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ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลผูรับขาวสารประชาสัมพันธจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลผูรับขาวสาร
ประชาสัมพันธจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลบุคคลผูรับ
ขาวสารประชาสัมพันธนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากผูรับขาวสารประชาสัมพันธโดยตรง และขอมูลสวน
บุคคลท่ีไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหผูรับขาวสารประชาสัมพันธ
รับทราบภายใน 30 วัน โปรดอานและทําความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคลของผูรับขาวสารประชาสัมพันธ 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ ผูรับขาวสารประชาสัมพันธอาจไดรับขอมูล
หรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของผูรับขาวสารประชาสัมพันธเม่ือผูรับขาวสาร
ประชาสัมพันธ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหบริการ นอกจากนี้ผูรับขาวสาร
ประชาสัมพันธ อาจไดรับคําขอใหคํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลผูรับ
ขาวสารประชาสัมพันธในบางประเด็น ในกรณีดังกลาวผูรับขาวสารประชาสัมพันธมีสิทธิในการใหความยินยอม
หรือไมใหความยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอการใหบริการหลักตาง ๆ ตอผูรับขาวสารประชาสัมพันธ 
จากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการแจงประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) 
และในชองทางอ่ืนท่ีผูรับขาวสารประชาสัมพันธจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเขาถึงได 
เชน E-mail, We Mahidol Application เปนตน 
 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได  

ไมวาทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของบุคคลของผูรับขาวสารประชาสัมพันธ หรืออาจรวมถึงขอมูล
และสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงผูรับขาวสาร
ประชาสัมพันธได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรม
กระดาษ เปนตน 
 
 

 

 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลผูรับขาวสาร
ประชาสัมพันธจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
Version 1.0  
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

https://privacy.mahidol.ac.th/


2 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล (Data Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงใหผูรับขาวสารประชาสัมพันธทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือ
ขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิ
ใหกับขอมูลสวนบุคคลผูรับขาวสารประชาสัมพันธ 

 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
1)  ขอมูลผูวิจัย/ ผูประสานงาน เชน ชื่อ – นามสกุล ชื่อตําแหนง สังกัดปจจุบัน ความเชี่ยวชาญ  

 เบอรโทรศัพท E-mail หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2)  ขอมูลหนวยงาน เชน ชื่อหนวยงาน ชื่อภาควิชา วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
3)  ในระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการประชาสัมพันธขาวสารจากกองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการอัดภาพและเสียงระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับดานการ
วิจัย หรือการประชุมผานระบบ Online ตาง ๆ พรอมท้ังอาจมีการนําภาพและเสียงมาใชในการ
นําเสนอซํ้า ภายใตกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพถายและวีดีโอท่ีอาจมีการถายหรือบันทึก
ระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธขาวสารหรือการประชุม มหาวิทยาลัย
อาจมีการจัดเก็บภาพถายดวย 

 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1) เพ่ือใชในการจัดการประชาสัมพันธ
ขาวสารจากกองบริหารงานวิจัยใหตรง
กลุมเปาหมาย 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช  
หรือเปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผู ควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรื อนิ ติ บุ ค คล อ่ื น ท่ี ไ ม ใ ช ผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูรับขาวสารประชาสัมพันธไวตลอดระยะเวลาท่ี

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการตอไป โดยเจาของขอมูลสวนบุคคลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลไดท้ังหมดหลังครบอายุ
เกษียณแลว 1 ป ไดแก ขอมูลผูวิจัย/ ผูประสานงาน เชน ชื่อ – นามสกุล ชื่อตําแหนง สังกัดปจจุบัน ความเชี่ยวชาญ 
เบอรโทรศัพท E-mail หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลหนวยงาน เชน ชื่อหนวยงาน ชื่อภาควิชา วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 
หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
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สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  
การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึง

ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล มีดังตอไปนี้ 
1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย 

หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) 
2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทําใหขอมูลสวน

บุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทํางานได
โดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอให
มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือ
สามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูล สวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทาง
เทคนิคไมสามารถทําได (Right to Data Portability) 

3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 
4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure) 
5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และ 

ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 
ในกรณีท่ีผูรับขาวสารประชาสัมพันธจากกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีขอสงสัยหรือคําถาม

เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัวของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย และในประกาศความเปนสวนตัวดาน
ขอมูลสวนบุคคลไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) 
รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานเจาหนาท่ีคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: 
privacy@mahidol.ac.th   

https://privacy.mahidol.ac.th/
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