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ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลบุคคลของ
กระบวนการรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลบุคคลของกระบวนการ
รับทุนวิจัยนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากบุคคลของกระบวนการรับทุนวจิัยโดยตรง และขอมูลสวนบุคคลท่ี
ไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย
รับทราบภายใน 30 วัน โปรดอานและทําความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับขอมูล
สวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยอาจไดรับ
ขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย เม่ือบุคคลของ
กระบวนการรับทุนวิจัย หรือใชบริการตาง ๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหบริการ 
นอกจากนี้บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย อาจไดรับคําขอใหบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย ใหคํายินยอม
กับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย ในบางประเด็น ใน
กรณีดังกลาวบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย มีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได โดยจะ
ไมกระทบตอการใหบริการหลักตาง ๆ ตอบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

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

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได  

ไมวาทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย หรืออาจรวมถึงขอมูลและ
สารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงบุคคลของกระบวนการรับ
ทุนวิจัยได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ 
เปนตน 

 
ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล (Data Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
ท้ังนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมี หนาท่ีแจงใหบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัย
ใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมาย
หรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจง
สิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
บุคคลของกระบวนการรับทุนวจิัยของหาวทิยาลัยมหิดล 
Version 1.0  
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
1)  ขอมูลผูวิจัย เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย และอังกฤษ) เลขท่ีบัตรประจําตัว  
   ประชาชน เพศ สถานภาพบุคลากร หมายเลขโทรศัพท หมายเลขแฟกซ อีเมลหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2)  ขอมูลตําแหนง เชน ชื่อตําแหนง สังกัดปจจุบัน วันท่ีเริ่มปฏิบัติงานหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
3)  ประวัติการศึกษา เชน วุฒิการศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ชื่อหัวขอ 
     วิทยานิพนธหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
4)  ขอมูลดานวิชาการ เชน ขอมูลสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
5)  ขอมูลผลงานวิจัย เชน บทความวิชาการ ทรัพยสินทางปญญา หนังสือ การนําเสนอผลงานในท่ีประชุม 

     โครงการวิจัย งานบริการดานวิชาการ รางวัล และผลงานอ่ืน ๆหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
6)  ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขท่ีบัญชี ประเภทบัญชี 
7)  การบันทึก Log การใชงานทางดานสารสนเทศ   
8) ในระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการอัดภาพและเสียง

ระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย หรือการประชุมผานระบบ Online ตาง ๆ 
พรอมท้ังอาจมีการนําภาพและเสียงมาใชในการนําเสนอซํ้า ภายใตกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงภาพถายและวีดีโอท่ีอาจมีการถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
โครงการวิจัย หรือการประชุม มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถายดวย 

 
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1) เ พ่ือดําเนินการตรวจสอบเกณฑ
คุณสมบัติของผูสมัครรับทุนวิจัย และ
ประ เ มิน โครงการวิ จั ย โดยฝ าย ท่ี
เ ก่ียวของและผู มี อํานาจตัดสิน ใจ
พิจารณา 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

2) เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการโครงการ 
วิจัย เชน การทําสัญญารับทุนการรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย การรายงาน
ฉบับสมบูรณ การรายงานผลผลิตงานวิจัย 
การขอขยายระยะเวลา การปดโครงการ 
การขอยุติโครงการ เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปน เพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

3) เพ่ือการดําเนินการดานการเงิน เชน 
การเบิกจายเงินทุนวิจัย/ คาตอบแทน  
 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
4) เพ่ือดําเนินการจัดทํารายงาน การ
วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ
การวิจัย 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมายของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการ

ระบุตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับบุคคลของกระบวนการรับทุน
วิจัยทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทํางานดวย ไดแก 
 

ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

1) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดลจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาใน
การสงขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยใหกับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามท่ีกําหนด 

2) แหลงทุน หนวยงานใหทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท้ังนี้บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยเปนผูสมัครรับทุนวิจัย  
โดยมหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสง
ขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

3) ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสําหรับประเมินโครงการวิจัย 
โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสง
ขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

4) สถาบันการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานรวมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB, KTB จําเปน 
ตองสงขอมูลสวนบุคคล เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจมีการสงมอบ
ขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยและสงกลับเพ่ือยืนยัน
สถานะการทําธุรกรรม อาจมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของกระบวน 
การรับทุนวิจัยซ่ึงตองผานการยินยอมของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

5) อ่ืน ๆ  ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเปนตองมีการสงขอมูลสวน
บุคคลใหกับสวนราชการตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน ขอมูลพิสูจน
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ 2560 

 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตนในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
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การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยอาจจําเปนตองมีการสงออกไปยัง

ตางประเทศ กรณีท่ีมีความจําเปนตองทําวิจัยรวมกับตางประเทศ เชน การรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ตางประเทศ หรือการทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เปนตน มหาวิทยาลัย
จะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอมูลบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยจะมีการสงผานหรือโอนยายขอมูล
สวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีเก่ียวของ  

ในกรณีท่ีประเทศท่ีตองมีการรับโอนยาย มีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพอหรือไมสอดคลองตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศ มหาวิทยาลัยจะทําขอตกลงกับบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย
เพ่ือขอสงหรือโอนขอมูลไปตางประเทศ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเทานั้น เวนแต เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติ
ตามสัญญา ซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือ เพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูล
สวนบุคคลกอนเขาทําสัญญานั้น หรือ เปนการกระทําตามสัญญาระหวางผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา 28 (3) และ (4) 

ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือ
องคการระหวางประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล สวนบุคคลท่ีเพียงพอ ท้ังนี้ ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การจัดทําขอตกลงกับบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย
ท่ีไดรับทุนจากตางประเทศ หรือในกรณีท่ีเปนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยแลกเปลี่ยนในตางประเทศ 
  
หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยไวตลอดระยะเวลา

ท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลผูวิจัย เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – นามสกุล 
(ภาษาไทย และอังกฤษ) เลขท่ีบัตรประจําตัว ประชาชน เพศ สถานภาพบุคลากร หมายเลขโทรศัพท 
หมายเลขแฟกซ อีเมลหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลตําแหนง เชน ชื่อตําแหนง สังกัดปจจุบัน วันท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงานหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลประวัติการศึกษา เชน วุฒิการศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ชื่อหัวขอวิทยานิพนธหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลดานวิชาการ เชน ขอมูล
สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลผลงานวิจัย เชน บทความวิชาการ ทรัพยสินทาง
ปญญา หนังสือ การนําเสนอผลงานในท่ีประชุม โครงการวิจัย งานบริการดานวิชาการ รางวัล และ
ผลงานอ่ืน ๆ 

2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังสิ้นสุดการดําเนินการแลว (อาจ
เปนสัญญารับทุนหรือการพารณาโครงการ) แลว 10 ป ไดแก ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน ชื่อธนาคาร ชื่อ
สาขา เลขท่ีบัญชี ประเภทบัญชี  
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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 
ในกรณีท่ีบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยมีขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว 

ของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย และในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลไมไดระบุไว 
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 
เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th   

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

	ประกาศความเป็นส่วนตัว
	ด้านข้อมูลบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล
	ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
	ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

	วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
	สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
	หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	ระยะเวลาการเก็บรักษา
	สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน


