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ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมันที
่ ่จะป้ องกันและเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผู้สนใจเข้าศึกษา โดยประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวด้านข้อ มูลผู้สนใจเข้าศึกษานี้ มสี ่ว นเกี่ยวข้องกับ ประกาศความเป็ นส่ว นตัวด้านข้อ มูล
นักศึกษา ซึ่งมีการระบุรายละเอียดเพิม่ เติมวิธกี ารที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษาจากสถานะการรับสมัครไปยังสถานะการเป็ นนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ใช้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลทีไ่ ด้รบั จากผูส้ นใจเข้าศึกษาโดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รบั จากหน่ วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ผู้ส นใจเข้าศึกษารับ ทราบ
ภายใน ๓๐ วัน โปรดอ่านและทําความเข้าใจถึงกระบวนการทีม่ หาวิทยาลัยดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษา
เนื้อหาในประกาศความเป็ นส่วนตัวนี้ ผูส้ นใจเข้าศึกษาอาจได้รบั ข้อมูลหรือสารสนเทศเพิม่ เติมเกี่ยวกับการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาเมื่อผู้สนใจเข้าศึกษาลงทะเบียนรับสมัคร นอกจากนี้ผู้สนใจเข้า
ศึกษาอาจได้รบั คําขอให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาให้คํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลของผู้สนใจเข้าศึก ษาในบางประเด็น ในกรณีด งั กล่ าวผู้ส นใจเข้าศึกษามีส ิทธิในการให้ค วาม
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่างๆ ต่อผูส้ นใจเข้าศึกษา
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัว ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีการแจ้งประกาศ
ความเป็ นส่วนตัวใหม่บนหน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th) และจะแจ้งให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาทราบ
ในช่องทางทีเ่ หมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
“ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึง ข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งกับบุ ค คลซึ่ง ทําให้ส ามารถระบุ ต ัว ต้นบุ ค คลนัน้ ได้ ไม่ว่ า
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่ อาจรวมถึง ชื่อของผูส้ นใจเข้าศึกษา หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น
วันเดือนปี เกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถงึ ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้
อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้ก ฎหมายคุ้มครองข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล มหาวิทยาลัมหิด ลถือ เป็ นผู้ค วบคุ มข้อ มูล ส่ว นบุค คล (Data
Controller) ซึ่งมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลมี หน้าทีแ่ จ้งให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาทราบถึงแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรทีท่ างมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พน้ื ฐานกฎหมายหรือข้อบังคับ
อะไร ทําไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากทีใ่ ด และมีการแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ
ทางมหาวิท ยาลัย มหิด ลอาจมีก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้ ระหว่ า งที่ม ีก ารสมัค รเข้ า
มหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ นี้ข้อมูลและสารสนเทศที่มกี ารระบุต่อไปนี้ ส่วนใหญ่ จะจัดเก็บกับผู้สนใจเข้า
ศึกษาทุกคน แต่มบี างประเภทอาจจัดเก็บในบางสถานการณ์ และอาจไม่จดั เก็บกับผูส้ นใจเข้าศึกษาทุก
คน
ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารจัดเก็บ ได้แก่
รหัสผูส้ นใจเข้าศึกษา
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
รหัสประจําตัวตัวประชาชน หรือ Passport
เพศ
สัญชาติ
ประเทศ
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้ Email โทรศัพท์ ตําแหน่งสถานที่
คุณสมบัตกิ ารศึกษาแรกเข้า เช่น ระดับการศึกษา วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด สถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบ
รายวิชา หนังสือรับรอง คะแนนสอบเข้าแยกตามรายวิชา คะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือทักษะอื่นๆ
ภาพถ่ายของผูส้ นใจเข้าศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียนและการชําระเงิน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทางกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานทางด้านสารสนเทศ
ภาพถ่ายและวีดโี อทีอ่ าจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างทีม่ กี ารจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม
ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถ่ายหรือวีดโี อจากกล้อง CCTV เพื่อป้ องกันความปลอดภัย
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
ในกรณีท่ตี ้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มคี วามอ่อนไหว ทางมหาวิทยาลัยจะมีการควบคุ มการ
เข้าถึงและแบ่ง ปั นอย่างระมัด ระวังกับผู้ท่เี กี่ยวข้องเท่ านัน้ รวมถึงกรณีท่ตี ้อ งให้ความยินยอม ทาง
มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการใช้ขอ้ มูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ขอ้ มูล
ดังกล่าว เพื่อให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นได้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิ สจู น์ ความผิดทางกฎหมาย
ในบางสถานการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็ นต้องมีการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลการพิสูจน์ ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึง และ
แบ่งปั นอย่างระมัดระวัง ในกรณีทท่ี างมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ขอ้ มูลเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว
ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบเป็ นการส่วนตัวเกี่ยวกับการต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั และส่งต่อให้กบั หน่ วยงานหรือองค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ทางมหาวิทยาลัยได้ทาํ งานร่วมกับหน่ วยงานหรือองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนทีม่ กี าร
ระบุต่อไปนี้อาจจัดเก็บในบางสถานการณ์ และอาจไม่จดั เก็บกับผูส้ นใจเข้าศึกษาทุกคน ตัวอย่างหน่ วยงานที่
มหาวิทยาลัยได้ทาํ งานด้วยได้แก่
• ทปอ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลผูส้ นใจเข้าศึกษา รวมทัง้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
เรียนและผลสอบของผูส้ นใจเข้าศึกษา ผ่านกระบวนการรับสมัคร เช่น TCAS และต้องมีการส่งข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาไปยัง ทปอ ในกรณีทผ่ี สู้ นใจเข้าศึกษาผ่านการคัดเลือก
• มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของสถาบันการ
อุ ด มศึก ษา ตาม พรบ. การอุ ด มศึก ษาในการส่ ง ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ส นใจเข้า ศึก ษาที่ไ ด้รบั
คัดเลือกเข้าศึกษาให้กบั กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ตามทีก่ ําหนด
• มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีความจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้ าของผู้สนใจ
เข้าศึก ษา หรือ หลัก ฐานการทํ างานของผู้ส นใจเข้าศึก ษา หรือ เอกสาร Recommendation ของ
ผู้สนใจเข้าศึกษาที่ใ ช้ใ นการสมัค รเข้าศึกษา ซึ่งจําเป็ นต้องมีก ารส่ง และรับข้อ มูลส่ว นบุคคลของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษากับหน่ วยงานดังกล่าว
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• มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชดิ การทําธุรกรรมทางการเงินซึง่ อาจมี
การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลผูส้ นใจเข้าศึกษาและส่งกลับเพื่อยืนยันสถานะการทําธุรกรรม
• ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็ นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ส่วนราชการตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น ข้อมูลพิสจู น์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ (Non-disclosure
Agreement: NDA) ร่วมกับหน่ วยงานหรือองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้น

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า
ศึกษาตามตารางทีร่ ะบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
๑. การดําเนิ นการในการรับสมัคร ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
มหาวิทยาลัยใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษาในการ
• รับสมัครเพื่อเข้ามาเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประสานงานกับส่วนงานและ
หลักสูตร
• สื่อสารกับผูส้ นใจเข้าศึกษา
เกีย่ วกับกระบวนการรับสมัคร
• ในกรณีการรับสมัครทีเ่ ป็ น
ออนไลน์อาจมีการบันทึกภาพ
เสียง และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้า
ศึกษาเพื่อใช้ประกอบพิจารณา
คุณสมบัติ
• ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษากับกระบวนการ
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ฐานกฎหมายที่ใช้
การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับผูส้ นใจ
เข้าศึกษา เมือ่ ผูส้ นใจเข้าศึกษา
สมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ

วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
รองรับการเป็ นนักศึกษา (อ้างอิง
ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้าน
ข้อมูลนักศึกษา)
• รายงานสรุปให้กบั TCAS และ
กระทรวง อว
• การเปิ ดเผยข้อมูล รหัสประจําตัว
ผูส้ มัคร ชื่อ นามสกุล สู่สาธารณะ
เฉพาะกรณีทผ่ี มู้ สี ทิ ธิ ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ หรือผ่านการคัดเลือก
เข้าศึกษา
๒. บริ หารจัดการทรัพยากรให้ กบั ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
ผูส้ นใจเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บรวบรวม ใช้
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษา เช่น
• จัดการทรัพยากร เช่น การเข้าถึง
และใช้ระบบสารสนเทศ
• สนับสนุ นกิจกรรมและการมีส่วน
ร่วม เช่น Job Fair
• ดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
• การติดตามเชิงกฎหมาย เช่น การ
เก็บ Log ในการใช้บริการ
Internet
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ฐานกฎหมายที่ใช้
ดําเนินการของสถาบันการ
อุดมศึกษา ตาม พรบ. การ
อุดมศึกษา
เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)

เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับผูส้ นใจ
เข้าศึกษา เมือ่ ผูส้ นใจเข้าศึกษา
สมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล และในบาง
กรณีมกี ารทําสัญญาระหว่างการทํา
กิจกรรมต่างๆ
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ พรบ
ธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม ประโยชน์ สาธารณะที่สาํ คัญ เพื่อ
• ดําเนินการด้านความปลอดภัย
อ่อนไหว
คุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานและ
เช่น CCTV
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล
๓. การบริ หารจัดการด้าน
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ค่าธรรมเนี ยมและการให้ ทุน
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ
สาธารณะของผูค้ วบคุม
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจ
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
เข้าศึกษาในการ
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
• จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประโยชน์ (Public Task) ที่
• จัดการทุนการศึกษา
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับผูส้ นใจ
เข้าศึกษาเมือ่ ผูส้ นใจเข้าศึกษา
สมัครหรือได้รบั ทุนการศึกษา
๔. การโอนย้ายฐานข้อมูลผูส้ นใจ ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
เข้าศึกษาไปยังฐานข้อมูล
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
นักศึกษา
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้า
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
ศึกษาจะถูกทําการโอนย้ายข้อมูล
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
เมือ่ ได้รบั เลือกให้เป็ นนักศึกษา โดย
ประโยชน์ (Public Task) ที่
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
หัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษา และ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูล
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วัตถุประสงค์
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษา ทัง้ นี้มหาวิทยาลัยจะเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลสําหรับ
• ใช้ในการยืนยันหลักฐานด้านการ
รับสมัคร
• ใช้ในการติดต่อประสานงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
๕. เพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ส่วนงาน มหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็ นต้องเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษา ซึง่ อาจ
เกีย่ วข้องกับภาพ เสียง และข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษา เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ส่วน
งาน หลักสูตร หรือกิจกรรมทีเ่ ข้าร่วม
ต่างๆ
๖. การวิ เคราะห์และวิ จยั เชิ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
สถาบัน
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็ นต้อง
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษา เพื่อ
ทําการวิเคราะห์เชิงสถิตปิ ระกัน
คุณภาพ และวิจยั เพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการ
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ฐานกฎหมายที่ใช้
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พรบ. มหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณี ข้อมูลความเป็ นส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาอาจจําเป็ นต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยัง
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าข้อมูลของผูส้ นใจเข้าศึกษาจะมีการส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง ในกรณีทป่ี ระเทศทีต่ อ้ งมีการ
รับโอนย้ายมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดพี อหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศ มหาวิทยาลัยจะทําการทําสัญญากับผู้สนใจเข้าศึกษาเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
ตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดเท่านัน้

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ มีก ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล มหาวิทยาลัยมหิด ลมหิด ลจะทําตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ งนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)
(๒) เป็ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ข อบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่นําไปใช้หรือเปิ ดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ (Purpose Limitation)
(๓) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จําเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)
(๔) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกต้องและดําเนินการให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น (Accuracy)
(๕) เป็ น การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลตามระยะเวลาเท่ า ที่จํา เป็ น (Storage
Limitation)
(๖) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ มี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของ
ข้อมูลทีเ่ หมาะสม (Integrity and Confidentiality)
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ระยะเวลาการเก็บรักษา
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 1.5 ปี เพื่อทําการวิเคราะห์เชิงสถิตแิ ละวิจยั เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
และกระบวนการ และเพื่อใช้ยนื ยันหลักฐานการสมัครและรับเข้าศึกษา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทาง
และการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดงั ต่อไปนี้
(๑) สิท ธิข อเข้ า ถึ ง และขอรับ สํ า เนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่เ กี่ ย วกับ ตนซึ่ ง อยู่ ใ นความคุ้ ม ครองของ
มหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้รบั ความยินยอม (Right
of Access) สําหรับช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้ง
สิทธิให้ดหู วั ข้อ “วิธกี ารเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษา”
(๒) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่มี หาวิทยาลัยได้ทําให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลนัน้ อยู่ใ นรูปแบบที่ส ามารถอ่ านหรือใช้ง านโดยทัวไปได้
่
ด้ว ยเครื่องมือ หรืออุ ปกรณ์ ท่ี
ทํางานได้โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง้
สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ดว้ ยวิธกี ารอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่
โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ (Right to Data Portability) ทัง้ นี้ผสู้ นใจเข้าศึกษาสามารถ
ใช้สทิ ธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาไปยังองค์กรอื่นได้ โดยรายละเอียด
เพิม่ เติมที่มหาวิทยาลัยให้ช่องทางและการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
แจ้งสิทธิให้ดูท่หี วั ข้อ “วิธกี ารขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาไปยังผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น”
(๓) สิทธิคดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุค คลที่เ กี่ยวกับตน (Right to Object)
สําหรับช่องทางและการอํ านวยความสะดวกให้แ ก่ เ จ้าของข้อ มูล ส่ว นบุค คลในการแจ้ง สิทธิใ ห้ดู
หัวข้อ “วิธกี ารขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้ส นใจเข้า
ศึกษา”
(๔) สิท ธิข อให้ม หาวิท ยาลัย ดํ า เนิ น การลบหรือ ทํ า ลาย หรือ ทํ า ให้ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้อ มูล ที่ไ ม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) สําหรับช่องทางและการอํ านวย
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ความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหวั ข้อ “วิธกี ารขอให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของผูส้ นใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของได้”
(๕) สิ ท ธิ ข อให้ ม หาวิ ท ยาลัย ระงับ การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to Restriction of Processing)
ตัวอย่างการใช้สทิ ธิเช่น กรณีทพ่ี บข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจ
เข้าศึกษา หรือกรณีท่ที างมหาวิทยาลัยไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า
ศึกษาเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล สําหรับช่องทางและการ
อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผ่านบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องในกระบวนการรับ
สมัครเพื่อแจ้งสิทธิให้ดาํ เนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th
(๖) สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่ อ ให้เ กิด ความเข้าใจผิด (Right to Rectification) สําหรับช่ อ งทางและการอํ านวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหวั ข้อ “การทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด”
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผูม้ อี ํานาจกระทําแทนได้หากไม่ขดั ต่อกฎหมาย

การทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องมีกระบวนการทีท่ ําให้เกิดความมันใจว่
่ า
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีทผ่ี สู้ นใจเข้าศึกษาพบข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาไม่ถูกต้อง ให้
ผู้สนใจเข้าศึกษาแจ้งผ่านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครเพื่อแจ้งผ่านระบบ https://incidentpdpa.mahidol.ac.th พร้อมระบุแหล่งทีม่ าของความไม่สอดคล้องดังกล่าว เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถ
เปลีย่ นข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาให้ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
ทัง้ นี้ หากผูส้ นใจเข้าศึกษาต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึง่ ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ต้องการขอเปลีย่ นแปลงชื่อ-สกุล ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น สามารถดําเนินการตามกระบวนการที่
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตามทีก่ ําหนดไว้ได้ตามปกติ
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วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา
จากที่ระบุขา้ งตัน ผู้สนใจเข้าศึกษามีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ใน
ความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือ ขอให้เปิ ด เผยถึง การได้มาซึ่ง ข้อ มูลส่ วนบุ คคลที่ตนไม่ไ ด้รบั ความ
ยินยอม มหาวิทยาลัยได้จดั ช่องทางในการติดต่อโดยประสานผ่านบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบด้านการรับสมัครเพื่อ
ดําเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th
ทัง้ นี้ ผู้ย่นื คําร้อ งต้อ งแจ้ง ช่ ว งเวลาที่ต้อ งการตรวจสอบการเข้าถึง ข้อ มูล และเหตุ ผ ลของการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มอี ํานาจ
กระทําแทน ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัย มีส ิทธิป ฏิเ สธถ้ าการปฏิบตั ิน้ี ไ ม่ ส อดคล้อ งตามฐานทางกฎหมายในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไป
ยังผู้ขอสิทธิ พร้อมทัง้ แจ้งระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึ่งในบางกรณีอ าจจําเป็ นต้องมีค่ าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ

วิ ธี ก ารขอส่ งหรือโอนข้ อมู ลส่ ว นบุ ค คลของผู้ส นใจเข้ า ศึ ก ษาไปยังผู้ค วบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
ในกรณีทต่ี อ้ งการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาไปยังองค์กรอื่น ให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาทํา
คําร้องไปยังหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อยืน่ คําร้อง

วิธีการขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้สนใจ
เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าทีจ่ าํ เป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั
ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทม่ี หาวิทยาลัยใช้
ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อ มูลส่ว นบุค คล ผู้สนใจเข้าศึกษาจะได้รบั ทราบ
เหตุ ผลในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถเลือกการคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อการบริการหรือการดําเนินการหลักดังกล่าว นอกจากนี้
ในกรณีท่ีผู้ส นใจเข้าศึก ษาได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่ว นบุคคลแล้ว
ผู้ส นใจเข้า ศึก ษามีส ิท ธิย กเลิก ความยิน ยอมดัง กล่ า ว ซึ่ง การยกเลิก จะต้ อ งไม่ม ีผ ลกระทบต่ อ ฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่ว นบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) ทัง้ นี้ในกรณีท่กี ารขอ
ความยินยอมทําผ่านระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวสามารถทําได้ผ่านระบบทีเ่ ข้าใช้งานเช่นกัน
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แต่ในกรณีท่ผี ู้สนใจเข้าศึกษาได้ให้ความยินยอมผ่านเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมต้องทํา
ผ่านหน่ วยงานทีไ่ ด้ให้ความยินยอมดังกล่าว
แต่ ถ้ า พบว่ า การดํ า เนิ น การดัง กล่ า วไม่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
มหาวิทยาลัยได้จดั ช่องทางให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาประสานกับบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการรับสมัครเพื่อ
ดําเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th
ทัง้ นี้ผู้ย่นื คําร้อ งต้อ งแจ้ง เหตุ ก ารณ์ ท่ตี ้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุ ผ ลของการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มอี ํานาจ
กระทําแทน และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไปยังผูข้ อสิทธิ

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่ เป็ น
เจ้าของได้
มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าทีจ่ าํ เป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั
ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีทผ่ี สู้ นใจเข้าศึกษามี
ความต้องการใช้สทิ ธิขอให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของได้
โดยไม่กระทบต่ อการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล มหาวิทยาลัยได้จดั
ช่องทางการติดต่อประสานงานผ่านโดยผ่านบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการรับสมัครเพื่อดําเนินการผ่าน
ระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th
ทัง้ นี้ผูย้ ่นื คําร้องต้องแจ้งเหตุผลของการขอให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคล
ที่เ ป็ นเจ้าของได้ต ามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกํ าหนด มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้ส ิท ธิ
ดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มอี ํานาจกระทําแทน และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่ อ
กลับไปยังผูข้ อสิทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัว และการติดต่อประสานงาน
ในกรณีทผ่ี สู้ นใจเข้าศึกษามีขอ้ สงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็ นส่วนตัวของผูส้ นใจเข้าศึกษา และใน
ประกาศความเป็ นส่วนตัวไม่ได้ระบุไว้ สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้บนหน้า Website ดังต่อไปนี้
https://privacy.mahidol.ac.th
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รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลความเป็ นส่วนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท่ตี ้องการความช่วยเหลือเพิม่ เติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้ าที่คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง
E-mail: privacy@mahidol.ac.th
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