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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
ด้านข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลบุคคลของผู้ใช้บริการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ การด าเนินการ  
ด้านการเงิน ด้านการจัดท ารายงาน และด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
บุคคลของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์นี้ ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้
ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์รับทราบภายใน 30 วัน รวมถึงการอ่านและท าความเข้าใจถึงกระบวนการที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

เนื้อหาในประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์อาจได้รับ
ข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการให้บริการเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
เมื่อผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ใช้บริการต่างๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยมหิดล  
ได้ให้บริการ นอกจากนี้ บุคคลในกระบวนการให้บริการเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาจได้รับค าขอในการให้ค ายินยอม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกระบวนการให้บริการในบางประเด็น  
ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีสิทธิในการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้  
โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่าง ๆ ต่อบุคคลของกระบวนการให้บริการเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่บนหน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th) 
และในช่องทางอ่ืนที่ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงได้ เช่น E-mail, We Mahidol Application 
เป็นต้น 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวต้นบุคคลนั้นได้  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึงชื่อของบุคคลของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรืออาจรวมถึง
ข้อมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น ชื่อ – สกุล รหัสนักศึกษา ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา เบอร์โทร. อีเมล และข้อมูล
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ ข้อมูลและ
สารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น เอกสารกระดาษ (Document) และเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นต้น 

 

เวอร์ชันก ากบั: ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลการให้บรกิาร 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคล (Data Controller) ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี หน้าที่แจ้งให้ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พ้ืนฐานกฎหมาย
หรือข้อบังคับอะไร ท าไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้ง
สิทธิให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

1)  ข้อมูลผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย และอังกฤษ)  
ต าแหน่ง ข้อมูลผู้บังคับบัญชา ระดับการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อส่วนงาน  ชื่อภาควิชา 
ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่ของหน่วยงาน/องค์กร หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2) ข้อมูลผลงานวิจัย เช่น ชื่อโครงการวิจัย หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
3) ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา ชื่อบัญชี หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (**เก็บหลักฐานการช าระ

เงินหรือโอนเงินในคอมพิวเตอร์ และเอกสารส าเนา; ส าเนาใบ Pay-in ธนาคาร (ใบน าฝาก))   
4) การบันทึกในสมุดการใช้เครื่องมือ (Log book) เช่น ชื่อ เบอร์โทร. คณะ ภาควิชา  
5) ในระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งานเครื่องมือกลาง 

มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการอัดภาพ เสียงและ CCTV ระหว่างที่มีการจัดกิจกรรม หรือการประชุม
ผ่านระบบ Online ต่าง ๆ พร้อมทั้งอาจมีการน าภาพและเสียงมาใช้ในการน าเสนอซ้ าหรือเผยแพร่ 
ภายใต้กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพถ่ายและวีดีโอที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มี
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย หรือการประชุม มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถ่าย
ด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวม งานเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านการเงิน ด้านการจัดท ารายงาน และด้านการวิเคราะห์
ทางสถิติ ตามตารางท่ีระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
1)  เ พ่ือใช้ ในการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการและบริหารจัดการการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อประเภทของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผย 

การจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรื อนิ ติ บุ ค คล อ่ื นที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
2) เพ่ือการด าเนินการด้านการเงิน เช่น 
การคิดค่าใช้จ่ายของการใช้บริการ
เครื่องมือ การออกใบแจ้งหนี้  การออก
ใบเสนอราคา การออกใบเสร็จรับเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง การจัดซื้อ
ครุ ภัณฑ์ และวั สดุ สิ้ น เปลื้ อ ง  การ
เบิกจ่ายสวัสดิการของบุคลากร การ
เบิกจ่ายทั่วไปของบุคลากร 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อประเภทของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 

3) เพ่ือตรวจสอบการจ่ายเงินค่าใช้
บริการเครื่องมือ เช่น เลขที่บัญชี ชื่อ
เจ้าของบัญชี 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อประเภทของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 

4) เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงาน และ
การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้อประเภทของข้อมูลส่ วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้  
หรือเปิดเผย 

การจ าเป็นเพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ งาน
เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหิดลไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นต้องเก็บตลอดไป ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น ค า
น าหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย และอังกฤษ)  รหัสนักศึกษา ต าแหน่ง ข้อมูลผู้บังคับบัญชา 
ระดับการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อส่วนงาน ชื่อภาควิชา ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ที่อยู่ของ
หน่วยงาน/องค์กร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลผลงานวิจัย เช่น ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวข้องานวิจัย 
หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ลบข้อมูลหลังสิ้นสุดการใช้บริการเครื่องมือ
แล้ว 10 ปี ได้แก่ ข้อมูลบัญชีธนาคาร เช่น ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี ชื่อสาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง

ช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ 
1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย 

หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 
2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ท าให้ข้อมูลส่วน

บุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้
โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้
มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อ
สามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทาง
เทคนิคไม่สามารถท าได้ (Right to Data Portability) 

3) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to Object) 
4) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ

ระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) 
5) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
6) สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และ 

ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน 
ในกรณีที่บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว 

ของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย และในประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ระบุไว้ 
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้บนหน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th) รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

หากต้องการขอข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ งานเครื่องมือกลาง 
กองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 0-2441-9522 ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานได้
ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงาน
ผ่านทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th   

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

