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ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมันที
่ จ่ ะป้ องกันและเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของนักศึกษา โดยประกาศความเป็ น
ส่ว นตัว ด้านข้อ มูล นัก ศึก ษานี้ มสี ่ว นเกี่ยวข้อ งกับ ประกาศความเป็ นส่ วนตัวด้านข้อมูลผู้ส นใจเข้าศึก ษา
ระหว่างทีม่ กี ารรับสมัครนักศึกษา ซึง่ มีการระบุรายละเอียดเพิม่ เติมวิธกี ารทีท่ างมหาวิทยาลัยมหิดลโอนย้าย
ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของนั ก ศึก ษาจากสถานะการรับสมัค รไปยังสถานะนัก ศึก ษา มหาวิท ยาลัยมหิด ล และ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลศิษย์เก่า ซึ่งมีการระบุรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการโอนย้าย
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเมือ่ สําเร็จการศึกษา
ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้กบั ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รบั จากนักศึกษาโดยตรง และ
ข้อมูลส่วนบุ คคลที่ได้รบั จากบุ คคลหรือหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ งซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องแจ้งให้นักศึกษา
รับทราบภายใน ๓๐ วัน โปรดอ่ านและทําความเข้าใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดําเนิ นการเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
เนื้อหาในประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคลนี้ นักศึกษาอาจได้รบั ข้อมูลหรือสารสนเทศเพิม่ เติม
เกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเมือ่ นักศึกษาลงทะเบียน หรือใช้บริการต่างๆ รวมถึงสิง่ อํานวย
ความสะดวกทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลได้ให้บริการ นอกจากนี้นกั ศึกษาอาจได้รบั คําขอให้นกั ศึกษาให้คาํ ยินยอม
กับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาในบางประเด็น ในกรณีดงั กล่าว
นักศึกษามีสทิ ธิในการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยจะไม่กระทบต่อการให้บริการหลัก
ต่างๆ ต่อนักศึกษา
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยมหิดล
มี ก า ร แ จ้ ง ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม เป็ 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 เป็ นต้น
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ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
“ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล” หมายถึง ข้อ มูล ที่เกี่ยวข้อ งกับ บุ ค คลซึ่งทํ าให้ส ามารถระบุต ัว ต้น บุ ค คลนัน้ ได้ ไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของนักศึกษา หรืออาจรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศอื่นๆ เช่น วัน
เดือนปี เกิด สัญชาติ เพศ ทีอ่ าจรวมกันแล้วสามารถระบุถงึ นักศึกษาได้ ข้อมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มกระดาษ

ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเป็ นผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(Data Controller) ซึ่งมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี้ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมี หน้าที่แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางทีม่ หาวิทยาลัยใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใช้พ้นื ฐานกฎหมายหรือข้อบังคับ
อะไร ทําไมถึงต้องจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลให้ใคร รวมถึงแจ้งสิทธิให้กบั
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ
ทางมหาวิท ยาลัย มหิด ลอาจมีก ารจัด เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลดัง ต่ อ ไปนี้ ระหว่ า งที่ ม ีก ารสมัค รเข้า
มหาวิทยาลัยมหิดล และเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนเพื่อเป็ นนักศึกษา และระหว่างที่เป็ นมีก าร
ดําเนินการระหว่างทีเ่ ป็ นนักศึกษา ทัง้ นี้ขอ้ มูลและสารสนเทศทีม่ กี ารระบุต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะจัดเก็บกับ
นักศึกษาทุนคน แต่มบี างประเภทอาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จดั เก็บ
กับนักศึกษาทุกคน
ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารจัดเก็บ ได้แก่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจําตัวตัวประชาชน หรือ Passport
เพศ
สัญชาติ
ประเทศ
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน ทีอ่ ยู่ทส่ี ามารถติดต่อได้ Email โทรศัพท์ ตําแหน่งพิกดั ทางภูมศิ าสตร์
คุณสมบัตกิ ารศึกษาแรกเข้า เช่น ระดับการศึกษา วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด สถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา เกรด ผลการสอบ
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รายวิชา หนังสือรับรอง
ศาสนา*
ข้อมูลเกีย่ วข้องกับสุขภาพ* เช่น กรุ๊ปเลือด การแพ้ยา รวมทัง้ ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของ
โรค เช่น COVID-19 ซึง่ จะมีการจัดเก็บในสถานการณ์เฉพาะ
ข้อมูลความพิการ*
สถานะนักศึกษา เช่น การรับเข้าศึกษา การลาพักการศึกษา การหมดสภาพ
ข้อมูลครอบครัว เช่น จํานวนพีน่ ้อง บุตรคนที่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ชื่อผูป้ กครอง สถานทีท่ าํ งาน ช่วงเงินเดือน
ภาพถ่ายของนักศึกษา
ข้อมูลการลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ทักษะและความชํานาญทางภาษาอังกฤษ สารสนเทศ และอื่นๆ
ความเชีย่ วชาญ
ข้อมูลประสบการณ์ทาํ งานก่อนเข้าศึกษาและระหว่างทีท่ าํ การศึกษา
ข้อมูลเกีย่ วกับประวัตกิ ารศึกษา หลักสูตรทีท่ าํ การศึกษาและลงทะเบียน เช่น หลักสูตรทีเ่ รียน ส่วนงาน รายวิชาที่
ลงทะเบียน รางวัลทีไ่ ด้รบั ข้อมูลอาจารย์ทป่ี รึกษา
ข้อมูลการวัดและประเมินผลการศึกษา เช่น เกรดและคะแนนสอบ ผลงานและรายงาน
ข้อมูลการลงทะเบียนและการชําระเงิน
ข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะกับสถานะของนักศึกษาระหว่างทีท่ าํ การศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลทางวินยั ทีเ่ กีย่ วกับนักศึกษา*
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทางกฎหมาย เช่น การบันทึก Log การใช้งานทางด้านสารสนเทศ
ข้อมูลการร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับทางนักศึกษา*
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิสจู น์ความผิดตามกฎหมาย หรือการดําเนินคดี หรือการกระทําผิดตามกฎหมาย *
ในระหว่างทีเ่ ป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล อาจมีการอัดภาพและเสียงระหว่างทีม่ กี ารเรียนการสอนผ่านระบบ
Online ต่างๆ รวมถึงอาจมีการนําภาพและเสียงมาใช้ในการนําเสนอซํ้า
ภาพถ่ายและวีดโี อทีอ่ าจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างทีม่ กี ารจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม
ทางมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถ่ายหรือวีดโี อจากกล้อง CCTV เพื่อป้ องกันความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มกี ารระบุข้างต้นที่มกี ารระบุเครื่องหมาย * ไว้หลังข้อมูลส่วนบุ คคลดังกล่าว เป็ น
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลที่ม ีค วามละเอีย ดอ่ อ น มหาวิท ยาลัย จะมีก ารควบคุ ม การเข้าถึงและแบ่ งปั น อย่ าง
ระมัดระวังกับผู้ท่เี กี่ยวข้องเท่านัน้ รวมถึงกรณีท่ตี ้องให้ความยินยอม ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผล
ของการใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุ ผลของผลกระทบจากการไม่ได้ขอ้ มูลดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา
สามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็ นได้
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ในบางสถานการณ์ มหาวิท ยาลัย มหิด ลอาจจําเป็ น ต้ อ งมีก ารใช้ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึก ษาที่
เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลการพิสูจน์ ความผิด ทางกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวจะมีการควบคุมการเข้าถึงและ
แบ่งปั นอย่างระมัดระวัง ในกรณีทท่ี างมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีการใช้ขอ้ มูลเพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว
ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นกั ศึกษาทราบเป็ นการส่วนตัวเกีย่ วกับการต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สารสนเทศที่ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รบั และส่ งต่อให้บุคคลหรือหน่ วยงานอื่ นที่
เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยได้ทํางานร่วมกับบุคคลหรือหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนทีม่ กี ารระบุ
ต่อไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จดั เก็บกับนักศึกษาทุกคน ตัวอย่าง
หน่ วยงานทีม่ หาวิทยาลัยได้ทาํ งานด้วยได้แก่
• หน่ วยงานให้ทุนการศึก ษาหรือหน่ วยงานภายนอกที่ให้ทุนการศึกษาทัง้ ในและต่ างประเทศ เช่น
กยศ หรือ หน่ ว ยงานจากภายนอก เช่ น บริษั ท หรือ สมาคมต่ า งๆ ทัง้ นี้ นั ก ศึก ษาเป็ น ผู้ ส มัค ร
ทุนการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเป็ นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษา
• ทปอ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลอาจได้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนักศึกษา รวมทัง้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน
และผลสอบของนักศึกษา ผ่านกระบวนการรับสมัคร เช่น TCAS และต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
ของนักศึกษาไปยัง ทปอ ในกรณีทน่ี กั ศึกษาผ่านการคัดเลือก ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยจะทําการแจ้งการ
ได้รบั ข้อมูลส่วนบุคคลให้นักศึกษาทราบระหว่างกระบวนการรับสมัคร หรือผ่านกระบวนการสมัคร
เข้ามาเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของสถาบันการ
อุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้กบั กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ตามทีก่ ําหนด
• มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีความจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบหลักฐานการศึกษาก่อนหน้าของนักศึกษา
หรือหลักฐานการทํางานของนักศึกษา หรือเอกสาร Recommendation ของนักศึกษา ที่ใช้ในการ
สมัครเข้าศึกษา ซึง่ จําเป็ นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่ วยงานดังกล่าว
• มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานร่วมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB ซึง่ จําเป็ นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อใช้ทําบัตรนักศึกษา การทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษา
และส่ งกลับเพื่อยืนยันสถานะการทําธุ รกรรม การใช้ We Mahidol ซึ่งจําเป็ นต้องมีการส่งและรับ
ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของนัก ศึก ษา รวมถึงการทํา Promotion ต่ างๆ อาจมีก ารส่ ง และรับ ข้อ มูล ส่ ว น
บุคคลของนักศึกษาซึง่ ต้องผ่านการยินยอมของนักศึกษา
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• มหาวิทยาลัยมหิดลอาจมีการพัฒนาทักษะและสอบประมวลผลนักศึกษาร่วมกับหน่ วยงานภายนอก
หรือผู้ทรงคุณ วุฒภิ ายนอก หรือหน่ วยงานที่ให้ทุนในการพัฒนาทักษะนักศึกษา ซึ่งจะดําเนินการ
ผ่านการทําสัญ ญาในการเข้าร่วมของนักศึก ษา และมหาวิทยาลัยมหิด ลอาจต้องมีก ารรับและส่ ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษากับหน่ วยงานหรือผู้ทรงคุณ วุฒภิ ายนอกที่ให้การพัฒนาทักษะและ
สอบประมวลผล หรือให้ทุนร่วมในการดําเนินการดังกล่าว
• สําหรับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยอาจมีการเชิญอาจารย์พเิ ศษในการช่วยสอน ซึง่ จําเป็ นต้องมี
การการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาสําหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรูแ้ ละประมวลผล
การศึกษา
• หน่ ว ยงานที่นั ก ศึก ษาสมัค รเข้า ทํ า งาน ฝึ ก อบรม หรือ ศึก ษาดู ง าน โดยทางมหาวิท ยาลัย อาจ
ดําเนินการเป็ นผูป้ ระสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตามทีน่ กั ศึกษาร้องขอ
• ในบางกรณีท่นี ักศึกษาอาจต้องไปเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วิจยั หรือศึกษาดูงาน ณ ต่ างประเทศ
ระหว่างทีเ่ ป็ นนักศึกษา ซึ่งจะดําเนินการผ่านการทําสัญญาก่อน โดยทางมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องมี
การดําเนินการในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุ คคลของนักศึกษากับสถานทูตหรือต่ างประเทศ โดย
รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงในหัวข้อ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
• สําหรับการให้บริการทางสุขภาพจิต ในกรณีทน่ี ักศึกษาให้การยินยอม มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใน
การรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถรับบริการได้
• มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ทัง้ นี้ต้อง
มีการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
• เพื่อคุ้มครองสิทธิขนั ้ พื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุ้มครอง
อุบตั เิ หตุและประกันสุขภาพของนักศึกษา จึงจําเป็ นต้องมีการประสานกับบริษทั ประกันภัย ในการ
รับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อใช้ในการคุม้ ครองสิทธิ
• ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเป็ นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั ส่วนราชการตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น ข้อมูลพิสจู น์ความผิดว่าด้วยธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์
• สภาวิชาชีพหรือองค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเทคนิค
การแพทย์ สภากายภาพบําบัด สัตวแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาวิศวกร
ทัง้ นี้ มหาวิทยาลัยมหิด ลจะดําเนิ นการจัด ทําข้อตกลงหรือ สัญ ญาการเก็บรัก ษาข้อมูลร่วมกับบุ ค คลหรือ
หน่ วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องข้างต้นในรูปแบบทีเ่ หมาะสม เช่น Non-disclosure Agreement: NDA
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วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมหิดลใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาตาม
ตารางทีร่ ะบุต่อไปนี้ รวมถึงฐานกฎหมายทีม่ หาวิทยาลัยใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

๑. การดําเนิ นการในการสมัครเข้า
มาเป็ นนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
มหาวิทยาลัยใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษาในการ
• สมัครเข้ามาเป็ นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ประสานงานกับส่วนงานและ
หลักสูตร
• สื่อสารกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
• ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษาจากกระบวนการรับสมัคร
(อ้างอิง ประกาศความเป็ นส่วนตัว
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ นใจเข้า
ศึกษา)
• รายงานสรุปให้กบั TCAS และ
กระทรวง อว.

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
• วางแผนสิง่ อํานวยความสะดวก
ความละเอียดอ่อน
เพิม่ เติม เช่น ศาสนา
• การตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม
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ฐานกฎหมายที่ใช้

การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับนักศึกษา
เมือ่ นักศึกษาสมัครเข้ามาเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินการของสถาบันการ
อุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การ
อุดมศึกษา
ประโยชน์ สาธารณะที่สาํ คัญ เพื่อ
คุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

• จัดวางแผนการบริการพิการ
• ข้อมูลเกีย่ วข้องกับสุขภาพ เช่น
การแพ้ยา ข้อมูลทีต่ อ้ งจัดเก็บเพื่อ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค
๒. การส่งมอบและจัดการด้าน
การศึกษา
ทางมหาวิทยาลัยใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
ของนักศึกษาในการ
• อํานวยความสะดวกด้านการศึกษา
• บันทึกรายละเอียดของการศึกษา
เช่น หลักสูตร ชัน้ ปี
• บันทึกภาพหรือเสียงระหว่างทีม่ กี าร
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
• สรุปผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา เช่น
เกรด ผลสอบ
• การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการ
ฝึกงาน
• การสื่อสารกับนักศึกษาทัง้ รูปแบบ
ทางการและไม่ทางการ เช่น email
SMS ผ่าน WeMahidol และอื่นๆ
ในบางกรณีอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วน ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
บุคคลทีอ่ ่อนไหว และข้อมูลการพิสูจน์ ความละเอียดอ่อน
ความผิดทางกฎหมาย

๓. บริ หารจัดการทรัพยากรและ
เสริ มสร้างประสบการณ์ ให้กบั
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ฐานกฎหมายที่ใช้
บุคคล
การใช้ ฐานความยิ นยอมโดยชัด
แจ้ง (Explicit Consent) เช่น
ข้อมูลศาสนา ประวัตอิ าชญากรรม

การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับนักศึกษา
เมือ่ นักศึกษาสมัครเข้ามาเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ
ในบางกรณีมกี ารทําสัญญาระหว่าง
การทํากิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทํา
ความผิดต่างๆ เช่น กรณีทอ่ี ยูใ่ น
ระหว่างการตัดสินของศาล

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลเก็บรวบรวม ใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษา เช่น
• จัดการทรัพยากร เช่น การเข้าถึง
และใช้ระบบสารสนเทศ Email
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หอสมุด
คอมพิวเตอร์ หอพักนักศึกษา
• สนับสนุ นการจัดกิจกรรมและพัฒนา
ทักษะของนักศึกษา เพื่อให้เป็ น
บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
• ดําเนินการด้านสวัสดิการและ
ประกันของนักศึกษา
• ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
• การติดตามเชิงกฎหมาย เช่น การ
เก็บ Log ในการใช้บริการ Internet
• ดําเนินการด้านความปลอดภัย เช่น
CCTV

• จัดเตรียมสิง่ อํานวยความสะดวก
เพิม่ เติม เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียม
เช่น ความพิการ
• บริการด้านสุขภาพจิต
• การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรโดยใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความละเอียดอ่อน
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ฐานกฎหมายที่ใช้

การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับนักศึกษา
เมือ่ นักศึกษาสมัครเข้ามาเป็ น
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ
ในบางกรณีมกี ารทําสัญญาระหว่าง
การทํากิจกรรมต่างๆ
เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ พ.ร.บ.
ธุรกรรมทางคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ สาธารณะที่สาํ คัญ เพื่อ
คุม้ ครองสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานและ
ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทัง้ กฎหมายควบคุม
อาคาร

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

ฐานกฎหมายที่ใช้
การใช้ ฐานความยิ นยอมโดยชัด
แจ้ง (Explicit Consent) เช่น การ
เข้าถึงและใช้ทรัพยากรโดยใช้ขอ้ มูล
ชีวภาพ ข้อมูลความพิการ

ข้อมูลชีวภาพ เช่น ใบหน้า
ลายนิ้วมือ

๔. การรายงานผลการดําเนิ นการ
ตามที่ กฎหมายกําหนด
ข้อมูลการศึกษาตาม Field และ
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
ช่วงเวลาทีท่ ก่ี ําหนดทัง้ หมดให้กบั
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
ข้อมูลความพิการ ตาม Field และ
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ช่วงเวลาทีท่ ก่ี ําหนดทัง้ หมดให้กบั
ความละเอียดอ่อน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม

๕. การบริ หารจัดการด้าน
ค่าธรรมเนี ยมและการให้ ทุน
มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ และ
ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
ในการ
• จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา
• จัดการทุนการศึกษา
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การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินการของสถาบันการ
อุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การ
อุดมศึกษา
การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดําเนินการของสถาบันการ
อุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การ
อุดมศึกษา
การใช้ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง
(Explicit Consent)

การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับนักศึกษา
เมือ่ นักศึกษาสมัครหรือได้รบั
ทุนการศึกษา
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม

วัตถุประสงค์

การให้ทุนการศึกษา ในบางกรณี
จําเป็ นต้องมีการให้ขอ้ มูล เช่น ความ
พิการ ประกอบการพิจารณา

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความละเอียดอ่อน

๖. การโอนย้ายฐานข้อมูลนักศึกษา
ไปยังฐานข้อมูลศิ ษย์เก่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาจะถูกทํา ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
การโอนย้ายข้อมูลของนักศึกษาเมือ่
สําเร็จการศึกษา หรือเมือ่ เปลีย่ น
สถานะจากนักศึกษาปั จจุบนั โดย
สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้จาก
หัวข้อ ระยะเวลาการเก็บรักษา และ
ประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูล
ส่วนบุคคลของศิษย์เก่า ทัง้ นี้
มหาวิทยาลัยจะเก็บรวบรวม ใช้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับ
• ใช้ในการยืนยันหลักฐานด้าน
การศึกษา
• ใช้ในการติดต่อประสานงาน
๗. เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ส่วนงาน มหาวิ ทยาลัย
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็ นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
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ฐานกฎหมายที่ใช้
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
การปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
มหาวิทยาลัยทําสัญญากับนักศึกษา
เมือ่ นักศึกษาสมัครหรือได้รบั
ทุนการศึกษา

เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภารกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

ฐานกฎหมายที่ใช้

รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษา ซึง่ อาจเกีย่ วข้อง
กับภาพ เสียง และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา เพื่อ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ส่วนงาน หลักสูตร หรือกิจกรรมทีเ่ ข้า
ร่วมต่างๆ

ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

๘. การวิ เคราะห์และวิ จยั เชิ งสถาบัน
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจําเป็ นต้องเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ หมด
รวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของนักศึกษา เพื่อทําการ
วิเคราะห์เชิงสถิตปิ ระกันคุณภาพ และ
วิจยั เพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการ

เป็ นการจําเป็ นเพื่อประโยชน์ โดย
ชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ในการ
ดําเนิ นการภาระกิ จเพื่อประโยชน์
สาธารณะของผูค้ วบคุม

ในบางกรณี มหาวิทยาลัยจําเป็ นต้อง
ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีม่ คี วาม
ละเอียดอ่อนเพื่อทําการวิเคราะห์เชิง

ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ี
ความละเอียดอ่อน
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วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูลส่วน
บุคคล

สถิตปิ ระกันคุณภาพ และวิจยั เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ
ทัง้ นี้ทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
เพื่อไม่สามารถระบุตวั ตนได้ก่อนนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาทําการวิเคราะห์

ฐานกฎหมายที่ใช้
มหาวิทยาลัยดําเนินการข้อมูลส่วน
บุคคลบนฐานการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
การดําเนินการภาระกิจเพื่อ
ประโยชน์ (Public Task) ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา ๗ และหน้าทีต่ ามมาตรา ๘
ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้แสดง Email ของนักศึกษาผ่านทาง Directory ซึ่ง Directory มีการแสดงให้กบั
ผูใ้ ช้ Internet ซึง่ เป็ นการบริการขัน้ พืน้ ฐาน ถ้านักศึกษารูส้ กึ ไม่สะดวกกับกรณีดงั กล่าว สามารถเลือกใช้ Opt
outs จาก Directory โดยอาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกในการดําเนินการ
ในบางกรณี ข้อมูลความเป็ นส่วนบุคคลของนักศึกษาอาจจําเป็ นต้องมีการส่งออกไปยังต่ างประเทศ ทาง
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าข้อมูลของนักศึกษาจะมีการส่งผ่านหรือโอนย้ายข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลไปยังต่ างประเทศตามกฎหมายคุ้ม ครองข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ ง ในกรณี ท่ีป ระเทศที่ต้ อ งมีก ารรับ
โอนย้ายมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดพี อหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประเทศ มหาวิทยาลัยจะทําข้อตกลงกับนักศึกษาเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดเท่านัน้ เช่น การจัดทําข้อตกลงกับนักศึกษาในกรณีทเ่ี ป็ นนักศึกษาแลกเปลีย่ นในต่างประเทศ

หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อ มีก ารเก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล มหาวิท ยาลัยมหิด ลมหิด ลจะทํ าตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะสอดคล้องกับหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency)
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(๒) เป็ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ ข อบเขตและวัต ถุ ป ระสงค์ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และไม่นําไปใช้หรือเปิ ดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ (Purpose Limitation)
(๓) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จําเป็ น
ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization)
(๔) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีถ่ ูกต้องและดําเนินการให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
ในกรณีทจ่ี าํ เป็ น (Accuracy)
(๕)เป็ นการเก็ บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลตามระยะเวลาเท่ า ที่จํ า เป็ น (Storage
Limitation)
(๖) เป็ นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ มี าตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของ
ข้อมูลทีเ่ หมาะสม (Integrity and Confidentiality)

ระยะเวลาการเก็บรักษา
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ตามแผนระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากทีน่ กั ศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลหรือสําเร็จการศึกษา ทาง
มหาวิท ยาลัยมหิด ลจําเป็ นต้อ งทําการเก็บข้อมูล ส่ วนบุ ค คลบางส่ วนของนัก ศึก ษาแบบถาวรเพื่อ ทําการ
วิเคราะห์เชิงสถิตแิ ละวิจยั เพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการ และเพื่อใช้ยนื ยันการสําเร็จการศึกษาและ
ระยะเวลาทีท่ าํ การศึกษา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้สทิ ธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงช่องทาง
และการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีดงั ต่อไปนี้
(๑) สิท ธิข อเข้ า ถึ ง และขอรับ สํ า เนาข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วกั บ ตนซึ่ ง อยู่ ใ นความคุ้ ม ครองของ
มหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึง่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีต่ นไม่ได้รบั ความยินยอม (Right
of Access) สําหรับช่องทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้ง
สิทธิให้ดหู วั ข้อ “วิธกี ารเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา”
(๒) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่มี หาวิทยาลัยได้ทําให้ขอ้ มูล
ส่ว นบุค คลนัน้ อยู่ในรูปแบบที่ส ามารถอ่ านหรือ ใช้งานโดยทัวไปได้
่
ด้ว ยเครื่อ งมือ หรืออุ ปกรณ์ ท่ี
ทํางานได้โดยอัตโนมัตแิ ละสามารถใช้หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธกี ารอัตโนมัติ รวมทัง้
สิทธิขอให้มหาวิทยาลัยส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
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บุคคลอื่นเมื่อสามารถทําได้ด้วยวิธกี ารอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยส่ง
หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่
โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทําได้ (Right to Data Portability) ทัง้ นี้นักศึกษาสามารถใช้สทิ ธิ
ในการส่งหรือ โอนข้อมูล ส่ว นบุ ค คลของนัก ศึก ษาไปยังองค์ก รอื่นได้ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมที่
มหาวิทยาลัยให้ช่องทางและการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดู
ทีห่ วั ข้อ “วิธกี ารขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น”
(๓) สิท ธิค ดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ด เผยข้อ มูลส่วนบุค คลที่เกี่ยวกับตน (Right to Object)
สําหรับช่ อ งทางและการอํานวยความสะดวกให้แก่ เจ้าของข้อ มูลส่ วนบุ ค คลในการแจ้งสิท ธิให้ดู
หัวข้อ “วิธกี ารขอการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา”
(๔) สิท ธิข อให้ ม หาวิท ยาลัย ดํ าเนิ น การลบหรือ ทํ าลาย หรือ ทํ าให้ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลเป็ น ข้อ มูล ที่ไ ม่
สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure) สําหรับช่องทางและการอํานวย
ความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดหู วั ข้อ “วิธกี ารขอให้ขอ้ มูลส่วนบุคคล
ของนักศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของได้”
สิ ท ธิ ข อให้ ม หาวิท ยาลัย ระงับ การใช้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Right to Restriction of Processing)
ตัว อย่ างการใช้ส ิท ธิเช่ น กรณี ท่ีพ บข้อ โต้ แ ย้งเกี่ย วกับ ความถู ก ต้อ งของข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของ
นักศึกษา หรือกรณีท่ที างมหาวิทยาลัยไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล สําหรับช่องทางและการอํานวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล
ส่วนบุคคล
(๕)สิทธิร้องขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ข้อมูลส่ วนบุ ค คลถูก ต้อ ง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
ก่ อ ให้เกิด ความเข้าใจผิด (Right to Rectification) สําหรับ ช่ อ งทางและการอํ านวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการแจ้งสิทธิให้ดูหวั ข้อ “การทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ น
ปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด”
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายบัญญัติ และมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือผูม้ อี ํานาจกระทําแทนได้หากไม่ขดั ต่อกฎหมาย

การทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด
ตามกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจําเป็ นต้องมีกระบวนการทีท่ าํ ให้เกิดความมันใจว่
่ า
ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ กี ารเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั สมบูรณ์ และไม่
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ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในกรณีทน่ี ักศึกษาพบข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งบุคลากร
ด้านการศึกษาเพื่อดําเนินการแจ้งผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมระบุแหล่งทีม่ าของความ
ไม่สอดคล้องดังกล่าว เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาให้ถูกต้องและ
เป็ นปั จจุบนั
ทัง้ นี้ หากนักศึกษาต้องการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดข้อมูล
ส่ว นบุ ค คล เช่ น ต้ อ งการขอเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุ ล ที่อยู่ เป็ น ต้น สามารถดําเนิ นการตามกระบวนการที่
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดไว้ได้ตามปกติ

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา
จากที่ระบุขา้ งตัน นักศึกษามีสทิ ธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความ
คุ้มครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิ ดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รบั ความยินยอม
มหาวิทยาลัยได้จดั ช่องทางให้นักศึกษาแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี้ ผู้ย่ นื คํ าร้อ งต้ อ งแจ้ง ช่ ว งเวลาที่ต้ อ งการตรวจสอบการเข้าถึงข้อ มูล และเหตุ ผ ลของการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มอี ํานาจ
กระทํ าแทน โดยมหาวิท ยาลัย มีส ิท ธิป ฏิเสธถ้ าการปฏิบ ัติน้ี ไ ม่ ส อดคล้อ งตามฐานทางกฎหมายในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Lawful Basis for Processing Data) และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไป
ยังผู้ขอสิท ธิ พร้อ มทัง้ แจ้ง ระยะเวลาในการดําเนิ น การ ซึ่งในบางกรณี อ าจจําเป็ นต้อ งมีค่ าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ

วิธีการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลอื่น
ในกรณีท่ตี ้องการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยังองค์กรอื่น ให้นักศึกษาทําคําร้องไปยัง
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการศึกษาเพื่อยืน่ คําร้อง นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มกี ารจัดเตรียมระบบส่วน
หนึ่งสําหรับอํานวยความสะดวกสําหรับนักศึกษาในการขอส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไปยัง
องค์กรอื่น อาทิ Digital Transcript
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วิธีการขอการคัดค้ านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าทีจ่ ําเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั
ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีทม่ี หาวิทยาลัยใช้
ฐานความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาจะได้รบั ทราบเหตุผลในการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและนักศึกษาสามารถเลือกการคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวได้โดยไม่กระทบต่อการบริการหรือการดําเนินการหลักดังกล่าว นอกจากนี้ในกรณีทน่ี ักศึกษาได้ให้
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว นักศึกษามีสทิ ธิยกเลิกความยินยอม
ดัง กล่ าว ซึ่ง การยกเลิก จะต้ อ งไม่ ม ีผ ลกระทบต่ อ ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล
(Lawful Basis for Processing Data) ทัง้ นี้ในกรณีทก่ี ารขอความยินยอมทําผ่านระบบ การขอยกเลิกความ
ยินยอมดังกล่าวสามารถทําได้ผ่านระบบที่เข้าใช้งานเช่นกัน แต่ในกรณีท่นี ักศึกษาได้ให้ความยินยอมผ่าน
เอกสาร กระบวนการขอยกเลิกความยินยอมต้องทําผ่านหน่ วยงานทีไ่ ด้ให้ความยินยอมดังกล่าว
แต่ ถ้ า พบว่ า การดํ า เนิ น การดัง กล่ า วไม่ ส อดคล้อ งกับ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
มหาวิทยาลัยได้จดั ช่องทางในการติดต่ อ โดยให้นักศึกษาแจ้งบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อดําเนินการผ่าน
ระบบแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ทัง้ นี้ ผู้ย่นื คําร้อ งต้ องแจ้งเหตุ ก ารณ์ ท่ีต้อ งการตรวจสอบการเข้าถึงข้อ มูล และเหตุ ผ ลของการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มอี ํานาจ
กระทําแทน และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไปยังผูข้ อสิทธิ

วิ ธี ก ารขอให้ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาไม่ ส ามารถระบุ ตัว บุ ค คลที่ เป็ น
เจ้าของได้
มหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าทีจ่ ําเป็ นภายใต้วตั ถุประสงค์อนั
ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีท่นี ักศึกษามีความ
ต้องการใช้สทิ ธิขอให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของได้ โดยไม่กระทบ
ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยได้จดั ช่องทางการ
ติดต่อประสานงาน โดยให้นักศึกษาแจ้งผ่านบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อดําเนินการผ่าน ระบบแจ้งเหตุละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล
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ทัง้ นี้ผู้ย่นื คําร้องต้องแจ้งเหตุผลของการขอให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลของนักศึกษาไม่สามารถระบุตวั บุคคลที่เป็ น
เจ้าของ มหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาการขอใช้สทิ ธิดงั กล่าวข้างต้นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ม ี
อํานาจกระทําแทน และมหาวิทยาลัยจะทําการติดต่อกลับไปยังผูข้ อสิทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็ นส่วนตัวด้านข้อมูลส่วนบุคคล และการ
ติดต่อประสานงาน
ในกรณีทน่ี ักศึกษามีขอ้ สงสัยหรือคําถามเกี่ยวกับข้อมูลความเป็ นส่วนตัวของนักศึกษา และในประกาศความ
เป็ น ส่ วน ตั ว ด้ า น ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ สาม ารถ ศึ ก ษ าเพิ่ ม เติ ม ได้ บ น ห น้ า Website
https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึง ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ เกี่ย วกับ ข้อ มูล ความเป็ น ส่ ว นตัว และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรือ่ งนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีท่ตี ้องการความช่วยเหลือเพิม่ เติม สามารถประสานงานได้ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผ่านทาง
E-mail: privacy@mahidol.ac.th

17

