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ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมลูผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
มหาวิทยาลัยมหิดลเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครงานได้รับความคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม  
การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน  
ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด   
 ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้สมัครงานโดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ผู้สมัครงานรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอ่าน 
และท าความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งประกาศ
ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ ไปยัง E-mail ของผู้สมัครงาน และในช่องทางอ่ืนที่ผู้สมัครงานสามารถเข้าถึงได้  
เช่น บนหน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th) เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของผู้สมัครงาน หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ ที่อาจรวมกันแล้ว
สามารถระบุถึงผู้สมัครงานได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ( Data Controller)  
ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้ผู้สมัครงาน
ทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ  
ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ท าไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิ
ให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
1. ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน 

ใบสมัครงาน  
2. ข้อมูลประกอบการสรรหาและคัดเลือก เช่น ผลการทดสอบข้อเขียน  แบบทดสอบบุคลิกภาพ  ผลการสอบสัมภาษณ์  

ผลการประเมินวัดคุณลักษณะ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและสารสนเทศดิจิตอล ความเห็นประกอบการสรรหาและคัดเลือก เป็นต้น 
3. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 

เวอร์ชันก ากบั: ประกาศความเป็นสว่นตัวด้านข้อมูล
ผู้สมัครงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
Version 1.0  
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 14 ตุลาคม 2564 
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4. ข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ ในความดูแลของผู้สมัครงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับ 

บิดามารดา ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยให้ผู้สมัครงานแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วย  
6. รูปถ่าย  
7. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ผลการศึกษา ผลการทดสอบ คุณสมบัติด้านวิชาชีพ 
ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอ่ืน ๆ ข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครงานได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

8. ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ท างานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น รายละเอียดของนายจ้าง ต าแหน่งงาน 
เงินเดือนและค่าตอบแทน ระยะเวลา สาเหตุการพ้นจากงาน รวมถึงต าแหน่งงานที่สนใจ 

9. สถานภาพทางการทหาร 
10. ส าเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัครงาน เช่น เลขประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน  หนังสือเดินทาง 

เอกสารอ่ืน ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ  
11. รายละเอียดของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
12. ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ (เฉพาะผู้สมัครงานในต าแหน่งที่จ าเป็น 

ต้องใช้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ เช่น พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น) 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 
 มหาวิทยาลัยไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของผู้สมัครงาน ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  
ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือก หากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่มีความละเอียดอ่อนของผู้สมัครงานจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เช่น ส าเนาบัตรประชาชน Resume 
Curriculum Vitae (CV) โดยจะถือว่าผู้สมัครงานยินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 
ของผู้สมัครงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่น าข้อมูลส่วนบคุคลที่มีความละเอียดอ่อนไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ และจะควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอย่างระมัดระวังกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงกรณีที่ต้อง 
ให้ความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้
ผู้สมัครงานสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหากได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลด้านการพิสูจน์ความผิด 
ทางกฎหมายและความจ าเป็นด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ ได้รับจากผู้สมัครงานกับส่วนงาน/หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลและนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นส่วนงาน/หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวน 
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร ผู้ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสรรหา 
และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะก าหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้สมัครงานอย่างเหมาะสม
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และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจโดยมิชอบ 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการ  
ที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานตามความจ าเป็น เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของผู้สมัครงานต่อต าแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้สมัครงานได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย โดยมี
วัตถุประสงค์ตามตารางที่ระบุต่อไปนี้ 
 

 
 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
1. เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า รที่ จ า เ ป็ น ในกา ร
พิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร 
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ รั บ ส มั ค ร ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย  (E-Recruitment) หรือ
สมัครผ่านทางมหาวิทยาลัยโดยตรง 
ขั้ นตอนการสั มภาษณ์  ขั้ นตอนการ
ประเมินและคัดเลือก 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
การนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน และ
วัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถ 
พิจารณาคุณสมบัติ  ตรวจสอบความ
เหมาะสมของผู้สมัครงานส าหรับต าแหน่ง
งานที่สมัคร รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พิจารณาและเสนอต าแหน่งที่ เหมาะสม   
อ่ืน ๆ ให้กับผู้สมัครงานอันเป็นการเพิ่ม
โอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สมัครงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

3. เพื่อด าเนินการตรวจสอบประวัติและ
คุณสมบัติของผู้สมัครงานก่อนการจ้างงาน
ภาย ใต้ ข อบ เขตของกฎหมายและ
ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่
ผู้สมัครงานระบุ 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 
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หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลจะท าตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
(Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และไม่
น าไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation) 

3. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จ าเป็นตามวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีที่จ าเป็น 
(Accuracy) 

5. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น (Storage Limitation) 
6. เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 

(Integrity and Confidentiality) 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือก เช่น การส่งข้อมูล
ผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่าย
ที่ เ กี่ ย วข้ องและผู้ มี อ านาจตัดสิน ใจ
คัดเลือก  

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

5. เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ หากเป็นผู้ได้รับ
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง า น  เ ช่ น 
กระบวนการบรรจุ เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 

 

การปฏิบัติตามสัญญาและการจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล 

6. เพื่ อ เก็บบันทึ กข้ อมู ลจราจรทา ง
คอมพิวเตอร ์(Log File) 

ชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง า น ใ น ก า ร  login ร ะ บ บ  
E-Recruitment  

การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้ ว ยก า รกระท า ค ว ามผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ 2560 
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ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเป็นเวลา 2 ปี เว้นแต่ผู้สมัครงานได้รับคัดเลือกให้บรรจุ
และแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานไปยังฐานข้อมู ล
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ข้อมูลชื่อ-สกุล ของผู้สมัครงานยังคงปรากฏอยู่ในประกาศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกตลอดไป ได้แก่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ประกาศรายชื่อผู้ได้การรับคัดเลือก และข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

 การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทางและการอ านวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดังต่อไปนี้ 

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิดเผย 
ถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 

2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบ
ที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่ง  
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิค 
ไม่สามารถท าได้ (Right to Data Portability) 

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) 
4. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล  

ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) 
5. สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
6. สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(Right to Rectification) 
  มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของผู้สมัครงานในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สมัครงานสามารถ
ติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิ
ดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศด้านความเป็นส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน 

 ในกรณีที่ผู้สมัครงานมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน และในประกาศฉบับนี้ไม่ได้
ระบุไว้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนหน้า Website https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูล 
ส่วนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 
 ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย 
(Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th 

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

