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(ร่าง) ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลศิษย์เก่า (Alumni) ระดับบัณฑิตศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นท่ีจะป้องกันและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของศิษย์เก่า และ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศิษย์เก่าจะได้รับความคุ้มครองด้านข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดท าประกาศความเป็นส่วนตัว
ด้านข้อมูลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล 
รวมตลอดถึงการลบและการท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า ท้ังช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

 
ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับจากศิษย์เก่าโดยตรง และข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้รับ

จากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบและท า
ความเข้าใจถึงกระบวนการท่ีด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า เนื้อหาในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
ศิษย์เก่าอาจได้รับข้อมูลหรือสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า เมื่อศิษย์เก่าด าเนินการ
ใดๆ ในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่าอาจได้รับค าขอให้ความยินยอมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าในบางประเด็น ในกรณีดังกล่าวศิษย์เก่ามี
สิทธิในการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลักต่างๆ ต่อศิษย์เก่า 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
มหิดล จะมีการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้า Website (https://graduate.mahidol.ac.th) และจะแจ้ง
ใหศิ้ษย์เก่าศึกษาทราบในช่องทางท่ีเหมาะสม 

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ช่ือของศิษย์เก่า หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแล้วสามารถระบุถึงตัวบุคคลท่ีเป็นศิษย์เก่าได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Controller) ซึ่งมีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท้ังนี้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
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บุคคลมีหน้าท่ีแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
เช่น ข้อมูลใดท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรือข้อบังคับใด ท าไมจึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และ
มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร  

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ระหว่างท่ีมีการสมัครเข้า
ศึกษา ท้ังนี้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีการระบุส่วนใหญ่จะจัดเก็บกับศิษย์เก่าทุกคน แต่มีบางประเภทอาจจัดเก็บในบาง
สถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับศิษย์เก่าทุกคน 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ ได้แก่ 
1. ข้อมูลและเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับศิษย์ เก่าระ ดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล (ชาวไทย-ต่างชาติ) 
2. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล อีเมล ต าแหน่ง รหัสประจ าตัวนักศึกษา อาชีพปัจจุบัน วัน

เดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพ สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) หรือ (ชาวต่างชาติ) สถานท่ี
ท างาน ต าแหน่งงาน    

3. ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ ประเทศ (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ) หมายเลขโทรศัพท์ 
อีเมล social media 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา เช่น สถาบันการศึกษาท่ีจบ ระดับการศึกษา คุณวุฒิ(ภาษาอังกฤษ) ช่ือ
ปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีเข้าและจบการศึกษา  

5. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องทางกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานทางด้านสารสนเทศ 
6. ข้อมูลภาพถ่ายหรือวีดิโอ เช่น ภาพถ่ายหรือวีดิโอจากกล้อง CCTV เพื่อป้องกันความปลอดภัย   
7. ข้อมูลการบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลการสนทนาทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Line 

official เป็นต้น 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

ในกรณีท่ีต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะมีการ
ควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่างระมัดระวังกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงกรณีท่ีต้องให้ความยินยอม ทางบัณฑิต
วิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ศิษย์
เก่าสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นได้  
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ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวข้องกับข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย 

ในบางสถานการณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจ าเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่าง
ระมัดระวัง ในกรณีท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ทาง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้สนใจเข้าศึกษาทราบเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าว 

สารสนเทศที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับและส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ท างานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลและ
สารสนเทศบางส่วนท่ีมีการระบุต่อไปนี้อาจจัดเก็บในบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับศิษย์เก่าทุกคน ตัวอย่าง
หน่วยงานท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมท างานด้วยได้แก่  

1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลท างานร่วมกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด การท าธุรกรรมทางการเงินซึ่ง

อาจจะมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลศิษย์เก่าบางคนและส่งกลับเพื่อยืนยันสถานะการท าธุรกรรม  
3. ในบางกรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจ าเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ข้อมูลพิสูจน์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการจัดท าสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับ 

(Non-disclosure Agreement: NDA) ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ของศิษย์เก่าตามตารางท่ีระบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล 
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วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช้ 
1. กระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับ 
ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
(ชาวไทย-ต่างชาติ) 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อเมื่อ
ศิษย์เก่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือ 
กิจกรรมท่ีต้องขอความร่วมมือ/ 
การสนับสนุนจากศิษย์เก่า 
 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความ
ผูกพันส าหรับศิษย์เก่า  
(ชาวไทย-ชาวต่างชาติ) 
 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ชาวไทย-
ชาวต่างชาติ) 
 เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารกับศิษย์
เก่า ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และ
การประชาสัมพันธ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมด 
 

การปฏิบัติตามสัญญา 
การปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการ
ภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ
ผู้ควบคุม 
บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการข้อมูล
ส่วนบุคคลบนฐานการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการด าเนินการภารกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ท่ี
เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 
7 และหน้าท่ีตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง 

   

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ   

ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าอาจจ าเป็นต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น ข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับศึกษาต่อ การสมัครทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ข้อมูลของศิษย์เก่าจะมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ใน
กรณีท่ีประเทศท่ีมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าสัญญากับศิษย์เก่าเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดเท่านั้น 
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หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนิน
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปด้วยความสอดคล้องและในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 
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 าเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันในกรณีท่ี
จ าเป็น (Accuracy) 

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

เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าตามแผนระยะเวลาการเก็บ
รักษาข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามช่วงระยะเวลาในการท าลายเอกสารเพื่อท าการวิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัย เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนากระบวนการ การให้บริการ และเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ และยืนยันความ
ถูกต้องของคุณสมบัติ หรือข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามกระบวนการด าเนินการเกี่ยวกับศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิ หรือเรียกร้องซึ่งสิทธิ ของเจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 รวมถึง
ช่องทาง และการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ 



6 
 

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของมหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความยินยอม (Right of Access) 

2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกรณีท่ีได้ท าให้ข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถอ่านหรือใช้งานโดยท่ัวไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานได้โดยอัตโนมัติ
และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อ
สามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ในรูปแบบดังกล่าวไปยัง  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถท าได้ 
(Right to Data Portability) ท้ังนี้ศิษย์เก่าเจ้าของข้อมูล หรือผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สามารถใช้สิทธิของตน
ในการส่งหรือโอนข้อมูลศิษย์เก่าท่ีเกิดขึ้นผ่านการใช้บริการภายในระบบของบัณฑิตวิทยาลัยไปยังองค์กรอื่นได้  

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตน (Right to Object)  
4. สิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล

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

Processing) ตัวอย่างการใช้สิทธิ เช่น กรณีท่ีพบข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์
เก่า ท่ีเกิดขึ้นผ่านการใช้บริการภายในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย หรือกรณีท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบคุคลของศิษย์เก่า 

6. สิทธิร้องขอให้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification)  

ท้ังนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย  

การท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจ าเป็นต้องมีกระบวนการท่ีท าให้เกิดความ
มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีท่ีศิษย์เก่าพบข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผ่านบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการรับสมัครเพื่อแจ้งผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/ พร้อมระบุแหล่งท่ีมาของ
ความไม่สอดคล้องดังกล่าว เพื่อให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถเปล่ียนข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์
เก่าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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ท้ังนี้ หากศิษย์เก่าต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น ต้องการขอเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ เป็นต้น สามารถด าเนินการตามกระบวนการท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนดไว้ได้ตามปกติ 

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า 

จากท่ีระบุข้างต้น ศิษย์เก่ามีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความ
คุ้มครองของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลท่ีตนไม่ได้รับความ
ยินยอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางในการติดต่อโดยประสานผ่านบุคลากรท่ีรับผิดชอบเพื่อ
ด าเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/  

ท้ังนี้ ผู้ยื่นค าร้องต้องแจ้งช่วงเวลาท่ีต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะท าการพิจารณาการขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มี
อ านาจกระท าแทน ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถ้าการปฏิบัตินี้ไม่สอดคล้องตามฐานทางกฎหมายในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และจะท าการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ พร้อม
ท้ังแจ้งระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  

วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

ในกรณีท่ีต้องการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าไปยังองค์กรอื่น ให้ศิษย์เก่าท าค าร้องเพื่อยื่นไป
ยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลศิษย์เก่า 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าท่ีจ าเป็น 
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลศิษย์เก่า
จะได้รับทราบเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและศิษย์เก่าสามารถเลือกการคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อการบริการหรือการด าเนินการหลักดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีท่ีศิษย์เก่า
ได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วศิษย์เก่ามีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าว 
ซึ่งการยกเลิกจะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for 
Processing Data) ท้ังนี้ ในกรณีท่ีการขอความยินยอมท าผ่านระบบ การขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวสามารถท า
ได้ผ่านระบบท่ีเข้าใช้งานเช่นกัน แต่ในกรณีท่ีศิษย์เก่าได้ให้ความยินยอมผ่านเอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความ
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ยินยอมต้องท าผ่านหน่วยงานท่ีได้ให้ความยินยอมดังกล่าว แต่ถ้าพบว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางให้ศิษย์เก่าประสานกับบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินการด้านศิษย์เก่าเพื่อด าเนินการผ่านระบบ https://incident-pdpa.mahidol.ac.th/   

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลศิษย์เก่าไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าท่ีจ าเป็น
ภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีท่ีศิษย์
เก่ามีความต้องการใช้สิทธิขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าของได้ โดยไม่กระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดช่องทางการติดต่อ
ประสานกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการด าเนินการด้านศิษย์เก่าเพื่อด าเนินการผ่านระบบ https://incident-
pdpa.mahidol.ac.th/  

ท้ังนี้ผู้ยื่นค าร้องต้องแจ้งเหตุผลของการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็น
เจ้าของได้ตามแบบฟอร์มท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด บัณฑิตวิทยาลัยจะท าการพิจารณาการขอใช้
สิทธิดังกล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทน และจะท าการติดต่อกลับไปยังผู้ขอสิทธิ  

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับประกาศความเป็นส่วนตัว และการติดต่อประสานงาน 

ในกรณีท่ีศิษย์เก่ามีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของศิษย์เก่าและในประกาศฉบับนี้ไม่ได้
ระบุไว้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้บนหน้า Website  https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าท่ี
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง E-mail:  
privacy@mahidol.ac.th   

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