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(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล Learner  
(บุคคลทั่วไปสมัครเรียน-สอบภาษาอังกฤษ/ MAP-C / Coursera) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน และ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เรียนได้รับความคุ้มครองด้านข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัวด้าน
ข้อมูลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล รวม
ตลอดถึงการลบและการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เรียนท้ังช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ก าหนด โดยประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เรียนนี้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมวิธีการท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจจะมีการ
โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนบางส่วนเป็นข้อมูลประกอบเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากผู้เรียนโดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับ
จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบและท าความ
เข้าใจถึงกระบวนการท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เรียน เนื้อหาในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ 
ผู้เรียนอาจได้รับข้อมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนลงทะเบียน
สมัครเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนอาจได้รับค าขอให้ผู้เรียนให้ค ายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในบางประเด็น ในกรณีดังกล่าวผู้เรียนมีสิทธิในการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความ
ยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่างๆ ต่อผู้เรียน 

ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว ด้านข้อมูล ทางบัณฑิตวิทยาลัย 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  มี ก า ร แ จ้ ง ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม เป็ น ส่ ว น ตั ว ใ ห ม่ บ น ห น้ า  Website 
(https://graduate.mahidol.ac.th) และจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบในช่องทางท่ีเหมาะสม 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ช่ือของผู้เรียนหรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงผู้เรียนได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ 
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(Data Controller) ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับอะไร ท าไมถึงต้องจัดเก็บ 
จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ระหว่างท่ีมีการสมัครเรียน 
และเพิ่มเติมระหว่างการเรียน ท้ังนี้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีการระบุต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะจัดเก็บกับผู้เรียนทุกคน 
แต่มบีางประเภทอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับผู้เรียนทุกคน 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ ได้แก่ 

- รหัสนักศึกษา  
- ค าน าหน้านาม ช่ือ ช่ือกลาง (ถ้ามี) นามสกุล (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
- วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ เพศ 
- ท่ีอยู่ปัจจุบัน ช่ือหน่วยงานและท่ีอยู่สถานท่ีท างาน 
- หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน 
- เลขท่ีบัตรประชาชน หรือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล  
- รายวิชาภาษาอังกฤษ GRID ท่ีเคยลงเรียน 
- ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และรายวิชา รอบวันท่ี เดือน ท่ีต้องการจองเรียน 
- ส าเนาผลคะแนนภาษาอังกฤษ 
- ศูนย์สอบภาษาอังกฤษ 
- ระดับการศึกษา ประเภทหลักสูตร รูปแบบการศึกษา คณะ สาขา ปีท่ีจบการศึกษา (กรณีเป็นศิษย์เก่า) 
- รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนใน Coursera จ านวนคอร์สท่ีเรียนจบ Coursera Certificate 
- ภาคการศึกษา ปีการศึกษาท่ีลงทะเบียน รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลการประเมินรายวิชา 

  วุฒิการศึกษาเดิม สถาบันเดิม   
   
 



3 

3 

 

 
- ในระหว่างท่ีเป็นผู้เรียนอาจมีการอัดภาพและเสียงระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน   
  ผ่านระบบ Online ต่างๆ รวมถึงอาจมีการน าภาพและเสียงมาใช้ในการน าเสนอซ้ า  
- ภาพถ่ายและวีดีโอท่ีอาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างท่ีมีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม 
- การจัดเก็บภาพถ่ายหรือวีดีโอจากกล้อง CCTV เพื่อป้องกันความปลอดภัย 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการควบคุมการเข้าถึงและ 
แบ่งปันอย่างระมัดระวังกับ ผู้ ท่ี เกี่ยวข้องเท่านั้น  รวมถึงกรณี ท่ี ต้องให้ความยินยอม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นได้  

ในบางสถานการณ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจจ าเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่าง
ระมัดระวัง ในกรณีท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้ง
ผู้เรียนทราบเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท างานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลและ
สารสนเทศบางส่วนท่ีมีการระบุต่อไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับ
ผู้เรียนทุกคน หรือในบางกรณีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีความจ าเป็นต้องมีการส่งต่อข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อใช้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  ตัวอย่าง
หน่วยงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท างานด้วยได้แก่  

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจด าเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้เรียน 
3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีความจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้า

ของผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนกับหน่วยงานดังกล่าว 
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท างานร่วมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการท าธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนและส่งกลับ
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เพื่อยืนยันสถานะการท าธุรกรรม อาจมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนซึ่งต้องผ่านการยินยอม
ของผู้เรียน 

5. ส าหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษในการช่วยสอน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
การส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนส าหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้และประมวลผลการศึกษา 

6. ในบางกรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจจ าเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วน
ราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการจัดท าข้อตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลร่วมกับบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้เรียนตามตารางท่ีระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
1. กระบวนงานรับสมัครอบรม
หลักสูตรระยะสั้น  
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์และ
บุคคลท่ัวไป ได้เพิ่มพูนความรู้และ
เป็นโอกาสท่ีจะได้พัฒนา
ภาษาต่างประเทศ 

ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
- ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง ก าหนดการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ 
ส าหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคคลท่ัวไป 
(หลักสูตรระยะส้ัน) 
การปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการภารกิจเพือ่
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการ
ข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ด าเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) 
ท่ีเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และ
หน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

 

 

 



5 

5 

 

วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
2. กระบวนงานจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
GRID 
เพื่อใช้ผลการลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเทียบผลผ่านให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
- ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง 
มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงฯ ประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐาน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตฯ 
 การปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนนิการภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ท่ีเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

3. กระบวนงานลงทะเบียนยื่น
ผลคะแนนจากสถาบันภายนอก 
เพื่อเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
- ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
วิธีการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT หรือ 
IELTS ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูงฯ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ 
การปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการภารกิจเพือ่
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการ 
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วัตถุประสงค์ ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล 

ฐานกฎหมายที่ใช ้

  ภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ท่ีเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

4. กระบวนการขอ account 
เข้าใช้งาน Coursera on 
Campus 
เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
ออก account เข้าใช้งาน  

ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมด 
 

การปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการภารกิจเพือ่
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ท่ีเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

5. กระบวนการสมัครเข้า
ศึกษารายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาและการออก
หลักฐานการศึกษา 
 

ข้อมลูส่วนบุคคลท้ังหมด การปฏิบัติตามสัญญา 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ
รับบุคคลท่ัวไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 
การปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการภารกิจเพือ่
ประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชน์ (Public Task) ท่ีเช่ือมโยงกับ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8  
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในบางกรณี ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของผู้เรียนอาจจ าเป็นต้องมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลของผู้เรียนจะมีการส่งผ่านหรือโอนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีประเทศท่ีต้องมีการรับโอนย้าย
มีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะท าข้อตกลงกับผู้เรียนเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเท่านั้น  
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หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมู ลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล จะท าตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation) 

3) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าท่ีจ าเป็นตาม
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันใน
กรณีท่ีจ าเป็น (Accuracy) 

5) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น (Storage Limitation) 
6) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลท่ี

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเก็บรักษา    

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน ตามแผนระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย หลังจากท่ีผู้เรียนเรียนจบแต่ละหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
จ าเป็นต้องท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้เรียนเพื่อท าการวิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัยเพื่อปรับปรุง
คุณภาพและกระบวนการ และเพื่อใช้ยืนยันการเรียนจบกรณีน ามาใช้ในการสมัครเข้าศึกษา 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

การใช้สิทธิหรือเรียกร้องซึ่งสิทธิของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 
รวมถึงช่องทาง และการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ 

1)  สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัย 
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) ส าหรับ
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ช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “วิธีการ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน” 

2)  สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
รวมท้ังสิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่นเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยส่งหรือ
โอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทาง
เทคนิคไม่สามารถท าได้ (Right to Data Portability) ท้ังนี้ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เรียนไปยังองค์กรอื่นได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีมหาวิทยาลัยให้ช่องทางและการ
อ านวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูท่ีหัวข้อ “วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้เรียนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น” 

3)  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน (Right to Object) ส าหรับ
ช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “วิธีการขอ
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน” 

4) สิทธิขอให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
ข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) ส าหรับช่องทางและการ
อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “วิธีการขอให้ข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้เรียนไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของได้” 

5) สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ตัวอย่างการ
ใช้สิทธิ เช่น กรณีท่ีพบข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน หรือกรณีท่ีทาง
มหาวิทยาลัยไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส าหรับช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในการแจ้งสิทธิให้ด าเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

6) สิทธิร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) ส าหรับช่องทางและการอ านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหัวข้อ “การท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด” 

ท้ังนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย  
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การท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ าเป็นต้องมีกระบวนการท่ี
ท าให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีท่ีผู้เรียนพบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง
บุคลากรด้านการศึกษาเพื่อด าเนินการแจ้งผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมระบุแหล่งท่ีมาของ
ความไม่สอดคล้องดังกล่าว เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ท้ังนี้ หากผู้เรียนต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ต้องการขอเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เป็นต้น สามารถด าเนินการตามกระบวนการท่ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องก าหนดไว้ได้ตามปกติ 

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน   

จากท่ีระบุข้างตัน ผู้เรียนมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความ
คุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความยินยอม 
มหาวิทยาลัยได้จัดช่องทางให้ผู้เรียนแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อด าเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล 

ท้ังนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องแจ้งช่วงเวลาท่ีต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยจะท าการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท า
แทน โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถ้าการปฏิบัตินี้ไม่สอดคล้องตามฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะท าการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ พร้อมท้ังแจ้ง
ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

วิธีการขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าท่ี
จ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ใน
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยใช้ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาจะได้รับ
ทราบเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและผู้เรียนสามารถเลือกการคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อการบริการหรือการด าเนินการหลักดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้เรียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าว 
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ซึ่งการยกเลิกจะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for 
Processing Data) ท้ังนี้ในกรณีท่ีการขอความยินยอมท าผ่านระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวสามารถ
ท าได้ผ่านระบบท่ีเข้าใช้งานเช่นกัน แต่ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ให้ความยินยอมผ่านเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความ
ยินยอมต้องท าผ่านหน่วยงานท่ีได้ให้ความยินยอมดังกล่าว  แต่ถ้าพบว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยได้จัดช่องทางในการติดต่อ โดยให้ผู้เรียนแจ้งบุคลากร
ด้านการศึกษาเพื่อด าเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ท้ังนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องแจ้งเหตุการณ์ท่ีต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 
มหาวิทยาลัยจะท าการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท า
แทน และมหาวิทยาลัยจะท าการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ  

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ 

มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าท่ีจ าเป็นภายใต้
วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีท่ีผู้เรียนมี
ความต้องการใช้สิทธิขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของได้ โดยไม่กระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางการติดต่อ
ประสานงาน โดยให้นักศึกษาแจ้งผ่านบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อด าเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล 

ท้ังนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องแจ้งเหตุผลของการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็น
เจ้าของ มหาวิทยาลัยจะท าการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจ
กระท าแทน และมหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ  

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อประสานงาน 

ในกรณีท่ีผู้เรียนมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนและในประกาศความเป็น
ส่ ว น ตั ว ด้ า น ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ ไ ว้  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ บ น ห น้ า  Website 
https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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ในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  (Data Protection Officer: DPO)  ห รื อ ป ร ะ ส า น ง า น ผ่ า น ท า ง  E-mail:  
privacy@mahidol.ac.th   

mailto:%20privacy@mahidol.ac.th
mailto:%20privacy@mahidol.ac.th
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