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ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย
ของกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลบุคคลผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย
นี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยโดยตรง และขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากบุคคลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอาน
และทําความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ ผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยอาจไดรับขอมูล
หรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยเม่ือผูเสนอขอรับรางวัล
นักวิจัย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหบริการ นอกจากนี้ผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย
อาจไดรับคําขอใหคํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลผูเสนอขอรับรางวัล
นักวิจัยในบางประเด็น ในกรณีดังกลาวผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยมีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความ
ยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอการใหบริการหลักตาง ๆ ตอผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย 

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

 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของบุคคลของผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยหรืออาจรวมถึงขอมูลและ
สารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย
ได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ เปนตน 

 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน

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

 

 
 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเสนอ
ขอรับรางวัลนักวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
1)  ขอมูลผูไดรับรางวัล เชน ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด เบอรโทร. line ID E-mail รูปถาย คลิปวิดีโอ 

  ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2) ขอมูลผลงานวิจัย เชน ชื่อผลงาน ชื่อผูรวมตีพิมพ/วิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ แหลงเผยแพรขอมูล 
   โปสเตอรผลงานวิจัยหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

3)  ขอมูลรางวัล เชน ชื่อรางวัล ปท่ีไดรับรางวัล ประเภทหนวยงาน ผูใหรางวัลหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
4)  ในระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการรับรางวัลนักวิจัยอาจมีการอัดภาพและเสียงระหวางท่ีมี

การจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ หรือการประชุมผานระบบ Online ตาง ๆ รวมถึงอาจมีการนําภาพและ
เสียงมาใชในการนําเสนอซํ้า ภายใตกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพถายและวีดีโอท่ีอาจมีการ
ถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการรับรางวัลนักวิจัยหรือการประชุม 
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถาย  

 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1) เพ่ือใชในการจัดทําขอมูลผูเสนอ
รับรางวัลนักวิจัยและขอมูลศักยภาพ
ดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผย 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการ

ระบุตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยทุกคน 
ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทํางานดวยไดแก 
 

ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

1) หนวยงานผูใหรางวัล 
 

มหาวิทยาลัยดําเนินการเปนผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวน
บุคคลของบุคลากรใหกับหนวยงานผูใหรางวัล 

 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตนในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัย อาจจําเปนตองมีการสงออกไป
ยังตางประเทศ กรณีท่ีมีความจําเปนตองเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยจากหนวยงานผูใหรางวัลตางประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอมูลบุคคลของผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยจะมีการสงผาน
หรือโอนยายขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีเก่ียวของ  
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ในกรณีท่ีประเทศท่ีตองมีการรับโอนยายมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพอหรือไมสอดคลองตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศ มหาวิทยาลัยจะทําขอตกลงกับผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยเพ่ือ
ขอสงหรือโอนขอมูลไปตางประเทศตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเทานั้น  

ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทาง
หรือองคการระหวางประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล สวนบุคคลท่ีเพียงพอ ท้ังนี้ 
ตองเปนไปตามหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การจัดทําขอตกลงกับบุคคลของผูเสนอ
ขอรับรางวัลนักวิจัยจากตางประเทศ เปนตน 
 
หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการขอรับรางวัลนักวิจัย ไวตลอด

ระยะเวลาท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลผูไดรับรางวัล เชน ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
    สังกัด เบอรโทร. line ID E-mail รูปถาย คลิปวิดีโอ ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานหรือขอมูล 
   ท่ี เ ก่ียวของ ขอมูลผลงานวิจัย เชน ชื่อผลงาน ชื่อผู รวมตีพิมพ/วิจัย ชื่อวารสารท่ีตีพิมพ  
  แหลงเผยแพรขอมูล โปสเตอรผลงานวิจัยหรือขอมูลท่ีเก่ียวของขอมูลรางวัล เชน ชื่อรางวัล ปท่ีไดรับ 
  รางวัล ประเภทหนวยงาน ผูใหรางวัลหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังสิ้นสุดการดําเนินการแลว 10 ป  
    ไดแก เบอรโทร line ID E-mail  
 

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

ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 
ในกรณีท่ีบุคคลของกระบวนการผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยมีขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความ

เปนสวนตัวของบุคคลของกระบวนการผูเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยและในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
สวนบุคคลไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) รวมถึง
ขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูล
ส วนบุ คคลของมหาวิ ทยาลั ย  (Data Protection Officer: DPO)  หรื อประสานงานผ านทาง  E-mail: 
privacy@mahidol.ac.th   
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