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ประกาศความเป็นส่วนตวัด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหดิลมุ่งมัน่ที่จะป้องกนัและเคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของผู้สนใจเขา้ศกึษา โดยประกาศ

ความเป็นส่วนตวัด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาน้ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับ ประกาศความเป็นส่วนตวัด้านข้อมูล

นักศกึษา ซึ่งมกีารระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิวธิกีารที่ทางมหาวทิยาลยัมหดิลโอนย้ายขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูส้นใจเขา้ศกึษาจากสถานะการรบัสมคัรไปยงัสถานะการเป็นนกัศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล  

ประกาศความเป็นส่วนตวัน้ีใชก้บัขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดร้บัจากผูส้นใจเขา้ศกึษาโดยตรง และขอ้มลูส่วนบุคคล

ที่ได้รบัจากหน่วยงานหรอืองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมหาวทิยาลยัจะต้องแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษารบัทราบ

ภายใน ๓๐ วนั โปรดอ่านและทําความเขา้ใจถงึกระบวนการทีม่หาวทิยาลยัดําเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษา  

เน้ือหาในประกาศความเป็นส่วนตวัน้ี ผูส้นใจเขา้ศกึษาอาจไดร้บัขอ้มลูหรอืสารสนเทศเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการ

ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาเมื่อผู้สนใจเข้าศึกษาลงทะเบยีนรบัสมคัร นอกจากน้ีผู้สนใจเข้า

ศกึษาอาจไดร้บัคําขอใหผู้ส้นใจเขา้ศกึษาใหค้ํายนิยอมกบัมหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกบัขอ้มูล

ส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาในบางประเด็น ในกรณีดงักล่าวผู้สนใจเข้าศึกษามสีิทธิในการให้ความ

ยนิยอมหรอืไมใ่หค้วามยนิยอมกไ็ด ้โดยจะไมก่ระทบต่อการใหบ้รกิารหลกัต่างๆ ต่อผูส้นใจเขา้ศกึษา 

ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกบัประกาศความเป็นส่วนตวั ทางมหาวทิยาลยัมหดิลมกีารแจง้ประกาศ

ความเป็นส่วนตวัใหมบ่นหน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th) และจะแจง้ใหผู้ส้นใจเขา้ศกึษาทราบ

ในช่องทางทีเ่หมาะสม 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวต้นบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางออ้ม ซึง่อาจรวมถงึ ชื่อของผูส้นใจเขา้ศกึษา หรอือาจรวมถงึขอ้มลูและสารสนเทศอื่นๆ เช่น 

วนัเดอืนปีเกดิ สญัชาต ิเพศ ที่อาจรวมกนัแล้วสามารถระบุถงึผู้สนใจเขา้ศกึษาได้ ขอ้มูลและสารสนเทศน้ี

อาจเกบ็ไดใ้นหลายรปูแบบ เช่น ทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืแบบฟอรม์กระดาษ 

เวอรชันกํากบั: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล

ผูสนใจเขาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

Version 1.0  

วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 ตุลาคม 2564 

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

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Controller) ซึ่งมอีํานาจตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้น้ีผู้ควบคุม

ขอ้มลูส่วนบุคคลม ีหน้าทีแ่จง้ใหผู้ส้นใจเขา้ศกึษาทราบถงึแนวทางทีม่หาวทิยาลยัใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มลูอะไรทีท่างมหาวทิยาลยัจดัเกบ็ ใชพ้ืน้ฐานกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั

อะไร ทําไมถงึต้องจดัเก็บ จดัเกบ็จากทีใ่ด และมกีารแบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลใหใ้คร รวมถงึแจง้สทิธใิห้กบั

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษา 

ประเภทของข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีการจดัเกบ็ 

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี ระหว่างที่มีการสมัครเข้า

มหาวทิยาลยัมหดิล ทัง้น้ีข้อมูลและสารสนเทศที่มกีารระบุต่อไปน้ี ส่วนใหญ่จะจดัเก็บกบัผู้สนใจเขา้

ศกึษาทุกคน แต่มบีางประเภทอาจจดัเกบ็ในบางสถานการณ์ และอาจไม่จดัเกบ็กบัผูส้นใจเขา้ศกึษาทุก

คน 

ตวัอยา่งขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารจดัเกบ็ ไดแ้ก่ 

รหสัผูส้นใจเขา้ศกึษา  

ชื่อ นามสกุล 

วนั เดอืน ปี เกดิ 

รหสัประจาํตวัตวัประชาชน หรอื Passport 

เพศ 

สญัชาต ิ

ประเทศ 

ขอ้มลูการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้Email โทรศพัท ์ตําแหน่งสถานที ่

คุณสมบตักิารศกึษาแรกเขา้ เช่น ระดบัการศกึษา วุฒกิารศกึษาสงูสดุ สถาบนัทีส่าํเรจ็การศกึษา เกรด ผลการสอบ

รายวชิา หนงัสอืรบัรอง คะแนนสอบเขา้แยกตามรายวชิา คะแนนสอบภาษาองักฤษหรอืทกัษะอื่นๆ 

ภาพถ่ายของผูส้นใจเขา้ศกึษา 

ขอ้มลูการลงทะเบยีนและการชาํระเงนิ 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทางกฎหมาย เช่น การบนัทกึ Log การใชง้านทางดา้นสารสนเทศ   

ภาพถ่ายและวดีโีอทีอ่าจมกีารถ่ายหรอืบนัทกึระหว่างทีม่กีารจดังาน กจิกรรม หรอืการประชุม 

ทางมหาวทิยาลยัอาจมกีารจดัเกบ็ภาพถ่ายหรอืวดีโีอจากกลอ้ง CCTV เพื่อป้องกนัความปลอดภยั 
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ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีความอ่อนไหว 

ในกรณีที่ต้องมกีารจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลที่มคีวามอ่อนไหว ทางมหาวทิยาลยัจะมกีารควบคุมการ

เข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมดัระวงักับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านัน้ รวมถึงกรณีที่ต้องให้ความยนิยอม ทาง

มหาวทิยาลยัจะแจง้เหตุผลของการใช้ขอ้มลูดงักล่าว และใหเ้หตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ขอ้มูล

ดงักล่าว เพื่อใหผู้ส้นใจเขา้ศกึษาสามารถพจิารณาถงึเหตุผลความจาํเป็นได ้ 

ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูการพิสจูน์ความผิดทางกฎหมาย 

ในบางสถานการณ์ มหาวทิยาลยัมหดิลอาจจาํเป็นต้องมกีารใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาที่

เกี่ยวข้องกบั ข้อมูลการพสิูจน์ความผดิทางกฎหมาย ข้อมูลดงักล่าวจะมกีารควบคุมการเข้าถึงและ

แบ่งปันอย่างระมดัระวงั ในกรณีทีท่างมหาวทิยาลยัมหดิลจะตอ้งมกีารใชข้อ้มลูเพื่อจุดประสงคด์งักล่าว 

ทางมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหผู้้สนใจเขา้ศกึษาทราบเป็นการส่วนตวัเกี่ยวกบัการต้องใชข้อ้มลูส่วนบุคคล

ดงักล่าว 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลได้รบัและส่งต่อให้กบัหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้อง 

ทางมหาวทิยาลยัไดท้าํงานรว่มกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูและสารสนเทศบางส่วนทีม่กีาร

ระบุต่อไปน้ีอาจจดัเกบ็ในบางสถานการณ์ และอาจไมจ่ดัเกบ็กบัผูส้นใจเขา้ศกึษาทุกคน ตวัอยา่งหน่วยงานที่

มหาวทิยาลยัไดท้าํงานดว้ยไดแ้ก่  

• ทปอ ทางมหาวทิยาลยัมหดิลอาจไดข้อ้มลูส่วนบุคคลผูส้นใจเขา้ศกึษา รวมทัง้ขอ้มลูเกี่ยวกบัผลการ

เรยีนและผลสอบของผูส้นใจเขา้ศกึษา ผ่านกระบวนการรบัสมคัร เช่น TCAS และตอ้งมกีารส่งขอ้มลู

ส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาไปยงั ทปอ ในกรณทีีผู่ส้นใจเขา้ศกึษาผ่านการคดัเลอืก  

• มหาวทิยาลยัมหดิลจําเป็นต้องปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการของสถาบนัการ

อุดมศึกษา ตาม พรบ. การอุดมศึกษาในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาที่ได้รบั

คดัเลอืกเขา้ศกึษาใหก้บักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม ตามทีก่ําหนด 

• มหาวทิยาลยัมหดิลอาจมคีวามจําเป็นต้องมกีารตรวจสอบหลกัฐานการศกึษาก่อนหน้าของผู้สนใจ

เข้าศึกษา หรอืหลกัฐานการทํางานของผู้สนใจเข้าศึกษา หรอืเอกสาร Recommendation ของ

ผู้สนใจเข้าศึกษาที่ใช้ในการสมคัรเข้าศึกษา ซึ่งจําเป็นต้องมกีารส่งและรบัข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผูส้นใจเขา้ศกึษากบัหน่วยงานดงักล่าว 
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• มหาวทิยาลยัมหดิลทาํงานร่วมกบัสถาบนัการเงนิอย่างใกลช้ดิ การทําธุรกรรมทางการเงนิซึง่อาจมี

การส่งมอบขอ้มลูส่วนบุคคลผูส้นใจเขา้ศกึษาและส่งกลบัเพื่อยนืยนัสถานะการทําธุรกรรม  

• ในบางกรณี มหาวทิยาลยัมหดิลอาจจําเป็นต้องมกีารส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัส่วนราชการตามที่

กฎหมายกําหนด เช่น ขอ้มลูพสิจูน์ความผดิว่าดว้ยธุรกรรมทางคอมพวิเตอร ์

 

ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัมหดิลจะดําเนินการจดัทําสญัญาการเก็บรกัษาข้อมูลที่เป็นความลบั (Non-disclosure 

Agreement: NDA) รว่มกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 

วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวม มหาวทิยาลยัมหดิลใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลในการบรหิารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเขา้

ศกึษาตามตารางทีร่ะบุต่อไปน้ี รวมถงึฐานกฎหมายทีม่หาวทิยาลยัใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วนบคุคล ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

๑. การดาํเนินการในการรบัสมคัร 

มหาวทิยาลยัใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูส้นใจเขา้ศกึษาในการ 

• รบัสมคัรเพื่อเขา้มาเป็นนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัมหดิล  

• ประสานงานกบัส่วนงานและ

หลกัสตูร 

• สื่อสารกบัผูส้นใจเขา้ศกึษา

เกีย่วกบักระบวนการรบัสมคัร  

• ในกรณกีารรบัสมคัรทีเ่ป็น

ออนไลน์อาจมกีารบนัทกึภาพ 

เสยีง และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้

ศกึษาเพื่อใชป้ระกอบพจิารณา

คุณสมบตั ิ

• ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูส้นใจเขา้ศกึษากบักระบวนการ

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

การปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พรบ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบัผูส้นใจ

เขา้ศกึษา เมือ่ผูส้นใจเขา้ศกึษา

สมคัรเขา้มาเป็นนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วนบคุคล ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

รองรบัการเป็นนกัศกึษา (อ้างองิ 

ประกาศความเป็นส่วนตวัดา้น

ขอ้มลูนกัศกึษา) 

• รายงานสรปุใหก้บั TCAS และ

กระทรวง อว   

• การเปิดเผยขอ้มลู รหสัประจาํตวั

ผูส้มคัร ชื่อ นามสกุล สู่สาธารณะ 

เฉพาะกรณีทีผู่ม้สีทิธิเ์ขา้สอบ

สมัภาษณ์ หรอืผ่านการคดัเลอืก

เขา้ศกึษา 

ดาํเนินการของสถาบนัการ

อุดมศกึษา ตาม พรบ. การ

อุดมศกึษา 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

๒. บริหารจดัการทรพัยากรให้กบั

ผูส้นใจเข้าศึกษา  

มหาวทิยาลยัมหดิลเกบ็รวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูส้นใจเขา้ศกึษา เช่น 

• จดัการทรพัยากร เช่น การเขา้ถงึ

และใชร้ะบบสารสนเทศ  

• สนบัสนุนกจิกรรมและการมสี่วน

รว่ม เช่น Job Fair  

• ดาํเนินการดา้นการประกนั

คุณภาพการศกึษา 

• การตดิตามเชงิกฎหมาย เช่น การ

เกบ็ Log ในการใชบ้รกิาร 

Internet 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พรบ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบัผูส้นใจ

เขา้ศกึษา เมือ่ผูส้นใจเขา้ศกึษา

สมคัรเขา้มาเป็นนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัมหดิล และในบาง

กรณมีกีารทาํสญัญาระหว่างการทํา

กจิกรรมต่างๆ 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วนบคุคล ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั พรบ 

ธุรกรรมทางคอมพวิเตอร ์

• ดาํเนินการดา้นความปลอดภยั 

เช่น CCTV  

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม

อ่อนไหว 

 

ประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั เพื่อ

คุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและ

ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคล 

๓. การบริหารจดัการด้าน

ค่าธรรมเนียมและการให้ทุน 

มหาวทิยาลยัเกบ็รวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจ

เขา้ศกึษาในการ 

• จดัการค่าธรรมเนียมการศกึษา 

• จดัการทุนการศกึษา 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พรบ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบัผูส้นใจ

เขา้ศกึษาเมือ่ผูส้นใจเขา้ศกึษา

สมคัรหรอืไดร้บัทุนการศกึษา 

๔. การโอนย้ายฐานข้อมลูผูส้นใจ

เข้าศึกษาไปยงัฐานข้อมลู

นักศึกษา 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้

ศกึษาจะถูกทําการโอนยา้ยขอ้มลู

เมือ่ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นนกัศกึษา โดย

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก

หวัขอ้ ระยะเวลาการเกบ็รกัษา และ 

ประกาศความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มลู

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วนบคุคล ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

นกัศกึษา ทัง้น้ีมหาวทิยาลยัจะเกบ็

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลสาํหรบั 

• ใชใ้นการยนืยนัหลกัฐานดา้นการ

รบัสมคัร 

• ใชใ้นการตดิต่อประสานงาน 

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พรบ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

๕. เพ่ือการประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูร ส่วนงาน มหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหดิลจาํเป็นต้องเกบ็

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษา ซึง่อาจ

เกีย่วขอ้งกบัภาพ เสยีง และขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ผูส้นใจเขา้ศกึษา เพื่อใชใ้นการ

ประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยั ส่วน

งาน หลกัสตูร หรอืกจิกรรมทีเ่ขา้รว่ม

ต่างๆ  

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พรบ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

๖. การวิเคราะหแ์ละวิจยัเชิง

สถาบนั 

ทางมหาวทิยาลยัมหดิลจาํเป็นตอ้ง

เกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษา เพื่อ

ทาํการวเิคราะหเ์ชงิสถติปิระกนั

คุณภาพ และวจิยัเพือ่ปรบัปรงุ

คุณภาพและกระบวนการ 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูสว่น

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พรบ. มหาวทิยาลยัมหดิล 
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การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

ในบางกรณี ขอ้มูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้สนใจเขา้ศกึษาอาจจําเป็นต้องมกีารส่งหรอืโอนข้อมูลไปยงั

ต่างประเทศ มหาวทิยาลยัจะดําเนินการเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าขอ้มลูของผูส้นใจเขา้ศกึษาจะมกีารส่งหรอื

โอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ในกรณทีีป่ระเทศทีต่อ้งมกีาร

รบัโอนยา้ยมกีารโอนยา้ยขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ดพีอหรอืไม่สอดคลอ้งตามกฎหมายคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของประเทศ มหาวทิยาลยัจะทําการทําสญัญากบัผู้สนใจเขา้ศกึษาเพื่อขอส่งหรอืโอนขอ้มูลไปต่างประเทศ

ตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดเท่านัน้    

หลกัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมกีารเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลยัมหิดลมหิดลจะทําตามประกาศ

มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่งนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยจะสอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลโดยชอบดว้ยกฎหมาย มคีวามโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้(Lawfulness, Fairness and Transparency) 

(๒) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่

มหาวทิยาลยักําหนด และไม่นําไปใชห้รอืเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูนัน้ (Purpose Limitation) 

(๓) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพยีงพอ เกี่ยวขอ้ง และเท่าที่จําเป็น

ตามวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Minimization) 

(๔) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีถู่กตอ้งและดําเนินการใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนั

ในกรณทีีจ่าํเป็น (Accuracy) 

(๕) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็น (Storage 

Limitation) 

(๖) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ขอ้มลูทีเ่หมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
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ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

มหาวทิยาลยัมหดิลจะทําการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเขา้ศกึษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บรกัษา

ขอ้มลูส่วนกลางของมหาวทิยาลยัมหดิลที ่1.5 ปี เพื่อทําการวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละวจิยัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพ

และกระบวนการ และเพื่อใชย้นืยนัหลกัฐานการสมคัรและรบัเขา้ศกึษา 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึช่องทาง

และการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคลมดีงัต่อไปน้ี 

(๑) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของ

มหาวทิยาลยั หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่นไม่ไดร้บัความยนิยอม (Right 

of Access) สําหรบัช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้

สทิธใิหด้หูวัขอ้ “วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษา” 

(๒) สทิธขิอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตนจากมหาวทิยาลยั ในกรณีที่มหาวทิยาลยัได้ทําให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่

ทํางานไดโ้ดยอตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิรวมทัง้

สทิธขิอให้มหาวทิยาลยัส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วน

บุคคลอื่นเมื่อสามารถทําไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิและสทิธขิอรบัขอ้มลูส่วนบุคคลที่มหาวทิยาลยัส่ง

หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรูปแบบดงักล่าวไปยงั   ผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่

โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได ้(Right to Data Portability) ทัง้น้ีผูส้นใจเขา้ศกึษาสามารถ

ใชส้ทิธใินการส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาไปยงัองคก์รอื่นได ้โดยรายละเอยีด

เพิม่เตมิที่มหาวทิยาลยัให้ช่องทางและการอํานวยความสะดวกแก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการ

แจง้สทิธใิห้ดูที่หวัขอ้ “วธิกีารขอส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเขา้ศกึษาไปยงัผู้ควบคุม

ขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น” 

(๓) สทิธคิดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) 

สําหรบัช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสทิธิให้ดู

หวัข้อ “วธิกีารขอการคดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า

ศกึษา” 

(๔) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจ้าของขอ้มูลได้ (Right to Erasure) สําหรบัช่องทางและการอํานวย



10 

 

ความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการแจง้สทิธใิหดู้หวัขอ้ “วธิกีารขอใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

ของผูส้นใจเขา้ศกึษาไมส่ามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของได”้ 

(๕) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

ตวัอย่างการใชส้ทิธเิช่น กรณทีีพ่บขอ้โต้แยง้เกี่ยวกบัความถูกต้องของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจ

เข้าศึกษา หรอืกรณีที่ทางมหาวทิยาลยัไม่มคีวามจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า

ศกึษาเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูล สําหรบัช่องทางและการ

อํานวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล โดยผ่านบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งในกระบวนการรบั

สมคัรเพื่อแจง้สทิธใิหด้าํเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th  

(๖) สทิธริ้องขอให้มหาวทิยาลยัดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) สําหรบัช่องทางและการอํานวยความสะดวก

ให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้สทิธใิห้ดูหวัขอ้ “การทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็น

ปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ” 

ทัง้น้ี ตามกฎหมายบญัญตั ิและมหาวทิยาลยัอาจปฏเิสธการใช้สทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มลู

ส่วนบุคคลหรอืผูม้อีํานาจกระทาํแทนไดห้ากไม่ขดัต่อกฎหมาย  

การทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด 

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทางมหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งมกีระบวนการทีท่ําใหเ้กดิความมัน่ใจว่า

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่

ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ในกรณีทีผู่ส้นใจเขา้ศกึษาพบขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาไม่ถูกต้อง ให้

ผู้สนใจเขา้ศกึษาแจง้ผ่านบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการรบัสมคัรเพื่อแจง้ผ่านระบบ https://incident-

pdpa.mahidol.ac.th พรอ้มระบุแหล่งทีม่าของความไม่สอดคลอ้งดงักล่าว เพื่อใหท้างมหาวทิยาลยัสามารถ

เปลีย่นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

ทัง้น้ี หากผูส้นใจเขา้ศกึษาต้องการปรบัปรุงขอ้มลูส่วนบุคคลของตนเอง ซึง่ไม่เกี่ยวขอ้งกบักรณีการละเมดิ

ขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ต้องการขอเปลีย่นแปลงชื่อ-สกุล ทีอ่ยู่ เป็นต้น สามารถดําเนินการตามกระบวนการที่

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ําหนดไวไ้ดต้ามปกต ิ

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
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วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษา 

จากที่ระบุขา้งตนั ผู้สนใจเขา้ศกึษามสีทิธขิอเขา้ถงึและขอรบัสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตนซึ่งอยู่ใน

ความคุ้มครองของมหาวิทยาลยั หรอืขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รบัความ

ยนิยอม มหาวทิยาลยัไดจ้ดัช่องทางในการตดิต่อโดยประสานผ่านบุคลากรทีร่บัผดิชอบดา้นการรบัสมคัรเพื่อ

ดาํเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th  

ทัง้น้ีผู้ยื่นคําร้องต้องแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัจะทําการพจิารณาการขอใช้สทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้มอีํานาจ

กระทําแทน ทัง้น้ีมหาวิทยาลัยมสีิทธิปฏิเสธถ้าการปฏิบตัิน้ีไม่สอดคล้องตามฐานทางกฎหมายในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวทิยาลยัจะทาํการตดิต่อกลบัไป

ยงัผู้ขอสทิธ ิพร้อมทัง้แจ้งระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจําเป็นต้องมคี่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการ  

วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้าศึกษาไปยงัผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 

ในกรณทีีต่อ้งการขอส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาไปยงัองคก์รอื่น ใหผู้ส้นใจเขา้ศกึษาทํา

คาํรอ้งไปยงัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการศกึษาเพื่อยืน่คํารอ้ง  

วิธีการขอการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้สนใจ

เข้าศึกษา 

มหาวทิยาลยัสามารถจดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เท่าทีจ่าํเป็นภายใต้วตัถุประสงค์อนั

ชอบดว้ยกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัใช้

ฐานความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สนใจเข้าศึกษาจะได้รบัทราบ

เหตุผลในการจดัเก็บข้อมูลดงักล่าวและผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถเลอืกการคดัค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรอื

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวไดโ้ดยไมก่ระทบต่อการบรกิารหรอืการดําเนินการหลกัดงักล่าว นอกจากน้ี

ในกรณีที่ผู้สนใจเข้าศึกษาได้ให้ความยนิยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

ผู้สนใจเข้าศึกษามีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าว ซึ่งการยกเลิกจะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐานทาง

กฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) ทัง้น้ีในกรณีที่การขอ

ความยนิยอมทําผ่านระบบ การขอยกเลกิความยนิยอมดงักล่าวสามารถทําไดผ้่านระบบทีเ่ขา้ใชง้านเช่นกนั 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
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แต่ในกรณีที่ผู้สนใจเขา้ศกึษาได้ให้ความยนิยอมผ่านเอกสาร กระบวนการขอยกเลกิความยนิยอมต้องทํา

ผ่านหน่วยงานทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมดงักล่าว 

แต่ถ้าพบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวทิยาลยัไดจ้ดัช่องทางใหผู้ส้นใจเขา้ศกึษาประสานกบับุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการรบัสมคัรเพื่อ

ดาํเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th  

ทัง้น้ีผู้ยื่นคําร้องต้องแจ้งเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัจะทําการพจิารณาการขอใช้สทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้มอีํานาจ

กระทาํแทน และมหาวทิยาลยัจะทาํการตดิต่อกลบัไปยงัผูข้อสทิธ ิ 

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษาไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ีเป็น

เจ้าของได้ 

มหาวทิยาลยัสามารถจดัเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เท่าทีจ่าํเป็นภายใต้วตัถุประสงค์อนั

ชอบดว้ยกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล กรณีทีผู่ส้นใจเขา้ศกึษามี

ความต้องการใชส้ทิธขิอให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจา้ของได ้

โดยไม่กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล มหาวทิยาลยัได้จดั

ช่องทางการตดิต่อประสานงานผ่านโดยผ่านบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการรบัสมคัรเพื่อดําเนินการผ่าน

ระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th  

ทัง้น้ีผูย้ ื่นคํารอ้งต้องแจง้เหตุผลของการขอใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้ศกึษาไม่สามารถระบุตวับุคคล

ที่เป็นเจ้าของได้ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลยักําหนด มหาวิทยาลยัจะทําการพิจารณาการขอใช้สิทธิ

ดงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้มอีํานาจกระทําแทน และมหาวทิยาลยัจะทําการติดต่อ

กลบัไปยงัผูข้อสทิธ ิ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศความเป็นส่วนตวั และการติดต่อประสานงาน 

ในกรณทีีผู่ส้นใจเขา้ศกึษามขีอ้สงสยัหรอืคําถามเกี่ยวกบัขอ้มลูความเป็นส่วนตวัของผูส้นใจเขา้ศกึษา และใน

ประกาศความเป็นส่วนตวัไมไ่ดร้ะบุไว ้สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดบ้นหน้า Website ดงัต่อไปน้ี  

https://privacy.mahidol.ac.th 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://privacy.mahidol.ac.th/


13 

 

รวมถงึขอ้เสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกบัขอ้มูลความเป็นส่วนตวั และประกาศมหาวทิยาลยัมหดิล เรื่องนโยบาย

การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ สามารถประสานงานได้ผ่านเจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของมหาวทิยาลยั (Data Protection Officer: DPO) หรอืประสานงานผ่านทาง  

E-mail:  privacy@mahidol.ac.th   

mailto:%20privacy@mahidol.ac.th


 

1 
 

(Mahidol University Emblem) 

Mahidol University Announcement  

RE: Privacy of Prospective Students’ Personal Data  

Mahidol University 

 

Mahidol University determines to protect and respect the privacy rights of prospective 

students by issuing the Announcement on Privacy of Prospective Students’ Personal Data 

associated with the Announcement on Student Data Privacy.  This Announcement includes 

the additional details of the personal data processed by the University to transfer from the 

prospective student status to the Mahidol University student status.  

This Announcement is applied for the personal data received directly from the applicants 

and that from the University units or other associated organizations.  The University shall 

notify the prospective students of the Announcement within 30 days to study and understand 

the process of the prospective student’s personal data operated by the University.  

For the details of this Announcement, the prospective students will receive the additional 

data/information about the use of the prospective students’ personal data when they apply for 

registration. In addition, the prospective students may be required to give the consent to 

Mahidol University to operate the personal data of the prospective students, for some issues.  

In such cases, the prospective students have rights to give or refuse the consent without 

affecting the principal services given to the prospective students.  

In case of any changes of this Announcement, the University shall issue a new 

announcement via website (https://privacy.mahidol.ac.th/) and will notify the prospective 

students of the change via the suitable contact channels.  

 

What is personal data? 

“Personal Data” means any information relating to a person which enables the identification 

of such person, whether directly or indirectly, including the name of the prospective student 

and the other data/information such as birthdate, nationality, gender which, when 

accumulated, enables to identify the prospective student. The data/information may be stored 

in several forms such as electronic or print forms. 

 The lawful basis for processing personal data   

Under the Personal Data Protection Act (PDPA), Mahidol University acts as the data 

controller who has empowered decision-making on storing, using, or disclosing personal data. 

In this regard, the data controller’ duties include notifying the prospective students of the 

guidelines used by the University to store, use, or disclose personal data; for example, which 

data is stored by the University?  What basis of law or regulation is used? Why does it need 

to be stored?  From where is it obtained? Who shares the personal data?  The guidelines also 

include the notification of rights for the personal data of the prospective students.  

 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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Types of stored personal data 

 Mahidol University may store the personal data while applying to the University.  The 

data/information of all prospective students is mostly stored as specified; however, some 

types may be stored in some situations, and not all the prospective students’ data will be 

stored.  

The personal storage data are as follows:  

ID code of prospective student 

First name – Last name 

Date/ month/ year of birth 

ID card no. / passport no. 

Gender 

Nationality 

Country 

Contact data, e.g., house registration address, home contact address, email, telephone 

number, location  

Primary education criteria e.g., education level, highest degree, schools, grades, exam 

course results, recommendation, admission score based on courses, English exam scores 

or other skill-based scores 

Photo of prospective student 

Data of registration and payment  

Lawful data e.g., Log records and information use  

Photos and video clips that may be shot or recorded during the events, activities, or 

meetings 

The University may record the photos or video clips from CCTV for safety 

   

Sensitive personal data 

In case of storing sensitive personal data, the University shall control access to the data and 

only share it carefully with the person related to it.  This includes the case of giving consent.  

The University shall notify of the reason for using the data and the reason for not giving 

the data so that the prospective student is able to consider the reason for necessity.   

The personal data related to the data of legitimate breach proof 

In some situations, Mahidol University may need to use the prospective student’s personal 

data which is related to the data of breach verification.  Such data shall be operated under 

control of access and shared carefully.  The University shall notify the prospective students 

privately about the use of personal data. 

 

Data/information received by Mahidol University and forwarded to work 

units or other related organizations 

As the University has been working in cooperation with the units or other related 

organizations, some data/information may be stored in some situations and not all the 
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prospective students’ data may be stored.  The examples of the units and organizations the 

University has worked with are as follows. 

 Council of University Presidents of Thailand (CUPT):  Mahidol University may receive 

the prospective students’ personal data including their study results and exam results 

via the application process such as the TCAS.  In addition, their personal data will be 

sent to the CUPT if the prospective students pass the test and are selected. 

 The University shall follow the legislation related to the operation of the educational 

institutions on the basis of the National Education Act to send the  prospective students’ 

personal data to Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation as 

required. 

 Mahidol University may have to check the previous education documents of the 

prospective students, their work experience documents, or the recommendation they 

use for application.  It is necessary that these personal data documents shall be sent to 

and received from the units as mentioned before.  

 Mahidol University shall work closely with financial institutes in cases of financial 

transactions where the prospective students’ personal data may be shared and 

transferred back to confirm the status of the transactions. 

 In some cases, Mahidol University may have to share the personal data with public 

authorities as required by laws, for example, data to investigate an accusation of 

cybercrime.  

In this regard, Mahidol University shall issue a non-disclosure agreement (NDA) with 

concerned institutes or organizations. 

 

Objectives of collection, use or disclosure of personal data 

In general, Mahidol University shall process the personal data for the purpose of personal 

data administration of prospective students as specified in the table. In addition, legal basis 

for personal data processing is also identified.  

Objectives 
Types of 

personal data  
Legal basis  

1. Application process 

The University uses personal data 

of prospective students for  

 Application to study at 

Mahidol University 

 Coordination with units and 

study programs 

 Communication with 

prospective students regarding 

application process 

 In case of online application, 

audio and visual content as 

well as information related to 

the personal data of 

prospective students may be 

All personal data Task performances for 

public interest of controller 
The University processes 

personal data on the basis of 

performances for public 

interest related to the 

objectives in Section 7 and 

duties in Section 8 of 

Mahidol University Act. 

 

Performance of a contract 
The University signs a 

contract with prospective 

students when they apply to 

study at Mahidol University.  
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recorded for consideration of 

their application  

 Transfer of personal data of 

prospective students for 

confirmation of student status 

(With reference to 

Announcement on Student 

Data Privacy) 

 A summary report to TCAS 

and MHESI 

 Disclosure of applicant ID 

numbers and full names to the 

public for the applicants who 

are eligible for interview or are 

accepted into the University  

 

Legal requirements 

The University must act in 

accordance with any laws 

relevant to the performance 

of higher education 

institutions according to 

Higher Education Act.  

 

Where processing is 

necessary for the purpose 

of the legitimate interests. 

 

2. Resource management for 

prospective students 
The University collects, uses, and 

discloses personal data of 

prospective students for  

 Resource management, such as 

accessibility to information 

system 

 Activities and participation 

support, such as Job Fair 

 Academic quality assurance 

 Legitimate tracking, such as 

log collecting for Internet 

service  

All personal data Task performances for 

public interest of controller 
The University processes 

personal data on the basis of 

public interest related to the 

objectives in Section 7 and 

duties in Section 8 of 

Mahidol University Act. 

 

Performance of a contract 
The University signs a 

contract with prospective 

students when they apply to 

study at Mahidol University. 

In some cases, a contract 

may be issued for some 

activities. 

 

Legitimate interest 
Mahidol University must act 

in accordance with any laws 

relevant to Electronic 

Transaction Act  

 

 

 Security, such as CCTV 

 

Sensitive personal 

data 
A vital public interest 
To protect fundamental 

rights and benefits of data 

subjects. 

3. Tuition fee and scholarship 

management  
The University collects, uses, and 

discloses the personal data of 

prospective students for  

 Tuition fee management 

 Scholarship management  

All personal data  Task performances for 

public interest of controller 
The University processes 

personal data on the basis of 

performances for public 

interest related to the 

objectives in Section 7 and 
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duties in Section 8 of 

Mahidol University Act. 

 

Performance of a contract 
Mahidol University signs a 

contract with prospective 

students when they apply to 

study or receive a 

scholarship.  

 

4. Transfer of the prospective 

student database to the current 

student database 
Personal data of prospective 

students will be transferred when 

they are accepted to study at the 

University. For more information, 

see the sections retention period 

and Announcement on Student 

Data Privacy. In this regard, the 

University will collect, use, and 

disclose their personal data for  

 Confirmation of application 

 Communication and 

coordination 

All personal data Task performances for 

public interest of controller 
The University processes 

personal data on the basis of 

performances for public 

interest related to the 

objectives in Section 7 and 

duties in Section 8 of 

Mahidol University Act. 

 

5. Advertisement of programs, 

units, and the University 
The University shall collect, use, 

and disclose personal data of 

prospective students, which may 

include audio and visual 

information as well as information 

related to personal data of 

prospective students, to advertise 

the University, units, programs, or 

activities.  

All personal data Task performances for 

public interest of controller 
The University processes 

personal data on the basis of 

performances for public 

interest related to the 

objectives in Section 7 and 

duties in Section 8 of 

Mahidol University Act. 

. 

 

6. Organizational analysis and 

research 

The University shall collect, use, 

and disclose personal data of 

prospective students for statistical 

quality assurance analysis and 

research to improve the quality and 

procedure.  

All personal data Task performances for 

public interest of controller 
The University processes 

personal data on the basis of 

performances for public 

interest related to the 

objectives in Section 7 and 

duties in Section 8 of 

Mahidol University Act. 
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International personal data transfer 

In some cases, the personal data of prospective students may have to be transferred overseas. 

The University will ensure that the personal data may have to be transferred overseas in 

accordance with relevant data protection laws. In case the destination country does not provide 

adequate personal data transfer standard or the personal data transfer procedure is not 

performed in accordance with the personal data protection law of the destination country, the 

University shall sign a contract with the prospective students to transfer their personal data 

overseas only for the purpose specified in the contract. 

 

Principles of personal data protection 

When personal data are collected, used, or disclosed, Mahidol University shall follow the 

Mahidol University’s Announcement on Personal Data Protection Policies, which are in 

accordance with the following principles of personal data protection. 

 (1) Lawfulness, Fairness and Transparency: The collection, use or disclosure of the 

Personal Data shall be lawful, fair and transparent. 

(2) Purpose Limitation: The collection, use or disclosure of the personal data shall 

be proceeding under the scope and purposes specified by the University, and shall not be used 

or disclosed in any way other than the scope and purposes of collecting, using or disclosing 

those data. 

(3) Data Minimization: The collection, use, or disclosure of the personal data shall 

be limited as adequate, relevant and necessary, and shall comply with the purposes of 

collecting, using and disclosing those data. 

(4) Accuracy: The personal data that are collected, used, or disclosed shall be 

accurate and, where necessary, kept up to date. 

(5) Storage Limitation: The personal data that are collected, used or disclosed shall 

be retained to the extent necessary. 

(6) Integrity and Confidentiality: The collection, use or disclosure of the personal 

data shall be handled safely with appropriate security measures. 

 

Duration of the Personal Data Storage  

 

The University will store the personal data of prospective students for 1.5 year, following the 

plan for the University central data storage. This is done for the purpose of statistical analysis 

and research with an aim of quality and process improvement as well as the use for the 

validation of admission evidence. 

 

The rights of personal data owners  

 

The rights of personal data owners, following the Personal Data Protection Act B.E. 2562 

(2019), and the access and facilities are as follows: 

 

 (1) Right of Access: the right to access, ask for a copy of personal data under the 

protection of the University, or ask for the sources of personal data obtained without consent: 
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for further information regarding the access and facilities, please see the topic “Instructions for 

accessing the personal data of prospective students.” 

 

 (2) Right to data portability: the right to obtain the personal data in case the University 

has converted the personal data into the format that can be read or used with automatic devices 

or equipment, and can be used or disclosed by automatic methods;  the right to ask the 

University to transfer the data to other data controllers when it can be processed by automatic 

methods; and the right to directly obtain the data transferred via the mentioned methods to other 

data controllers, except when technically this cannot be done: students have the right to transfer 

their data to other organizations: for further information regarding the access and facilities, 

please see the topic “Instructions for transferring personal data of prospective students to other 

data controllers.” 

 

 (3) Right to object: the right to object to the collection, use, or dissemination of personal 

data: for further information regarding the access and facilities, please see the topic 

“Instructions for objecting to the collection, use, or dissemination of prospective students’ 

personal data.” 

 

 (4) Right to erasure: the right to ask the University to erase, destroy, or make the 

personal data unidentifiable: for further information regarding the access and facilities, please 

see the topic “Instructions for de-identification of the prospective students’ personal data.” 

 

 (5) Right to restriction of processing: the right to ask the University to stop using the 

personal data. These cases are, for example, when there are disagreement concerning the 

accuracy of the prospective students’ personal data, or when it is unnecessary for the University 

to use the prospective students’ personal data to achieve the goal of the collection, use, and 

dissemination of the data: further information regarding the access and facilities  can be done 

through admission staff via https://incident-pdpa.mahidol.ac.th. 

 

 (6) Right to rectification: the right to ask the University to rectify, update, complete, 

and avoid making the data become misleading: for further information regarding the access 

and facilities, please see the topic “Instructions for rectifying, updating, completing, the 

personal data and avoiding the data misleading.” 

 

These have to comply to the law, and the University may reject the requests mentioned made 

by the owners of the personal data or authorized persons if the rejection is not against the law. 

 

The rectification of personal data, making the data up-to-date, complete, and not 

misleading 

 

According to the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019), the University needs to have 

the procedure to ensure that the personal data collected, used, or disseminated, is accurate, up-

to-date, complete, and not misleading. In case the prospective students find that the personal 

data is inaccurate, they should notify the admission staff to record this via https://incident-

pdpa.mahidol.ac.th. This should be done together with the identification of the sources of the 

disagreement of the data so that the University can rectify and update the data. 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
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In case the prospective students would like to edit their personal data not related to any violation 

of personal data such as changing names, last names, or addresses, this can be done through 

the general procedure specified by the related units. 

 

Instructions for accessing the personal data of prospective students 

 

As mentioned, prospective students have the right to access, ask for a copy of personal data 

under the protection of the University, or ask for the sources of personal data obtained without 

consent. The University has provided the contact channels administered by admission staff via 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th. 

 

The requesters have to specify the time they would like to verify the data accession, as well as 

the reasons for such verification. The University will consider the requests made by the 

personal data owners or authorized persons. The University has the right to reject the requests 

if they do not comply with the Lawful Basis for Processing Data. The University will contact 

the requesters and inform them of the duration of the process. In some cases, this might involve 

certain amount of fees. 

 

 Instructions for transferring personal data of prospective students to other data 

controllers 

 

If the prospective students need to transfer their personal data to the other organization, the 

application should be submitted to the units that are responsible for academic affairs. 

 

 

Instructions for objecting to the collection, use, or dissemination of prospective students’ 

personal data 

 

The University can collect, use, or disseminate personal data as deem necessary for the 

objectives that are legal and comply with the Lawful Basis for Processing Data. In case the 

University uses a database for the consent for the collection, use, and dissemination of personal 

data, the prospective students will be informed of the reasons for such data collection. The 

prospective students can object to the collection, use, or dissemination of the personal data 

without any effect to the services or other processes they will obtain. Moreover, in case the 

students have given their consent for the collection, use, or dissemination of the personal data, 

they can later annul the consent. The annulment must not affect the Lawful Basis for Processing 

Data. If the consent was given through the system, the annulment can be performed through 

the same system. If the consent was given through documentation, the annulment has to be 

performed through the units where the consent was given. 

 

However, if such operation is not consistent with the Personal Data Protection Law, the 

University has provided the contact channels through admission staff to do this via 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th. 

 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
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The requesters have to notify the situation they demand for inspecting the data access and the 

reasons for inspecting it.  The University shall consider the request for right done by the 

personal data owner or the authorized person and contact the requesters after consideration.  

 

Process of de-identification of prospective student’s personal data 

 

The University is able to store, use, or disclose personal data, where necessary, under the lawful 

objectives which are consistent with the personal data protection law.  In case the prospective 

students demand their rights for the de-identification of their personal data without affecting 

the objectives of data storage, use, and disclosure, the University shall manage the contact 

channels administered by the staff who are responsible for the application process to operate 

the system via https://incident-pdpa.mahidol.ac.th. 

 

The applicants must notify the reason for the de-identification of their personal data by using 

the form required by the University.  After that, the University will consider the request for 

rights of the applicants or the designated person and contact the requester. 

 

Append data of announcement for privacy and contact 

 

Should the prospective students have any inquiries about their personal data which is not 

specified in the Announcement on Student Data Privacy, see more information from the 

following websites. 

  

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

 

This includes suggestions of personal data and the Mahidol University Announcement on 

Personal Data Protection Policy.   

 

Should you need any help, contact the Data Protection Officer (DPO) or send an e-mail to 

privacy@mahidol.ac.th. 

 

 

https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/
https://privacy.mahidol.ac.th/
mailto:privacy@mahidol.ac.th
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