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ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเขารวมการประชุม/
อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
ผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนานี้ ใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากทาน โดยการขอหรือสอบถามขอมูล
เหลานั้นจากทานเองโดยตรงผานระบบและชองทางท่ีกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด เชน 
แบบฟอรมการรับสมัครการประชุม/อบรม/สัมมนาแบบออนไลนหรือกระดาษ หนังสือตอบรับการแจงรายชื่อผู
เขาประชุม/อบรม/สัมมนาจากสวนงาน/หนวยงานตนสังกัดของทาน เปนตน 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ ผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีจัด
โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวน
บุคคลของทาน เม่ือทานไดรับบริการ หรือใชบริการ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได
ใหบริการ นอกจากนี้ทานอาจไดรับคําขอใหคํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลในบางประเด็น  
ในกรณีดังกลาวทานมีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอการใหบริการ
หลักตาง ๆ ของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการแจงประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) 
และในชองทางอ่ืนท่ีผู เขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนาสามารถเขาถึงได เชน E-mail, We Mahidol 
Application เปนตน 

 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของบุคคลของผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนาหรืออาจรวมถึงขอมูล
และสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงทานได ขอมูลและ
สารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ เปนตน 

 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล (Data Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงใหทานทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึง
ตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของ
ผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
ผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่จัดโดยกองบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
Version 1.0  
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
1) ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน (Identity Data) เชน คํานําหนาชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล ประเภท

ผูเขาการประชุม/อบรม/สัมมนา (ผูเขารวม วิทยากร เจาหนาท่ี) หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2) ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทท่ีทํางาน Line ID E-mail

หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
3) ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง (ภาพเด่ียวระยะใกล ภาพขณะทํากิจกรรม และภาพ

บรรยากาศโดยรวม) ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา วิดีโอบันทึกการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา ภาพ CCTV หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

4) ขอมูลการทํางาน เชน ตําแหนงงาน ตําแหนงบริหาร หนวยงานท่ีสังกัด ประวัติการทํางาน (สําหรับ
วิทยากร) หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

5) ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา 
6) ขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือการอํานวยความสะดวกตามจําเปน ประเภทอาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยง

เบรกและ/หรืออาหารกลางวัน) ยี่หอและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีการสํารองท่ีจอดรถใหกับผูเขาการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา) หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

7) ขอมูลการคัดกรองตามมาตรการปองกันโรคระบาด (ในกรณี จัดอบรมแบบ Onsite) 
8) ในบางกรณีความจําเปนตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือการพิสูจนและยืนยันตัวตนของทาน 

ซ่ึงมีขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน เชน ศาสนา และหมูโลหิต รวมอยูดวยนั้น โดยท่ัวไปแลว 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลศาสนา 
และหมูโลหิตท่ีปรากฏอยูในสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานเพ่ือวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ  
หากทานไดมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนให ขอใหทานโปรดปกปดขอมูลดังกลาว 
พรอมลงนามกํากับ  

 
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1) เ พ่ือใชในการรับสมัครเขารวม
ประชุม/อบรม/สัมมนาหลักสูตรท่ีจัด
โดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล และจัดเก็บเปนฐานขอมูล 
ผู เขาประชุม/อบรม/สัมมนาของ 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

ขอมูล ท่ีใชระบุตัวตน  ขอมูล
ติดตอ ขอมูลการทํางาน ขอมูล
เพ่ือการอํานวยความสะดวก 

การปฏิบัติตามสัญญาโดยชอบดวย
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

2) เพ่ือใชในการจัดทําใบประกาศนียบัตร
ท้ัง ท่ี เปน เอกสารหรือในรูปแบบ  
e-Certificate และการจัดทําหนังสือ
หรือเว็บไซตทําเนียบรุนของผู เขา
ประชุม/อบรม/สัมมนา 

ขอมูล ท่ีใชระบุตัวตน  ขอมูล
ติ ด ต อ   ข อ มู ล ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรม ขอมูลการทํางาน 

การปฏิบัติตามสัญญาโดยชอบดวย
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
3) เ พ่ือบริหารจัดการและอํานวย
ความสะดวกให กับผู เขาประชุม/
อบรม/สัมมนา เชน การออกแบบ
และจัดรูปแบบการประชุม/อบรม/
สัมมนาให เหมาะสม การติดตอ
ประสานงานกับผู เขาอบรม การ
ประกาศรายชื่อผูเขาประชุม/อบรม/
สัมมนาผานชองทางท่ีกําหนด การ
จัดเตรียมอาหารและของวาง การ
สํารองท่ีจอดรถ การบันทึกวิ ดีโอ
เพ่ือใหผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนา
รับชมยอนหลัง การคัดกรองตาม
มาตรการปองกันโรคระบาด (กรณีมี
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนาแบบ 
Onsite) รวมเรื่องกระบวนการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนา เปนตน  
 

ขอมูล ท่ีใชระบุตัวตน  ขอมูล
ติ ดต อ   ข อ มู ลการ เ ข า ร ว ม
กิจกรรม  ขอมูลการทํางาน, 
ขอ มูล เ พ่ือการอํานวยความ
สะดวก ขอมูลการคัดกรองตาม
มาตรการปองกันโรคระบาด  

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

4 )  เ พ่ื อประโยชน โ ดยชอบด วย
กฎหมาย เชน การบันทึกภาพนิ่ง/
ภาพเคลื่อนไหวในระหวางการจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรลงเว็บไซตของ
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล การสงขอมูลใหหนวยงานท่ีทํา
หนา ท่ี ในกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน ( Internal Audit) ของกอง
บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
การวิ เคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการการจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนา การวเิคราะห
ขอมูลในรูปแบบรายงานหรือการ
วิเคราะหเชิงสถิติสําหรับการประกัน
คุณภาพของกองบริหารงานวิจัย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  ท้ั ง นี้ จ ะ
ดําเนินการทําใหขอมูลสวนบุคคลไม
สามารถระบุตัวตนไดกอนนําขอมูล
ดังกลาวมาทําการวิเคราะห 

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน, ขอมูล
ติ ด ต อ   ข อ มู ล ก า ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรม  ขอ มูลการ ทํ า งาน
ขอมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็น 
ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 
ขอมูล เ พ่ือการอํานวยความ
สะดวก ขอมูลการคัดกรองตาม
มาตรการปองกันโรคระบาด 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
5) เ พ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ เชน มีการรองขอหรือเหตุ
จํ า เปน ในการส งต อข อ มูล ไปยั ง
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานท่ีมี
อํานาจในกระบวนการสอบสวนทาง
กฎหมาย  

ขอมูล ท่ีใชระบุตัวตน ขอมูล
ติดตอ ขอมูลหนวยงาน/สวน
งานท่ีสังกัด 

การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย เนื่องจากเปนเรื่ อ ง ท่ี
กฎหมายกําหนดไวชัดเจนวาตอง
ปฏิบัติตาม 

 
สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

ในบางกรณีอาจใช Cloud Service Platform บางประเภท เชน Google Form เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการจัดทําแบบฟอรมการรับสมัครและการประเมินผลการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาแบบออนไลนเทานั้น  
มิไดมีการสงตอขอมูลสวนบุคคลของผูเขาประชุม/อบรม/สัมมนาไปใหผูใหบริการดังกลาวประมวลผลแตอยางใด 
โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาในแตละครั้ง จะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเขา
ประชุม/อบรม/สัมมนาใน Cloud Service Platform ดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป  
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการขอรับรางวัลนักวิจัย ไวตลอด
ระยะเวลาท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน (Identity Data) เชน คํานําหนาชื่อ 
ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล ประเภทผูเขาการประชุม/อบรม/สัมมนา (ผูเขารวม วิทยากร เจาหนาท่ี) 
หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ  

2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังสิ้นสุดการดําเนินการ 3 ปไดแก 
ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน เบอร โทรศัพท มือถือ เบอร โทรศัพท ท่ี ทํางาน Line ID  
E-mail ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง (ภาพเดี่ยวระยะใกล ภาพขณะทํากิจกรรม 
และภาพบรรยากาศโดยรวม) ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา วิดีโอ
บันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา ภาพ CCTV หรือขอมูลท่ีเก่ียวของขอมูลการทํางาน เชน ตําแหนง
งาน ตําแหนงบริหาร หนวยงานท่ีสังกัด ประวัติการทํางาน (สําหรับวิทยากร) หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา 
ขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือการอํานวยความสะดวกตามจําเปน ประเภทอาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยง
เบรกและ/หรืออาหารกลางวัน) ยี่หอและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีการสํารองท่ีจอดรถใหกับผูเขาการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา) เปนตน 

 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึง

ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล มีดังตอไปนี้ 
1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย 

หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) 
2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทําใหขอมูลสวน

บุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทํางานได
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โดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอให
มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือ
สามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูล สวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทาง
เทคนิคไมสามารถทําได (Right to Data Portability) 

3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 
4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure) 
5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และ 

ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 
ในกรณีท่ีผูเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีขอสงสัย

หรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัวของทานและในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลไมไดระบุ
ไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 
เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 
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