีอ้างถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลซึ่งระบุต าแหน่ง
พื้นท่ีของท่านขณะท่ีใช้งานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
  (5) ข้อมูลอื่นๆ : บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกับท่าน 
คณะท่ีสนใจ สาขาวิชาท่ีสนใจ เหตุผลในการสมัครเรียน 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว1 
ข้อมูลส่วนตัว : เช้ือชาติ ศาสนา  

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งท่ีมา ดังนี้ 

4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน เมื่อ 
   (1) ท่านเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (Cookies) 

 
1 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่ เช้ือชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ความ
พิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 



   (2) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
   (3) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ช่องทางปกติ 
   (4) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการตอบแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย 
   (5) ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านการตลาดหรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงานกิจการ
สัมพันธ์ 
   (6) ท่านให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นท่ีไม่ใช่จากท่านโดยตรง เมื่อ 
ท่านให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยผ่านตัวแทนท่ีให้บริการแนะน าการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
5. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอกตามความยินยอม

ของท่าน และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้ ดังนี้ 
     (1) หน่วยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยเครือข่าย 
     (2) เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ 
     (3) บริษัทหรือท่ีปรึกษาด้านการตลาด 
     (4) หน่วยงานก ากับดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
     (5) ท่ีปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 
     (6) ธนาคารคู่สัญญา 
     (7) หน่วยงานท่ีนักศึกษามีความประสงค์จะฝึกงานหรือสมัครเข้าท างาน 
     (8) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต เป็นต้น 

    
5.2 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 



  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะ
ด าเนินการส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที ่มี
มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากท่านส าหรับการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามท่ีกฎหมายก าหนด 
บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากมหาวิทยาลัย จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากท่ีได้แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย 
 

6. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม กรณีท่านให้ความยินยอมเพื่อให้มหาวิทยาลัย เก็บรวบรวม ใช้ 
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาท่ีข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านอยู่กับมหาวิทยาลัย เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีให้ประโยชน์แก่ท่าน ท้ังนี้การถอน
ความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความ
ยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย หรือขอให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่ี
ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 
   (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
   (4) สิทธิในการขอลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยลบหรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมดความจ าเป็นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยแล้ว หรือกรณีท่ีท่านได้ถอนความยินยอมและมหาวิทยาลัยไม่มีอ านาจด าเนินการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ หรือท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
และมหาวิทยาลัยไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยด าเนินการระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามค าขอใช้สิทธิแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเป็นข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลท่ีหมดความจ าเป็นแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่



ระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านได้คัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่านดังกล่าว 
   (6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยได้ท าให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านมีสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วน
บุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยได้ส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการได้เพราะเหตุทาง
เทคนิค 
   (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านมหาวิทยาลัยในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ที่ได้ด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมาย เว้นแต่มหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นความจ าเป็น
เพื่อการด าเนินภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัย 

(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากท่านเช่ือ
ว่าการท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลักษณะ
ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

  เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูก
เปล่ียนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึง
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ซึ่งจะก าหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะที่มหาวิทยาลัยอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 
8. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

  มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นเพื ่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามหนังสือแจ้งฉบับนี้ภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่ มหาวิทยาลัยอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจ าเป็น
หรือกฎหมายก าหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น 



ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจ าเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตาม
วัตถุประสงค์นั้น 
 
9. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน 

กรณีท่ีท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมหาวิทยาลัย อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านใน
การเข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้ 

 
10. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวิทยาลัยอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขหนังสือแจ้งการประมวลผลฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยท่ี https://www.rru.ac.th https://reg.rru.ac.th http://academic.rru.ac.th 
 
11. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีท่ีท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้ 
   (1) ผู ้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : มหาว ิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์ เลขที ่  422 ถนนมรุพงษ์  
ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (2) เจ้าหน้าที่คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บุคคลหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล ติดต่อได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 038500000 


