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(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร/ผู้สนใจ
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับความ
คุ้มครองด้านข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทําประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลฉบับน้ีข้ึน เพ่ือแจ้งให้ทราบถึง
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล รวมตลอดถึงการลบและการทําลายข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังช่องทางออนไลน์และช่องทางอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโอนย้ายข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาจากสถานะการรับสมัครไปยังสถานะการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประกาศความเป็นส่วนตัวน้ีใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาโดยตรง และข้อมูล
ส่วนบุคคลท่ีได้รับจากหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ผู้สนใจเข้า
ศึกษาทราบและทําความเข้าใจถึงกระบวนการที่ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษา 
เน้ือหาในประกาศความเป็นส่วนตัวน้ี ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาอาจได้รับข้อมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาเม่ือผู้สนใจเข้าศึกษาลงทะเบียนสมัคร นอกจากนี้ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้า
ศึกษาอาจได้รับคําขอให้ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาให้คํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาในบางประเด็น ในกรณีดังกล่าวผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษามีสิทธิในการให้ความ
ยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่างๆ ต่อผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษา 

ในกรณีที่ มีการเปล่ียนแปลงเ ก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ทางบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้า Website (https://graduate.mahidol.ac.th) 
และจะแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบในช่องทางที่เหมาะสม 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคคลซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวตนบุคคลน้ันได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ซ่ึงอาจรวมถึง ช่ือของผู้สนใจเข้าศึกษา หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอ่ืนๆ เช่น วันเดือน
ปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงผู้สนใจเข้าศึกษาได้ ข้อมูลและสารสนเทศน้ีอาจเก็บได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ 
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลมีหน้าที่แจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พ้ืนฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทําไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บ
จากที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี ระหว่างที่มีการสมัครเข้า
ศึกษา ทั้งน้ีข้อมูลและสารสนเทศที่มีการระบุต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะจัดเก็บกับผู้สนใจเข้าศึกษาทุกคน แต่มีบางประเภท
อาจจัดเก็บในบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับผู้สนใจเข้าศึกษาทุกคน 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ ได้แก่ 
1. ข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องกับกระบวนรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสประจําตัวผู้สมัครเข้าศึกษา คํานําหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกุล(ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) วันเดือนปีเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง 
(สําหรับนักศึกษาต่างชาติ) วันหมดอายุบัตรประชาชน วันหมดอายุหนังสือเดินทาง (สําหรับนักศึกษา
ต่างชาติ) สัญชาติ ภูมิลําเนาเดิม อาชีพปัจจุบัน ท่ีทํางานปัจจุบัน ท่ีอยู่ที่ทํางาน ตําแหน่ง สถานที่ทํางาน 
ช่วงเวลา(ปี พ.ศ.) รายได้ รายจ่าย ช่ือทุน แหล่งทุนท่ีได้รับ (ทุนส่วนตัว ทุนอื่นๆ) บุคคลอ้างอิงสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ (Reference Persons) ประเทศ 

3. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ประเทศ (สําหรับนักศึกษาต่างชาติ) หมายเลข
โทรศัพท์ อีเมล 

4. ข้อมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษา เช่น สถาบันการศึกษาท่ีจบ ระดับการศึกษา คุณวุฒิ(ภาษาอังกฤษ) ช่ือ
ปริญญา สาขาวิชา ช่วงเวลาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม  

5. สําเนาเอกสารการสมัครเข้าศึกษาท่ีสามารถใช้ระบุตัวตนของผู้สมัครเข้าศึกษา  เช่น  รูปถ่ายของผู้สนใจ   
เข้าศึกษา สําเนาบัตรประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง (นักศึกษาต่างชาติ) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบ
ปริญญาบัตร หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา สําเนาใบแสดงผลการศึกษา เอกสารอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตร
ต้องการ  ( เ ช่น  สํ า เนาใบประกอบวิชา ชีพ  สํ า เนาหนัง สือรับรองการทํางาน  ฯลฯ )  เอกสาร 
Recommendation Form  

6. ข้อมูลที่เก่ียวข้องทางกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานทางด้านสารสนเทศ 
7. ข้อมูลภาพถ่ายหรือวีดีโอ เช่น ภาพถ่ายหรือวีดีโอจากกล้อง CCTV เพ่ือป้องกันความปลอดภัย   
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8. ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลการสนทนาทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Line 
official เป็นต้น 

9. ข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลความพิการ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

ในกรณีท่ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีการ
ควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมัดระวังกับผู้ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน รวมถึงกรณีท่ีต้องให้ความยินยอม ทางบัณฑิต
วิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้
ผู้สนใจเขา้ศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นได้  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย 

ในบางสถานการณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจ
เข้าศึกษาที่เก่ียวข้องกับ ข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปัน
อย่างระมัดระวัง ในกรณีที่ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ข้อมูลเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว ทาง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบเป็นการส่วนตัวเก่ียวกับการต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว 

สารสนเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศ
บางส่วนที่มีการระบุต่อไปน้ีอาจจัดเก็บในบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับผู้สนใจเข้าศึกษาทุกคน ตัวอย่าง
หน่วยงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ทํางานด้วยได้แก่  

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีความจําเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้าของ

ผู้สนใจเข้าศึกษา หรือหลักฐานการทํางานของผู้สนใจเข้าศึกษา หรือเอกสาร Recommendation ของ
ผู้สนใจเข้าศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา ซ่ึงจําเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า
ศึกษากับหน่วยงานดังกล่าว 

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด การทําธุรกรรมทางการเงินซ่ึง
อาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาและส่งกลับเพ่ือยืนยันสถานะการทําธุรกรรม  
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4. ในบางกรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
ท้ังน้ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 

(Non-disclosure Agreement: NDA) ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่เก่ียวข้องข้างต้น 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาตามตารางที่ระบุต่อไปน้ี รวมถึงฐานกฎหมายที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
1.  การดําเนินการในการรับสมัคร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา
ในการ 

 รับสมัครเพ่ือเข้ามาเป็นนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ประสานงานกับส่วนงานและ
หลักสูตร 

 ส่ือสารกับผู้สนใจเข้าศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการรับสมัคร  

 ในกรณีการรับสมัครที่เป็นออนไลน์
อาจมีการบันทึกภาพ เสียง และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาเพ่ือใช้
ประกอบพิจารณาคุณสมบัติ 

 ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สนใจเข้าศึกษากับกระบวนการ

 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

 
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของ
ผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์ (Public Task) 
ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล  
การปฏิบัติตามสัญญา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําสัญญากับผู้สนใจเข้าศึกษา เม่ือ
ผู้สนใจเข้าศึกษาสมัครเข้ามาเป็น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 
การใช้ฐานความยินยอม 
(Consent) เช่น ความพิการ  
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
รองรับการเป็นนักศึกษา (อ้างอิง 
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 การเปิดเผยข้อมูล รหัสประจําตัว
ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล สู่สาธารณะ 
เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ หรือผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษา เช่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็น
ต้น 

 อาจจะมีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมผู้สมัครชาวต่างชาติใน
บางประเทศ 
 

การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง 
(Explicit Consent) 
ประวัติอาชญากรรม เพ่ือใช้ในการ
อํานวยความสะดวกในการร้องขอและ
ประกอบการรับเข้าศึกษา 
เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 
Interest) 

2. บริหารจัดการทรัพยากรให้กับ
ผู้สนใจเข้าศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา เช่น 

 จัดการทรัพยากร เช่น การเข้าถึง
และใช้ระบบสารสนเทศ  

 การบันทึก Log การใช้งานทางด้าน
สารสนเทศ 

 ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์ (Public Task) 
ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
การปฏิบัติตามสัญญา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําสัญญากับผู้สนใจเข้าศึกษา เม่ือ
ผู้สนใจเข้าศึกษาสมัครเข้ามาเป็น
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และใน
บางกรณีมีการทําสัญญาระหว่างการ
ทํากิจกรรมต่างๆ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเลคทรอนิกส์ 

 ดําเนินการด้านความปลอดภัย เช่น 
CCTV  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว 
 

ประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและประโยชน์
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

3. การบริหารจัดการด้าน
ค่าธรรมเนียมและการให้ทุน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาในการ 

 จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 จัดการทุนการศึกษา 

 สมัครขอรับทุนการศึกษาร่วมกับ
แหล่งทุน 

 

 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์ (Public Task) 
ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
การปฏิบัติตามสัญญา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําสัญญากับผู้สนใจเข้าศึกษาเม่ือ
ผู้สนใจเข้าศึกษาสมัครหรือได้รับ
ทุนการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
4. การโอนย้ายฐานข้อมูลผู้สนใจเข้า
ศึกษาไปยังฐานข้อมูลนักศึกษา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา
จะถูกทําการโอนย้ายข้อมูลเม่ือได้รับ
เลือกให้เป็นนักศึกษา โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ 
ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลสําหรับ 

 ใช้ในการยืนยันหลักฐานด้านการรับ
สมัคร 

 ใช้ในการติดต่อประสานงาน 

 ใช้ในกระบวนงานที่เก่ียวข้องกับการ
เป็นนักศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่
ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

 
5. เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ส่วนงาน มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า
ศึกษา ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับภาพ เสียง 
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ ส่วนงาน หลักสูตร 
หรือกิจกรรมท่ีเข้าร่วมต่างๆ  

 
ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่
ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
6. การวิเคราะห์และวิจัยเชิงสถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจ 
เข้าศึกษา เพ่ือทําการวิเคราะห์เชิงสถิติ
ประกันคุณภาพ และวิจัยเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการ 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 
 

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์
สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์ (Public Task) 
ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2550 
 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ   

ในบางกรณี ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาอาจจําเป็นต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลไป
ยังต่างประเทศ เช่น ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสมัครทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจว่าข้อมูลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาจะมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ประเทศที่ต้องมีการรับโอนย้ายมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอหรือไม่
สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการทํา
สัญญากับผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่าน้ัน 

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนิน
กระบวนการที่เก่ียวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 
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2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และไม่นําไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลน้ัน (Purpose Limitation) 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เก่ียวข้อง และเท่าท่ีจําเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและดําเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีที่
จําเป็น (Accuracy) 

5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็น (Storage Limitation) 
6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลที่

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษา ตามแผน
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยไม่เกิน 2 ปี หรือตามช่วงระยะเวลาในการทําลายเอกสารเพ่ือทําการ
วิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนากระบวนการ การให้บริการ และเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 
ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของคุณสมบัติ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องตามกระบวนการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิ หรือเรียกร้องซ่ึงสิทธิ ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วน 
บุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 รวมถึง
ช่องทาง และการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปน้ี 
 

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 

2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีที่ได้ทําให้ข้อมูลส่วน
บุคคลน้ันอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน เมื่อ
สามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
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ในรูปแบบดังกล่าวไปยัง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ 
(Right to Data Portability) ทั้งน้ีผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาเจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
สามารถใช้สิทธิของตนในการส่งหรือโอนข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาที่เกิดข้ึนผ่านการใช้บริการภายในระบบ
ของบัณฑิตวิทยาลัยไปยังองค์กรอ่ืนได้  

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to Object)  
4. สิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล

ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)  
5. สิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of 

Processing) ตัวอย่างการใช้สิทธิ เช่น กรณีท่ีพบข้อโต้แย้งเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษา ที่เกิดข้ึนผ่านการใช้บริการภายในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือกรณีที่ทางบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษา 

6. สิทธิร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification)  

ท้ังน้ี ตามกฎหมายบัญญัติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทําแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย  

การทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปจัจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องมีกระบวนการท่ีทําให้เกิดความม่ันใจ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด ในกรณีที่ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาพบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาไม่ถูกต้องให้แจ้ง
ผ่านบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการรับสมัครเพ่ือแจ้งผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/ 
พร้อมระบุแหล่งที่มาของความไม่สอดคล้องดังกล่าว เพ่ือให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเปล่ียน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

ท้ังน้ี หากผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับกรณีการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ต้องการขอเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ที่อยู่ เป็นต้น สามารถดําเนินการตามกระบวนการที่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกําหนดไว้ได้ตามปกติ 
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วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา 

จากที่ระบุข้างตัน ผู้สนใจเข้าศึกษามีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ใน
ความคุ้มครองของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับ
ความยินยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางในการติดต่อโดยประสานผ่านบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการรับสมัครเพ่ือดําเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/  

ท้ังน้ี ผู้ย่ืนคําร้องต้องแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มี
อํานาจกระทําแทน ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถ้าการปฏิบัติน้ีไม่สอดคล้องตามฐานทางกฎหมายในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และจะทําการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ พร้อม
ทั้งแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  

วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่ต้องการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาไปยังองค์กรอ่ืน ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทํา
คําร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อย่ืนคําร้อง  

วิธีการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จําเป็น 
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัคร/
ผู้สนใจเข้าศึกษาจะได้รับทราบเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถเลือกการ
คัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อการบริการหรือการดําเนินการหลัก
ดังกล่าว นอกจากน้ีในกรณีที่ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลแล้วผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษามีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าว ซ่ึงการยกเลิกจะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐาน
ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) ทั้งน้ี ในกรณีที่การขอความ
ยินยอมทําผ่านระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวสามารถทําได้ผ่านระบบที่เข้าใช้งานเช่นกัน แต่ในกรณีที่
ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ให้ความยินยอมผ่านเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมต้องทําผ่านหน่วยงานที่
ได้ให้ความยินยอมดังกล่าว แต่ถ้าพบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางให้ผู้สนใจเข้าศึกษาประสานกับบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการรับสมัครเพ่ือ
ดําเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/   
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ท้ังน้ีผู้ย่ืนคําร้องต้องแจ้งเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้มีอํานาจกระทําแทนและจะทําการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธ ิ

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จําเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่
ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษามีความต้องการใช้สิทธิขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตัว
บุคคลที่เป็นเจ้าของได้ โดยไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางการติดต่อประสานงานโดยผ่านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับกระบวนการรับสมัครเพ่ือ
ดําเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/  

ท้ังน้ีผู้ย่ืนคําร้องต้องแจ้งเหตุผลของการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตัว
บุคคลท่ีเป็นเจ้าของได้ตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะทําการ
พิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทําแทน และจะทําการติดต่อ
กลับไปยังผู้ขอสิทธิ  

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัว และการติดต่อประสานงาน 

ในกรณีท่ีผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษามีข้อสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้สนใจเข้าศึกษา 
และในประกาศฉบับน้ีไม่ได้ระบุไว้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนหน้า Website  https://privacy.mahidol.ac.th 
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานได้
ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่าน
ทาง E-mail:  privacy@mahidol.ac.th   
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