
    
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล 
เรื่อง ความเป็นส่วนตัวของศิษย์เก่า (Alumni) ระดับบณัฑิตศึกษา 

.......................................... 
 

  ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ซึ่งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บัณฑิตวิทยาลัย”)  
มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ซึ่งต่อไปน้ีจะ
เรียกว่า “ศิษย์เก่า”) เพ่ือเป็นการแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบถึงรายละเอียดของการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของ
ศิษย์เก่าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บัณฑิต
วิทยาลัยจึงขอแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผย ดังน้ี  

  ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
  บัณฑิตวิทยาลัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากศิษย์เก่าโดยตรง แต่ในบางกรณ ี
บัณฑิตวิทยาลัยอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่ามาจากแหล่งอ่ืน เช่น ครอบครัวหรือเพ่ือนของศิษย์เก่า 
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าที่บัณฑิตวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
ได้แก่ 
  ๑.๑ ข้อมูลเฉพาะตัว เช่น คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ รหัส
นักศึกษา หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้  
  ๑.๒ ข้อมูลครอบครัว เช่น ช่ือบิดา ช่ือมารดา สถานภาพ อาชีพ รายได้ เลขบัตรประชาชน
ของบิดา มารดา สถานภาพสมรส 
  ๑.๓ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ อีเมล โทรศัพท์มือถือ  
  ๑.๔ ข้อมูลภาพและเสียง เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ของศิษย์เก่าหรือทรัพย์สิน
ของศิษย์เก่า จากกล้องวงจรปิด กล้องถ่ายภาพ หรือการบันทึกภาพและเสียงผ่านระบบ Online การ
บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์  
  ๑.๕ ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่เข้าและจบการศึกษา  
  ๑.๖ ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพ เช่น อาชีพปัจจุบัน สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน  
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  ๑.๗ ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานทางด้านสารสนเทศ การใช้งานและพฤติกรรมการ
สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ คุกก้ี (Cookies) หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ที่
เข้าเย่ียมชม เวลาที่เย่ียมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลซึ่งระบุตําแหน่งพ้ืนที่ของศิษย์
เก่าขณะที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์ของมหาวิทยาลัย  

  ๒. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๒.๑ เพ่ือการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
  ๒.๒ เพ่ือการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความผูกพัน หรือกิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือ/การ
สนับสนุน 
  ๒.๓ เพ่ือจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล  
  ๒.๔ เพ่ือทําการวิเคราะห์เชิงสถิติและวิจัย  
  ๒.๕ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนากระบวนการ การให้บริการ  
  ๒.๖ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของคุณสมบัติหรือข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

  ๓. ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๓.๑ การดําเนินงานตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง พัฒนา 
ประมวล และประยุกต์องค์ความรู้ทั้งมวลและดําเนินการให้มีการเรียนรู้ในองค์ความรู้ดังกล่าว เผยแพร่ความรู้ 
ส่งเสริม ป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัย ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกีฬา เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนรวม โดยมีภาระหน้าที่ในการทําการวิจัย ผลิตบัณฑิต พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมและ
ทะนุบํารุ งศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  รวมถึงร่วมมือกับสถาบันอ่ืนทั้ ง ในและต่างประเทศเ พ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น อันเป็นไปตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
  ๓.๒ การปฏิบัติตามสัญญา 
  บัณฑิตวิทยาลัยจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าเพ่ือการ
ปฏิบัติและการบังคับตามสัญญาที่ศิษย์เก่าทําสัญญากับบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สัญญาการเป็นนักศึกษา สัญญารับทุนการศึกษา หรือสัญญาอ่ืนใด  
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  ๓.๓ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและตรวจสอบ โดยต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีความจําเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ของหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายการ
อุดมศึกษา กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายภาษี การเงิน และการคลัง กฎหมายการ
กระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอ่ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดลต้องปฏิบัติตาม  รวมถึงกฎ ระเบียบ หรือ
คําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น ศาล คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่
กํากับดูแลมหาวิทยาลัยมหิดล หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ เป็นต้น    
  ๓.๔ การจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือบุคคลอ่ืน  
  บัณฑิตวิทยาลัยจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าเพ่ือ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือบุคคลอ่ืน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลหรือของบุคคลอ่ืนกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าที่บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เช่น การบริหารงาน การการบริหารความเสี่ยง การวิจัย วางแผน วิเคราะห์และ
การพัฒนา การประกันคุณภาพและการประเมิน การเงินและการบัญชี การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ และความม่ันคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ และประชาสัมพันธ์ การจัดการข้อเรียกร้องและข้อ
พิพาท การฟ้องร้องดําเนินคดีและดําเนินกระบวนการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
  ๓.๕ ความยินยอม 
  บัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม  ใ ช้  และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ศิษย์เก่าตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ทราบเมื่อได้รับความยินยอมจากศิษย์เก่าโดยชัดแจ้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ข้ อมู ลส่ วนบุคคลที่ เ ป็นข้อมูล อ่อนไหว  โดยบัณฑิต วิทยาลัยจะแจ้ ง เห ตุผลความ จํา เ ป็นในการ 
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และผลกระทบหากไม่ได้รับความยินยอม เพ่ือให้ศิษย์เก่าหรือผู้ใช้
อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทําการแทนศิษย์เก่าพิจารณาให้ความยินยอมก่อน เว้นแต่อาศัยฐานโดยชอบด้วย
กฎหมายฐานอ่ืนที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากศิษย์เก่า 
  ๓.๖ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล  
  บัณฑิตวิทยาลัยจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าเพ่ือ
ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของศิษย์เก่าหรือบุคคลอ่ืน เช่น การป้องกันโรคติดต่อ 
การวินิจฉัยโรค และการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น 
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  ๓.๗ การจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่
เก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ  
  บัณฑิตวิทยาลัยจําเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าเพ่ือการ
จัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ 
ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของศิษย์เก่าแล้ว 

  ๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปน้ี    
  ๔.๑ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน กรณีการทําธุรกรรมทางการเงิน  
  ๔.๒ ศาล คณะกรรมการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ กรณีจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคําสั่งของผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  

  ๕. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจจําเป็นต้องมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าไปยัง
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มของคลาวด์ (Cloud) โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะ
ดําเนินการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าข้อมูลของศิษย์เก่าจะมีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
ตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่ เ ก่ี ยวข้อง  ในกรณีประเทศที่ รับ โอนข้อมูลส่ วนบุคคล 
มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมทั้งขอความยินยอม
จากศิษย์เก่าในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นการจําเป็น
เพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งศิษย์เก่าเป็นคู่สัญญาหรือสัญญาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์
ของศิษย์เก่าเอง เป็นการจําเป็นเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ หรือเพ่ือป้องกันหรือ
ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของศิษย์เก่าหรือบุคคลอ่ืน 

  ๖. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  บัณฑิตวิทยาลัยจะทําการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าตามระยะเวลาเท่าที่จําเป็น เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับ
น้ี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีความแตกต่างกัน  
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  ๗. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๗.๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 
  ศิษย์ เ ก่ามีสิท ธิ เ พิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ ไ ด้ ให ้
ความยินยอมกับบัณฑิตวิทยาลัยได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าอยู่กับบัณฑิตวิทยาลัย เว้น
แ ต่ มี ข้ อ จํ า กั ด สิ ท ธิ ใ น ก า ร ถ อ น ค ว า ม ยิ น ย อ ม โ ด ย ก ฎห ม า ย ห รื อ สั ญญ า ที่ ใ ห้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ 
ศิษย์เก่า ทั้งน้ี การถอนความยินยอมของศิษย์เก่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนการถอนความยินยอมดังกล่าว 
  ๗.๒ สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล 
  ศิษย์เก่ามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าและขอให้บัณฑิตวิทยาลัยทําสําเนาข้อมูล
ส่ ว น บุ ค คล ดั ง กล่ า ว  ร วม ถึ ง ข อ ใ ห้ บัณ ฑิ ต วิ ทย าลั ย เ ปิ ด เ ผ ยก า ร ไ ด้ ม า ซึ่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ คคลที ่
ศิษย์เก่าไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบัณฑิตวิทยาลัย เว้นแต่การเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน 
จะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยมี
สิทธิปฏิเสธคําขอของศิษย์เก่าตามกฎหมายหรือคําสั่งศาล 
  ๗.๓ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
  ศิษ ย์ เ ก่ามีสิท ธิขอใ ห้ บัณฑิตวิทยาลัยแ ก้ ไขข้อมูลที่ ไม่ ถู ก ต้องหรือ เ พ่ิม เ ติมข้อมูล 
ที่ไม่สมบูรณ์ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  
  ๗.๔ สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบคุคล 
  ศิษย์เก่ามีสิทธิขอให้บัณฑิตวิทยาลัยทําการลบหรือทําลายข้อมูลของศิษย์เก่า หรือทําให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวศิษย์เก่าได้ ตามเง่ือนไขดังน้ี 
  (ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  (ข) เมื่อศิษย์เก่าถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ
บัณฑิตวิทยาลัยไม่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลน้ันได้ต่อไป 
  (ค) เมื่อศิษย์เก่าคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบัณฑิตวิทยาลัย
ไม่อาจปฏิเสธคําขอได้ หรือเป็นการคัดค้านเกี่ยวกับการตลาดแบบตรง 
  (ง) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ตามท่ีกําหนด 
  เว้นแต่ เป็นการเก็บรักษาไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ
การเก็บรักษาไว้เพ่ือการจัดทําเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือที่เก่ียวกับ
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การศึกษาวิจัยหรือสถิติ หรือเป็นการจําเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นการ
จําเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เก่ียวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การ
ประเมินความสามารถในการทํางานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือ
ด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข การใช้เพ่ือการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพ่ือการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
  ๗.๕ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ศิษย์เก่ามีสิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า ตามเง่ือนไขดังน้ี 
  (ก) เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ศิษย์เก่าร้องขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือ
เพ่ิมเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 
  (ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ
ต้องลบหรือทําลาย แต่ศิษย์เก่าขอให้ระงับการใช้แทน 
  (ค) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ศิษย์เก่ามีความจําเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการก่อต้ังสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
  (ง) เมื่ออยู่ระหว่างการพิสูจน์ให้ศิษย์เก่าเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า หรือตรวจสอบความจําเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ อันเน่ืองมาจากการที่ศิษย์เก่าได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่า 
  ๗.๖ สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
  ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลน้ันอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน
โดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้
ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ศิษย์เก่ามีสิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของศิษย์เก่าที่ให้ไว้แก่บัณฑิต
วิทยาลัยไปยังบุคคลอ่ืนหรือตัวศิษย์เก่าเอง เว้นแต่ เป็นการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัยซึ่ง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิน้ันละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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  ๗.๗ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
  ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ  
ศิษย์เก่ามีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ เป็นการจําเป็นเพ่ือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือปฏิบัติหน้าที่ 
ในการใช้อํานาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือของบุคคลอ่ืน 
  ทั้งน้ี การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ศิษย์เก่าเห็นว่า บัณฑิตวิทยาลัย รวมท้ังผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ 
ผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศิษย์เก่า 
มีสิทธิร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

  ๘. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับน้ีได้ โดย
จะแจ้งให้ศิษย์เก่าทราบผ่านช่องทาง Website : https://privacy.mahidol.ac.th และในช่องทางอ่ืนทีศ่ิษย์
เก่าสามารถเข้าถึงได้ เช่น E-mail, We Mahidol Application เป็นต้น 

  ๙. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล  
  กรณีมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสงค์ใช้สิทธิเก่ียวกับข้อมูลส่วน
บุคคล  สามา รถ ติด ต่ อหรื อ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ที่  Website https: / / privacy.mahidol. ac. th หรื อ  E-mail:  
privacy@mahidol.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล (Data 
Protection Officer: DPO) 
 
 
        
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ) 
            คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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