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 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “โครงการฯ” ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้ หรือผู้เข้าชม 
(“ท่าน” หรือ “นักศึกษาของโครงการฯ” หรือ “ผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการฯ”) ได้รับทราบถึงนโยบายของ
โครงการฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ทางโครงการฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังกล่าว รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิ
ของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อ
โครงการฯ 
 
1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล 
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
  โครงการฯ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้ 
  (1) ชื่อ นามสกุล 
  (2) ที่อยู่ 
  (3) อีเมล 
  (4) หมายเลขโทรศัพท์ 
  (5) ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID) 
  (6) ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่โครงการฯ 
 2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
  โครงการฯ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง โครงการฯ จะได้รับข้อมูล
ของท่านโดยตรงกับโครงการฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mbalogistics.ru.ac.th/ หรือเว็บไซต์อ่ืน ๆ 
ของโครงการฯ หรือจากแหล่งอ่ืนที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากองค์กรอ่ืนหรือผู้ให้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภัย แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
 2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
  โครงการฯ จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็น
ระยะเวลาตราบเท่าท่ีท่านยังเป็นนักศึกษาของโครงการฯ หรือผู้สมัครเข้าศึกษาในโครงการฯ และจะเก็บและ
ใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 10 ปี หลังจากท่ีท่านสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาของโครงการฯ หรือผู้สมัครเข้าศึกษา
ในโครงการฯ ทั้งนี้ เท่าท่ีจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
 โครงการฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วย
เป็นการจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโครงการฯ หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ
เนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ เท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือใช้ รวมไปถึงเพ่ือการบริหารและการจัดการข้อมูลของท่านส าหรับการด าเนินงานหรือการจัด
กิจกรรมทางวิชาการ ของโครงการฯ ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขส าหรับการด าเนินงานหรือการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการในแต่ละครั้ง 



 (2) เพ่ือให้ข้อมูล ให้ค าแนะน า ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา หรือกิจกรรมทางวิชาการ
ผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ 
 (3) เพ่ือพัฒนากระบวนการด าเนินงาน ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการของโครงการฯ 
 (4) เพ่ือสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ 
 (5) เพ่ือยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการทางวิชาการ 
 (6) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาบริการทางวิชาการของโครงการฯ 
 (7) เพ่ือให้บริการทางวิชาการ และ/หรือเพ่ือการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ เช่น การจัดส่งเอกสารทาง
วิชาการ 
 (8) เพ่ือปฏิบัติตามสัญญา 
 (9) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 (10) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
 หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่โครงการฯ อาจท าให้โครงการฯ ไม่สามารถให้บริการทาง
วิชาการแก่ท่านได้ในบางกรณี 
 
4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 โครงการฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิง
บริหารจัดการ เพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพ่ือป้องกัน
การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไข การน าข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอ านาจหรือโดยไม่ชอบ 
 ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่โครงการฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โครงการฯ จะไม่ก าหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือให้เข้าถึงการรับบริการ
ทางวิชาการ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องส าหรับการรับบริการทางวิชาการนั้น 
 นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้ก าหนดให้พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และผู้รับข้อมูลจากโครงการฯ มีหน้าที่
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับและมีความปลอดภัยตามมาตรการที่โครงการฯ ก าหนด เมื่อ
ต้องมีการด าเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 ในกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจ
กระท าแทนท่านด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้
อ านาจปกครองนั้นโดยตรง 
 ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้อง
ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอ านาจกระท าการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือน
ไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี 
 โครงการฯ จะด าเนินการให้ข้อมูลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 
5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 5.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล 
  ในการด าเนินงาน โครงการฯ มีความจ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นให้กับ หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโครงการฯ เช่น การ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผย
ข้อมูลอ่ืน ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3 
 5.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
  ในบางกรณ ีโครงการฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของโครงการฯ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ที่ด าเนินการและบริหารงานโดยหน่วยงานในต่างประเทศ  ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศ
ไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 



6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลบุคคล 
 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของ
ประเทศไทยที่ใช้บังคับ 
 (1) ท่านสามารถถอนความยินยอม โดยการติดต่อตามช่องทางที่โครงการฯ จัดเตรียมไว้ตาม ข้อ 8 โดย
โครงการฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
โครงการฯ 
 (2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอส าเนา ขอแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของโครงการฯ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
 (3) ท่านสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 
 (4) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้โครงการฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นได้ 
 (5) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลในบางกรณี ตราบเท่าท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 (6) ท่านสามารถขอให้โครงการฯ ลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัว
บุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 (7) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ 
 
7. การใช้คุกกี้ 
 (1) “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีจะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูล
ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
 (2) โครงการฯ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
แพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการวิชาการของโครงการฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพ่ือกรณีดังต่อไปนี้ 
  ก. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัย 
  ข. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้ 
  ค. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่โครงการฯ จะได้พัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (3) ประเภทคุกกี้ท่ีโครงการฯ ใช้ 
  ก. คุกก้ีประกอบการท างานของแพลตฟอร์ม ใช้เพ่ือการจดจ าสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม 
รวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม 
  ข. คุกก้ีทางเทคนิค เป็นประเภทคุกก้ีที่มีความจ าเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย 
  ค. คุกก้ีเพ่ือวัดผลการท างานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่
ระบุตัวตน และน ามาวิเคราะห์จ านวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพ
และตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น 
  ง. คุกก้ีบุคคลที่สาม คุกก้ีชนิดนี้จะถูกก าหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม 
 
8. การตั้งค่าคุกกี้และการปฏิเสธคุกกี้ 
 ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการท างานของคุกก้ีได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือ
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพ่ือระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกก้ีในอนาคต อย่างไรก็ตาม หาก
ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการท างานของคุกก้ีทั้งหมด ท่านอาจไม่
สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือท้ังหมดบนเว็บไซต์ของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



9. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนตัว 
 โครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยโครงการฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ โครงการฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอ่ืน
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ิมเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใน
กรณีท่ีอยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือ
รายละเอียดอ่ืนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่โครงการฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้ท่านทราบตาม
วิธีการทีโ่ครงการฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่โครงการฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย 
ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับ
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อโครงการฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน 
 
10.  ท่านจะติดต่อโครงการฯ ได้อย่างไร 
  หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อโครงการฯ หรือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ผ่านช่องทางดังนี้ 
 
ช่องทางการติดต่อ 
หมายเลขโทรศัพท์: 02-310-8242 
อีเมล: mbalogistics_ru@hotmail.com 
สถานที่ติดต่อ: ส านักงานโครงการฯ อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 ห้อง 305 มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เลขที่ 282 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 


