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ระบบเว็บไซตงานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา 

https://www.rama.mahidol.ac.th/graded 

เว็บไซตนี้ใชคุกกี้เพื่อทําใหคุณมีประสบการณที่ดีในการใชงานเว็บไซต โปรดคลิก “ยอมรับ” หรือคลิกการต้ังคาคุกกี้ผานเว็บไซต (Web Browser) 

ประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของระบบเว็บไซตงานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงาน

การศึกษา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  

งานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา มุงมั่นที่จะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของ

แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ โดยประกาศความ

เปนสวนตัวดานขอมูลแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ี

สนใจ นี้มีสวนเก่ียวของกับ ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมวิธีการ

ท่ีทางงานการศึกษาหลังปริญญาจัดทําข้ึน 

ประกาศความเปนสวนตัวนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอ

ยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ โดยตรง และขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากหนวยงานหรือ

องคกรอื่นที่เกี่ยวของซึ่งงานการศึกษาหลังปริญญาจะตองแจงใหแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผู ที ่สนใจ รับทราบภายใน ๓๐ วัน โปรดอานและทําความเขาใจถึง

กระบวนการท่ีงานการศึกษาหลังปริญญาดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของแพทยประจาํบาน/แพทยประจํา

บานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวนี้ แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ อาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของแพทย

ประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ  เมื่อแพทยประจําบาน/

แพทยประจําบานตอยอดนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ ลงทะเบียนรับสมัคร นอกจากนี้ แพทย

ประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที ่สนใจ อาจไดรับคําขอใหคํา

ยินยอมกับงานการศึกษาหลังปริญญา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของแพทยประจําบาน/แพทย

ประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ ในบางประเด็น ในกรณีดังกลาวแพทยประจํา

บาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ  มีสิทธิในการใหความยินยอมหรือ

ไมใหความยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอการใหบริการหลักตางๆตอแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอ

ยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเปน

ส วนต ัว ทางงานการศ ึกษาหล ังปร ิญญา ม ีการแจ งประกาศความเป นส วนต ัวใหม บนหน า Website 

(https://www.rama.mahidol.ac.th/graded) และจะแจงใหแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ ทราบในชองทางท่ีเหมาะสม 
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ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญา

โทและเอกและผูท่ีสนใจ หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืนๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ รหัสนักศึกษา 

รหัสบุคลากร ที่อาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ ได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือแบบฟอรมกระดาษ 

 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล งานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา ถือเปนผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data Controller) ซึ่งมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล ทั้งนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี หนาที่แจงใหแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษา

ระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ ทราบถึงแนวทางที่ใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

เชน ขอมูลที่จัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบงปน

ขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ  

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

ประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บรวบรวม 

 กรณีท่ีเขาสูระบบ (Log-in) ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดแก เลขบัตรประจําตัวประชาชน และ วันเดือนปเกิด 

 กรณีท่ีลงขอมูลบรรจุจางบุคลากรเขาใหม ประจําปการศึกษา (Register) แพทยประจําบาน/แพทยประจํา

บานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ จําเปนตองใหขอมูลดังตอไปนี้  

o ขอมูลสวนบุคคล/ขอมูลการติดตอ/ขอมูลของผูที ่เกี ่ยวของ เชน ชื ่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปเกิด 

หมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมล ท่ีอยู สถานท่ีติดตอ เปนตน 

o ขอมูลขอมูลการใชงาน เชน หมายเลขไอพี (IP Address) เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookie ID) ประวัติ

การใชงานเว็บไซต (Activity Log) เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว 

ในกรณีที่ตองมีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว ทางงานการศึกษาหลังปริญญา จะมีการ

ควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวังกับผูที่เกี่ยวของเทานั้น รวมถึงกรณีที่ตองใหความยินยอม ทางงาน

การศึกษาหลังปริญญาจะแจงเหตุผลของการใชขอมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมไดขอมูล
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ดังกลาว เพื่อใหแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ 

สามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนได 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมาย 

ในบางสถานการณ งานการศึกษาหลังปริญญา อาจจําเปนตองมีการใชขอมูลสวนบุคคลของแพทยประจํา

บาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ ที่เกี่ยวของกับ ขอมูลการพิสูจน

ความผิดทางกฎหมาย ขอมูลดังกลาวจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนอยางระมัดระวัง ในกรณีที่ทางงาน

การศึกษาหลังปริญญา จะตองมีการใชขอมูลเพื่อจุดประสงคดังกลาว โดยจะแจงใหแพทยประจําบาน/แพทย

ประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ ทราบเปนการสวนตัวเก่ียวกับการตองใชขอมูล

สวนบุคคลดังกลาว 

วิธีการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล โดยจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบเอกสารและรปูแบบอิเล็กทรอนิกส 

จัดเก็บภายในเซิรฟเวอรคณะฯ 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล โดยจะเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล

สวนบุคคล ใหกับเจาหนาท่ีในภาควิชาท่ีเก่ียวของกับการสมัครฯ เพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

o เพื่อสราง/จัดการบัญชีผูใชงานและติดตอประสานงานระหวางแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอ

ยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ กับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

o เพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไข (Terms and Conditions) 

o เพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะหทางสถิติในการปรับปรุงกระบวนการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สําหรับแพทยท่ีเรียนจบหลักสูตร และเก็บรวบรวมขอมูลศิษยเกา 

o การติดตามเชิงกฎหมาย เชน การเก็บ Log ในการใชบริการ Internet 

ระยะเวลาจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญา

โทและเอกและผูที่สนใจ  ตามระยะเวลาท่ีกําลังสมัครอยูในปการศึกษานั้นๆ หรือตลอดระยะเวลาที่จําเปนเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจจําเปนตองเก็บรักษาไวตอไปภายหลังจากนั้น หากเมื่อหมดความจําเปนหรือ

สิ้นสุดระยะการศึกษาฝกอบรม ทางงานการศึกษาหลังปริญญา จะทําการลบ หรือ ทําลาย หรือ ทําใหขอมูลสวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลได 

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล หัวขอ สิทธิของเจาของขอมูลสวน

บุคคล แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ  มีสิทธิในการ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 
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1. สิทธิขอถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอ

ยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที ่สนใจ มีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ไดตลอดเวลา โดย

สามารถแจงความจํานงมาท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา 

2. สิทธิในการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right to Access) แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอ

ยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ มีสิทธิขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคล ขอทําสําเนาขอมูล รวมถึง

สามารถเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของแพทยผูสมัครฯ ได 

3. สิทธิในการขอใหโอนขอมูลสวนบุคคล (Right to Data Portability) แพทยประจําบาน/แพทยประจํา

บานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ  มีสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน ในกรณีท่ี

ทางงานการศึกษาหลังปริญญาไดทําใหขอมูล สวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวย

เครื่องมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ 

รวมทั้งสิทธิขอใหแพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ  มี

สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวน 

4. สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) แพทยประจําบาน/

แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ มีสิทธิขอคัดคานการเก็บรวบรวม ใช 

หรือ เปดเผยขอมูลสวนบุคคลในเวลาใดก็ได  

5. สิทธิขอใหลบหรือทําลาย หรือใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลได (Right to 

Erasure) แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ มีสิทธิขอ

ลบหรือทําลายขอมูลสวนบุคคลหรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตนได โดยสามารถแจงความ

จํานงมาท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา 

6. สิทธิขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของตนเองชั่วคราว (Right to Restriction of Processing) 

แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ  มีสิทธิขอใหระงับ

การใชขอมูลสวนบุคคลชั่วคราวในกรณีท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา อยูระหวางตรวจสอบตามคํารองขอใชสิทธิขอ

แกไขขอมูลสวนบุคคลหรือขอคัดคานของหรือกรณีที่พบขอโตแยงเกี่ยวกับความถูกตองของขอมูลสวนบุคคล หรือ 

กรณีที่ทางงานการศึกษาหลังปริญญาไมมีความจําเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการเก็บ

รวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล 

7. สิทธิในการดําเนินการขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตองสมบูรณและเปนปจจุบัน (Right to 

Rectification) แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูที่สนใจ มี

สิทธิขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด  

8. สิทธิร องเรียน (Right to Lodge a Complaint) แพทยประจําบาน/แพทยประจําบานตอยอด/

นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกและผูท่ีสนใจ  สามารถใชสิทธิในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคลขางตนได โดยติด
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ตอมาที่เจาหนาท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา และผูยื่นคํารองตองแจงชวงเวลาที่ตองการ

ตรวจสอบการเขาถึงขอมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ โดยงานการศึกษาหลังปริญญาจะทําการพิจารณาการขอ

ใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําแทน โดยจะแจงผลการดําเนินการภายใน

ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอใชสิทธิตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ฯผานชองทางตาง ๆ เชน อีเมล 

โทรศัพท จดหมาย เปนตน ท้ังนี้ งานการศึกษาหลังปริญญา มีสิทธิปฏิเสธถาการปฏิบัตินี้ไมสอดคลองตามฐานทาง

กฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และจะทําการติดตอกลับไป

ยังผูขอสิทธิ พรอมท้ังแจงระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงในบางกรณีอาจจําเปนตองมีคาใชจายในการดําเนินการ 

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies) 

งานการศึกษาหลังปริญญาใชคุกกี้ (Cookies) เพื่อระบุและติดตามผูใชงานเว็บไซตและการเขาถึงเว็บไซต 

หากแพทยผูสมัครฯ ไมตองการใหมีการใชคุกก้ีผานเว็บไซต (Web Browser) สามารถตั้งคาบราวเซอรเพ่ือลบคุกก้ี

หรือไมอนุญาตใหคุกก้ีนั้นทํางานอีกตอไป 

การแจงเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล 

ในกรณีท่ีแพทยผูสมัครฯ มีขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และในประกาศความ 

เปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website : 

https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และหากตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม สามารถ

ประสานงานไดผานเจาหนาท่ีงานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา หรือ ประสานงานผานทางผาน

ชองทางตาง ๆ เชน อีเมล โทรศัพท จดหมาย เปนตน ทั้งนี้ ขอกําหนดอาจแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เปนครั้ง

คราว โดยสามารถทราบขอกําหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงนี้ไดผานทางเว็บไซตของงาน

การศึกษาหลังปริญญา 

 

นโยบายนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

งานการศึกษาหลังปริญญา สํานักงานการศึกษา  

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 


