
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์                                                          Version 1.0 วันที่ 16/2/2566  
 

 
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
----------------------------------------- 

คณะทันตแพทยศาสตร์ (“คณะฯ”) ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
เพ่ือให้ท่านมั่นใจได้ว่า คณะฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะฯ จึงได้ก าหนดประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
ผู้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมฉบับนี้ขึ้น เพ่ือแจ้งให้ท่านในฐานะผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา/กิจกรรม  
ได้ทราบรายละเอียดการด าเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย           
(รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดข้ึน ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้ 
 

1. ข้อม ูลส่วนบุคคลที่ม ีการประมวลผล 
คณะฯ จะเก ็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบ ุคคลของท ่านโดยการขอหร ือสอบถามข ้อม ูลเหล่านั้นจากท ่าน

เองโดยตรงจากระบบและช่องทางที่กำหนด เช่น แบบฟอร ์มการร ับสม ัครการอบรมแบบออนไลน ์ (Google 
Form) หร ือกระดาษ หน ังส ือตอบร ับการแจ ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมจากส่วนงาน/หน่วยงานต้นส ังก ัดของท่าน 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ คณะฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซ่ึงเป็นข ้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 
อาท ิ
1. ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล ประเภทผู้เข้าอบรม 

ภาพถ่าย เป็นต้น 
2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น เบอร์โทรศัพท์มอืถือ เบอร์โทรศพัท์ที่ทำงาน อ ีเมล เป็นต้น 
3. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการจัดอบรม วิดีโอ

บันทึกการอบรม เป็นต้น 
4. ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน ตำแหน่งบริหาร หนว่ยงานที่สังกัด เป็นต้น 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความคาดหวัง ความพ ึงพอใจในการเข้าร่วมการอบรม 
6. ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลอ ื่น ๆ เพ ื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เช่น ประเภทอาหาร (กรณ ีม ีการ

จ ัดเลี้ยงเบรกและ/หรืออาหารกลางว ัน) ยี่ห้อและเลขทะเบียนรถ (กรณีมีการสำรองที่จอดรถ
ให้ก ับผู้เข้าอบรม) เป็นต ้น 
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7. ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป ้องก ันโรคระบาด (กรณีมีการจัดอบรมแบบ Onsite) 
ในบางกรณ ีคณะฯ ม ีความจำเป ็นต ้องใช้สำเนาบ ัตรประจ าต ัวประชาชนเพ ื่อการพ ิส ูจน ์และย ืนย ัน

ตัวตนของท ่าน ซ่ึงม ีข ้อม ูลส ่วนบุคคลที่มีความละเอ ียดออ่น เช่น ศาสนา และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น 

โดยทั่วไปแล ้วคณะฯ ไม ่ม ีความประสงค ์จะเก ็บรวบรวมและใช ้ข ้อม ูลศาสนาและหมู ่โลห ิตที่
ปรากฏอยู ่ในสำเนาบ ัตรประจ าต ัวประชาชนของท ่านเพ ื่อว ัตถ ุประสงค ์ใดโดยเฉพาะ หากท ่านได ้มอบ
สำเนาบ ัตรประจ าต ัวประชาชนให ้แก ่คณะฯ ขอให ้ท ่านโปรดปกป ิด ข้อมูลดังกล่าวพร้อมลงนามกำก ับ หรือ
ท่านอาจมอบหมายให้คณะฯปกปิดข ้อมูลดังกล่าวแทนโดยมีการรับรู้ร่วมก ันทั้งสองฝ่าย 

2. ว ัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข ้อม ูลส่วนบุคคล 
ในการเข ้าร ่วมการอบรมซ่ึงเราได ้จดัขึน้นั้น เราอาจม ีการประมวลผลข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของท ่าน เพ ื่อ

วตัถ ุประสงค ์ต่าง ๆ  โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 
1 เพื่อใช ้ในการรับสมัครเข้าร่วมอบรมหล ักสูตรที่จัดโดย

คณะฯทันตแพทยศาสตร์ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมลูผู้
เข้าอบรม 

ข้อมูลทีใ่ช้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, 
ข้อมูลการท างาน, ข้อมูลเพื่อการอ านวยความสะดวก 

2 เพื่อใช ้ในการจัดท าใบประกาศนียบัตรทั้งที่เป็น
เอกสารหรือในรูปแบบ e-Certificate และการ 
จัดท าหนังสือหรือเว็บไซต์ท าเนียบรุ่นของผู้เข้า 
อบรม 

ข้อมูลทีใ่ช ้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, 
ข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการท างาน 

3 เพื่อบริหารจัดการและอ านวยความสะดวกให้ก ับผู้
เข้าอบรม เช่น การออกแบบและจัดรูปแบบ การ
อบรมให้เหมาะสม การต ิดต่อประสานงาน กับผู้เข้า
อบรม การประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ผ่านช ่องทางที่
ก าหนด การจัดเตรียมอาหารและของว่าง การส า 
รองที่จอดรถ การบันท ึกว ิดีโอ เพื่อให้ผู้ เข้าอบรม
รับชมย้อนหลัง การคัดกรอง ตามมาตรการป้องกัน
โรคระบาด (กรณ ีมีการจัด อบรมแบบ Onsite) รวม
เรื่องกระบวนการจัด อบรม เป็นต้น 

ข้อมูลทีใ่ช้ระบุตัวตน, ข้อมลูตดิต่อ, 
ข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรม, ข้อมูล การท างาน,  
ข้อมูลเพื่อการอ านวย ความสะดวก,  
ข้อมูลการคดักรองตามมาตรการปอ้งกันโรคระบาด 

4 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การ
บันท ึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการจัด 
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของคณะฯ การส ่ง 
ข้อมูลให้หน ่วยงานท ี่ท าหน ้าที  ่ในกระบวนการ 
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของคณะฯ การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ปรั บ ป รุ ง คุ ณ ภา พ แ ล ะ 
กระบวนการการจัดอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลใน 
รูปแบบรายงานหรือการวิเคราะห์เช ิงสถิติส าหรับการ
ประกันคณุภาพของคณะฯ ทัง้นี ้คณะฯจะด าเนินการ
ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ก่อน
น าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ 

ข้อมูลทีใ่ช ้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ, 
ข้อมูลการเขา้ร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการท างาน,  
ข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บ ค วา ม คิ ด เ ห็ น  ค ว า ม คาดหวั ง                           
ความพึงพอใจ, ข้อมูลเพื่อการอ านวยความสะดวก, 
ข้อมูลการคัดกรองตาม มาตรการป้องกันโรคระบาด 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล 
5 เพื่อการประชาสัมพันธ ์และแจ้งข ้อมูลข่าวสารให้ก ับ                 

ผู้เข้าอบรมรายเดิมที่เคยเข้ารับบริการ อบรมจาก
คณะฯโดยก าหนดวิธ ีการให้ผู้เข้าอบรม สามารถเล ือก 
Subscribe หรื อ  Unsubscribe ไ ด้ ตลอด เ วลาที่
ต้องการ 

ข้อมลูทีใ่ช ้ระบุตัวตน, ข้อมูลติดต่อ 

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข ้อม ูลส่วนบุคคล 
คณะฯ จะเก ็บร ักษาข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของท ่านเป ็นระยะเวลาเท ่าที่จำเป ็นเพ ื่อวัตถ ุประสงค ์ในการ

เก ็บรวบรวม ใช้ หร ือเป ิดเผย ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลซึ่งได ้ระบ ุไว ้ตามวัตถ ุประสงค ์ข ้างต ้น หล ักเกณฑ ์ที่ใช้กำหนด
ระยะเวลาเก ็บ ได ้แก่ ระยะเวลาที่คณะฯยังม ีความส ัมพ ันธ์ก ับท ่านในฐานะใดฐานะหนึ่ง เช่น ระหว่างผู ้
ให ้บร ิการอบรม (คณะฯ) และผู ้ร ับบร ิการอบรม (ท ่าน) เป ็นต ้น หลังจากนั้นเราจะลบหร ือทำให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป 

ทั้งนี้ ในบางหลักสูตรท ี่ม ีการจัดทำทำเนียบรุ่น คณะฯ มีความจำเป ็นต ้องจ ัดเก ็บข ้อม ูลบางประเภท
ตลอดไป เช่น ข้อมูลทีใ่ช้ระบุ ตัวตน ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการทำงาน เป็นต้น 

 

4.  การเปิดเผยข ้อม ูลไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอ ื่น 
ในบางกรณ ีเราอาจใช้ Cloud Service Platform บางประเภท เช่น Google Form, appreciation 

เพ ื่อใช้เป ็นเครื่องม ือในการจัดทำแบบฟอร ์มการรับสมัครและการประเมินผลการจัดอบรมแบบออนไลน์
เท่านั้น มิได้มีการส่งต่อข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้เข ้าอบรมไปให ้ผู ้ให ้บร ิการด ังกล ่าวประมวลผลแต ่อย ่างใด 
โดยหล ังจากเสร ็จสิ้นกระบวนการจ ัดอบรมในแต ่ละครั้ง หลังจากนั้นเราจะลบหร ือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป 

5. สิทธิของท ่านในฐานะเจ้าของข้อม ูล 
ในฐานะที่ท ่านเป ็นเจ ้าของข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล ท ่านม ีส ิทธิตามที่ก าหนดไว้โดยพระราชบ ัญญ ัต ิ

คุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้ส ิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่คณะฯ
ก าหนดในข้อ 8 

6. การรักษาความม ั่นคงปลอดภ ัยข ้อม ูลส่วนบุคคล 
คณะฯ ม ีมาตรการในการร ักษาความมั่นคงปลอดภัยข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของท ่านอย ่างเหมาะสมทั้ง             

ในเชิงเทคน ิคและการบร ิหารจ ัดการรวมถ ึงกำหนดผู้ม ีสิทธิในการเข ้าถ ึง เพ ื่อป ้องก ันม ิให ้ข ้อม ูลส ูญหาย หร ือ
ม ีการเข ้าถ ึง ลบ ทำล าย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก ้ไข หร ือ เป ิดเผยข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลโดยไม ่ได ้ร ับอน ุญาต                 
ซ่ึงสอดคล ้องก ับนโยบาย/แนวปฏ ิบ ัต ิด ้านความมั่นคงปลอดภ ัยสารสนเทศ (Cyber Security) ของ
คณะฯ 
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นอกจากนี้ คณะฯ ได ้กำหนดให ้ม ีนโยบายการคุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลขึ้น ตามประกาศคณะฯ              
ทันตแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประกาศให ้
ทราบก ันโดยทั่วทั้งองค ์กร พร ้อม แนวทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธ ารงไว้ซึ่งความเป็นความล ับ (Confidentiality) ความถ ูกต ้องครบถ ้วน 
(Integrity) และสภาพพร ้อมใช้งาน (Availability) ของข ้อม ูลส ่วนบุคคล โดยเราได้จ ัดให้มี การทบทวน
นโยบายดังกล่าวรวมถ ึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามท ี่เหมาะสม 

 
7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบบันี้ 

คณะฯ อาจแก ้ไขปร ับปร ุงประกาศความเป ็นส ่วนต ัว เกี่ยวก ับข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลฉบ ับนี้เป ็น           
ครั้งคราว และเมื่อม ีการแก ้ไข เปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น คณะฯ จะประกาศให ้ท ่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
และ/หร ือแจ ้งให ้ท ่านทราบผ่านทางอ ีเมลของท ่าน ทั้งนี้  หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน                   
คณะฯจะดำเนินการขอความยินยอมจากท ่านเพ ิ่มเต ิมด ้วย 

 
 

8. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปน็ส่วนตัวดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล และการติดตอ่ประสานงาน 
ในกรณ ีที ่ม ีข ้อสงส ัยหร ือต ้องการสอบถามรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมเกี่ยวก ับการคุ ้มครองข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล

การเก ็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล หรอืการใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อผ่าน  
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ที่อยู ่:  15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
เบอร์โทรศัพท์ : 074-287734  
อีเมล : tasawan.r@psu.ac.th 

 


