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(ราง) นโยบายความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเขารวมการอบรม ประชมุ และเสวนา 

---------------------------------------------------------------------------------- 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “เรา”) ใหความสําคัญเปน

อยางย่ิงกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพ่ือใหทานมั่นใจไดวาเราจะใหความคุมครองและปฏิบัติ

ตอขอมูลสวนบุคคลของทานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เราจึงไดกําหนด

ประกาศความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ีขึ้น เพ่ือแจงใหทานในฐานะผูเขารวมการอบรมกับเรา 

ทราบรายละเอียดการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลไมวาจะเปนการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (รวม

เรียกวา “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจงใหทานทราบถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทาน และ

ชองทางการติดตอเรา ดังตอไปน้ี   

 

1. ขอมูลสวนบุคคลที่มีการประมวลผล  

 โดยทั่วไปแลว เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยการขอหรือสอบถามขอมูลเหลาน้ัน

จากทานเองโดยตรงจากระบบและชองทางที่เรากําหนด เชน แบบฟอรมการรับสมัครการอบรม ประชุม หรือ

เสวนาแบบออนไลนหรือกระดาษ หนังสือตอบรับการแจงรายช่ือผูเขาอบรม ประชุม หรือเสวนา จากสวนงาน/

หนวยงานตนสังกัดของทาน เปนตน  

 ทั้งน้ี เราอาจดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลทั่วไป อาทิ 

1. ขอมูลทีใ่ชระบุตัวตน (Identity Data) เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือ – สกุล ประเภทผูเขาอบรม ประชุม 

หรือเสวนา ภาพถาย (เด่ียว) เปนตน 

2. ขอมูลติดตอ (Contact Data) เชน เบอรโทรศัพทมือถือ เบอรโทรศัพทที่ทํางาน อีเมล เปนตน 

3. ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดอบรม ประชุม 

หรือเสวนา วิดีโอบันทึกการอบรม ประชุม หรือเสวนา เปนตน 

4. ขอมูลการทํางาน เชน ตําแหนงงาน ตําแหนงบริหาร หนวยงานที่สังกัด เปนตน 

5. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเขารวมการอบรม ประชุม หรือ

เสวนา 

6. ขอมูลสวนบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือการอํานวยความสะดวกตามจําเปน เชน ประเภทอาหาร (กรณีมีการ

จัดเลี้ยงเบรกและ/หรืออาหารกลางวัน) ย่ีหอและเลขทะเบียนรถ (กรณมีีการสํารองที่จอดรถ

ใหกับผูเขาอบรม ประชุม หรอืเสวนา) เปนตน 

7. ขอมูลการคัดกรองตามมาตรการปองกันโรคระบาด (กรณีมีการจัดอบรม ประชุม หรอืเสวนาแบบ 

Onsite) 

เวอรชันกํากับ: เอกสารแมแบบ ประกาศความเปนสวนตัว

ดานขอมูลผูเขารวมการอบรม  

Version 1.0  

วันที่ออกเอกสาร วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
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ในบางกรณีเรามีความจําเปนตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือการพิสูจนและยืนยันตัวตนของ

ทาน ซึ่งมีขอมลูสวนบุคคลทีม่ีความละเอียดออน เชน ศาสนา และหมูโลหิต รวมอยูดวยน้ัน  

โดยทั่วไปแลว เราไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลศาสนาและหมูโลหิตทีป่รากฏอยูใน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานเพ่ือวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ หากทานไดมอบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนใหแกเรา ขอใหทานโปรดปกปดขอมูลดังกลาวพรอมลงนามกํากับ หรือทานอาจมอบหมายใหเรา

ปกปดขอมูลดังกลาวแทนโดยมีการรับรูรวมกันทั้งสองฝาย 

 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

ในการเขารวมการอบรม ประชุม หรือเสวนาซึ่งเราไดจัดขึ้นน้ัน เราอาจมีการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลของทาน เพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังตอไปน้ี 

ขอ วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย  

1 เพ่ือใชในการรับสมัครเขารวมอบรมหลักสูตร 

หรือการประชุม เสวนาท่ีจัดโดย สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ

จัดเก็บเปนฐานขอมูลผูเขาอบรมของ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ, 

ขอมูลการทํางาน, ขอมูลเพ่ือการ

อํานวยความสะดวก 

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual 

Basis) 

2 เพ่ือใชในการจัดทําใบประกาศนียบัตรท้ังท่ีเปน

เอกสารหรือในรูปแบบ e-Certificate และการ

จัดทําหนังสือหรือเว็บไซตทําเนียบรุนของผูเขา

อบรม  

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,   

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล

การทํางาน 

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual 

Basis) 

3 เพ่ือบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูเขาอบรม ประชุมหรือเสวนา เชน การ

ออกแบบและจดัรูปแบบการอบรมใหเหมาะสม 

การติดตอประสานงานกับผูเขาอบรม ประชุม

หรือเสวนา การประกาศรายชื่อผูเขาอบรม 

ประชุมหรือเสวนาผานชองทางท่ีกาํหนด การ

จัดเตรียมอาหารและของวาง การสํารองท่ีจอด

รถ การบันทึกวิดีโอเพ่ือใหผูเขาอบรม ประชุม 

หรือเสวนารับชมยอนหลัง การคัดกรองตาม

มาตรการปองกันโรคระบาด (กรณีมีการจัด

อบรม ประชุม หรือเสวนาแบบ Onsite) รวม

เรื่องกระบวนการจัดอบรม ประชุม หรือเสวนา 

เปนตน  

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,   

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล

การทํางาน, ขอมูลเพ่ือการอํานวย

ความสะดวก, ขอมูลการคัดกรอง

ตามมาตรการปองกันโรคระบาด  

1. การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

2. ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (Legitimate 

Interests) 



นโยบายความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเขารวมการอบรม  ประชุม หรือเสวนา      3 

ขอ วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย  

4 เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน การ

บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวในระหวางการจัด

กิจกรรมเพ่ือเผยแพรลงเว็บไซตของ สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การสง

ขอมูลใหหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล การวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการการจัดอบรม 

ประชุม หรือเสวนา การวิเคราะหขอมูลใน

รูปแบบรายงานหรือการวิเคราะหเชิงสถิติ

สําหรับการประกันคุณภาพของ สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ 

เราจะดําเนินการทําใหขอมูลสวนบุคคลไม

สามารถระบุตัวตนไดกอนนําขอมูลดังกลาวมา

ทําการวิเคราะห 

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,   

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล

การทํางาน, ขอมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็น ความคาดหวัง ความพึง

พอใจ, ขอมูลเพ่ือการอํานวยความ

สะดวก, ขอมูลการคัดกรองตาม

มาตรการปองกันโรคระบาด 

ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (Legitimate 

Interests) 

5 เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เชน มี

การรองขอหรือเหตุจําเปนในการสงตอขอมูลไป

ยังหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจใน

กระบวนการสอบสวนทางกฎหมาย  

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน ขอมูลติดตอ 

ขอมูลหนวยงาน/สวนงานท่ีสังกัด 

ฐานกฎหมาย (Legal Obligation) 

6 เพ่ือการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสาร

ใหกับผูเขาอบรม ประชุม หรือเสวนารายเดิมท่ี

เคยเขารับบริการจาก สถาบันวิจยัประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกําหนดวิธีการให

ผูเขาอบรม ประชุม หรือเสวนาสามารถเลือก 

Subscribe หรือ Unsubscribe ไดตลอดเวลาท่ี

ตองการ 

ขอมูลท่ีใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ  ฐานความยินยอม (Consent) 

 

 

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล   

เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนเพ่ือวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวตามวัตถุประสงคขางตน หลักเกณฑที่ใชกําหนด

ระยะเวลาเก็บ ไดแก ระยะเวลาที่เรายังมีความสัมพันธกับทานในฐานะใดฐานะหน่ึง เชน ระหวางผูใหบริการ

อบรม ประชุม หรือเสวนา (เรา) และผูรับบริการอบรม ประชุม หรือเสวนา(ทาน) เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปเราจะ
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จัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันที่สิ้นสุดการจัดอบรม ประชุม หรือ

เสวนาในแตละครั้ง หลังจากน้ันเราจะลบหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป  

 

4. การเปดเผยขอมูลไปยังหนวยงานหรอืองคกรอ่ืน 

ในบางกรณีเราอาจใช Cloud Service Platform บางประเภท เชน Google Form เพ่ือใชเปน

เครื่องมือในการจัดทําแบบฟอรมการรับสมัครและการประเมินผลการจัดอบรม ประชุม หรือเสวนาแบบ

ออนไลนเทาน้ัน มิไดมีการสงตอขอมูลสวนบุคคลของผูเขาอบรมไปใหผูใหบริการดังกลาวประมวลผลแตอยาง

ใด โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดอบรม ประชุม หรือเสวนาในแตละครั้ง เราจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล

ของผูเขาอบรม ประชุม หรือเสวนาใน Cloud Service Platform ดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 ป  

 

5. สิทธขิองทานในฐานะเจาของขอมูล  

ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตามที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งน้ี ทานสามารถขอใชสิทธิตาง ๆ ของทานไดตามชองทางที่เรากําหนดในขอ 8. 

ซึ่งสิทธิตาง ๆ ของทานมีรายละเอียด ดังน้ี 

5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)  

ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากทาน เชน ขอความยินยอมจากทานเพ่ือการประชาสัมพันธและแจง

ขอมูลขาวสารเชิงการตลาดใหกับผูเขาอบรมรายเดิมที่เคยเขารับบริการอบรมจากเรา ทานมีสิทธิในการเพิก

ถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมกับเราได เวนแตการเพิกถอน

ความยินยอมจะมีขอจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกทาน ทั้งน้ี การเพิกถอนความยินยอมจะไม

สงผลกระทบตอการประมวลผลขอมลูสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบดวยกฎหมาย  

5.2 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access) 

         ทานมีสิทธิขอเขาถึงและขอรบัสําเนาขอมูลของทานซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเรารวมถึงขอใหเรา

เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอมตอเราได 

5.3 สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (Data Portability Right) 

ทานมีสิทธิขอใหเราโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับเราไปยังหนวยงานหรือองคกรอ่ืนได

ตามที่กฎหมายกําหนด 

5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบคุคล (Right to Object) 

         ทานมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวกับทานสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกีย่วกับตนไดตามที่กฎหมายกาํหนด  

5.5 สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบคุคล (Erasure Right) 



นโยบายความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเขารวมการอบรม  ประชุม หรือเสวนา      5 

         ทานมีสิทธิขอใหเราลบขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เราอาจเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลของทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งอาจมีบางระบบที่ไมสามารถลบขอมูลได ในกรณีเชนน้ีเรา

จะจัดใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูลดังกลาวกลายเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได  

5.6 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

         ทานมีสิทธิขอใหเราระงับการใชขอมูลของทานไดตามที่กฎหมายกําหนด เชน 

ก. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของ

ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ค. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไว

ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลน้ันตอไปเพ่ือประกอบการใชสิทธิตาม

กฎหมายของทาน 

ง. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรอืตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือประโยชนสาธารณะ อันเน่ืองมาจากการที่ทานไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

5.7 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบคุคลใหถูกตอง (Rectification Right) 

กรณีที่ทานเหน็วาขอมูลที่เรามีอยูน้ันไมถูกตองหรือทานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของทาน

เอง ทานมีสิทธิขอใหเราแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

 ทั้งน้ี ตามกฎหมายบัญญัติและเราอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล

หรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย 

 

6. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพ่ือปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการ

เขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากน้ี เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่ว

ทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอม

ใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศน้ีใน

ระยะเวลาตามที่เหมาะสม 
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7. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแจงฉบับนี ้

เราอาจแกไขปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับน้ีเปนครั้งคราว และเมื่อ

มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเชนวาน้ัน เราจะประกาศใหทานทราบผานทางเว็บไซตของเรา และ/หรือแจงใหทาน

ทราบผานทางอีเมลของทาน ทั้งน้ี หากจําเปนตองขอความยินยอมจากทานเราจะดําเนินการขอความยินยอม

จากทานเพ่ิมเติมดวย 

 

8. วิธีการติดตอ 

         ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของทาน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน หรือการใชสิทธิของทาน สามารถติดตอเราไดตาม

ชองทางดังตอไปน้ี 

คุณวริศรา ไขลือนาม  

งานอบรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  

เบอรโทรศัพท 02-441-0201 ตอ 301 

E-mail: warissara.kai@mahidol.ac.th, waiwingrob@gmail.com 

 

         หรือสามารถติดตอผานเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 
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