
 
 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเขารวมการอบรม  

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “เรา”) ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับ

การคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน และเพื่อใหทานมั่นใจไดวาเราจะใหความคุมครองและปฏิบัติตอขอมูล

สวนบุคคลของทานโดยสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล เราจึงไดกําหนดประกาศ

ความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจงใหทานในฐานะผูเขารวมการอบรมกับเรา ทราบ

รายละเอียดการดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลไมวาจะเปนการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (รวมเรียกวา 

“การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจงใหทานทราบถึงสิทธิในขอมูลสวนบุคคลของทาน และชองทาง

การติดตอเรา ดังตอไปนี้   

 

1. ขอมูลสวนบุคคลที่มีการประมวลผล  

 โดยทั่วไปแลว เราจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานโดยการขอหรือสอบถามขอมูลเหลานั้นจาก

ทานเองโดยตรง จากระบบและชองทางที่เรากําหนด เชน แบบฟอรมการรับสมัครการอบรมแบบออนไลนหรือ

กระดาษ หนังสือตอบรับการแจงรายชื่อผูเขาอบรมจากสวนงาน/หนวยงานตนสังกัดของทาน เปนตน  

 ทั้งนี้ เราอาจดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลทั่วไป อาท ิ

1. ขอมูลที่ใชระบุตัวตน (Identity Data) เชน เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คํานําหนาชื่อ ชื่อ – 

สกุล ประเภทผูเขาอบรม ภาพถาย (เดี่ยว) เปนตน 

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

3. ขอมูลการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดอบรม วิดีโอบันทึก

การอบรม เปนตน 

4. ขอมูลการทํางาน เชน ตําแหนงงาน ตําแหนงบริหาร หนวยงานที่สังกัด เปนตน 

5. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพึงพอใจในการเขารวมการอบรม 

6. ขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอํานวยความสะดวกตามจําเปน เชน ประเภทอาหาร (กรณีมีการจัด

เลี้ยงเบรกและ/หรืออาหารกลางวัน) ยี่หอและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีการสํารองที่จอดรถใหกับผู

เขาอบรม) เปนตน 

7. ขอมูลการคัดกรองตามมาตรการปองกันโรคระบาด (กรณีมีการจัดอบรมแบบ Onsite) 

 

/ในบางกรณี... 



ในบางกรณีเรามีความจําเปนตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อการพิสูจนและยืนยันตัวตนของ

ทาน ซึ่งมีขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน เชน ศาสนา และหมูโลหิต รวมอยูดวยนั้น  

โดยทั่วไปแลว เราไมมีความประสงคจะเก็บรวบรวมและใชขอมูลศาสนาและหมูโลหิตที่ปรากฏอยูใน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทานเพื่อวัตถุประสงคใดโดยเฉพาะ หากทานไดมอบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนใหแกเรา ขอใหทานโปรดปกปดขอมูลดังกลาวพรอมลงนามกํากับ หรือทานอาจมอบหมายใหเรา

ปกปดขอมูลดังกลาวแทนโดยมีการรับรูรวมกันทั้งสองฝาย 

 

2. วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

ในการเขารวมการอบรมซึ่งเราไดจัดขึ้นนั้น เราอาจมีการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน เพื่อ

วัตถุประสงคตาง ๆ โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังตอไปนี้ 
ขอ วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย  

1 เพื่อใชในการรับสมัครเขารวมอบรมหลักสูตรที่

จัดโดยคณะฯ และจัดเก็บเปนฐานขอมูลผูเขา

อบรมของคณะฯ 

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ, 

ขอมูลการทํางาน, ขอมูลเพื่อการ

อํานวยความสะดวก 

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual 

Basis) 

2 เพื่อใชในการจัดทําใบประกาศนียบัตรทั้งที่เปน

เอกสารหรือในรูปแบบ e-Certificate และการ

จัดทําหนังสือหรือเว็บไซตทําเนียบรุนของผูเขา

อบรม  

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,   

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล

การทํางาน 

การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual 

Basis) 

3 เพื่อบริหารจัดการและอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูเขาอบรม เชน การออกแบบและจัดรูปแบบ

การอบรมใหเหมาะสม การติดตอประสานงาน

กับผูเขาอบรม การประกาศรายชื่อผูเขาอบรม

ผานชองทางที่กําหนด การจัดเตรียมอาหารและ

ของวาง การสํารองที่จอดรถ การบันทึกวิดีโอ

เพื่อใหผูเขาอบรมรับชมยอนหลัง การคัดกรอง

ตามมาตรการปองกันโรคระบาด (กรณีมีการจัด

อบรมแบบ Onsite) รวมเรื่องกระบวนการจัด

อบรม เปนตน  

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,   

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล

การทํางาน, ขอมูลเพื่อการอํานวย

ความสะดวก, ขอมูลการคัดกรอง

ตามมาตรการปองกันโรคระบาด  

1. การปฏิบัติตามสัญญา 

(Contractual Basis) 

2. ความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (Legitimate 

Interests) 

 

 

 

 

 

 

 

/4 เพื่อประโยชน.... 



ขอ วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานทางกฎหมาย 

4 เพื่อประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย เชน การ

บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวในระหวางการจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพรลงเว็บไซตของคณะฯ การ

สงขอมูลใหหนวยงานที่ทําหนาที่ในกระบวนการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของคณะฯ  

การวิเคราะหขอมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและ 

กระบวนการการจัดอบรม การวิเคราะหขอมูลใน

รูปแบบรายงานหรือการวิเคราะหเชิงสถิติ 

สําหรับการประกันคุณภาพของคณะฯ ทั้งนี้ เรา

จะดําเนินการทําใหขอมูลสวนบุคคลไมสามารถ

ระบุตัวตนไดกอนนําขอมูลดังกลาวมาทําการ

วิเคราะห 

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ,   

ขอมูลการเขารวมกิจกรรม, ขอมูล

การทํางาน, ขอมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็น ความคาดหวัง ความพึง

พอใจ, ขอมูลเพื่อการอํานวยความ

สะดวก, ขอมูลการคัดกรองตาม

มาตรการปองกันโรคระบาด 

ความจําเปนเพื่อประโยชนโดยชอบ

ดวยกฎหมาย (Legitimate 

Interests) 

5 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน มี

การรองขอหรือเหตุจําเปนในการสงตอขอมูลไป

ยังหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานที่มีอํานาจใน

กระบวนการสอบสวนทางกฎหมาย  

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน ขอมูลติดตอ 

ขอมูลหนวยงาน/สวนงานที่สังกัด 

ฐานกฎหมาย (Legal Obligation) 

6 เพื่อการประชาสัมพันธและแจงขอมูลขาวสาร

ใหกับผู เขาอบรมรายเดิมที่เคยเขารับบริการ

อบรมจากคณะฯ โดยกําหนดวิธีการใหผู เขา

อบรมสามารถเลือก Subscribe หรือ 

Unsubscribe ไดตลอดเวลาที่ตองการ 

ขอมูลที่ใชระบุตัวตน, ขอมูลติดตอ  ฐานความยินยอม (Consent) 

 

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล   

เราจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานเปนระยะเวลาเทาที่จําเปนเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลซึ่งไดระบุไวตามวัตถุประสงคขางตน หลักเกณฑที่ใชกําหนด

ระยะเวลาเก็บ ไดแก ระยะเวลาที่เรายังมีความสัมพันธกับทานในฐานะใดฐานะหนึ่ง เชน ระหวางผูใหบริการ

อบรม (เรา) และผูรับบริการอบรม (ทาน) เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปเราจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานตอไปอีก

เปนระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่สิ้นสุดการจัดอบรมในแตละครั้ง หลังจากนั้นเราจะลบหรือทําใหขอมูลสวน

บุคคลของทานไมสามารถระบุตัวตนไดตอไป  

ทั้งนี้ ในบางหลักสูตรที่มีการจัดทําทําเนียบรุน เรามีความจําเปนตองจัดเก็บขอมูลบางประเภทตลอดไป 

เชน ขอมูลที่ใชระบุตัวตน ขอมูลติดตอ ขอมูลการทํางาน เปนตน  

 

 

 

 

/4. การเปดเผยขอมูล... 

 



4. การเปดเผยขอมูลไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่น 

ในบางกรณีเราอาจใช Cloud Service Platform บางประเภท เชน Google Form เพื่อใช เปน

เครื่องมือในการจัดทําแบบฟอรมการรับสมัครและการประเมินผลการจัดอบรมแบบออนไลนเทานั้น มิไดมีการ

สงตอขอมูลสวนบุคคลของผูเขาอบรมไปใหผูใหบริการดังกลาวประมวลผลแตอยางใด โดยหลังจากเสร็จสิ้น

กระบวนการจัดอบรมในแตละครั้ง เราจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเขาอบรมใน Cloud Service Platform 

ดังกลาวตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป  

 

5. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูล  

ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตามที่กําหนดไวโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

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

ซึ่งสิทธิตาง ๆ ของทานมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)  

ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากทาน เชน ขอความยินยอมจากทานเพื่อการประชาสัมพันธและแจง

ขอมูลขาวสารเชิงการตลาดใหกับผูเขาอบรมรายเดิมที่เคยเขารับบริการอบรมจากเรา ทานมีสิทธิในการเพิก

ถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมกับเราได เวนแตการเพิกถอน

ความยินยอมจะมีขอจํากัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ใหประโยชนแกทาน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม

สงผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่ทานไดใหความยินยอมไปแลวโดยชอบดวยกฎหมาย  

5.2 สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access) 

         ทานมีสิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลของทานซึ่งอยูในความรับผิดชอบของเรารวมถึงขอใหเรา

เปดเผยการไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวที่ทานไมไดใหความยินยอมตอเราได 

5.3 สิทธิในการขอใหสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล (Data Portability Right) 

ทานมีสิทธิขอใหเราโอนขอมูลสวนบุคคลของทานที่ทานใหไวกับเราไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่นได

ตามที่กฎหมายกําหนด 

5.4 สิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) 

         ทานมีสิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวกับทานสําหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไดตามที่กฎหมายกําหนด  

5.5 สิทธิในการขอลบขอมูลสวนบุคคล (Erasure Right) 

         ทานมีสิทธิขอใหเราลบขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เราอาจเก็บ

ขอมูลสวนบุคคลของทานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไมสามารถลบขอมูลได ในกรณีเชนนี้เรา

จะจัดใหมีการทําลายหรือทําใหขอมูลดังกลาวกลายเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวตนของทานได  
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5.6 สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restrict Processing) 

         ทานมีสิทธิขอใหเราระงับการใชขอมูลของทานไดตามที่กฎหมายกําหนด เชน 

ก. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เราทําการตรวจสอบตามคํารองขอของทานใหแกไขขอมูลสวนบุคคลของทาน

ใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

ข. ขอมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ค. เมื่อขอมูลสวนบุคคลของทานหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงคเราไดแจงไวใน

การเก็บรวบรวม แตทานประสงคใหเราเก็บรักษาขอมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใชสิทธิตาม

กฎหมายของทาน 

ง. เมื่ออยูในชวงเวลาที่เรากําลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจําเปนในการเก็บรวบรวม ใช หรือ

เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใชสิทธิ

คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทาน 

 

5.7 สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง (Rectification Right) 

กรณีที่ทานเห็นวาขอมูลที่เรามีอยูนั้นไมถูกตองหรือทานมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคลของทาน

เอง ทานมีสิทธิขอใหเราแกไขขอมูลสวนบุคคลของทานเพื่อใหขอมูลสวนบุคคลดังกลาวถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด 

 ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและเราอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคล

หรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย 

 

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล 

เรามีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิง

เทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงกําหนดผูมีสิทธิในการเขาถึง เพื่อปองกันมิใหขอมูลสูญหาย หรือมีการ

เขาถึง ลบ ทําลาย ใช เปลี่ยนแปลง แกไข หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ เราไดกําหนดใหมีนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่ว

ทั้งองคกร พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน

บุคคล โดยธํารงไวซึ่งความเปนความลับ (Confidentiality) ความถูกตองครบถวน (Integrity) และสภาพพรอม

ใชงาน (Availability) ของขอมูลสวนบุคคล โดยเราไดจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ใน

ระยะเวลาตามที่เหมาะสม 
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7. การแกไขเปลี่ยนแปลงแบบแจงฉบับนี้ 

เราอาจแกไขปรับปรุงประกาศความเปนสวนตัวเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลฉบับนี้เปนครั้งคราว และเมื่อ

มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเชนวานั้น เราจะประกาศใหทานทราบผานทางเว็บไซตของเรา และ/หรือแจงใหทาน

ทราบผานทางอีเมลของทาน ทั้งนี้ หากจําเปนตองขอความยินยอมจากทานเราจะดําเนินการขอความยินยอม

จากทานเพิ่มเติมดวย 

 

8. วิธีการติดตอ 

         ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ของทาน การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลของทาน หรือการใชสิทธิของทาน สามารถติดตอเราไดตาม

ชองทางดังตอไปนี ้

 1. หนวยงานที่จัดการอบรม หรือ 

 2. งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี โทร. 0 2441 5242-4 ตอ 1417, 

1435, 1439 
 

         

         

 


