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ประกาศความเปนสวนตัว 
ดานขอมูลบุคคลของการใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-RIMS) 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลมุงม่ันท่ีจะปองกันและเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของผูใชงานระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-RIMS) โดยตอไปในประกาศนี้จะใชคําวาระบบ MU-RIMS  
ซ่ึงระบบ MU-RIMS ไดรับขอมูลบุคคลตั้งตนจากฐานขอมูลกลางสําหรับขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
(Human Resource Intelligence: HRi) โปรดอานและทําความเขาใจถึงกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูใชงานระบบ MU-RIMS 

เนื้อหาในประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ ผูใชงานระบบ MU-RIMS อาจไดรับขอมูล
หรือสารสนเทศเพ่ิมเติม เม่ือใชบริการตาง ๆ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีระบบ MU-RIMS ไดใหบริการ 
นอกจากนี้ผูใชงานระบบ MU-RIMS อาจไดรับคําขอใหผูใชงานระบบ MU-RIMS ใหคํายินยอมกับมหาวิทยาลัยมหิดล
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลในบางประเด็น ในกรณีดังกลาวผูใชงานระบบ MU-RIMS มีสิทธิในการ 
ใหความยินยอมหรือไมใหความยินยอมก็ได ซ่ึงหากไมยินยอมจะไมสามารถใชงานระบบหลักได โดยจะ 
ไมกระทบตอการใหบริการของระบบ MU-RIMS  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลมี
การแจงประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมบนหนา Website (https://privacy.mahidol.ac.th) 
และในชองทางอ่ืนท่ีผูเก่ียวของดานการวิจัยสามารถเขาถึงได เชน E-mail We Mahidol Application เปนตน 
 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 
“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลท่ีเก่ียวของกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม ซ่ึงอาจรวมถึง ชื่อของผูเก่ียวของกับโครงการวิจัยในระบบ MU-RIMS หรืออาจรวมถึง
ขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ เปนตน ท่ีอาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงผูเก่ียวของ
กับผูใชงานระบบ MU-RIMS ได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
แบบฟอรมกระดาษ เปนตน 
 
ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

ภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล (Data Controller) ซ่ึงมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล  
ท้ังนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีแจงใหผู เ ก่ียวของดานการวิจัยทราบถึงแนวทางท่ีมหาวิทยาลัย 
ใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูลอะไรท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพ้ืนฐาน
กฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากท่ีใด และมีการแบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร 
รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของผูเก่ียวของกับโครงการวิจัยในระบบ MU-RIMS เปนตน 

 

เวอรชันกํากับ: ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูล
บุคคลของการใชงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-RIMS) 
Version 1.0  
วันที่ออกเอกสาร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 

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


2 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 
1) ขอมูลนักวิจัย เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย-อังกฤษ ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง สังกัด

ปจจุบัน วันท่ีไดรับตําแหนง ประวัติการศึกษา (สถานภาพการศึกษา วุฒิการศึกษา วันท่ีสําเร็จ
การศึกษา ประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด/คณะท่ีสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา) สถานภาพบุคลากร เบอรโทรศัพท อีเมล ความเชี่ยวชาญ ประวัติการ
ไดรับทุนวิจัย ขอมูลผลงานวิจัย/วิชาการ (บทความวิชาการ ทรัพยสินทางปญญา หนังสือ การ
นําเสนอผลงานในท่ีประชุม วิทยานิพนธ โครงการวิจัย งานบริการดานวิชาการ รางวัล ผลงานอ่ืน ๆ)
หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

2) ขอมูลผูทรงคุณวุฒิ เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย-อังกฤษ ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง 
สังกัดปจจุบัน วันท่ีไดรับตําแหนง ประวัติการศึกษา (สถานภาพการศึกษา วุฒิการศึกษา วันท่ีสําเร็จ
การศึกษา ประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด/คณะท่ีสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา) สถานภาพบุคลากร เบอรโทรศัพท อีเมล ขอมูลทางดานการเงิน (ชื่อบัญชี 
ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา เลขท่ีบัญชี ประเภทบัญชี) หรือขอมูลท่ีเก่ียวของ 

3) ขอมูลท่ีเก่ียวของทางกฎหมาย เชน การบันทึก Log การใชงานทางดานสารสนเทศ เปนตน   
4) ในระหวางท่ีมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการใชงานระบบ MU-RIMS อาจมีการอัดภาพและเสียง

ระหวางท่ีมีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุมผานระบบ Online ตาง ๆ รวมถึงอาจมีการนําภาพ
และเสียงมาใชในการนําเสนอซํ้า ภายใตกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพถายและวีดีโอท่ีอาจมี
การถายหรือบันทึกระหวางท่ีมีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดเก็บ
ภาพถาย หรือวีดีโอจากกลอง CCTV เพ่ือปองกันความปลอดภัย 

 
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
1. เ พ่ือใชสมัครขอรับทุนวิจัย และ
จัดทําฐานขอมูลผูท่ีเก่ียวของกับการขอ
ทุนวิจัยใน ระบบ MU-RIMS 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมใชหรือ
เปดเผย 

การปฏิบั ติ ต ามสัญญา เ พ่ื อ
ประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ระหวางผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคลหรือของบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล พรอมท้ังเปนการใช
อํานาจรัฐ เ พ่ือปฏิบัติหน า ท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. เพ่ือบริหารจัดการและอํานวยความ
สะดวกในกระบวนการขอทุนวิจัย เชน 
เพ่ือใชในการสื่อสารประชาสัมพันธใน
สวนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการขอทุน
วิจัยในระบบ MU-RIMS การติดต อ
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ผู ข อ ทุ น วิ จั ย /
ผูทรงคุณวุฒิ การประกาศรายชื่อไดรับ
ทุนวิจัยผานชองทางท่ี กําหนด การ
เบิกจายทุนวิจัยให กับผู ขอทุนวิจัย  
การเบิกจายใหกับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมใชหรือ
เปดเผย 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ
จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ
ดวยกฎหมายของผู ควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายท่ีใช 
3. เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 
เชน การประกาศเชิดชูเกียรติผูท่ีไดรับ
ทุนวิจัยท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ/
นานาชาติ การสงขอมูลใหหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีในกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบ
รายงานหรือการวิเคราะหเชิงสถิติ  

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมใชหรือ
เปดเผย 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมายของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

4. เ พ่ือการปฏิบั ติ ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ เชน มีการรองขอหรือเหตุ
จําเปนในการสงตอขอมูล เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวใน
หัวขอประเภทของขอมูลสวน
บุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวมใชหรือ
เปดเผย 

การจําเปนเพ่ือประโยชนโดย
ชอบดวยกฎหมายของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล 

 
สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนท่ีมีการ
ระบุตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับขอมูลสวนบุคคลของ 
การใชงานระบบ MU-RIMS ทุกคน ตัวอยางหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยไดทํางานดวย ไดแก 
 

ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

1) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 

วิจยัและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดลจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาใน
การสงขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยใหกับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามท่ีกําหนด 

2) แหลงทุน หนวยงานใหทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท้ังนี้บุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยเปนผูสมัครรับทุนวิจัย  
โดยมหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสง
ขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

3) ผูทรงคุณวุฒิ ผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกสําหรับประเมินโครงการวิจัย 
โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสง
ขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 

4) สถาบันการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานรวมกับสถาบันการเงิน อาทิ SCB, KTB จําเปน 
ตองสงขอมูลสวนบุคคล เพ่ือทําธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจมีการสงมอบ
ขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยและสงกลับเพ่ือยืนยัน
สถานะการทําธุรกรรม อาจมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของกระบวน 
การรับทุนวิจัยซ่ึงตองผานการยินยอมของบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัย 



4 

ผูรับและผูใหขอมูลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียด 

5) อ่ืน ๆ  ในบางกรณี มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเปนตองมีการสงขอมูลสวน
บุคคลใหกับสวนราชการตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน ขอมูลพิสูจน
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ 2560 

 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการจัดทําขอตกลงหรือสัญญาการเก็บรักษาขอมูลรวมกับบุคคลหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของขางตนในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

 

การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 
ในบางกรณี ขอมูลความเปนสวนบุคคลของผูใชงานระบบ MU-RIMS อาจจําเปนตองมีการสงออกไปยัง

ตางประเทศ กรณีท่ีมีความจําเปนตองทําวิจัยรวมกับตางประเทศ เชน การรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ตางประเทศ หรือการทําวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เปนตน มหาวิทยาลัย
จะดําเนินการเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอมูลผูใชงานระบบ MU-RIMS จะมีการสงผานหรือโอนยายขอมูลสวน
บุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมายคุมครองขอมูลท่ีเก่ียวของ  

ในกรณีท่ีประเทศท่ีตองมีการรับโอนยายมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพอหรือไมสอดคลองตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของประเทศ มหาวิทยาลัยจะทําขอตกลงกับผูใชงานระบบ MU-RIMS เพ่ือขอ
สงหรือโอนขอมูลไปตางประเทศตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดเทานั้น เชน การจัดทําขอตกลงกับผูเก่ียวของดานการ
วิจัยท่ีไดรับทุนจากตางประเทศ หรือในกรณีท่ีเปนผูเก่ียวของดานการวิจัยแลกเปลี่ยนในตางประเทศ เปนตน 
เวนแต เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงเจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญาหรือ เพ่ือใชในการ
ดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวนบุคคลกอนเขาทําสัญญานั้น หรือ เปนการกระทําตามสัญญาระหวาง
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนของเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา 28 
(3) และ (4) 

ในกรณีท่ีผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ ประเทศปลายทางหรือ
องคการระหวางประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครองขอมูล สวนบุคคลท่ีเพียงพอ ท้ังนี้ ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การจัดทําขอตกลงกับบุคคลของการใชงานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-RIMS) 
 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
เม่ือมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
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ระยะเวลาการเก็บรักษา 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทําการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของกระบวนการรับทุนวิจัยไวตลอดระยะเวลา

ท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติและวิจัย เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและ
กระบวนการตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ขอมูลสวนบุคคลท่ีจําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลนักวิจัย เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล 
ภาษาไทย-อังกฤษ ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง สังกัดปจจุบัน วันท่ีไดรับตําแหนง ประวัติ
การศึกษา (สถานภาพการศึกษา วุฒิการศึกษา วันท่ีสําเร็จการศึกษา ประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด/คณะท่ีสําเร็จการศึกษา สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา) สถานภาพ
บุคลากร เบอรโทรศัพท อีเมล ความเชี่ยวชาญ ประวัติการไดรับทุนวิจัย ขอมูลผลงานวิจัย/วิชาการ 
(บทความวิชาการ ทรัพยสินทางปญญา หนังสือ การนําเสนอผลงานในท่ีประชุม วิทยานิพนธ 
โครงการวิจัย งานบริการดานวิชาการ รางวัล ผลงานอ่ืน ๆ) หรือขอมูลท่ีเ ก่ียวของ ขอมูล
ผูทรงคุณวุฒิ เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล ภาษาไทย-อังกฤษ ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง สังกัด
ปจจุบัน วันท่ีไดรับตําแหนง ประวัติการศึกษา (สถานภาพการศึกษา วุฒิการศึกษา วันท่ีสําเร็จ
การศึกษา ประเทศท่ีสําเร็จการศึกษา สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา สังกัด/คณะท่ีสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา) สถานภาพบุคลากร เบอรโทรศัพท อีเมล  

2) ขอมูลสวนบุคคลท่ีเจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังสิ้นสุดการดําเนินการแลว 10 ป 
ไดแก ขอมูลทางดานการเงิน เชน ชื่อบัญชี ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา 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) 
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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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