ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีท่มี ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
--------------------------------อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๑๑ ของข้อ บัง คับ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า
เจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง ว่า ด้ว ย หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารสรรหาอธิก ารบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า
“ข้อ ๑๑ เมื ่อ พ้น กำหนดเวลาการรับ สมัค รแล้ว ให้ค ณะกรรมการสรรหา อธิก ารบดีด ำเนิน การ
ตามลำดับต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
(๒) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๓) แจ้งให้ผู้ที่มีร ายชื่อ ตามประกาศ จัด ทำเอกสารแนะนำตัวที่มีรายละเอีย ดและเอกสาร
หลักฐานตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด”
เมื ่อ ครบกำหนดเวลาการรับ สมัค รอธิก ารบดี ปรากฏว่า มีผู ้ส มัค รเข้า รับ การสรรหา
อธิก ารบดี จำนวน ๘ ราย ซึ ่ง คณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี ในการประชุม ครั ้ง ที ่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อ วัน ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด ำเนิน การตรวจสอบคุณ สมบัติข องผู้ส มั ค รเข้า รับ การ
สรรหาอธิการบดีเ รีย บร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาอธิก ารบดีที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม เรียงลำดับตามวันและเวลาที่สมัคร ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง
๕. ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิช เลิศ
๘. ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร

-๒สำหรับขั้นตอนผู้สมัครในการเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ มีรายละเอียดดังนี้
ข้อ ๑. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศทุกท่าน รายงานตัว ในวันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายในระหว่ างเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ วิ ท ยาลั ย วิ ศ วกรรมสั งคี ต ชั้ น ๒ สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมแสดงผลตรวจ ATK ต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ
พิณ รัต น์ (กรณีที่ผ ลตรวจของท่า นเป็น บวก ให้แ จ้ง ฝ่า ยเลขานุก ารฯ เพื่อ ส่ง Link การแสดงวิสัย ทัศ น์
ผ่า นระบบออนไลน์ ) เพื ่อ รอการรับ เชิญ ขึ้น แสดงวิสัย ทัศ น์ ณ หอประชุม ใหญ่ สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้ า คุณ ทหารลาดกระบัง หากพ้น ระยะเวลาดัง กล่า ว ให้ถือ ว่า สละสิท ธิ์ ใ นการแสดง
วิสัยทัศน์
โดยระหว่างรอการเชิญ เพื่อแสดงวิสัย ทัศน์ และเข้ารับ การสัมภาษณ์ ผู้สมัค รทุก ท่านจะต้อง
ยินยอมปฏิบัติดังนี้
(๑) ปิดอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดและมอบให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
(๒) ผู ้ส มัค รจะต้อ งพัก รอการเชิญ เพื ่อ แสดงวิส ัย ทัศ น์ ในสถานที ่ที ่จ ัด เตรีย ม
ไว้ให้เท่านั้น
(๓) ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามและบุคคลอื่นเข้ามาพบผู้ สมัครทุกกรณี
ข้อ ๒. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ ดำเนินการดังนี้
๒.๑ การแสดงวิสัย ทัศ น์ ต่อ คณะกรรมการสรรหาอธิก ารบดี คนละไม่เ กิน ๒๐ นาที
ณ หอประชุม ใหญ่ สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ในวัน พุธ ที่ ๑ มิถุน ายน
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับและกำหนดเวลา ดังนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์ จางวนิช เลิศ
ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร

เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที/คน
๐๙.๐๐ - ๐๙.๒๐ น.
๐๙.๒๕ - ๐๙.๔๕ น.
๐๙.๕๐ - ๑๐.๑๐ น.
๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๕ น.
๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๕ - ๑๑.๒๕ น.
๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.
๑๑.๕๕ - ๑๒.๑๕ น.

-๓๒ .๒ ก ารสัม ภ าษ ณ ์ โ ด ย ค ณ ะก รรม ก ารส รรห าอ ธิก ารบ ดี ป ระม าณ ๓ ๐ น าที
ณ ห้อ งประชุม สภาสถาบัน ชั ้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิว าสราชนคริน ทร์ สถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวัน พุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามลำดับและกำหนดเวลา
ดังนี้
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - นามสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิช เลิศ
ดร.ยุทธ์ ชัยประวิตร

เวลาโดยประมาณ ๓๐ นาที/คน
๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น.
๑๓.๕๐ – ๑๔.๒๐ น.
๑๔.๒๕ – ๑๔.๕๕ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๕ – ๑๖.๐๕ น.
๑๖.๑๐ – ๑๖.๔๐ น.
๑๖.๔๕ – ๑๗.๑๕ น.
๑๗.๒๐ – ๑๗.๕๐ น.

ข้อ ๓. ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับ นี้ สามารถเข้าทดสอบการนำเสนอท่านละไม่เ กิน
๑๐ นาที ในวัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่า งเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุม ใหญ่
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยประสานช่วงเวลาที่เข้าทดสอบกับ ฝ่าย
เลขานุการฯ โทร. ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๔๒ ในเวลาทำการของ สจล.
ทั้งนี้ การแสดงวิสัย ทัศน์ในภาคเช้า จะมีก ารถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์ (YouTube :
https://www.youtube.com/user/prKMITL) ให้บุคลากร นัก ศึก ษา ศิษ ย์เก่าสถาบัน และผู้ส นใจเข้ารับ ชม
การแสดงวิสัย ทัศ น์ข องผู้ส มัค รอธิก ารบดี โดยสถาบัน จะมีก ารบัน ทึก ภาพ ภาพเคลื่อ นไหว และหรือ
เสียงของผู้ส มัคร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการสรรหาอธิการบดี การจัดเก็บ ข้อมูลไว้เป็น
หลักฐาน และการประชาสัมพันธ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกั น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศิวะ แสงมณี)
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- เอกสารประกอบทายประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 1

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี
----------------------------------------สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (“สถาบัน”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าสถาบันจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจึงได้กำหนดประกาศเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงวิสัยทัศน์ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี (“กิจกรรม”) กับสถาบัน ทราบรายละเอียดการดำเนินการ
กับข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้นตลอดจน
แจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสถาบัน ได้จัดขึ้นนั้นสถาบันอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
ข้อที่
๑.๑
๑.๒

๑.๓
๑.๔
๑.๕

วัตถุประสงค์
ฐานทางกฎหมาย
เพื่อให้กระบวนการสรรหาอธิการบดี ซึ่งรวมถึงการดำเนิน - การปฏิบัติตามสัญญา
กิจกรรมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการจัดเตรีย มงานกิจ กรรมให้มี ความเหมาะสม และ - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่ าน เช่น การวิเคราะห์ แ ละ โดยชอบด้วยกฎหมาย
จัดรูปแบบกิจกรรม การจัดหาสถานที่ รวมถึงการจัดเตรียม
สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่ว มกิจกรรม การลงทะเบียน - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
เข้าร่วมงาน การจัดทำทะเบียนและประวัติการร่วมกิจกรรม โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้เข้าร่วมงาน
เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ - ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
จัดกิจกรรมของสถาบันด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)
โดยชอบด้วยกฎหมาย

2
ข้อที่
๑.๖

๑.๗

๑.๘

๑.๙

วัตถุประสงค์
เพื่อการประชาสัม พั น ธ์ก ิจ กรรมซึ่งสถาบันได้จั ดให้ ม ี ขึ้ น
รวมถึ ง กรณี ท ี ่ม ี ก ารจัด งานในรู ปแบบออนไลน์ ผ่ า นทาง
ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ ต ่ า ง ๆ ทั ้ ง ภายในและภายนอก
สถาบัน เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ หรือเว็บไซต์
ของสถาบันหรือผ่านทางหนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น
ทัง้ นี้ สถาบันอาจมีการบันทึกภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว หรือ
การถ่ายทอดสด เพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
เพื่อจัดทำสื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถทราบข้อมูลของ
ผู ้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหาอธิ ก ารบดี ทั ้ ง ในขณะเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมหรือเข้าชมย้อนหลัง รวมถึงจัดทำสื่อเพื่อเก็บภาพ
กิจกรรมไว้เป็นประวัติของสถาบัน
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และเพื่อการก่อตั้งสิทธิ
เรียกร้อง หรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่ อสู้สิทธิ
เรีย กร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินกระบวนการทาง
กฎหมาย รวมไปถึ ง การรายงานหรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงาน
กำกับดูแล บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
ด้ า นการสาธารณสุ ข เช่ น การป้ อ งกั น ด้ า นสุ ข ภาพจาก
โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้า
มาในราชอาณาจักร

ฐานทางกฎหมาย
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมาย
- การปฏิบัติตามกฎหมาย

- การปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวบรวมเนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว สถาบัน อาจไม่สามารถ
พิจารณาให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้
๒. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
สถาบันจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้นโดยตรง อย่างไร
ก็ตาม ในบางกรณีสถาบันอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านอยู่ในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแล
ทั้งนี้ สถาบันอาจดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
๒.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไป
(๑) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน วัน เดือน
ปีเกิด เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ลายมือชื่อ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
(๒) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
(๓) ข้อมูลการศึกษาและการอบรม เช่น ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม
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(๔) ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หน่วยงานที่สังกัด ประวัติ
การทำงาน อายุงาน เป็นต้น
(๕) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
๒.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว
ในการจั ด กิ จ กรรม สถาบั น อาจขอให้ ท ่ า นให้ ข ้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที ่ เ ป็ น ข้ อ มู ล อ่ อ นไหว
บางประการ เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็น ทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม
ข้อมูล สุขภาพ ความพิการ ข้อมูล พัน ธุกรรม ข้อมูล ชีว ภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สถาบันจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว
๓. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หลักเกณฑ์
ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่สถาบันยังมีความสัมพันธ์กับท่านในฐานะใดฐานะหนึ่ง และ/หรือ
ระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง
ตามกฎหมาย การปฏิบัติหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายของสถาบัน
๔. การเปิดเผยข้อมูล
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สถาบันอาจ
เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
๔.๑ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงาน
อื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ เป็นต้น
๔.๒ ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่
สถาบัน เช่น ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างดำเนินการจัดงาน เป็นต้น
๔.๓ บุคคลทั่วไป เฉพาะเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ผ่านทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์
ทั้งของสถาบัน และภายนอกสถาบัน เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน e-mail ของสถาบัน facebook YouTube
หนังสือพิมพ์ หรือโทรทัศน์ เป็นต้น
๕. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ สถาบันกำหนด
ในข้อ ๗. โดยจะสามารถเริ่มใช้ส ิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ สถาบัน
ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้
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๕.๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ในกรณี ที่ ส ถาบั น ขอความยิ น ยอมจากท่ า น ท่ า นมี ส ิ ท ธิ ใ นการเพิ ก ถอนความยิ น ยอม
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ สถาบันได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอม
จะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ทา่ น
ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
๕.๒ สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน
รวมถึงขอให้สถาบันเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อสถาบันได้
๕.๓ สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับสถาบันได้ตามที่กฎหมาย
กำหนด
๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
๕.๕ สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม
สถาบันอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้
ในกรณีเช่นนั้น สถาบันจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน
ของท่านได้
๕.๖ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด
๕.๗ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
กรณีที่ท่านเห็น ว่าข้อมูลที่ ส ถาบันมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมู ล
ส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
๕.๘ สิทธิในการร้องเรียน
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบั ญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หากสถาบันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
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๖. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
สถาบันอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น สถาบันจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน และ/หรือแจ้งให้ท่าน
ทราบผ่านทางอีเมล ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านสถาบัน จะดำเนินการขอความยินยอม
จากท่านเพิ่มเติมด้วย
๗. วิธีการติดต่อ
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ
ท่านสามารถติดต่อสถาบันได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ ๑ ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
อีเมล : council@kmitl.ac.th
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ ๑ ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
อีเมล : DPO@kmitl.ac.th

