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 (ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาน้ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ ประกาศความ
เป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษา ระหว่างที่มีการรับสมัครนักศึกษา ซ่ึงมีการระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมวิธีการ
ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากสถานะการรับสมัครไปยังสถานะ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการระบุรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีการโอนย้ายข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษาเม่ือสําเร็จการศึกษา  

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยตรงและข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้อง
แจ้งให้ นักศึกษารับทราบภายใน  ๓๐  วัน  โปรดอ่านและทํ าความเข้าใจถึงกระบวนการท่ี บัณฑิต วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา  

เน้ือหาในประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นักศึกษาอาจได้รับข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเม่ือนักศึกษาลงทะเบียน หรือใช้บริการต่างๆ รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้บริการ นอกจากน้ีนักศึกษาอาจได้รับคําขอให้นักศึกษาให้คํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในบางประเด็น ในกรณีดังกล่าวนักศึกษามีสิทธิในการให้ความยินยอม
หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่างๆ ต่อนักศึกษา 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมี
การแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลใหม่บนหน้า Website (https://privacy.mahidol.ac.th) และ
ในช่องทางอ่ืนที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ เช่น E-mail, We Mahidol Application เป็นต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคคลซ่ึงทําให้สามารถระบุตัวตนบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของนักศึกษา หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เพศ 
ที่อาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงนักศึกษาได้ ข้อมูลและสารสนเทศน้ีอาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือแบบฟอร์มกระดาษ 
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ีผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลมี หน้าที่แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พ้ืนฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ทําไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด 
และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี ระหว่างท่ีมีการสมัครเข้า 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเพ่ิมเติมระหว่างการลงทะเบียนเพ่ือเป็นนักศึกษา และระหว่างที่เป็นมีการดําเนินการระหว่างที่
เป็นนักศึกษา ทั้งน้ีข้อมูลและสารสนเทศที่มีการระบุต่อไปน้ี ส่วนใหญ่จะจัดเก็บกับนักศึกษาทุนคน แต่มีบางประเภทอาจ
มีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ ได้แก่ 

- รหัสนักศึกษา  
- คํานําหน้านาม ช่ือ ช่ือกลาง(ถ้ามี) นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
- วัน เดือน ปี เกิด 
- อายุ 
- ภาพถ่ายของนักศึกษา 
- เลขประจําตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง  
- วันหมดอายุบัตรประชาชน 
- เพศ 
- สัญชาติ 
- ประเทศ 
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น ภูมิลําเนาเดิม ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล โทรศัพท์มือถือ อาชีพปัจจุบัน ที่ทํางานปัจจุบัน  
  ที่อยู่ที่ทํางาน ตําแหน่ง สถานท่ีทํางาน ช่วงเวลา 
- คุณสมบัติการศึกษาแรกเข้า เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา เกรด เทอม/ 
  ปี ที่เข้าศึกษา 
- ผลการสอบรายวิชา หนังสือรับรองจากต้นสังกัด  หนังสือรับรองจากแหล่งทุน 
- ผลคะแนนภาษาอังกฤษเข้าศึกษาและเพื่อใช้จบการศึกษา 
- สถานะนักศึกษา เช่น การรับเข้าศึกษา การลาพักการศึกษา การสําเร็จการศึกษา การพ้นสภาพ   
- หนังสือแสดงเจตนา และหนังสือบันทึกข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา 
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- ข้อมูลความพิการ* 
- ข้อมูลครอบครัว เช่น ช่ือบิดา ช่ือมารดา สถานภาพ อาชีพ รายได้ เลขบัตรประชาชนของบิดา มารดา 
- ข้อมูลการลงทะเบียนและการชําระเงิน 
- ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา   
- รางวัลที่ได้รับ  
- ข้อมูลการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น Soft Skills     
- ข้อมูลการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น เกรด รายงานความก้าวหน้าการทาํวิทยานิพนธ์ 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องทางกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานทางด้านสารสนเทศ   
- ข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกับสถานะของนักศึกษาระหว่างท่ีทําการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ข้อมูลทางวินัยที่เก่ียวกับนักศึกษา*   
- ข้อมูลการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับทางนักศึกษา*    
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพิสูจน์ความผิดตามกฎหมาย หรือการดําเนินคด ีหรือการกระทําผิดตาม 
  กฎหมาย* 
- ในระหว่างที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการอัดภาพและเสียงระหว่างที่มีการเรียนการสอน   
  ผ่านระบบ Online ต่างๆ รวมถึงอาจมีการนําภาพและเสียงมาใช้ในการนําเสนอซํ้า  
- ภาพถ่ายและวีดีโอที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างท่ีมีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม 
- การจัดเก็บภาพถ่ายหรือวีดีโอจากกล้อง CCTV เพ่ือป้องกันความปลอดภัย 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการระบุข้างต้นที่มีการระบุเครื่องหมาย * ไว้หลังข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วน 
บุคคลที่มีความอ่อนไหว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมัดระวังกับผู้
ที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน รวมถึงกรณีที่ต้องให้ความยินยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูล
ดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจํา
เป็นได้  

ในบางสถานการณ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิลอาจจําเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 
ที่เก่ียวข้องกับ ข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่าง
ระมัดระวัง ในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ข้อมูลเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้
นักศึกษาทราบเป็นการส่วนตัวเก่ียวกับการต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
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สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทํางานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศ
บางส่วนที่มีการระบุต่อไปน้ีอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับนักศึกษาทุกคน หรือ 
ในบางกรณีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีความจําเป็นต้องมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  ตัวอย่างหน่วยงานที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทํางานด้วยได้แก่  

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการของสถาบันการ
อุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมตามที่กําหนด 

2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. หน่วยงานให้ทุนการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เช่น กยศ หรือ 

หน่วยงานจากภายนอก เช่น บริษัทหรือสมาคมต่างๆ ทั้งน้ีนักศึกษาเป็นผู้สมัครทุนการศึกษา โดยทางบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจดําเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีความจําเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้าของ
นักศึกษา หรือหลักฐานการทํางานของนักศึกษา หรือเอกสาร Recommendation ของนักศึกษา ที่ใช้ในการ
สมัครเข้าศึกษา ซ่ึงจําเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่วยงานดังกล่าว 

5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานร่วมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB ซึ่งจําเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วน
บุคคลเพ่ือใช้ในการทําธุรกรรมทางการเงินซ่ึงอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษาและส่งกลับเพ่ือยืนยัน
สถานะการทําธุรกรรม การใช้ We Mahidol ซึ่งจําเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา รวมถึง
การทํา Promotion ต่างๆ อาจมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาซ่ึงต้องผ่านการยินยอมของ
นักศึกษา  

6. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการพัฒนาทักษะและสอบประมวลผลนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือหน่วยงานท่ีให้ทุนในการพัฒนาทักษะนักศึกษา ซ่ึงจะดําเนินการผ่าน
การทําสัญญาในการเข้าร่วมของนักศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจต้องมีการรับและส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่วยงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีให้การพัฒนาทักษะและสอบประมวลผล 
หรือให้ทุนร่วมในการดําเนินการดังกล่าว 

7. สําหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษในการช่วยสอน ซ่ึงจําเป็นต้องมีการการส่ง
และรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสําหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และประมวลผลการศึกษา 

8. หน่วยงานท่ีนักศึกษาสมัครเข้าทํางาน ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจ
ดําเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามที่นักศึกษาร้องขอ   
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9. ในบางกรณีที่นักศึกษาอาจต้องไปเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างที่เป็น
นักศึกษา ซ่ึงจะดําเนินการผ่านการทําสัญญาก่อน โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องมีการ
ดําเนินการในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับสถานทูตหรือต่างประเทศ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติม
แสดงในหัวข้อ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

10. สําหรับการให้บริการทางสุขภาพจิต ในกรณีท่ีนักศึกษาให้การยินยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะ
ดําเนินการในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรับบริการได้ 

11. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการตรวจสุขภาพแรกเข้าของนักศึกษา โดยส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้
สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย 

12. บัณฑิตวิทยาลัยส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการสุขภาพนักศึกษา
จากสถานพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย 

13. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีการดําเนินการพัฒนาทักษะ Soft Skills ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งน้ีต้องมีการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษา 

14. เพ่ือคุ้มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพ่ือ
คุ้มครองอุบัติเหตุและประกันสุขภาพของนักศึกษา จึงจําเป็นต้องมีการประสานกับบริษัทประกันภัย ในการรับ
และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพ่ือใช้ในการคุ้มครองสิทธิ  

15. ในบางกรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําข้อตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องข้างต้นในรูปแบบที่เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามตารางที่ระบุต่อไปน้ี รวมถึงฐานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

1. การดําเนินการในการสมัครเข้า
มาเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในการ 
 สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 ประสานงานกับส่วนงานและ
หลักสูตร 
 ส่ือสารกับนักศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
 ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษาจากกระบวนการรับสมัคร 
(อ้างอิง ประกาศความเป็นส่วนตัว
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สนใจเข้า
ศึกษา) 
 รายงานสรุปให้กับ กระทรวง อว.  
 นักศึกษาลงนามในเอกสารหนังสือ
แสดงเจตนาและหนังสือบันทึก
ข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

 
การปฏิบัติตามสัญญา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิลทําสัญญากับ
นักศึกษา เม่ือนักศึกษาสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์ (Public Task) ที่เช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการดําเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม 
พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2551 

 การตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม 
 ข้อมูลเก่ียวข้องกับสุขภาพ เช่น 
การแพ้ยา ข้อมูลท่ีต้องจัดเก็บเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 จัดวางแผนการบริการคนพิการ 
เพ่ือใช้ในการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเพ่ือแจ้งมหาวิทยาลัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อน 
 

ประโยชน์สาธารณะท่ีสําคัญ เพ่ือคุ้มครองสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  
การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit 
Consent) เช่น ข้อมูลศาสนา ประวัติอาชญากรรม 

 ในบางกรณีอาจมีการจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว และ
ข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทาง
กฎหมาย 

ความละเอียดอ่อน 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดต่างๆ เช่น 
การร้องเรียน กรณีที่อยู่ในระหว่างการตัดสินของศาล 

2. การส่งมอบและจัดการด้าน
การศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาใน
การ 
 อํานวยความสะดวกด้าน
การศึกษา 
 บันทึกรายละเอียดของการศึกษา 
เช่น คณะ หลักสูตร ช้ันปี 
 บันทึกภาพหรือเสียงระหว่างท่ีมี
การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 
 สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เช่น 
เกรด ผลสอบ 
 การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
การฝึกงาน 

 
 การส่ือสารกับนักศึกษาทั้งรูปแบบ
ทางการและไม่ทางการ เช่น email 
SMSไลน์ ผ่าน We Mahidol และ
อ่ืนๆ 

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยมหิดลทําสัญญากับนักศึกษา เม่ือนักศึกษา
สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และใน
บางกรณีมีการทําสัญญาระหว่างการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

3. กระบวนงานตรวจบทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์และการตรวจ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 

การปฏิบัติตามสัญญา 
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ข้อกําหนดวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ 
และหน้าที่ตามมาตรา ๘ ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

4. กระบวนการขอเทียบโอนหน่วย
กิต การขอใช้รายวิชา  
การขอเทียบเคียงผลการเรียนรู้ 
เพ่ือใช้ในการออกหลักฐานการศึกษา
และตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา   
ข้อบังคับ ม.มหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
ระบบ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2557 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง การรับบุคคลท่ัวไป
เข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล พ.ศ. 
2563 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการ
ภารกิจเพ่ือประโยชน์ (Public Task) ที่เช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าที่ตามมาตรา 8  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
 
 
 
 

5. บริหารจัดการทรัพยากรและ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ
นักศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับนักศึกษา เม่ือนักศึกษาสมัคร
เข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และในบางกรณี
มีการทําสัญญาระหว่างการทํากิจกรรมต่างๆ 



9 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักศึกษา เช่น 
 จัดการทรัพยากร เช่น การเข้าถึง
และใช้ระบบสารสนเทศ Email 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หอสมุด 
คอมพิวเตอร์  
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาทักษะของนักศึกษา เพ่ือให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
 ดําเนินการด้านสวัสดิการและ
ประกันของนักศึกษา 
- สวัสดิการสําหรบันักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ    
- ประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษา
ต่างชาติ จะดําเนินการเม่ือนักศึกษา
ได้ชําระค่าประกันสุขภาพแล้ว 
 ดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 การติดตามเชิงกฎหมาย เช่น การ
เก็บ Log ในการใช้บริการ Internet 
 ดําเนินการด้านความปลอดภัย 
เช่น CCTV  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ รหัส สาขาวิชา 
 
 
 
ช่ือ – นามสกุล / รหัส
นักศึกษา 
วันเดือนปีเกิด เลขบัตร
ประชาชน / เลข
หนังสือเดินทาง 
 

 
เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interest) 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
การปฏิบัติตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ 
ตามมาตรา 26 (5) (ก) ให้บริการด้านสุขภาพ 

 จัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวก
เพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม 
เช่น ความพิการ 
 บริการด้านสุขภาพจิต 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อน 
 

ประโยชน์สาธารณะท่ีสําคัญ เพ่ือคุ้มครองสิทธิข้ัน
พ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
รวมท้ังกฎหมายควบคุมอาคาร 
การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง (Explicit 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

Consent) เช่น การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรโดยใช้
ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลความพิการ 

6. การรายงานผลการดําเนินการ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ข้อมูลการศึกษาตาม Field และ
ช่วงเวลาท่ีกําหนดทั้งหมดให้กับ
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดําเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม 
พ.ร.บ.  
การอุดมศึกษา 

 ข้อมูลความพิการ ตาม Field 
และช่วงเวลาที่กําหนดทั้งหมดให้กับ
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อน 
 

การปฏิบัติตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา 
ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษา การใช้ฐานความยินยอมโดย
ชัดแจ้ง (Explicit Consent)  

7. การบริหารจัดการด้าน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการให้
ทุนการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักศึกษาในการ 
 จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 จัดการทุนการศึกษา 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยมหิดลทําสัญญากับนักศึกษา เม่ือนักศึกษา
สมัครหรือได้รับทุนการศึกษา 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
 
 

 การให้ทุนการศึกษา ในบางกรณี
จําเป็นต้องมีการให้ข้อมูล เช่น ความ
พิการ ประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่มีความละเอียดอ่อน 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
มหาวิทยาลัยมหิดลทําสัญญากับนักศึกษา เม่ือนักศึกษา
สมัครหรือได้รับทุนการศึกษา 

8. การโอนย้ายฐานข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

ไปยังฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจะถูก
ทําการโอนย้ายข้อมูลของนักศึกษา
เม่ือสําเร็จการศึกษา หรือเม่ือเปล่ียน
สถานะจากนักศึกษาปัจจุบัน โดย
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก
หัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษา  
ทั้งน้ีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
สําหรับ 
 ใช้ในการยืนยันหลักฐานด้าน
การศึกษา 
ใช้ในการติดต่อประสานงาน 

ทั้งหมด 
 

(Legitimate Interest) 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
 
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

9. เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ส่วนงาน มหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษา ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับภาพ 
เสียง และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของนักศึกษา เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน หลักสูตร หรือกิจกรรมที่
เข้าร่วมต่างๆ  

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interest) 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
 

10. การวิเคราะห์และวิจัยเชิง
สถาบัน 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ

ข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด 
 

เป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(Legitimate Interest) 
เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช้ 

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษา เพ่ือทําการวิเคราะห์เชิง
สถิติ ประกันคุณภาพ และวิจัยเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ
บริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

 ในบางกรณี มหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมี
ความละเอียดอ่อนเพ่ือทําการ
วิเคราะห์เชิงสถิติประกันคุณภาพ 
และวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการ ทั้งน้ีทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการ
เพ่ือไม่สามารถระบุตัวตนได้ก่อนนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
ความละเอียดอ่อน 
 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าที่ในการดําเนินการภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการดําเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์ 
(Public Task) ที่เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 
และหน้าที่ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดง Email ของนักศึกษาผ่านทาง Directory ซ่ึง Directory มีการแสดงให้กับผู้ใช้ 
Internet ซ่ึงเป็นการบริการข้ันพ้ืนฐาน ถ้านักศึกษารู้สึกไม่สะดวกกับกรณีดังกล่าว สามารถเลือกใช้ Opt outs จาก 
Directory โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการดําเนินการ 

ในบางกรณี ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของนักศึกษาอาจจําเป็นต้องมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าข้อมูลของนักศึกษาจะมีการส่งผ่านหรือโอนย้ายข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ประเทศที่ต้องมีการรับโอนย้ายมีการ
โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ มหาวิทยาลัยจะทํา
ข้อตกลงกับนักศึกษาเพ่ือขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่าน้ัน เช่น การจัดทําข้อตกลงกับ
นักศึกษาในกรณีที่เป็นนักศึกษาแลกเปล่ียนในต่างประเทศ 

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ืองนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี 
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1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
และไม่นําไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลน้ัน 
(Purpose Limitation) 

3) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เก่ียวข้อง และเท่าที่จําเป็นตามวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกต้องและดําเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีที่
จําเป็น (Accuracy) 

5) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็น (Storage Limitation) 
6) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลที่

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเก็บรักษา    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากที่นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือสําเร็จการศึกษา ทาง
มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของนักศึกษาแบบถาวรเพ่ือทําการวิเคราะห์เชิงสถิติ
และวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ และเพ่ือใช้ยืนยันการสําเร็จการศึกษาและระยะเวลาที่ทําการศึกษา 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

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

1)  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให้
เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) สําหรับช่องทางและการ
อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษา” 

2)  สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยได้
ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางาน
ได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอให้
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มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนเม่ือสามารถทําได้
ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ
ดังกล่าวไปยัง   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ (Right to 
Data Portability) ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถใช้สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังองค์กร
อ่ืนได้ โดยรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีมหาวิทยาลัยให้ช่องทางและการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูที่หัวข้อ “วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น” 

3)  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to Object) สําหรับช่องทาง
และการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “วิธีการขอการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา” 

4) สิทธิขอให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่
ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) สําหรับช่องทางและการอํานวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่
สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้” 

5) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอย่างการใช้
สิทธิเช่น กรณีที่พบข้อโต้แย้งเก่ียวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา หรือกรณีที่ทาง
มหาวิทยาลัยไม่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม 
ใช้ และเปิดเผยข้อมูล สําหรับช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิ
ให้ดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

6) สิทธิร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) สําหรับช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “การทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ 
และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด” 

ท้ังน้ี ตามกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้มีอํานาจกระทําแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย  

การทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็นต้องมีกระบวนการที่ทําให้เกิดความม่ันใจว่าข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด ในกรณีที่นักศึกษาพบข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ือดําเนินการ
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แจ้งผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมระบุแหล่งท่ีมาของความไม่สอดคล้องดังกล่าว เพ่ือให้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ท้ังน้ี หากนักศึกษาต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ต้องการขอเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ที่อยู่ เป็นต้น สามารถดําเนินการตามกระบวนการท่ีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กําหนดไว้ได้ตามปกติ 

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

จากท่ีระบุข้างต้น นักศึกษามีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนซ่ึงอยู่ในความคุ้มครอง
ของมหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความยินยอม มหาวิทยาลัยได้จัดช่องทาง
ให้นักศึกษาแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ือดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ท้ังน้ี ผู้ ย่ืนคําร้องต้องแจ้งช่วงเวลาที่ ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทําแทน โดย
มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถ้าการปฏิบัติน้ีไม่สอดคล้องตามฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful 
Basis for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ พร้อมท้ังแจ้งระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซ่ึงในบางกรณีอาจจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  

วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่ต้องการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังองค์กรอ่ืน ให้นักศึกษาทําคําร้องไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อย่ืนคําร้อง นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมระบบส่วนหนึ่งสําหรับ
อํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาในการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังองค์กรอ่ืน อาทิ Digital 
Transcript  

วิธีการขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จําเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยใช้ฐานความยินยอมใน
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาจะได้รับทราบเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและ
นักศึกษาสามารถเลือกการคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อการบริการ
หรือการดําเนินการหลักดังกล่าว นอกจากน้ีในกรณีที่นักศึกษาได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว นักศึกษามีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าว ซ่ึงการยกเลิกจะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐานทาง
กฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) ทั้งน้ีในกรณีที่การขอความยินยอม
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ทําผ่านระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวสามารถทําได้ผ่านระบบที่เข้าใช้งานเช่นกัน แต่ในกรณีที่นักศึกษาได้ให้
ความยินยอมผ่านเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมต้องทําผ่านหน่วยงานที่ได้ให้ความยินยอมดังกล่าว 

แต่ถ้าพบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดช่องทางในการติดต่อ โดยให้
นักศึกษาแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ือดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ท้ังน้ีผู้ ย่ืนคําร้องต้องแจ้งเหตุการณ์ที่ ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทําแทน 
และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ  

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จําเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 กรณีที่นักศึกษามีความต้องการใช้สิทธิขอให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ โดยไม่กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางการติดต่อประสานงาน โดยให้นักศึกษาแจ้งผ่าน
บุคลากรด้านการศึกษาเพื่อดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ท้ังน้ีผู้ย่ืนคําร้องต้องแจ้งเหตุผลของการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็น
เจ้าของ มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอํานาจกระทํา
แทน และมหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ  

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน 

ในกรณีที่นักศึกษามีข้อสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา และในประกาศความเป็น
ส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ระบุไว้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้บนหน้า Website https://privacy.mahidol.ac.th 
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง E-mail:  privacy@mahidol.ac.th   
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