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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้ารว่มการอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเรียนรู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน SDGs” 

 

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “เรำ”) ในฐำนะผู้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เรื่อง“กำรเรียนรู้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน SDGs” ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำน และเพื่อให้ท่ำนมั่นใจว่ำเรำจะให้ควำมคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยสอดคล้อง 

กับกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรำจึงได้ก ำหนดประกำศควำมเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่ำนในฐำนะผู้เข้ำร่วมกำรอบรมกับเรำทรำบรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรกับข้อมูลส่วน

บุคคลไม่ว่ำจะเป็นกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่ำ “กำรประมวลผล”) ซึ่งอำจเกิดขึ้น ตลอดจน

แจ้งให้ท่ำนทรำบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน และช่องทำงกำรติดต่อเรำ ดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล 
โดยทั่วไปแล้ว เรำจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยกำรขอหรือสอบถำมข้อมูลจำกท่ำนเอง

โดยตรงจำกระบบและช่องทำงที่เรำก ำหนด เช่น แบบฟอร์มกำรรับสมัครกำรอบรมแบบออนไลน์หรือกระดำษ 

หนังสือตอบรับกำรแจ้งรำยชื่อผู้เข้ำอบรมจำกส่วนงำน/หน่วยงำนต้นสังกัดของท่ำน เป็นต้น 

ทั้งนี้ เรำอำจด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป อำทิ 

- ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ค ำน ำหน้ำ ชื่อ – นำมสกุล ภำพถ่ำย (เดี่ยว) ประเภทผู้

เข้ำอบรม เป็นต้น 

- ข้อมูลกำรติดต่อ (Contact Data) เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์ที่ท ำงำน อีเมล เป็นต้น 

- ข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหวบรรยำกำศกำรจัดอบรม วิดีโอบันทึก

กำรอบรม เป็นต้น 

- ข้อมูลกำรท ำงำน เช่น ต ำแหน่งงำน ต ำแหน่งบริหำร หน่วยงำนที่สังกัด เป็นต้น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็น ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกำรอบรม 

- ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกตำมจ ำเป็น เช่น ประเภทอำหำร (กรณีมีกำรจัด

เลี้ยงเบรก อำหำรว่ำงและ/หรืออำหำรกลำงวัน) ยี่ห้อและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีกำรส ำรองที่  

จอดรถให้กับผู้เข้ำอบรม) เป็นต้น 

- ข้อมูลกำรคัดกรองตำมมำตรกำรป้องกันโรคระบำด (กรณีมีกำรจัดอบรมแบบ Onsite) 

ในบำงกรณีเรำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเพื่อกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน 
ของท่ำน ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีควำมละเอียดอ่อน เช่น ศำสนำ และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น  
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โดยทั่วไปแล้ว เรำไม่มีควำมประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศำสนำและหมู่โลหิตที่ปรำกฏอยู่ใน

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของท่ำนเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพำะ หำกท่ำนได้มอบส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนให้แก่เรำ ขอให้ท่ำนโปรดปกปิดข้อมูลดังกล่ำวพร้อมลงนำมก ำกับ หรือท่ำนอำจมอบหมำยให้เรำ

ปกปิดข้อมูลดังกล่ำวแทนโดยมีกำรรับรู้ร่วมกันทั้งสองฝ่ำย 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ในกำรเข้ำร่วมกำรอบรมซึ่งเรำได้จัดขึ้นนั้น เรำอำจมีกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน  

เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ โดยอำศัยฐำนทำงกฎหมำย ดังต่อไปนี้ 
ข้อ วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลสว่นบคุคล ฐำนทำงกฎหมำย 
1. เพื่ อ ใช้ ในกำรรั บสมั คร เข้ ำ ร่ วมอบรม

โครงกำรฯ หรือหลักสูตรที่จัดโดยส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัยมหิดล และจัดเก็บเป็น
ฐำนข้อมูลผู้เข้ำอบรมของส ำนักงำนสภำฯ 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ 
ข้อมูลกำรท ำงำน ข้อมูลเพื่อกำร
อ ำนวยควำมสะดวก 

กำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
(Contractual Basis) 

2. เพื่อใช้ในกำรจัดท ำวุฒิบัตรรับรองกำรอบรม 
ในรู ปแบบ เอกสำรหรื อ  e-Certificate 
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรอบรม และหนังสือ
หรือเว็บไซต์ท ำเนียบรุ่นของผู้เข้ำอบรม 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ 
ข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ข้อมูล
กำรท ำงำน 

กำรปฏิบัติตำมสัญญำ 
(Contractual Basis) 
 

3. เพื่อบริหำรจัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้เข้ำอบรม เช่น กำรออกแบบและ
จัดรูปแบบกำรอบรมให้เหมำะสม กำรติดต่อ
ประสำนงำนกับผู้เข้ำอบรม กำรประกำศ
รำยชื่อผู้เข้ำอบรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ กำร
จัดเตรียมอำหำรและของว่ำง กำรส ำรองที่
จอดรถ กำรบันทึกวิดีโอเพื่อให้ผู้เข้ำอบรม
รับชมย้อนหลัง กำรคัดกรองตำมมำตรกำร
ป้องกันโรคระบำด (กรณีมีกำรจัดอบรมแบบ 
Onsite) เป็นต้น 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ 
ข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมข้อมูล
กำรท ำงำน ข้อมูลเพื่อกำรอ ำนวย
ควำมสะดวก ข้อมูลกำรคัดกรอง
ตำมมำตรกำรป้องกันโรคระบำด 

- กำรปฏิบัติตำมสัญญำ
(Contractual Basis) 
- ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น เ พื่ อ
ประโยชน์โดยชอบด้วย
กฎหมำย (Legitimate 
Interests 

4. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำย เช่น 
กำรบันทึกภำพนิ่ ง/ภำพเคลื่อนไหวใน
ระหว่ำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ลง
เว็บไซต์ของส ำนักงำนสภำฯ หรือเว็บไซต์
ของมหำวิทยำลัยมหิดล กำรส่งข้อมูลให้
หน่ วยงำนที่ ท ำหน้ ำที่ ในกระบวนกำร
ตรวจสอบภำยใน ( Internal Audit) ของ
มหำวิทยำลัย กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงคุณภำพและกระบวนกำรกำรจัด

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ 
ข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ข้อมูล
กำรท ำงำน ข้อมูลเกี่ยวกับ ควำม
คิดเห็น ควำมคำดหวัง ควำมพึง
พอใจ ข้อมูลเพื่อกำรอ ำนวยควำม
สะดวก ข้อมูลกำร คัดกรองตำม
มำตรกำรป้องกัน โรคระบำด  

ค ว ำ ม จ ำ เ ป็ น เ พื่ อ 
ประโยชน์โดยชอบด้วย 
กฎหมำย (Legitimate 
Interests)  
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลสว่นบคุคล ฐำนทำงกฎหมำย 
อบรม กำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปแบบรำยงำน
หรือกำรวิเครำะห์เชิงสถิติส ำหรับกำรประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัย เป็นต้น ทั้งนี้ เรำ
จะด ำเนินกำรท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่
สำมำรถระบุตัวตนได้ก่อนน ำข้อมูลดังกล่ำว
มำท ำกำรวิเครำะห์ 

5. เพื่อกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มีกำรร้องขอหรือเหตุจ ำเป็นในกำรส่งต่อ
ข้อมูลไปยังหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำน
ที่มีอ ำนำจในกระบวนกำรสอบสวนทำง
กฎหมำย 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลกำร 
ติดต่อ ข้อมูลหน่วยงำน/ส่วนงำนที่
สังกัด 

ฐำนกฎหมำย 
(Legal Obligation) 

6. เพื่ อกำรประชำสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรให้กบัผู้เข้ำอบรมรำยเดิมที่เคยเข้ำรับ
บริกำรอบรมจำกกองฯ โดยก ำหนดวิธีกำรให้
ผู้เข้ำอบรมสำมำรถเลือก Subscribe หรือ 
Unsubscribe ได้ตลอดเวลำที่ต้องกำร 

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ  ฐำนควำมยนิยอม 
(Consent) 
 

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
เรำจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะเวลำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรเก็บ

รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้น หลักเกณฑ์ที่ใช้ก ำหนดระยะ 

เวลำเก็บ ได้แก่ ระยะเวลำที่เรำยังมีควำมสัมพันธ์กับทำ่นในฐำนะใดฐำนะหนึ่ง เช่น ระหว่ำงผู้ให้บริกำรอบรม (เรำ) 

และผู้รับบริกำรอบรม (ท่ำน) เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปเรำจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนต่อไปอีกเป็น

ระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่สิ้นสุดกำรจัดอบรมในแต่ละครั้ง หลังจำกนั้นจะลบหรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่ำนไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ต่อไป 

ทั้งนี้ ในบำงหลักสูตรที่มีกำรจัดท ำท ำเนียบรุ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลบำงประเภทตลอดไป 

เช่น ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลกำรท ำงำน เป็นต้น 

4. การเปิดเผยข้อมูลไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอื่น 
ในบำงกรณี เรำอำจใช้ Cloud Service Platform บำงประเภท เช่น Google Form เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในกำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรรับสมัครและกำรประเมินผลกำรจัดอบรมแบบออนไลน์เท่ำนั้น มิได้มีกำร

ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำอบรมไปให้ผู้ให้บริกำรดังกล่ำวประมวลผลแต่อย่ำงใด โดยหลังจำกเสร็จสิ้น

กระบวนกำรจัดอบรมในแต่ละครั้ง จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำอบรม ใน Cloud Service Platform 

ดังกล่ำวต่อไปอีกเป็นระยะเวลำ 1 เดือน 
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5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล 
ในฐำนะที่ท่ำนเป็นเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ำนมีสิทธิตำมที่ก ำหนดไว้โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถขอใช้สิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนได้ตำมช่องทำงที่เรำก ำหนดในข้อ 8. 

ซึ่งสิทธิต่ำง ๆ ของท่ำนมีรำยละเอียด ดังนี้ 

5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) 
ในกรณีที่เรำขอควำมยินยอมจำกท่ำน เช่น ขอควำมยินยอมจำกท่ำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์และแจ้ง

ข้อมูลข่ำวสำรเชิงกำรตลำดให้กับผู้เข้ำอบรมรำยเดิมที่เคยเข้ำรับบริกำรอบรมจำกเรำ ท่ำนมีสิทธิในกำรเพิก

ถอนควำมยินยอมในกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมกับเรำได้ เว้นแต่กำรเพิกถอน

ควำมยินยอมจะมีข้อจ ำกัดโดยกฎหมำยหรือสัญญำที่ให้ประโยชน์แก่ท่ำน ทั้งนี้ กำรเพิกถอนควำมยินยอมจะไม่

ส่งผลกระทบต่อกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่ำนได้ให้ควำมยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมำย 

5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access) 
ท่ำนมีสิทธิขอเข้ำถึงและขอรับส ำเนำข้อมูลของท่ำนซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของเรำรวมถึงขอให้เรำ

เปิดเผยกำรได้มำซึ่งข้อมูลดังกล่ำวที่ท่ำนไม่ได้ให้ควำมยินยอมต่อเรำได ้

5.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right) 
ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ท่ำนให้ไว้กับเรำไปยังหน่วยงำนหรือองค์กรอื่นได้

ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) 
ท่ำนมีสิทธิในกำรคัดค้ำนกำรประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่ำนส ำหรับกรณีกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

5.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) 
ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด อย่ำงไรก็ตำม เรำอำจเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอำจมีบำงระบบที่ไม่สำมำรถลบข้อมูลได้ ในกรณีนี้เช่นนี้ 

เรำจะจัดให้มีกำรท ำลำยหรือท ำให้ข้อมูลดังกล่ำวกลำยเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้ 

5.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) 
ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำระงับกำรใช้ข้อมูลของท่ำนได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น  

ก. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำท ำกำรตรวจสอบตำมค ำร้องขอของท่ำนให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้

ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย  

ค. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนหมดควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรักษำไว้ตำมวัตถุประสงค์เรำได้แจ้งไว้ในกำร

เก็บรวบรวม แต่ท่ำนประสงค์ให้เรำเก็บรักษำข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิตำมกฎหมำย

ของท่ำน  
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ง. เมื่ออยู่ในช่วงเวลำที่เรำก ำลังพิสูจน์ให้ท่ำนเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมำยในกำรเก็บรวบรวม ใช้หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน หรือตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะ อันเนื่องมำจำกกำรที่ท่ำนได้ใชส้ิทธิคัดค้ำนกำรเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 

5.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right) 
ในกรณีที่ท่ำนเห็นว่ำข้อมูลที่เรำมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเอง 

ท่ำนมีสิทธิขอให้เรำแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ 

และไม่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด  

ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยบัญญัติและเรำอำจปฏิเสธกำรใช้สิทธิดังกล่ำวข้ำงต้นของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล

หรือผู้มีอ ำนำจกระท ำแทนได้หำกไม่ขัดต่อกฎหมำย 

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
เรำมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนอย่ำงเหมำะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรก ำหนดผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหำย หรือมี

กำรเข้ำถึง ลบ ท ำลำย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำน ควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ (Information Security Policy) 

นอกจำกนี้ เรำได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกำศให้ทรำบกันโดยทั่ว

ทั้งองค์กร พร้อมแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน

บุคคล โดยธ ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นควำมลับ (Confidentiality) ควำมถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภำพพร้อม

ใช้งำน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรำได้จัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวรวมถึงประกำศนี้ใน

ระยะเวลำตำมที่เหมำะสม 

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้ 
เรำอำจแก้ไขปรับปรุงประกำศควำมเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งครำว และ 

เมื่อมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่ำนั้น เรำจะประกำศให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเรำ และ/หรือแจ้งให้

ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล ทั้งนี้ หำกจ ำเป็นต้องขอควำมยินยอมจำกท่ำนเรำจะด ำเนินกำรขอควำมยินยอมจำก

ท่ำนเพ่ิมเติม 
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8. วิธีการติดตอ่ 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของท่ำน กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่ำน หรือกำรใช้สิทธิของท่ำน สำมำรถติดต่อเรำไดต้ำม

ช่องทำง ดังต่อไปนี ้

ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล 
999 ถ.พุทธมณฑลสำย4 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
ผู้ประสำนงำนโครงกำรฯ นำงสำวสุกัญญำ ปุญญกันต์ และนำยศุภโชค อินทจักร์ ส ำนกังำนสภำ

มหำวิทยำลัยมหิดล  โทร. 02-849-6368, 02-849-6365 โทรสำร 02-849-6366 

 

หรือสำมำรถประสำนงำนผ่ำนเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของมหำวิทยำลัยมหดิล (Data 

Protection Officer: DPO) ทำง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 

mailto:privacy@mahidol.ac.th

