
 

 

 
 
 

คำประกาศเกีย่วกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ และนานาชาติครั้งท่ี ๑๓  

“สหวิทยาการลุ่มนำ้เจา้พระยาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำข้ึนเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และนานาชาติครั้งที่ ๑๓ “สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “การประชุมวิชาการฯ”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ (ซึ่งต่อไปในประกาศนี ้เรียกว่า “มจร วิทยาเขตนครสวรรค์”) ดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี ้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีการประกาศข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การ
จัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑ จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที่ ๑ และนานาชาติครั ้งที่ ๑๓ “สห
วิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพุธที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
ณ อาคารเรียนรวมบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จึง
จำเป็นต้องมีประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคลของท่าน ทั้งนี ้มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี ้

 

1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 
 มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมาย 

ดังต่อไปนี้ 
❒ ความจำเป็นในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ภายใต้มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่กำหนด
อำนาจและหน้าที ่กระทำการต่าง ๆ “(๓) ร่วมมือกับหน่วยงานอื ่นไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม และการทะนบุำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และ (๕) ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศในกิจกรรมที่
เก ี ่ยวกับการสอน การวิจ ัย การให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม  และการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์หรือบุคคลอื่น 
โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั ้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล 
กล่าวคือ เพื่อให้ท่านเข้าร่วมงานประชุมได้โดยสะดวก 



 

 

❒ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใหบ้ริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื ่อวัตถุประสงค์ 

ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 
๒.๒ เพื่อสรุปในเอกสารสรุปรายงานการประชุมวิชาการฯ 
๒.๓ เพื่อเผยแพร่บรรยากาศการประชุมวิชาการฯ ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย (กรณีภาพถ่าย และ/หรือภาพบรรยายกาศจากห้องประชุมออนไลน)์ 
๒.๔ เพื่อเผยแพร่บรรยากาศการประชุมวิชาการฯ ในขณะถ่ายทอดสด 

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมจร วิทยาเขตนครสวรรค์เก็บรวบรวม 
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ ๒. มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านดังรายการต่อไปนี ้
๓.๑ แหลง่ข้อมลูและรายการข้อมลูสวนบคุคลทีเ่กบ็รวบรวม มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เกบ็ข้อมลูจากทา่น

โดยตรง ผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ และระบบการประเมินผลการประชุมวิชาการฯ 
๓.๒ จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ 

๑) เพื่อการลงทะเบียน การยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ เช่น ช่ือ-ฉายา/
นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สังกัด 

๒) เพื่อการประชุมสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ เช่น ช่ือ-ฉายา/นามสกุล และภาพถ่าย 
๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ และ

สื่อ Social Media ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น Facebook เพจ  
๕. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยทีม่าของข้อมูลสว่นบุคคลของท่านที่มจร วิทยา
เขตนครสวรรค์ เก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตาม
กฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น 

๕.๒ สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  เพื่อให้มีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 



 

 

๕.๓ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
๕.๔ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๖. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศเพื่อการเผยแพร่

บรรยายการประชุมวิชาการฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดย มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศกำหนด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

๖.๑ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จำเป็นต้องส่งหรือโอน
ข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ  

๖.๒ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่
ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นไปตามรายชื่อประเทศที่
คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลประกาศกำหนด  

๗. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่การ

ประชุมวิชาการฯ แล้วเสร็จ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จะทำการลบ ทำลาย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป 

๘. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

อย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย 
ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนว
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของเรา  

นอกจากนี้ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดย
ประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน 
(Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราไดจ้ัดให้มีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

๙. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล ผู้สืบสิทธ์ิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่าน 
journal.rabij@gmail.com 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธ์ิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการ
คัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ทั้งนี ้มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ อาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือใน
กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏช่ือหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได ้

 
 



 

 

10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ

รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านได้ โดยมจร วิทยาเขตนครสวรรค์ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิตามประกาศนี้อย่างเคร่งครดั 

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว 
ในการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงประกาศนี้ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ อาจพิจารณาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทาง https://mcuconference.com/ 
โดยมีวันที่ของเวอร์ช่ันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ขอแนะนำให้ท่านโปรด
ตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ 
มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ 

โดยในการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการ
รับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี ้ทั้งนี ้โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับ
นี ้หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำข้ึนประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะ
ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

12. การติดต่อสอบถาม  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี ่ยวกับประกาศฉบับนี ้ได้ที่  ผ ู ้ควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data 

Controller) วารสารวิจัยและวิชาการบวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 

โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๙๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ journal.rabij@gmail.com 
 


