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ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลบุคคลสําหรับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวดานขอมูลบุคคลสําหรับการ
พิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
บุคคลสําหรับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ใชกับขอมูลสวน
บุคคล ท่ีได รับจากบุคคล ท่ี เ ก่ียวของ กับการ พิจารณาเผยแพรและจัดจํ าหนาย ในนามสํ านั ก พิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล และขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตอง
แจงใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบ
ภายใน 30 วัน โปรดอานและทําความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 
เ พ่ือรับคําขอเสนอผลงานสรางสรรคสําหรับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ บุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพร
และจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลอาจไดรับขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช
ขอมูลสวนบุคคลสําหรับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือบุคคลท่ี
เก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล หรือใชบริการตาง ๆ 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดใหบริการ นอกจากนี้บุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณา
เผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล อาจไดรับคําขอใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับ 
การพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ใหคํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลสําหรับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในบางประเด็น ในกรณีดังกลาวบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายใน
นามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล มีสิทธิในการใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได โดยจะไมกระทบตอ
การใหบริการหลักตาง ๆ ตอบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการแจงประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนา Website (https://mupress.mahidol.ac.th) 
และในชองทางอ่ืนท่ีบุคคลท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงได เชน E-mail, We Mahidol Application เปนตน 
ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวา
ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนาม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ ท่ี
อาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงบุคคลเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดลได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
แบบฟอรมกระดาษ เปนตน 

 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลบุคคล
สําหรับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนาม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 
ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล (Data Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ 
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนาม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวน
บุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐานกฎหมายหรือขอบังคับใด ทําไมจึงตองจัดเก็บ จัดเก็บ
จากท่ีใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับบุคคลท่ีเสนอผลงานสรางสรรคสําหรับ
การพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
1)  ขอมูลผูสรางสรรค เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เลขท่ีบัตรประจําตัว

ประชาชน สถานภาพบุคลากร โทรศัพทสวนตัว โทรศัพทท่ีทํางาน อีเมล วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ชื่อ
ตําแหนง สังกัดปจจุบัน ขอมูลสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ ทรัพยสินทางปญญา หนังสือประเภทเดียวกัน
หรือเนื้อหาใกลเคียงกัน (ชื่อผลงาน ผูแตง สํานักพิมพ) รางวัล งานวิจัย ผลงานอ่ืน ๆ หลักสูตร คณะ 
สาขาวิชา ระดับชั้นปริญญา ปริมาณการใชผลงานรายป ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางานหรือขอมูลท่ี
เก่ียวของ 

2)  ขอมูลผูทรงคุณวุฒ/ผูเชี่ยวชาญ เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สังกัด ตําแหนง โทรศัพทสวนตัว 
โทรศัพทท่ีทํางาน อีเมล ประวัติการศึกษา ท่ีอยูท่ีทํางาน ความเชี่ยวชาญ/ผลงานวิจัย/การตีพิมพ
หนังสือ/ผลงานอ่ืน ๆ หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

3)  ขอมูลของผูตรวจพิสูจนอักษร เชน ชื่อ-นามสกุล สังกัด โทรศัพทท่ีทํางาน โทรศัพทมือถือ Email 
หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

4) ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน ธนาคาร สาขา เลขท่ีบัญชี ประเภทบัญชี 
5) ขอมูลดานลิขสิทธิ์ของหนังสือท่ี (เคย) ตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล เชน ชื่อเจาของ

ลิขสิทธิ์ ท่ีอยูเจาของลิขสิทธิ์ เบอรโทรศัพทเจาของลิขสิทธิ์ อีเมลเจาของลิขสิทธิ์ เว็บไซตเจาของ
ลิขสิทธิ์หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

6) ขอมูลการจัดพิมพหนังสือท่ี (เคย) ตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล เชน ชื่อโรงพิมพ ท่ี
อยูโรงพิมพ เบอรโทรศัพทโรงพิมพ อีเมลโรงพิมพหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

7) ขอมูลผูจัดทํา Artwork (Outsource / โรงพิมพ) เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี 
เลขประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท E-mail หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1) เ พ่ือดําเนินการตรวจสอบเกณฑ
คุณสมบัติของผูสมัครรับทุนวิจัย และ
ประ เ มิน โครงการวิ จั ย โดยฝ าย ท่ี
เ ก่ียวของและผู มี อํานาจตัดสิน ใจ
พิจารณา 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
2) เพ่ือดําเนินการบริหารจัดการโครงการ 
วิจัย เชน การทําสัญญารับทุนการรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัย การรายงาน
ฉบับสมบูรณ การรายงานผลผลิตงานวิจัย 
การขอขยายระยะเวลา การปดโครงการ 
การขอยุติโครงการ เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปน เพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

3) เพ่ือการดําเนินการดานการเงิน เชน 
การเบิกจายเงินทุนวิจัย/ คาตอบแทน  
 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคลหรือของบุคคลหรือ
นิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

4) เพ่ือดําเนินการจัดทํารายงาน การ
วิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับ
การวิจัย 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เปดเผย 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมายของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรื อนิ ติ บุ ค คล อ่ื น ท่ี ไ ม ใ ช ผู
ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

 
สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการ
ระบุตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับบุคคลเก่ียวของกับการ
พิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัย
ไดทํางานดวยไดแก 
 

ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

1) ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสําหรับพิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของการ
พิจารณาเผยพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

2) ผูตรวจพิสูจนอักษร ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสําหรับตรวจสอบดานพิสูจน
อักษรผลงานวิชาการเพ่ือตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสง
ขอมูลสวนบุคคลของการพิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนาม
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

3) ผูจดัทํา Artwork ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสําหรับจัดทํา Artwork ของผลงานวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของการ
พิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพหาวิทยาลัยมหิดล 

4) สถาบันการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานรวมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB, KTB  ซ่ึง
จําเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชทําธุรกรรมทางการเงินซ่ึงอาจ
มีการสงมอบขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาเผยแพรและจัด
จําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดลและสงกลับเพ่ือยืนยัน
สถานะการทําธุรกรรม อาจมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของการ
พิจารณาเผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล
ซ่ึงตองผานการยินยอมของบุคคลของการพิจารณาเผยแพรและจัด
จําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตนในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการพิจารณาเผยแพรและจัด

จําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ไวตลอดระยะเวลาท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลผูสรางสรรค เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล 
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน สถานภาพบุคลากร โทรศัพทสวนตัว โทรศัพทท่ี
ทํางาน อีเมล วันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ชื่อตําแหนง สังกัดปจจุบัน ขอมูลสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ ทรัพยสินทาง
ปญญา หนังสือประเภทเดียวกันหรือเนื้อหาใกลเคียงกัน (ชื่อผลงาน ผูแตง สํานักพิมพ) รางวัล งานวิจัย 
ผลงานอ่ืน ๆ หลักสูตร คณะ สาขาวิชา ระดับชั้นปริญญา ปริมาณการใชผลงานรายป ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยู
ท่ีทํางานหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลผูทรงคุณวุฒ/ผูเชี่ยวชาญ เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล สังกัด 
ตําแหนง โทรศัพทสวนตัว โทรศัพทท่ีทํางาน อีเมล ประวัติการศึกษา ท่ีอยูท่ีทํางาน ความเชี่ยวชาญ/
ผลงานวิจัย/การตีพิมพหนังสือ/ผลงานอ่ืน ๆ หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลของผูตรวจพิสูจนอักษร เชน 
ชื่อ-นามสกุล สังกัด โทรศัพทท่ีทํางาน โทรศัพทมือถือ Email หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลดานลิขสิทธิ์
ของหนังสือท่ี (เคย) ตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล เชน ชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ท่ีอยู
เจาของลิขสิทธิ์ เบอรโทรศัพทเจาของลิขสิทธิ์ อีเมลเจาของลิขสิทธิ์ เว็บไซตเจาของลิขสิทธิ์ หรือ
ขอมูลท่ีเก่ียวของ ขอมูลการจัดพิมพหนังสือท่ี (เคย) ตีพิมพในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
เชน ชื่อโรงพิมพ ท่ีอยูโรงพิมพ เบอรโทรศัพทโรงพิมพ อีเมลโรงพิมพ ขอมูลผูจัดทํา Artwork 
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(Outsource / โรงพิมพ) เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี เลขประจําตัวประชาชน 
หมายเลขโทรศัพท E-mailหรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังสิ้นสุดการดําเนินการแลว 10 ป 
ไดแก ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน ขอมูลบัญชีธนาคาร เชน ธนาคาร สาขา เลขท่ีบัญชี ประเภทบัญชี  

 

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 
ในกรณี ท่ีบุคคล ท่ี เ ก่ียวของ กับการ พิจารณา เผยแพรและจั ดจํ าหน าย ในนามสํ านั ก พิมพ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัวของบุคคลของกระบวนการพิจารณา
เผยแพรและจัดจําหนายในนามสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล และในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวน
บุคคลไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดบนหนา Website https://mupress.mahidol.ac.th รวมถึง
ขอเสนอแนะตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลความเปนสวนตัว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล  

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