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ประกาศความเป็นส่วนตวัด้านข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัมหดิลมุ่งมัน่ทีจ่ะป้องกนัและเคารพสทิธคิวามเป็นส่วนตวัของนักศกึษา โดยประกาศความเป็น

ส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษาน้ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับ ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษา 

ระหว่างทีม่กีารรบัสมคัรนักศกึษา ซึง่มกีารระบุรายละเอยีดเพิม่เตมิวธิกีารทีท่างมหาวทิยาลยัมหดิลโอนยา้ย

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจากสถานะการรบัสมคัรไปยงัสถานะนักศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิล และ

ประกาศความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มูลศษิยเ์ก่า ซึ่งมกีารระบุรายละเอยีดที่มหาวทิยาลยัมหดิลมกีารโอนยา้ย

ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษาเมือ่สาํเรจ็การศกึษา  

ประกาศความเป็นส่วนตวัด้านขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีใช้กบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่ได้รบัจากนักศกึษาโดยตรง และ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบัจากบุคคลหรอืหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมหาวทิยาลยัจะต้องแจ้งให้นักศึกษา

รบัทราบภายใน ๓๐ วนั โปรดอ่านและทําความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวทิยาลยัดําเนินการเกี่ยวกับ

ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา  

เน้ือหาในประกาศความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลน้ี นกัศกึษาอาจไดร้บัขอ้มลูหรอืสารสนเทศเพิม่เตมิ

เกีย่วกบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษาเมือ่นกัศกึษาลงทะเบยีน หรอืใชบ้รกิารต่างๆ รวมถงึสิง่อํานวย

ความสะดวกทีม่หาวทิยาลยัมหดิลไดใ้หบ้รกิาร นอกจากน้ีนกัศกึษาอาจไดร้บัคาํขอใหน้กัศกึษาใหค้าํยนิยอม

กบัมหาวทิยาลยัมหดิลเพื่อดาํเนินการเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษาในบางประเดน็ ในกรณดีงักล่าว

นักศกึษามสีทิธใินการให้ความยนิยอมหรอืไม่ให้ความยนิยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บรกิารหลกั

ต่างๆ ต่อนกัศกึษา 

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มลูส่วนบุคคล ทางมหาวทิยาลยัมหดิล

มี ก า ร แ จ้ ง ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม เ ป็ น ส่ ว น ตั ว ด้ า น ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ใ ห ม่ บ น ห น้ า  Website 

(https://privacy.mahidol.ac.th) และในช่องทางอื่นที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ เช่น E-mail, We Mahidol 

Application เป็นตน้ 

เวอรชันกํากบั: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

Version 1.0  

วันที่ออกเอกสาร วันที่ 2 มีนาคม 2564 

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

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวต้นบุคคลนัน้ได้ ไม่ว่า

ทางตรงหรอืทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถงึ ชื่อของนักศึกษา หรอือาจรวมถงึขอ้มูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วนั

เดอืนปีเกดิ สญัชาต ิเพศ ทีอ่าจรวมกนัแลว้สามารถระบุถงึนักศกึษาได ้ขอ้มลูและสารสนเทศน้ีอาจเกบ็ไดใ้น

หลายรปูแบบ เช่น ทางอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืแบบฟอรม์กระดาษ 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

ภายใต้กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล มหาวทิยาลยัมหดิลถอืเป็นผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคล 

(Data Controller) ซึ่งมอีํานาจตดัสนิใจเกี่ยวกบัการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้น้ีผู้

ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลม ีหน้าที่แจง้ใหน้ักศกึษาทราบถงึแนวทางทีม่หาวทิยาลยัใชใ้นการเก็บรวบรวม ใช ้

หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ขอ้มลูอะไรที่ทางมหาวทิยาลยัจดัเกบ็ ใช้พื้นฐานกฎหมายหรอืขอ้บงัคบั

อะไร ทําไมถงึต้องจดัเกบ็ จดัเก็บจากทีใ่ด และมกีารแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถงึแจง้สทิธใิห้กบั

ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา 

ประเภทของข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีการจดัเกบ็ 

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปน้ี ระหว่างที่มีการสมัครเข้า

มหาวทิยาลยัมหิดล และเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบยีนเพื่อเป็นนักศึกษา และระหว่างที่เป็นมกีาร

ดาํเนินการระหว่างทีเ่ป็นนักศกึษา ทัง้น้ีขอ้มลูและสารสนเทศทีม่กีารระบุต่อไปน้ี ส่วนใหญ่จะจดัเกบ็กบั

นักศกึษาทุนคน แต่มบีางประเภทอาจมกีารจดัเก็บในบางกรณีหรอืบางสถานการณ์ และอาจไม่จดัเก็บ

กบันกัศกึษาทุกคน 

ตวัอยา่งขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารจดัเกบ็ ไดแ้ก่ 

รหสันกัศกึษา  

ชื่อ นามสกุล 

วนั เดอืน ปี เกดิ 

เลขประจาํตวัตวัประชาชน หรอื Passport 

เพศ 

สญัชาต ิ

ประเทศ 

ขอ้มลูการตดิต่อ เช่น ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น ทีอ่ยู่ทีส่ามารถตดิต่อได ้Email โทรศพัท ์ตําแหน่งพกิดัทางภูมศิาสตร ์

คุณสมบตักิารศกึษาแรกเขา้ เช่น ระดบัการศกึษา วุฒกิารศกึษาสงูสดุ สถาบนัทีส่าํเรจ็การศกึษา เกรด ผลการสอบ
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รายวชิา หนงัสอืรบัรอง  

ศาสนา* 

ขอ้มูลเกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ* เช่น กรุ๊ปเลอืด การแพย้า รวมทัง้ขอ้มูลที่ต้องจดัเกบ็เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรค เช่น COVID-19 ซึง่จะมกีารจดัเกบ็ในสถานการณ์เฉพาะ  

ขอ้มลูความพกิาร* 

สถานะนกัศกึษา เช่น การรบัเขา้ศกึษา การลาพกัการศกึษา การหมดสภาพ 

ขอ้มลูครอบครวั เช่น จาํนวนพีน้่อง บุตรคนที ่ชื่อบดิา ชื่อมารดา ชื่อผูป้กครอง สถานทีท่าํงาน ช่วงเงนิเดอืน  

ภาพถ่ายของนกัศกึษา 

ขอ้มลูการลงทะเบยีนการเขา้ร่วมกจิกรรม ใบรบัรองการเขา้ร่วมกจิกรรม    

ทกัษะและความชาํนาญทางภาษาองักฤษ สารสนเทศ และอื่นๆ 

ความเชีย่วชาญ 

ขอ้มลูประสบการณ์ทาํงานก่อนเขา้ศกึษาและระหว่างทีท่าํการศกึษา 

ขอ้มูลเกีย่วกบัประวตักิารศกึษา หลกัสตูรทีท่าํการศกึษาและลงทะเบยีน เช่น หลกัสตูรทีเ่รยีน สว่นงาน รายวชิาที่

ลงทะเบยีน รางวลัทีไ่ดร้บั ขอ้มลูอาจารยท์ีป่รกึษา  

ขอ้มลูการวดัและประเมนิผลการศกึษา เช่น เกรดและคะแนนสอบ ผลงานและรายงาน  

ขอ้มลูการลงทะเบยีนและการชาํระเงนิ 

ขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยเฉพาะกบัสถานะของนกัศกึษาระหวา่งทีท่าํการศกึษาในมหาวทิยาลยัมหดิล 

ขอ้มลูทางวนิยัทีเ่กีย่วกบันกัศกึษา* 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทางกฎหมาย เช่น การบนัทกึ Log การใชง้านทางดา้นสารสนเทศ   

ขอ้มลูการรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางนกัศกึษา* 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพสิจูน์ความผดิตามกฎหมาย หรอืการดาํเนินคด ีหรอืการกระทาํผดิตามกฎหมาย * 

ในระหว่างทีเ่ป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล อาจมกีารอดัภาพและเสยีงระหว่างทีม่กีารเรยีนการสอนผ่านระบบ 

Online ต่างๆ รวมถงึอาจมกีารนําภาพและเสยีงมาใชใ้นการนําเสนอซํ้า  

ภาพถ่ายและวดีโีอทีอ่าจมกีารถ่ายหรอืบนัทกึระหว่างทีม่กีารจดังาน กจิกรรม หรอืการประชุม 

ทางมหาวทิยาลยัอาจมกีารจดัเกบ็ภาพถ่ายหรอืวดีโีอจากกลอ้ง CCTV เพื่อป้องกนัความปลอดภยั 

 

ข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีความละเอียดอ่อน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มกีารระบุข้างต้นที่มกีารระบุเครื่องหมาย * ไว้หลงัข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว เป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน มหาวิทยาลยัจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันอย่าง

ระมดัระวงักบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งเท่านัน้ รวมถงึกรณีที่ต้องให้ความยนิยอม ทางมหาวทิยาลยัจะแจง้เหตุผล

ของการใช้ข้อมูลดงักล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจากการไม่ได้ขอ้มูลดงักล่าว เพื่อให้นักศกึษา

สามารถพจิารณาถงึเหตุผลความจาํเป็นได ้ 
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ในบางสถานการณ์ มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาที่

เกี่ยวข้องกบั ข้อมูลการพิสูจน์ความผดิทางกฎหมาย ข้อมูลดงักล่าวจะมกีารควบคุมการเข้าถึงและ

แบ่งปันอย่างระมดัระวงั ในกรณีทีท่างมหาวทิยาลยัมหดิลจะต้องมกีารใชข้อ้มลูเพื่อจุดประสงคด์งักล่าว 

ทางมหาวทิยาลยัจะแจง้ใหน้กัศกึษาทราบเป็นการส่วนตวัเกีย่วกบัการตอ้งใชข้อ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลได้รบัและส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง 

มหาวทิยาลยัไดท้ํางานรว่มกบับุคคลหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ขอ้มลูและสารสนเทศบางส่วนทีม่กีารระบุ

ต่อไปน้ีอาจมกีารจดัเก็บในบางกรณีหรอืบางสถานการณ์ และอาจไม่จดัเก็บกบันักศึกษาทุกคน ตวัอย่าง

หน่วยงานทีม่หาวทิยาลยัไดท้าํงานดว้ยไดแ้ก่  

• หน่วยงานให้ทุนการศึกษาหรอืหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ เช่น 

กยศ หรือ หน่วยงานจากภายนอก เช่น บริษัทหรือสมาคมต่างๆ ทัง้น้ีนักศึกษาเป็นผู้สมัคร

ทุนการศกึษา โดยทางมหาวทิยาลยัอาจดําเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรบัและส่งขอ้มูลส่วน

บุคคลของนกัศกึษา 

• ทปอ ทางมหาวทิยาลยัมหดิลอาจได้ขอ้มูลส่วนบุคคลนักศกึษา รวมทัง้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการเรยีน

และผลสอบของนักศกึษา ผ่านกระบวนการรบัสมคัร เช่น TCAS และต้องมกีารส่งขอ้มูลส่วนบุคคล

ของนกัศกึษาไปยงั ทปอ ในกรณีทีน่กัศกึษาผ่านการคดัเลอืก ซึง่ทางมหาวทิยาลยัจะทําการแจง้การ

ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลให้นักศกึษาทราบระหว่างกระบวนการรบัสมคัร หรอืผ่านกระบวนการสมคัร

เขา้มาเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล  

• มหาวทิยาลยัมหดิลจําเป็นต้องปฏบิตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินการของสถาบนัการ

อุดมศกึษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศกึษาในการส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของนักศกึษาให้กบักระทรวงการ

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตามทีก่ําหนด 

• มหาวทิยาลยัมหดิลอาจมคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบหลกัฐานการศกึษาก่อนหน้าของนักศกึษา 

หรอืหลกัฐานการทํางานของนักศึกษา หรอืเอกสาร Recommendation ของนักศึกษา ที่ใช้ในการ

สมคัรเขา้ศกึษา ซึง่จาํเป็นตอ้งมกีารส่งและรบัขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษากบัหน่วยงานดงักล่าว 

• มหาวทิยาลยัมหดิลทาํงานรว่มกบัสถาบนัการเงนิ อาท ิSCB ซึง่จาํเป็นตอ้งมกีารส่งขอ้มลูส่วนบุคคล

เพื่อใช้ทําบตัรนักศกึษา การทําธุรกรรมทางการเงนิซึ่งอาจมกีารส่งมอบขอ้มูลส่วนบุคคลนักศกึษา

และส่งกลบัเพื่อยนืยนัสถานะการทําธุรกรรม การใช้ We Mahidol ซึ่งจําเป็นต้องมกีารส่งและรบั

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา รวมถึงการทํา Promotion ต่างๆ อาจมกีารส่งและรบัข้อมูลส่วน

บุคคลของนกัศกึษาซึง่ตอ้งผ่านการยนิยอมของนกัศกึษา  
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• มหาวทิยาลยัมหดิลอาจมกีารพฒันาทกัษะและสอบประมวลผลนักศกึษารว่มกบัหน่วยงานภายนอก 

หรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก หรอืหน่วยงานที่ให้ทุนในการพฒันาทกัษะนักศกึษา ซึ่งจะดําเนินการ

ผ่านการทําสญัญาในการเข้าร่วมของนักศึกษา และมหาวทิยาลยัมหิดลอาจต้องมกีารรบัและส่ง

ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษากบัหน่วยงานหรอืผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกที่ให้การพฒันาทกัษะและ

สอบประมวลผล หรอืใหทุ้นรว่มในการดาํเนินการดงักล่าว 

• สาํหรบัการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัอาจมกีารเชญิอาจารยพ์เิศษในการช่วยสอน ซึง่จาํเป็นตอ้งมี

การการส่งและรบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศกึษาสําหรบัใช้ในการพฒันาการเรยีนรูแ้ละประมวลผล

การศกึษา 

• หน่วยงานที่นักศึกษาสมัครเข้าทํางาน ฝึกอบรม หรอืศึกษาดูงาน โดยทางมหาวิทยาลัยอาจ

ดาํเนินการเป็นผูป้ระสานงาน ในการรบัและส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษาตามทีน่กัศกึษารอ้งขอ 

• ในบางกรณีที่นักศึกษาอาจต้องไปเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วจิยั หรอืศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ระหว่างทีเ่ป็นนักศกึษา ซึ่งจะดําเนินการผ่านการทําสญัญาก่อน โดยทางมหาวทิยาลยัจําเป็นต้องมี

การดําเนินการในการรบัและส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศึกษากบัสถานทูตหรอืต่างประเทศ โดย

รายละเอยีดเพิม่เตมิแสดงในหวัขอ้ การส่งหรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

• สาํหรบัการใหบ้รกิารทางสุขภาพจติ ในกรณีทีน่ักศกึษาใหก้ารยนิยอม มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการใน

การรบัและส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถรบับรกิารได ้

• มหาวทิยาลยัมกีารดําเนินการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนักศกึษาผ่านระบบออนไลน์ ทัง้น้ีต้อง

มกีารรบัและส่งขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศกึษาเพื่อตดิตามกระบวนการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ของนกัศกึษา 

• เพื่อคุ้มครองสทิธขิ ัน้พื้นฐาน มหาวทิยาลยัมกีารประสานงานกบับรษิัทประกนัภยัฯ เพื่อคุ้มครอง

อุบตัเิหตุและประกนัสุขภาพของนักศกึษา จงึจาํเป็นต้องมกีารประสานกบับรษิทัประกนัภยั ในการ

รบัและส่งขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษาเพื่อใชใ้นการคุม้ครองสทิธ ิ 

• ในบางกรณี มหาวทิยาลยัมหดิลอาจจาํเป็นต้องมกีารส่งขอ้มูลส่วนบุคคลให้กบัส่วนราชการตามที่

กฎหมายกําหนด เช่น ขอ้มลูพสิจูน์ความผดิว่าดว้ยธุรกรรมทางคอมพวิเตอร ์

• สภาวชิาชพีหรอืองคก์ารควบคุมการประกอบวชิาชพี เช่น แพทยสภา ทนัตแพทยสภา สภาเทคนิค

การแพทย ์สภากายภาพบาํบดั สตัวแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวศิวกร  

ทัง้น้ี มหาวิทยาลยัมหดิลจะดําเนินการจดัทําข้อตกลงหรอืสญัญาการเก็บรกัษาข้อมูลร่วมกบับุคคลหรอื

หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ในรปูแบบทีเ่หมาะสม เช่น Non-disclosure Agreement: NDA 
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วตัถปุระสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยภาพรวม มหาวทิยาลยัมหดิลใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลของนักศกึษาตาม

ตารางทีร่ะบุต่อไปน้ี รวมถงึฐานกฎหมายทีม่หาวทิยาลยัใชใ้นการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล 

วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

๑. การดาํเนินการในการสมคัรเข้า

มาเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวทิยาลยัใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของ

นกัศกึษาในการ 

• สมคัรเขา้มาเป็นนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัมหดิล  

• ประสานงานกบัส่วนงานและ

หลกัสตูร 

• สื่อสารกบันกัศกึษาเกี่ยวกบั

กระบวนการสมคัรเขา้เป็นนักศกึษา  

• ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคลของ

นกัศกึษาจากกระบวนการรบัสมคัร 

(อา้งองิ ประกาศความเป็นส่วนตวั

ดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูส้นใจเขา้

ศกึษา) 

• รายงานสรปุใหก้บั TCAS และ

กระทรวง อว.   

 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบันักศกึษา 

เมือ่นกัศกึษาสมคัรเขา้มาเป็น

นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูสว่น

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดาํเนินการของสถาบนัการ

อุดมศกึษา ตาม พ.ร.บ. การ

อุดมศกึษา 

• วางแผนสิง่อํานวยความสะดวก

เพิม่เตมิ เช่น ศาสนา  

• การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี

ความละเอยีดอ่อน 

 

ประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั เพื่อ

คุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและ

ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูส่วน
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

• จดัวางแผนการบรกิารพกิาร 

• ขอ้มลูเกีย่วขอ้งกบัสุขภาพ เช่น 

การแพย้า ขอ้มลูทีต่อ้งจดัเกบ็เพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

บุคคล  

การใช้ฐานความยินยอมโดยชดั

แจ้ง (Explicit Consent) เช่น 

ขอ้มลูศาสนา ประวตัอิาชญากรรม 

๒. การส่งมอบและจดัการด้าน

การศึกษา 

ทางมหาวทิยาลยัใชข้อ้มลูส่วนบุคคล

ของนกัศกึษาในการ 

• อํานวยความสะดวกดา้นการศกึษา 

• บนัทกึรายละเอยีดของการศกึษา

เช่น หลกัสตูร ชัน้ปี 

• บนัทกึภาพหรอืเสยีงระหว่างทีม่กีาร

จดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 

• สรปุผลสมัฤทธิท์างการศกึษา เช่น 

เกรด ผลสอบ 

• การฝึกอบรม ศกึษาดงูาน หรอืการ

ฝึกงาน 

• การสื่อสารกบันกัศกึษาทัง้รปูแบบ

ทางการและไมท่างการ เช่น email 

SMS ผ่าน WeMahidol และอื่นๆ 

 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบันักศกึษา 

เมือ่นกัศกึษาสมคัรเขา้มาเป็น

นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล และ

ในบางกรณมีกีารทาํสญัญาระหว่าง

การทํากจิกรรมต่าง ๆ 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

ในบางกรณอีาจมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูส่วน

บุคคลทีอ่่อนไหว และขอ้มลูการพสิูจน์

ความผดิทางกฎหมาย 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี

ความละเอยีดอ่อน 

 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทํา

ความผดิต่างๆ เช่น กรณทีีอ่ยูใ่น

ระหว่างการตดัสนิของศาล 

๓. บริหารจดัการทรพัยากรและ

เสริมสร้างประสบการณ์ให้กบั
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

นักศึกษา  

มหาวทิยาลยัมหดิลเกบ็รวบรวม ใช ้

และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของ

นกัศกึษา เช่น 

• จดัการทรพัยากร เช่น การเขา้ถงึ

และใชร้ะบบสารสนเทศ Email 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์หอสมดุ 

คอมพวิเตอร ์หอพกันกัศกึษา  

• สนบัสนุนการจดักจิกรรมและพฒันา

ทกัษะของนกัศกึษา เพื่อใหเ้ป็น

บณัฑติทีพ่งึประสงค ์

• ดาํเนินการดา้นสวสัดกิารและ

ประกนัของนกัศกึษา 

• ดาํเนินการดา้นการประกนัคุณภาพ

การศกึษา 

• การตดิตามเชงิกฎหมาย เช่น การ

เกบ็ Log ในการใชบ้รกิาร Internet 

• ดาํเนินการดา้นความปลอดภยั เช่น 

CCTV  

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบันักศกึษา 

เมือ่นกัศกึษาสมคัรเขา้มาเป็น

นกัศกึษามหาวทิยาลยัมหดิล และ

ในบางกรณมีกีารทาํสญัญาระหว่าง

การทํากจิกรรมต่างๆ 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั พ.ร.บ. 

ธุรกรรมทางคอมพวิเตอร ์

• จดัเตรยีมสิง่อํานวยความสะดวก

เพิม่เตมิ เพือ่ใหเ้กดิความเท่าเทยีม 

เช่น ความพกิาร 

• บรกิารดา้นสุขภาพจติ 

• การเขา้ถงึและใชท้รพัยากรโดยใช้

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี

ความละเอยีดอ่อน 

 

ประโยชน์สาธารณะท่ีสาํคญั เพื่อ

คุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและ

ประโยชน์ของเจา้ของขอ้มลูส่วน

บุคคล รวมทัง้กฎหมายควบคุม

อาคาร 
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

ขอ้มลูชวีภาพ เช่น ใบหน้า 

ลายน้ิวมอื  

การใช้ฐานความยินยอมโดยชดั

แจ้ง (Explicit Consent) เช่น การ

เขา้ถงึและใชท้รพัยากรโดยใชข้อ้มลู

ชวีภาพ ขอ้มลูความพกิาร 

๔. การรายงานผลการดาํเนินการ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ขอ้มลูการศกึษาตาม Field และ

ช่วงเวลาทีท่ีก่ําหนดทัง้หมดใหก้บั

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม  

 

 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดาํเนินการของสถาบนัการ

อุดมศกึษา ตาม พ.ร.บ. การ

อุดมศกึษา 

ขอ้มลูความพกิาร ตาม Field และ

ช่วงเวลาทีท่ีก่ําหนดทัง้หมดใหก้บั

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี

ความละเอยีดอ่อน 

 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

มหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ดาํเนินการของสถาบนัการ

อุดมศกึษา ตาม พ.ร.บ. การ

อุดมศกึษา 

การใชฐ้านความยนิยอมโดยชดัแจง้ 

(Explicit Consent)  

๕. การบริหารจดัการด้าน

ค่าธรรมเนียมและการให้ทุน 

มหาวทิยาลยัเกบ็รวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของนกัศกึษา

ในการ 

• จดัการค่าธรรมเนียมการศกึษา 

• จดัการทุนการศกึษา 

 

 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบันักศกึษา 

เมือ่นกัศกึษาสมคัรหรอืไดร้บั

ทุนการศกึษา 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การใหทุ้นการศกึษา ในบางกรณี

จาํเป็นตอ้งมกีารใหข้อ้มลู เช่น ความ

พกิาร ประกอบการพจิารณา 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี

ความละเอยีดอ่อน 

 

การปฏิบติัตามสญัญา 

มหาวทิยาลยัทาํสญัญากบันักศกึษา 

เมือ่นกัศกึษาสมคัรหรอืไดร้บั

ทุนการศกึษา 

๖. การโอนย้ายฐานข้อมูลนักศึกษา

ไปยงัฐานข้อมลูศิษยเ์ก่า 

ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษาจะถูกทํา

การโอนยา้ยขอ้มลูของนกัศกึษาเมือ่

สาํเรจ็การศกึษา หรอืเมือ่เปลีย่น

สถานะจากนกัศกึษาปัจจุบนั โดย

สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก

หวัขอ้ ระยะเวลาการเกบ็รกัษา และ 

ประกาศความเป็นส่วนตวัดา้นขอ้มลู

ส่วนบุคคลของศษิยเ์ก่า ทัง้น้ี

มหาวทิยาลยัจะเกบ็รวบรวม ใช ้และ

เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลสาํหรบั 

• ใชใ้นการยนืยนัหลกัฐานดา้น

การศกึษา 

• ใชใ้นการตดิต่อประสานงาน 

 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภารกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

๗. เพ่ือการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร 

ส่วนงาน มหาวิทยาลยั 

ทางมหาวทิยาลยัมหดิลจาํเป็นตอ้งเกบ็

 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดย
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของนกัศกึษา ซึง่อาจเกีย่วขอ้ง

กบัภาพ เสยีง และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา เพื่อ

ใชใ้นการประชาสมัพนัธม์หาวทิยาลยั 

ส่วนงาน หลกัสตูร หรอืกจิกรรมทีเ่ขา้

รว่มต่างๆ  

 ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

๘. การวิเคราะหแ์ละวิจยัเชิงสถาบนั 

ทางมหาวทิยาลยัมหดิลจาํเป็นตอ้งเกบ็

รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บุคคลของนกัศกึษา เพื่อทาํการ

วเิคราะหเ์ชงิสถติปิระกนัคุณภาพ และ

วจิยัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพและ

กระบวนการ 

 

ขอ้มลูส่วนบุคคลทัง้หมด 

 

เป็นการจาํเป็นเพ่ือประโยชน์โดย

ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate 

Interest) 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

ในบางกรณ ีมหาวทิยาลยัจาํเป็นตอ้ง

ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวาม

ละเอยีดอ่อนเพื่อทาํการวเิคราะหเ์ชงิ

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี

ความละเอยีดอ่อน 

 

เพ่ือการปฏิบติัหน้าท่ีในการ

ดาํเนินการภาระกิจเพ่ือประโยชน์

สาธารณะของผูค้วบคมุ 
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วตัถปุระสงค ์ ประเภทข้อมลูส่วน

บคุคล 

ฐานกฎหมายท่ีใช้ 

สถติปิระกนัคุณภาพ และวจิยัเพื่อ

ปรบัปรงุคุณภาพและกระบวนการ 

ทัง้น้ีทางมหาวทิยาลยัจะดําเนินการ

เพื่อไมส่ามารถระบุตวัตนไดก่้อนนํา

ขอ้มลูดงักล่าวมาทําการวเิคราะห ์

มหาวทิยาลยัดาํเนินการขอ้มลูส่วน

บุคคลบนฐานการปฏบิตัหิน้าทีใ่น

การดําเนินการภาระกจิเพื่อ

ประโยชน์ (Public Task) ที่

เชื่อมโยงกบัวตัถุประสงคต์าม

มาตรา ๗ และหน้าทีต่ามมาตรา ๘ 

ของ พ.ร.บ. มหาวทิยาลยัมหดิล 

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

ทางมหาวทิยาลยัมหดิลได้แสดง Email ของนักศกึษาผ่านทาง Directory ซึ่ง Directory มกีารแสดงให้กบั

ผูใ้ช ้Internet ซึง่เป็นการบรกิารขัน้พืน้ฐาน ถา้นักศกึษารูส้กึไม่สะดวกกบักรณีดงักล่าว สามารถเลอืกใช ้Opt 

outs จาก Directory โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการดาํเนินการ 

ในบางกรณี ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของนักศึกษาอาจจําเป็นต้องมกีารส่งออกไปยงัต่างประเทศ ทาง

มหาวทิยาลยัจะดําเนินการเพื่อให้เกดิความมัน่ใจว่าขอ้มูลของนักศกึษาจะมกีารส่งผ่านหรอืโอนยา้ยขอ้มูล

ส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ประเทศที่ต้องมกีารรบั

โอนยา้ยมกีารโอนยา้ยขอ้มลูสว่นบุคคลไมด่พีอหรอืไมส่อดคลอ้งตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ

ประเทศ มหาวทิยาลยัจะทําขอ้ตกลงกบันักศกึษาเพื่อขอส่งหรอืโอนขอ้มลูไปต่างประเทศตามวตัถุประสงคท์ี่

กําหนดเท่านัน้ เช่น การจดัทาํขอ้ตกลงกบันกัศกึษาในกรณทีีเ่ป็นนกัศกึษาแลกเปลีย่นในต่างประเทศ 

หลกัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลจะทําตามประกาศ

มหาวทิยาลยัมหดิล เรื่องนโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยจะสอดคลอ้งกบัหลกัการคุม้ครองขอ้มลูส่วน

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มคีวามโปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได ้(Lawfulness, Fairness and Transparency) 
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(๒) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่

มหาวทิยาลยักําหนด และไม่นําไปใช้หรอืเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวตัถุประสงค์ของการเก็บ

รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูนัน้ (Purpose Limitation) 

(๓) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพยีงพอ เกี่ยวขอ้ง และเท่าที่จําเป็น

ตามวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Minimization) 

(๔) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีถู่กตอ้งและดาํเนินการใหข้อ้มลูเป็นปัจจุบนั

ในกรณทีีจ่าํเป็น (Accuracy) 

(๕) เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็น (Storage 

Limitation) 

(๖) เป็นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่มีาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ

ขอ้มลูทีเ่หมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเกบ็รกัษา 

ทางมหาวทิยาลยัมหดิลจะทาํการเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลของนักศกึษา ตามแผนระยะเวลาการเกบ็รกัษาขอ้มลู

ส่วนกลางของมหาวทิยาลยัมหดิล หลงัจากทีน่กัศกึษาออกจากมหาวทิยาลยัมหดิลหรอืสาํเรจ็การศกึษา ทาง

มหาวทิยาลยัมหิดลจําเป็นต้องทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของนักศึกษาแบบถาวรเพื่อทําการ

วเิคราะหเ์ชงิสถติแิละวจิยัเพื่อปรบัปรุงคุณภาพและกระบวนการ และเพื่อใชย้นืยนัการสําเรจ็การศกึษาและ

ระยะเวลาทีท่าํการศกึษา 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใชส้ทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถงึช่องทาง

และการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคลมดีงัต่อไปน้ี 

(๑) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ ในความคุ้มครองของ

มหาวทิยาลยั หรอืขอใหเ้ปิดเผยถงึการไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีต่นไม่ไดร้บัความยนิยอม (Right 

of Access) สําหรบัช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้

สทิธใิหด้หูวัขอ้ “วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา” 

(๒) สทิธขิอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตนจากมหาวทิยาลยั ในกรณีที่มหาวทิยาลยัได้ทําให้ขอ้มูล

ส่วนบุคคลนัน้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรอืใช้งานโดยทัว่ไปได้ด้วยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่

ทํางานไดโ้ดยอตัโนมตัแิละสามารถใชห้รอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้้วยวธิกีารอตัโนมตั ิรวมทัง้

สทิธขิอให้มหาวทิยาลยัส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลในรปูแบบดงักล่าวไปยงัผู้ควบคุมขอ้มูลส่วน
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บุคคลอื่นเมื่อสามารถทําไดด้้วยวธิกีารอตัโนมตั ิและสทิธขิอรบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่มหาวทิยาลยัส่ง

หรอืโอนขอ้มลูส่วนบุคคลในรปูแบบดงักล่าวไปยงั   ผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เวน้แต่

โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ (Right to Data Portability) ทัง้น้ีนักศกึษาสามารถใช้สทิธิ

ในการส่งหรอืโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยงัองค์กรอื่นได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมที่

มหาวทิยาลยัใหช่้องทางและการอํานวยความสะดวกแก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการแจง้สทิธใิหดู้

ทีห่วัขอ้ “วธิกีารขอส่งหรอืโอนขอ้มลูสว่นบุคคลของนกัศกึษาไปยงัผูค้วบคุมขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น” 

(๓) สทิธคิดัค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object) 

สําหรบัช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสทิธใิห้ดู

หวัขอ้ “วธิกีารขอการคดัคา้นการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัศกึษา” 

(๔) สิทธิขอให้มหาวิทยาลยัดําเนินการลบหรอืทําลาย หรอืทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่

สามารถระบุตวับุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) สําหรบัช่องทางและการอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการแจง้สทิธใิหด้หูวัขอ้ “วธิกีารขอใหข้อ้มลูส่วนบุคคล

ของนกัศกึษาไมส่ามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของได”้ 

สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

ตัวอย่างการใช้สิทธิเช่น กรณีที่พบข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักศกึษา หรอืกรณีที่ทางมหาวทิยาลยัไม่มคีวามจาํเป็นต้องใชข้อ้มลูส่วนบุคคลของนักศกึษาเพื่อ

บรรลุวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลู สําหรบัช่องทางและการอํานวยความ

สะดวกใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลในการแจง้สทิธใิห้ดําเนินการผ่าน ระบบแจง้เหตุละเมดิขอ้มูล

ส่วนบุคคล  

(๕) สทิธริ้องขอให้มหาวทิยาลยัดําเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่

ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) สําหรบัช่องทางและการอํานวยความสะดวก

ให้แก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในการแจง้สทิธใิห้ดูหวัขอ้ “การทําให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็น

ปัจจบุนั สมบรูณ์ และไมก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ” 

ทัง้น้ี ตามกฎหมายบญัญตั ิและมหาวทิยาลยัอาจปฏเิสธการใช้สทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูล

ส่วนบุคคลหรอืผูม้อีํานาจกระทาํแทนไดห้ากไม่ขดัต่อกฎหมาย  

การทาํให้ข้อมูลส่วนบุคคลถกูต้อง เป็นปัจจบุนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด 

ตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ทางมหาวทิยาลยัจาํเป็นต้องมกีระบวนการทีท่าํใหเ้กดิความมัน่ใจว่า

ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่กีารเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่
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ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ ในกรณีทีน่ักศกึษาพบขอ้มลูส่วนบุคคลของนักศกึษาไม่ถูกต้อง โปรดแจง้บุคลากร

ดา้นการศกึษาเพื่อดําเนินการแจง้ผ่าน ระบบแจง้เหตุละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคล พรอ้มระบุแหล่งทีม่าของความ

ไม่สอดคลอ้งดงักล่าว เพื่อให้ทางมหาวทิยาลยัสามารถเปลี่ยนขอ้มลูส่วนบุคคลของนักศกึษาให้ถูกต้องและ

เป็นปัจจบุนั 

ทัง้น้ี หากนักศกึษาต้องการปรบัปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกบักรณีการละเมดิขอ้มูล

ส่วนบุคคล เช่น ต้องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ที่อยู่ เป็นต้น สามารถดําเนินการตามกระบวนการที่

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดไวไ้ดต้ามปกต ิ

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา 

จากที่ระบุขา้งตนั นักศึกษามสีทิธขิอเขา้ถึงและขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกบัตนซึ่งอยู่ในความ

คุ้มครองของมหาวทิยาลยั หรอืขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รบัความยนิยอม 

มหาวทิยาลยัไดจ้ดัช่องทางใหน้ักศกึษาแจง้บุคลากรดา้นการศกึษาเพื่อดําเนินการผ่าน ระบบแจง้เหตุละเมดิ

ขอ้มลูส่วนบุคคล 

ทัง้น้ีผู้ยื่นคําร้องต้องแจ้งช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัจะทําการพจิารณาการขอใช้สทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้มอีํานาจ

กระทําแทน โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธถ้าการปฏิบัติน้ีไม่สอดคล้องตามฐานทางกฎหมายในการ

ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวทิยาลยัจะทําการตดิต่อกลบัไป

ยงัผู้ขอสิทธ ิพร้อมทัง้แจ้งระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งในบางกรณีอาจจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินการ  

วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยงัผู้ควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่ต้องการขอส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศกึษาไปยงัองค์กรอื่น ให้นักศกึษาทําคํารอ้งไปยงั

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นการศกึษาเพื่อยืน่คาํรอ้ง นอกจากน้ีทางมหาวทิยาลยัไดม้กีารจดัเตรยีมระบบส่วน

หน่ึงสําหรบัอํานวยความสะดวกสําหรบันักศกึษาในการขอส่งหรอืโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศกึษาไปยงั

องคก์รอื่น อาท ิDigital Transcript  
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วิธีการขอการคดัค้านการเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักศึกษา 

มหาวทิยาลยัสามารถจดัเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เท่าทีจ่ําเป็นภายใต้วตัถุประสงคอ์นั

ชอบดว้ยกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ในกรณทีีม่หาวทิยาลยัใช้

ฐานความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล นักศกึษาจะไดร้บัทราบเหตุผลในการ

จดัเก็บขอ้มลูดงักล่าวและนักศกึษาสามารถเลอืกการคดัค้านเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงักล่าวไดโ้ดยไม่กระทบต่อการบรกิารหรอืการดาํเนินการหลกัดงักล่าว นอกจากน้ีในกรณีทีน่ักศกึษาไดใ้ห้

ความยนิยอมในการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลแลว้ นักศกึษามสีทิธยิกเลกิความยนิยอม

ดงักล่าว ซึ่งการยกเลิกจะต้องไม่มีผลกระทบต่อฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(Lawful Basis for Processing Data) ทัง้น้ีในกรณีทีก่ารขอความยนิยอมทําผ่านระบบ การขอยกเลกิความ

ยนิยอมดงักล่าวสามารถทําไดผ้่านระบบที่เขา้ใช้งานเช่นกนั แต่ในกรณีที่นักศกึษาได้ให้ความยนิยอมผ่าน

เอกสาร กระบวนการขอยกเลกิความยนิยอมตอ้งทาํผ่านหน่วยงานทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมดงักล่าว 

แต่ถ้าพบว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

มหาวทิยาลยัได้จดัช่องทางในการติดต่อ โดยให้นักศึกษาแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อดําเนินการผ่าน 

ระบบแจง้เหตุละเมดิขอ้มลูส่วนบุคคล 

ทัง้น้ีผู้ยื่นคําร้องต้องแจ้งเหตุการณ์ที่ต้องการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล และเหตุผลของการตรวจสอบ 

มหาวทิยาลยัจะทําการพจิารณาการขอใช้สทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลหรอืผู้มอีํานาจ

กระทาํแทน และมหาวทิยาลยัจะทาํการตดิต่อกลบัไปยงัผูข้อสทิธ ิ 

วิธีการขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่สามารถระบุตัวบุคคลท่ีเป็น

เจ้าของได้ 

มหาวทิยาลยัสามารถจดัเก็บรวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล เท่าทีจ่ําเป็นภายใต้วตัถุประสงคอ์นั

ชอบด้วยกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กรณีที่นักศกึษามคีวาม

ต้องการใชส้ทิธขิอใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของนักศกึษาไม่สามารถระบุตวับุคคลทีเ่ป็นเจา้ของได ้โดยไม่กระทบ

ต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยขอ้มูล ทางมหาวทิยาลยัได้จดัช่องทางการ

ตดิต่อประสานงาน โดยใหน้ักศกึษาแจง้ผ่านบุคลากรดา้นการศกึษาเพื่อดาํเนินการผ่าน ระบบแจง้เหตุละเมดิ

ขอ้มลูส่วนบุคคล 
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ทัง้น้ีผู้ยื่นคํารอ้งต้องแจง้เหตุผลของการขอให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของนักศกึษาไม่สามารถระบุตวับุคคลที่เป็น

เจา้ของ มหาวทิยาลยัจะทําการพจิารณาการขอใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งต้นของเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลหรอืผู้มี

อํานาจกระทาํแทน และมหาวทิยาลยัจะทาํการตดิต่อกลบัไปยงัผูข้อสทิธ ิ 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศความเป็นส่วนตวัด้านข้อมูลส่วนบคุคล และการ

ติดต่อประสานงาน 

ในกรณทีีน่ักศกึษามขีอ้สงสยัหรอืคําถามเกี่ยวกบัขอ้มลูความเป็นส่วนตวัของนักศกึษา และในประกาศความ

เป็ นส่ วนตัวด้ านข้อมู ลส่ วน บุ คคลไม่ ได้ ระบุ ไว้  ส ามารถ ศึกษ าเพิ่ ม เติม ได้บ นห น้ า Website 

https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นส่วนตัว และประกาศ

มหาวทิยาลยัมหดิล เรือ่งนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เตมิ สามารถประสานงานได้ผ่านเจา้หน้าที่คุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของมหาวทิยาลยั (Data Protection Officer: DPO) หรอืประสานงานผ่านทาง  

E-mail:  privacy@mahidol.ac.th   

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