
1 

 
 

ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลผูเสนอขอรับเงินรางวัล
หรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
บุคคลผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศนนี้ ใชกับขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากผู
เสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศนโดยตรง และขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากบุคคล
หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/
บทความปริทัศนรับทราบภายใน 30 วัน โปรดอานและทําความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ ผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความ
วิจัย/บทความปริทัศนอาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชขอมูลสวนบุคคล เม่ือผูเสนอขอรับเงิน
รางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหบริการ 
นอกจากนี้ ผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศนอาจไดรับคําขอใหคํายินยอมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/
บทความปริทัศนในบางประเด็น ในกรณีดังกลาวผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความ
ปริทัศนมีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอการใหบริการหลักตาง ๆ ตอผู
เสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการแจงประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) 
และในชองทางอ่ืนท่ีผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศนสามารถเขาถึงได เชน 
E-mail, We Mahidol Application เปนตน 

 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของบุคคลของผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/
บทความปริทัศนหรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ีอาจรวมกันแลว
สามารถระบุถึงผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศนได ขอมูลและสารสนเทศนี้
อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือแบบฟอรมกระดาษ เปนตน 

 
 
 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล 
ผูเสนอขอรับเงินรางวลัหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/
บทความปรทิัศน ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
Version 1.0  
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล (Data Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงใหผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน
ทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ี
มหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการ
แบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพ
บทความวิจยั/บทความปริทัศน 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการจัดเก็บ 
1)  ขอมูลผูเสนอขอรับเงินสนับสนุน เชน คํานําหนา ชื่อ – สกุล สังกัด ท่ีอยู เบอรโทรศัพท E-mail หรือ

ขอมูลท่ีเก่ียวของ 
2)  ขอมูลผลงาน เชน ชือ่ผลงาน ชือ่วารสาร สถานะผูแตง คา Quartile เลมท่ี (Vol.)/ฉบับท่ี (No.)/เลขหนา 
     /เดือน/ป doi ไฟล PDF บทความท่ีลงตีพิมพเรียบรอยแลว ไฟล PDF สําเนาการชําระเงินคา APC 

หรือใบเเจงหนี้จากวารสาร หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
3)  ขอมูลผูประพันธบรรณกิจ กรณีท่ีผูขอไมใชผูประพันธบรรณกิจ เชน ชื่อ – นามสกุล สังกัด E-mail   

 ไฟล PDF หนังสือแสดงความยินยอมจากผูประพันธบรรณกิจ หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 
4)  ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน ชื่อบัญชีธนาคาร ชื่อสาขา เลขท่ีบัญชี 
5)  ในระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการรับเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย/ บทความปริทัศน

อาจมีการอัดภาพและเสียงระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการวิจัย หรือการประชุมผาน
ระบบ Online ตาง ๆ พรอมท้ังอาจมีการนําภาพและเสียงมาใชในการนําเสนอซํ้า ภายใตกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพถายและวีดีโอท่ีอาจมีการถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการรับเงินสนับสนุนการตีพิมพบทความวิจัย/ บทความปริทัศน หรือการประชุม 
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บภาพถายดวย 

 
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1) เพ่ือใชในการตรวจสอบคุณสมบัติ
และจัด ทําขอ มูลผู เสนอขอรับเ งิน
รางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/
บทความปริทัศนของมหาวิทยาลัย 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผู ควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 
 

2) เพ่ือการดําเนินการดานการเงิน เชน 
การจายเงินรางวัลหรือคาตอบแทน 
ผู ตี พิ มพ บทคว ามวิ จั ย /บทความ
ปริทัศน  
 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
3) เพ่ือดําเนินการจัดทํารายงาน การ
วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ
การตีพิมพบทความวิจัย/บทความ
ปริทัศน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมายของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล อ่ื น ท่ี ไ ม ใ ช 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 

สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการ

ระบุตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือ
คาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศนทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทํางานดวย ไดแก 
 

ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

1) สถาบันการเงิน 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานรวมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB ซ่ึง
จําเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชทําธุรกรรมทางการเงินซ่ึง
อาจมีการสงมอบขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคา
ตี พิมพบทความวิจัย/บทความปริ ทัศนและสงกลับเพ่ือยืนยัน
สถานะการทําธุรกรรม อาจมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของผู
เสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความวิจัย/บทความปริทัศน 
ซ่ึงตองผานการยินยอมของผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพ
บทความวิจยั/บทความปริทัศน 

 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตนในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะทําการเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูเสนอขอรับเงินรางวัลหรือคาตีพิมพบทความ

วิจยั/บทความปริทัศนไวตลอดระยะเวลาท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลผูเสนอขอรับเงินสนับสนุน เชน คํานําหนา 
ชื่อ – สกุล สังกัด ท่ีอยู เบอรโทรศัพท E-mail ขอมูลผลงาน เชน ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร สถานะผู
แตง คา Quartile เลมท่ี (Vol.)/ฉบับท่ี (No.)/เลขหนา/เดือน/ป doi ไฟล PDF บทความท่ีลงตีพิมพ
เรียบรอยแลว ไฟล PDF สําเนาการชําระเงินคา APC หรือใบเเจงหนี้จากวารสาร  
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2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังสิ้นสุดการดําเนินการแลว 10 ป 
ไดแก ขอมูลผูประพันธบรรณกิจ กรณีท่ีผูขอไมใชผูประพันธบรรณกิจ เชน ชื่อ – นามสกุล สังกัด  
E-mail ไฟล PDF หนังสือแสดงความยินยอมจากผูประพันธบรรณกิจ ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน  
ชื่อบัญชีธนาคาร ชื่อสาขา เลขท่ีบัญชี 

 
สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล  

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึง
ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคคล มีดังตอไปนี้ 

1) สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย 
หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) 

2) สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดทําใหขอมูลสวน
บุคคลนั้นอยูในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทํางานได
โดยอัตโนมัติและสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมท้ังสิทธิขอให
มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเม่ือ
สามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูล
สวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูล สวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทาง
เทคนิคไมสามารถทําได (Right to Data Portability) 

3) สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตน (Right to Object) 
4) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถ

ระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure) 
5) สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 
6) สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และ 

ไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 
ในกรณีท่ีบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยมีขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว 

ของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย และในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลไมไดระบุไว 
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 
เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

ในกรณีท่ีตองการความชวยเหลือเพ่ิมเติม สามารถประสานงานไดผานเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของมหาวิทยาลัย (Data Protection Officer: DPO) หรือประสานงานผานทาง E-mail: privacy@mahidol.ac.th   

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