
 
 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลสําหรับวิทยากรและผูประสานงานแทน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

………………………………………………………….. 

         คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เรา”) ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพื่อใหทานมั่นใจไดวาเราจะใหความคุมครองและปฏิบัติตอขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เราจึงไดกําหนดแบบแจง

เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทานในฐานะวิทยากรในกิจกรรม หรืองานอบรม สัมมนาตาง ๆ 

ที่เราไดจัดขึ้น หรือในฐานะซึ่งทานเปนตัวแทนนิติบุคคลหรือสถานฝกอบรมซึ่งมาใหบริการกับเรา หรือในฐานะ

ที่ทานเปนเลขานุการหรือผูประสานงานแทนวิทยากร ทราบรายละเอียดการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลไม

วาจะเปนการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจงให

ทานทราบถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทาน และชองทางการติดตอเรา ดังตอไปนี ้

 

1.    วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  

         เราอาจดําเนินการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลของวิทยากร หรือตัวแทนของนิติบุคคลหรือ

สถานฝกอบรม ตามวัตถุประสงคตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 

ขอที่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

1.1 เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของทานกอนเขาทําสัญญากับคณะฯ หรือเพื่อ

การพิจารณาคุณสมบัติของทานในฐานะผูปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคล

หรือสถานฝกอบรม รวมถึงการพิจารณาอนุมัติทําสัญญาระหวางคณะฯ กับ

ทานหรือนิติบุคคลที่ทานเปนผูปฏิบัติงานในนามของนิติบุคคลดังกลาว และ

การปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการรับหรือสงเอกสาร การติดตอระหวางทาน

กับคณะฯ การตรวจสอบการปฏิบัติติงานตามสัญญา การจายคาตอบแทน 

เปนตน 

การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

1.2 เพื่อการติดตอประสานงานที่จําเปนในการเชิญทานมาเปนวิทยากร และ

เพื่อการเตรียมการดําเนินการ การจัดเตรียมความพรอมและการอํานวย

ความสะดวกในการบรรยายหรือดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้อาจมีการเปดเผย

ขอมูลสวนบุคคลของทานเทาที่จําเปนใหกับตัวแทน ผูรับจาง/ผูรับจางชวง 

และผูใหบริการสําหรับการดําเนินงานใด ๆ ของคณะฯ 

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

 /ขอที่ 1.3 เพื่อประโยชน... 



ขอที ่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

1.3 เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหผูเขารวมงานกิจกรรม อบรม

หรือสัมมนาที่จัดขึ้น สามารถเขารับชม หรือรวมกิจกรรม อบรม สัมมนา ที่

จัดขึ้นไดจากหลายพื้นที่โดยพรอมกัน หรือการรับชมยอนหลัง คณะฯ อาจมี

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสยีงของทานในรูปแบบตาง ๆ เชน  

วีดิทัศน หรือการถายทอดสด เปนตน ตลอดการจัดกิจกรรม อบรม หรือ

สัมมนา อยางไรก็ตาม เราจะแจงใหทานทราบลวงหนา หากการจัดกิจกรรม 

อบรม หรือสัมมนาดังกลาวจะมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียงของ

ทาน หรือมีการถายทอดสด  

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

1.4 เพื่อการจัดเก็บขอมูลเปนองคความรูภายในองคกร คณะฯ อาจมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เชน ขอมูลสวนบุคคลที่ปรากฏใน

เอกสารประกอบการบรรยาย ภาพถาย หรือภาพเคลื่อนไหวและหรือเสียง

ของทานในรูปแบบตาง ๆ เชน วีดิทัศน เปนตน และคณะฯ อาจมีการ

แบงปนขอมูลดังกลาวกับหนวยงานภายในที่เกี่ยวของดวย 

การปฏิบัติตามสัญญา

(Contractual Basis)

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

1.5 เพื่อการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม อบรมหรือสัมมนาดังกลาว 

ทั้งนี้ อาจมีการเปดเผยประวัติ รวมทั้งภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวของทาน 

(ตามที่ทานจัดสงใหแกเรา) เพื่อการประชาสัมพันธการจัดงาน การเชิญชวน

บุคคลเขารวมงาน และเพื่อการจัดทําเอกสารหรือสื่อประกอบการบรรยาย

ในกิจกรรม อมรมหรือสัมมนาดังกลาว รวมทั้ง คณะฯ อาจมีการถายภาพนิ่ง 

หรือภาพเคลื่อนไหวระหวางการดําเนินกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา เพื่อ

ประโยชนในการทํารายงาน การประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม อมรมหรือ

สัมมนาดังกลาวภายหลังจบกิจกรรมดวย 

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

1.6 เพื่อการปฏิบัติตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยภายในของคณะฯ 

เราจะมีการบันทึกภาพผูที่มาติดตอกับคณะฯ ณ อาคาร สถานที่ของคณะฯ 

ดวยกลองวงจรปด (CCTV)  

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

1.7 เพื่อการสํารวจความคิดเห็น การปรับปรุงการดําเนินงานของคณะฯ การ

ประเมินผลของการจัดกิจกรรม หรืองานอบรม สัมมนานั้น ๆ การประเมิน

ความพึงพอใจของผู เขารวมกิจกรรม การวางแผน การรายงาน การ

คาดการณทางธุรกิจ รวมทั้งบันทึกเปนฐานขอมูลของคณะฯ สําหรับการ

พิจารณาเลือกจางสําหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต  

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โดยชอบดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interests) 

 

 

 

 

 

              /ขอ 1.8 เพื่อการ... 



ขอที ่ วัตถุประสงค ฐานทางกฎหมาย 

1.8 เพื่อการแบงปนชองทางในการติดตอทาน เชน ชื่อ นามสกุล เบอรโทร 

อีเมล ใหกับหนวยงานในกลุมของเราในกรณีที่หนวยงานในกลุมสนใจการ

บรรยาย การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนาในลักษณะเดียวกับที่ทานไดจัด

หรือบรรยายใหกับคณะฯ 

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โ ดยชอบด วยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

1.9 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกํากับการตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน

ของสํานักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองคกร รวมถึง

การใชขอมูลเพื่อเปนหลักฐานประกอบการขอรับการรับรองมาตรฐานระบบ

การจัดการตาง ๆ ของคณะฯ 

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โ ดยชอบด วยกฎหมาย

(Legitimate Interests) 

1.10 เพื่อการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย และ

การดําเนินคดีตาง ๆ รวมถึงเปนหลักฐานประกอบการดําเนินคดี (หากมี) 

รวมทั้งเพื่อสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดกับผูที่

เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย 

ความจําเปนเพื่อประโยชน

โ ดยชอบด วยกฎหมาย

(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation) 

1.11 เพื่อปฏิบัติตามขอผูกพันทางกฎหมายและขอเรียกรองการบังคับใช

กฎหมาย รวมถึงรายงานขอมูลตอหนวยงานราชการตามกฎหมาย 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation) 

1.12 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะดานการ

สาธารณสุข เชน การปองกันดานสุขภาพจากโรคติดตออันตรายหรือโรค

ระบาดที่อาจติดตอหรือแพรเขามาในราชอาณาจักร 

การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation) 

1.13 เพื่อการบริหารจัดการดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของทาน การปฏิบัติตามกฎหมาย

(Legal Obligation) 

 

         ขอมูลสวนบุคคลที่ คณะฯ เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ขางตนเปนขอมูลที่จําเปนตอเรา ใน

การปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับ หากทานไมใหขอมูลสวนบุคคลที่จําเปน

ดังกลาวเรา อาจไมสามารถพิจารณาเขาทําสัญญา หรือบริหารจัดการตามสัญญากับทานได     

         กรณีที่ทานเปนเลขานุการหรือผูประสานงานแทนวิทยากร คณะฯ จะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล

ของทาน โดยอาศัยฐานความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย (Legitimate Interests) เพื่อการ

ติดตอประสานงาน หรืออํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เกี่ยวของเทานั้น 

 

 

/2. ขอมูลสวนบุคคล... 



2.    ขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 

         โดยทั่วไปแลวในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลโดย

การขอหรือสอบถามขอมูลเหลานั้นจากทานเองโดยตรง อยางไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจมีการเก็บรวบรวม

ขอมูลของทานจากแหลงอื่น เชน ตัวแทนหรือผูใหบริการของคณะฯ หนวยงานภายใน หรือพันธมิตรของ

คณะฯ  หนวยงานราชการ บริษัทหรือหนวยงานตนสังกัดของทาน หรือเลขานุการหรือผูประสานงานแทนของ

ทาน หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ ซึ่งเปดเผยสูสาธารณะ เชน เวบ็ไซต ขอมูลที่คนหาไดทางอินเทอรเน็ต เปนตน ทั้งนี้

เรามีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังตอไปนี ้ 

2.1    ขอมลูสวนบุคคลทั่วไป  

          (1)    ขอมูลที่ใชระบุตัวตน (Identity Data) เชน ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

                            เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปเกิด เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ลายมือชื่อ 

                            ภาพถาย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

          (2)    ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน ที่อยู เบอรโทรศัพท อีเมล  

          (3)    ขอมูลทางการเงิน (Financial Data) เชน หมายเลขบัญชีธนาคาร 

          (4)    ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือขอมูลตามการตอบแบบสอบถาม 

          (5)    ขอมูลสวนตัวอื่น ๆ เชน ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม ความ 

          เชี่ยวชาญ รวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน ใบรับรอง เลขที่ใบอนุญาต เปนตน 

          (6)    ขอมูลการบันทึกภาพหรือเสียงระหวางการปฏิบตัิงาน เชน การบันทึกภาพโดยกลอง 

                            วงจรปด 

          (7)    ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ เชน การบันทึกภาพนิ่ง การบันทึกภาพ 

                             เคลื่อนไหว การถายทอดสดผานชองทางออนไลน หรือการบันทึกหรือจัดทําขอมูลใน 

                             รูปแบบสื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ เปนตน 

          (8)    ขอมูลเกี่ยวกับรถยนต (กรณีประสงคใหคณะฯ จัดเตรียมที่จอดรถให) เชน ยี่หอรถ เลข 

                            ทะเบียน ชื่อเจาของรถ การติดตั้ง NGV/LPG เปนตน 

2.2   ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน 

         โดยทั่วไปแลวเราไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลศาสนาและหมูโลหิตที่ปรากฏอยูใน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ หากทานไดมอบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนใหแก เรา ขอใหทานปกปดขอมูลดังกลาว หากทานมิไดปกปดขอมูลขางตน ถือวาทานอนุญาตใหเรา 

ดําเนินการปกปดขอมูลเหลานั้น และถือวาเอกสารที่มีการปกปดขอมูลดังกลาว มีผลสมบูรณและบังคับใชได

ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากเราไมสามารถปกปดขอมูลไดเนื่องจากขอจํากัดทางเทคนิคบางประการ เรา

จะเก็บรวบรวมและใชขอมูลดังกลาวเพื่อเปนสวนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของทานเทานั้น 

          

 

/อยางไรก็ตาม... 



อยางไรก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของทานดังระบุดานลางนี้ 

โดยเราจะขอความยินยอมโดยชัดแจงจากทานเปนกรณีไป  

        (1)    ขอมูลศาสนา 

        (2)    ขอมูลสุขภาพ เชน ขอมูลการแพอาหาร 

 

3.    ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล   

         เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวในแบบแจงฉบับนี้ หลักเกณฑที่ใชกําหนดระยะเวลาเก็บ 

ไดแก ระยะเวลาที่เรายังมีความสัมพันธกับทานในฐานะคูสัญญา หรือผูปฏิบัติงานของคูสัญญาของคณะฯ หรือ

ระยะเวลาที่เรายังคงจําเปนตองใชประโยชนจากขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงค และอาจเก็บตอไป

ตามระยะเวลาที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการกอตั้งสิทธิ

เรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นตอสูสิทธิเรียกรอง

ตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและขอกําหนดภายในองคกรของคณะฯ 

 

4.    การเปดเผยขอมูล 

         ในการดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในหนังสือแจงฉบับนี้ เราอาจเปดเผยขอมูลของทานใหแก

บุคคลภายนอกดังตอไปนี ้

         (4.1)    ผูเขารวมอบรม 

(4.2)    หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล หรือหนวยงานอื่นตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงเจา

พนักงานซึ่งใชอํานาจตามกฎหมาย เชน ศาล ตํารวจ เปนตน 

(4.3)    ตัวแทน ผูรับจาง/ผูรับจางชวง และ/หรือผูใหบริการสําหรับการดําเนินงานใด ๆ ใหแกคณะฯ

เชน ผูใหบริการขนสง บริษัทรับจางทํากิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจางจัดหาที่พักและ

การเดินทาง บริษัทรับดําเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผูรับจางจัดกิจกรรม

ผูรับจางผลิตสื่อ ผูรับจางประชาสัมพันธ เปนตน 

(4.4)    บุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรม อบรม หรือสัมมนา ในบางครั้งนั้น คณะฯ อาจมีการ

ประชาสัมพันธหรือเผยแพรผานสื่อตาง ๆ ทั้งชองทางออนไลนและออฟไลน เชน 

Facebook, Line, Twitter, Youtube, website ของคณะฯ เปนตน นอกจากนี้อาจมีการ

ประชาสัมพันธ หรือเผยแพรผานสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ และโทรศัพทดวย  

 

5.    สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูล  

        ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตามที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ของทานไดตามชองทางที่เรากําหนดในขอ 7. 

ซึ่งสิทธิตาง ๆ ของทานมีรายละเอียด ดังนี้  

 

/5.1 สิทธิในการเพิกถอน... 



5.1    สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 

         ในกรณีที่คณะฯ ขอความยินยอมจากทาน ทานมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมกับเราได เวนแตการเพิกถอนความยินยอมจะมีขอจํากัดโดยกฎหมาย

หรือสัญญาที่ใหประโยชนแกทาน  

         ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไมสงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดให

ความยินยอมไปแลวโดยชอบดวยกฎหมาย  

5.2    สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access) 

         ทานมีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลของทานซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเรา รวมถึงขอใหเรา

เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอมตอคณะฯ ได 

5.3    สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (Data Portability Right) 

         ทานมีสิทธิขอใหเราโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับเราไดตามที่กฎหมายกําหนด 

5.4    สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) 

         ทานมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวกับทานสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไดตามที่กฎหมายกําหนด  

5.5    สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบุคคล (Erasure Right) 

        ทานมีสิทธิขอใหเราลบขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตามเราอาจเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลของทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไมสามารถลบขอมูลได ในกรณีเชนนี้เรา

จะจัดใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูลดังกลาวกลายเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได  

5.6    สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

         ทานมีสิทธิขอใหเราระงับการใชขอมูลของทานไดตามที่กฎหมายกําหนด 

5.7    สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Rectification Right) 

         กรณีที่ทานเห็นวาขอมูลที่เรามีอยูนั้นไมถูกตองหรือทานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของทาน

เอง ทานมีสิทธิขอใหเราแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

5.8    สิทธิในการรองเรียน (Right to Lodge a Complaint) 

         ทานมีสิทธิในการรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 หากเราฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาวได 

 

6.    การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแจงฉบับนี้ 

        เราอาจแกไขปรับปรุงแบบแจงเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้เปนครั้งคราว และเมื่อมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงเชนวานั้น เราจะประกาศใหทานทราบผานทางเวปไซตของคณะฯ และ/หรือแจงใหทานทราบผาน

ทางอีเมล ทั้งนี้ หากจําเปนตองขอความยินยอมจากทานเราจะดําเนินการขอความยินยอมจากทานเพิ่มเติมดวย 

 

/7 วิธีการติดตอ... 



 7.    วิธีการติดตอ 

        ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

ทาน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน การใชสิทธิของทาน หรือมีขอรองเรียนใด ๆ ทานสามารถ

ติดตอเราไดตามชองทางดังตอไปนี้ 

         1. หนวยงานที่จัดการอบรม หรือ 

           2. งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี โทร. 0 2441 5242-4 ตอ 

1417, 1435, 1439 

 


