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คำประกาศเก่ียวกับความเป1นส4วนตัว ด8านข8อมูลบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล8าธนบุรี 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อใหFท4านซึ่งเป1นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลFาธนบุรี (ซึ่งต4อไปในประกาศนี้ เรียกว4า “เจFาของขFอมูลส4วนบุคคล” หรือ “ท4าน”) ไดFทราบและเขFาใจรูปแบบการ

เก็บรวบรวม ใชF และเปSดเผย (“ประมวลผล”) ขFอมูลส4วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรี (ซึ่งต4อไปใน

ประกาศนี้ เรียกว4า “มหาวิทยาลัย”) ดำเนินการในฐานะผูFควบคุมขFอมูลส4วนบุคคลในขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท4าน

เพื่อการดำเนินการภายใตFกิจกรรมการประมวลผลนี้ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลFาธนบุรีเคารพสิทธิความเป1นส4วนตัวของบุคลากร และเพื่อใหFเกิดความมั่นใจว4า

บุคลากรไดFรับความคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคล จึงไดFจัดทำประกาศความเป1นส4วนตัว ดFานขFอมูลบุคลากรฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจFงใหF

ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวขFองกับการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปSดเผย ตลอดจนถึงการลบ และทำลายขFอมูลส4วนบุคคลของ

บุคลากร ทั้งช4องทางออนไลนY และช4องทางอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุFมครองขFอมูลส4วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด 

ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปSดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสวนบุคคล 

มหาวิทยาลัยจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปดเผยข้อมูลสวนบุคคลใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับ

กฎหมาย เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การใหบริการแก่เจ้าของข้อมูลเมื่อเข้าใช้บริการตาง ๆ เช่น การติดตอ สอบถาม

ข้อมูล การรองเรียน แจ้งข้อเสนอแนะ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่จำเปนกับมหาวิทยาลัยหรือเพื่อประโยชนในการวิเคราะหข้อมูล 

และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไมตองหามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มี

ผลใช้บังคับในปจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งยินยอมใหมหาวิทยาลัยสง โอน และเปดเผยข้อมูล

สวนบุคคลใหแก่กลุมธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีสัญญาอยูกับมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานและองค์กรของรัฐที่มีอำนาจ

ตามกฎหมาย 

2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคล 

มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลสวนบุคคลมาประมวลข้อมูลเมื่อไดรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแลวเทานั้น ยกเวนการ

ประมวลผลภายใตฐานการประมวลผลข้อมูล ดังตอไปนี้ 

2.1 สัญญา เมื่อผูใช้บริการสมัครเปนสมาชิก หรือไมไดเปนสมาชิก รวมถึงการใช้บริการดานอื่น ๆ  จำเปนอยางยิ่งที่
เจ้าของข้อมูลสวนบุคคลตองใหข้อมูลแก่มหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะไดนำข้อมูลสวนบุคคลดังกลาวไป

ประมวลผลเกี่ยวกับการใหบริการตามเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการรวมถึงนำไปใช้ในการติดตอสื่อสารกับ

เจ้าของข้อมูลสวนบุคคล ติดตามและแจ้งผลประโยชนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากเจ้าของข้อมูลสวนบุคคล

ไมไดใหข้อมูลสวนบุคคลดังกลาวจะทำใหมหาวิทยาลัยไมสามารถรับการใช้บริการของเจ้าของข้อมูลสวนบุคคลได  

ไมสามารถจัดสิทธิประโยชนตามเงื่อนไขไมสามารถสื่อสารหรือตรวจสอบความสามารถในการทำสัญญา รวมถึง

ตรวจสอบความเปนตัวตนของเจ้าของข้อมูลสวนบุคคล 

2.2 การใหความยินยอม กรณีจำเปนมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลสวนบุคคลของเจ้าของข้อมูลสวนบุคคลไปใช้ในการ
ประมวลผลเพื่อออกแบบหรือพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา และการบริการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด
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เกี ่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลสวนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

สวนบุคคล 

2.3 ประโยชนอันชอบธรรมดวยกฎหมาย กรณีจำเปนมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลสวนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
สวนบุคคลไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานจำเปนภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษา

ระบบ เพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุม

และการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเปนเพื่อประโยชนโดยอันชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมข้อมูลและการ

นำไปใช้ของผูประมวลผลข้อมูล 

2.4 หนาที่ตามกฎหมาย กรณีมีความจำเปนมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลสวนบุคคลของเจ้าของข้อมูลสวนบุคคลไปใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใน

อนาคต 

3. ข้อมูลสวนบุคคลทีม่หาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปดเผย 

3.1 เพื่อวัตถุประสงคYตามที่ไดFแจFงในขFอ 1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมขFอมูลส4วนบุคคลของท4านดังรายการต4อไปนี ้

3.1.1 ขFอมูลเกี่ยวกับตัวของบุคลากร เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปเกิด อายุ เพศ 

สัญชาต ิสถานะสมรส รูปถาย กรุปเลือด เปนตน 

3.1.2 ข้อมูลในการติดตอกับบุคลากร เช่น ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน 

3.1.3 ข้อมูลเกี ่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยู ในความดูแลของบุคลากร ที่มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ข้อมูลเกี ่ยวกับคู ่สมรส ข้อมูลเกี ่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี ่ยวกับมารดา ผูรับ

ผลประโยชน ทั้งนี้ ก่อนการใหข้อมูลกับมหาวิทยาลัยใหบุคลากรแจ้งประกาศความเปนสวนตัวดานข้อมูล

บุคลากรนี้ใหบคุคลดังกลาวทราบดวย 

3.1.4 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได เงินหัก ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บญัชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3.1.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนที่บุคลากรไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับ

ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.1.6 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี ่ยวชาญ ผลการ

ปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนเงินเดือน รางวัลตางๆ ที่เกี่ยวกับการเชิดชูเกียรต ิหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3.1.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอื่นๆ เช่น ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว 

และเสียงที่ถูกบันทึกที่อาจมีการถายหรือบันทึกระหวางที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การ

ตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน 

3.1.8 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การดูแลสิทธิประโยชนสวัสดิการ การวิเคราะห และ

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวหลังพนสภาพการเปน

บุคลากรและการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ 

3.1.9 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรองเรียน การรองทุกข ์การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

3.1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคลากร เช่น 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝกอบรม ผล

การศึกษา ผลการทดสอบ สิทธิในการทำงานอยางถูกตองตามกฎหมาย คุณสมบัติด านวิชาชีพ 
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ความสามารถทางดานภาษา และความสามารถอื ่นๆ ข้อมูลจากการอางอิงที ่บ ุคลากรไดใหแก่

มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลที่ไดจากสถาบันสมาคมที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบ 

3.1.11 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผูค้ำประกันของบุคลากร 
เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียน

ราษฎร 

3.1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตำแหนงงาน รายละเอียด
ของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ 

3.1.13 สถานภาพทางการทหาร 
3.1.14 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปน

ผูนำ ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองค์กร ซึ่งอาจ

ไดมาจากการสังเกตวิเคราะห และประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัยในระหวางการปฏิบัติงานหรือเข้า

รวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

3.1.15 รายละเอียดของผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 
3.1.16 ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี ่ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ 
3.1.17 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บปวย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหต ุทั้งในกรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลา

งานหรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอื่นๆ 

3.1.18 บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย 
3.1.19 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระบบงาน เว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบ

อีเมล เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.1.20 ข้อมูลที่บุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบ

ประเมิน และเอกสารตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

3.2 ขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อน 

มหาวิทยาลัยมีความจำเปนตองเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของบุคลากร

และสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำมาใช้ประโยชนในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนสำหรับบุคลากร เช่น ข้อมูลศาสนา 

ข้อมูลกรุปเลือด ข้อมูลสุขภาพ และจำเปนตองใช้ข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิสูจนความผิดทาง

กฎหมาย และข้อมูลความพิการของบุคลากรเพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล หากมหาวิทยาลัยไดรับ

ข้อมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนจากเอกสารที่เกี ่ยวข้องจากบุคลากรและผูเกี ่ยวข้อง จะถือวาบุคลากรยินยอมให

มหาวิทยาลัยจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไมนำข้อมูลสวนบุคคลที่มีความ

ละเอียดออนไปใช้ประโยชนอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไวในประกาศฉบับนี้ และจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบงปนข้อมูลที่มี

ความละเอียดออนอยางระมัดระวังกับผูที่เกี่ยวข้องเทานั้น และจะคืนข้อมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมายใหแก่เจ้าของข้อมูล

เมื่อดำเนินการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเสร็จสิ้น รวมถึงกรณีที่ตองใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการ

ใช้ข้อมูลดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจาการไมใหข้อมูลดังกลาว เพื่อใหบุคลากรสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำ

เปนได 

3.3 แหล4งขFอมูลและรายการขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
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1. เก็บข้อมูลจากทานโดยตรงผานระบบรับ

สมัครงาน มจธ. Resume, Curriculum Vitae 

(CV) 

1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื ่อ ชื่อ นามสกุล 

(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู รูปถาย 

2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (ชื่อ นามสกุล อาย ุที่อยู) 

3. ข้อมูลบิดา-มารดา (ชื่อ นามสกุล อาย ุที่อยู) 

4. สถานภาพทางทหาร 

5. ประวัติการศึกษา และข้อมูลวิทยานิพนธ พรอมสำเนาหลักฐาน 

6. ประวัติการทำงาน/การฝกอบรม/การรับรองการทำงาน 

7. ความรู/คุณสมบัติดานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ

ทางดานภาษา 

8. ข้อมูลสุขภาพ 

9. ใบอนุญาตขับขี ่ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ 

10. เอกสารที ่ใช้เพื ่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว  

 เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกให

โดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร 

2. เก็บข้อมูลจากการคัดเลือกบุคลากร 1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื ่อ ชื่อ นามสกุล 

(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู รูปถาย 

2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู ่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่

พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วัน

เดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

3. ข้อม ูลบิดา-มารดา-บุตร และผู ท ี ่อย ู  ในความดูแล (เลขบัตร

ประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) 

เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

4. สถานภาพทางทหาร 

5. ประวัติการศึกษา พรอมสำเนาหลักฐาน 

6. ประวัติการทำงาน/การฝกอบรม/เอกสารการรับรองการทำงาน 

7. ความรู/คุณสมบัติดานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ

ทางดานภาษา  

8. กรุปเลือด ข้อมูลสุขภาพ 

9. ใบอนุญาตขับขี ่

10. เอกสารที ่ใช้เพื ่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว  

 เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกให

โดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร 

11. ผลการตรวจสุขภาพ 

12. ข้อมูลทางการเงิน ไดแก่ ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน

ได กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร  
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13. ผลการทดสอบข ้อเข ียน ผลการสอบส ัมภาษณ ความเห็น

ประกอบการสรรหาและคัดเลือก 

13. ผลการประเมินคุณลักษณะ ไดแก่ นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความ

ถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถในการทำงานรวมกับ

ผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ 

14. ข้อมูลลายนิ้วมือ 

3. เก ็บข ้อม ูลจากการบร ิหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ไดแก่ ข้อมูลภาระงาน การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

การพัฒนาบุคลากร การเลื ่อนระดับ การ

กำหนดตำแหนงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ การ

ไดรับรางวัล การปฏิบัติงานพิเศษ สวัสดิการ

และค่าตอบแทน ตลอดจนการดูแลสิทธิ

ประโยชนหลังเกษียณอายุ หรือกระบวนการ

อื่นที่เปนประโยชนตอการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

1. ข ้อม ูลทางการเง ิน ได แก่ ข ้อม ูลการปร ับเง ินเด ือน ค ่าจ ้าง 

ค่าตอบแทน เงินได เงินหัก ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร 

การกู้ยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง 

2. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน การปฏิบัติงาน

พิเศษ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน ผลการ

เลื่อนเงินเดือน การไดรับรางวัลตางๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวนงาน

อื่นๆ ไดแก่ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกที่อาจมีการ

ถายหรือบันทึกระหวางที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การ

ตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ 

ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถในการทำงาน

รวมกับผูอื ่น ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองค์กร ซึ่งอาจ

ไดมาจากการสังเกตวิเคราะห และประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ในระหวางการปฏิบัติงานหรือเข้ารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บปวย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งใน

กรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติงาน  

6. ข้อมูลบันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การ

ทำงานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย 

7. ข้อมูลที่บุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบ แอปพลิเค

ชัน เครื ่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

4. เก ็บข้อมูลจาการขอรับสิทธิประโยชน 

สวัสดิการ และผลประโยชนที่บุคลากรไดรับ

หร ือม ีส ิทธ ิท ี ่จะได ร ับตามข้อบ ังค ับและ

ประกาศของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

1. ข้อมูลสวนตัวของผู ร ับผลประโยชน (เลขบัตรประชาชน/เลขที่

พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วัน

เดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

2. ข้อมูลวันที่เสียชีวิตของบุคลากรและครอบครัวหรือผูที่อยูในความ

ดูแล หรือผูไดรับผลประโยชน 
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5. เก็บข้อมูลจากการรองเรียน การองทุกข์ 

การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

1. ข้อมูลสวนตัว (เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ 

นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอร

ติดตอ) 

2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไดรับความยินยอม 

3.4 แหล4งขFอมูลและรายการขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

จุดประสงค์ รายการข้อมูลสวนบุคคล 

1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำ

สัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งบุคลากรเปน

คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย เช่น จัดทำสัญญาจ้างงาน 

ข ้อตกลงการปฏ ิบ ัต ิตามส ัญญาจ ้างงาน การ

มอบหมายใหปฏิบัติงาน การโอนยายบุคลากร การ

พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

พิจารณาตำแหนงงานและค่าตอบแทน  

1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล 

(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู รูปถาย 

2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่

พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ 

วันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

3. ข้อมูลบิดา-มารดา-บุตร และผู ที ่อยู ในความดูแล (เลขบัตร

ประชาชน/เลขที ่พาสปอรต คำนำหนาชื ่อ ชื ่อ นามสกุล (ไทย-

อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

4. สถานภาพทางทหาร 

5. ประวัติการศึกษา พรอมสำเนาหลักฐาน 

6. ประวัติการทำงาน/การฝกอบรม/เอกสารการรับรองการทำงาน 

7. ความรู/คุณสมบัติดานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ

ทางดานภาษา  

8. กรุปเลือด ข้อมูลสุขภาพ 

9. ใบอนุญาตขับขี ่

10. เอกสารที่ใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว 

เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่ออก

ใหโดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร 

11. ผลการตรวจสุขภาพ 

12. ข้อมูลทางการเงิน ไดแก่ ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน 

เง ินได กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ บัญชีธนาคาร ข้อมูลการปรับ

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินได  

13. ผลการทดสอบข้อเขียน ผลการสอบสัมภาษณ ความเห็น

ประกอบการสรรหาและคัดเลือก 

14. ผลการประเมินคุณลักษณะ ไดแก่ นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ 

ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถในการทำงาน

รวมกับผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ 
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15. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงาน

ทางวิชาการ ความเชี ่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน ผลการเลื ่อน

เงินเดือน การไดรับรางวัลตางๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

16. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวน

งานอื่นๆ ไดแก่ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกที่

อาจมีการถายหรือบันทึกระหวางที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการ

ประชุม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน 

17. ข้อมูลเกี ่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม 

ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถใน

การทำงานรวมกับผูอื ่น ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอ

องค์กร ซึ่งอาจไดมาจากการสังเกตวิเคราะห และประมวลผลข้อมูล

ของมหาวิทยาลัยในระหวางการปฏิบัติงานหรือเข้ารวมกิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัย 

18. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บปวย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้ง

ในกรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจาก

การปฏิบัติงาน  

19. ข้อมูลบันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

การทำงานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย 

20. ข้อมูลที่บุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบ แอป

พลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และ

กฎหมายอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง เช ่น พระราชบัญญัติ

กองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา พระราชบัญญัติ

เงินทดแทน กฎหมายแรงงาน เปนตน การบริหาร

ดานการเงินและงบประมาณ 

ข้อมูลทางการเงิน ไดแก่ ข้อมูล เง ินหัก ภาษี การกู ้ย ืมเงิน 

รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี เงินชดเชยหรือข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง  

 

3. เพื่อการสืบค้นข้อมูลในกระบวนการบริหารงาน

บ ุคคล  การศ ึกษาว ิ เคราะห และการบร ิหาร

อัตรากำลัง การวิเคราะหและจัดทำฐานข้อมูล

เกี ่ยวกับประวัติการทำงาน การดำเนินการตางๆ 

ทางทะเบียน การมอบอำนาจ การจัดทำหนังสือ

รับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพรแก่สาธารณะ การ

จัดทำรายงาน การสงข้อมูลใหหนวยงานราชการ 

การยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกตองของ

ข้อมูลที่ไดรับจากบุคลากร 

1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล 

(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู รูปถาย 

2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่

พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ 

วันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

3. ข้อมูลบิดา-มารดา-บุตร และผู ที ่อยู ในความดูแล (เลขบัตร

ประชาชน/เลขที ่พาสปอรต คำนำหนาชื ่อ ชื ่อ นามสกุล (ไทย-

อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

4. สถานภาพทางทหาร 
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5. ประวัติการศึกษา พรอมสำเนาหลักฐาน 

6. ประวัติการทำงาน/การฝกอบรม/เอกสารการรับรองการทำงาน 

7. ความรู/คุณสมบัติดานวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ

ทางดานภาษา/ความเชี่ยวชาญ 

8. เอกสารที่ใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว 

เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่

ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร 

9. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน การ

ปฏิบัติงานพิเศษ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการ

ปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนเงินเดือน การไดรับรางวัลตาง ๆ หรือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

10. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวน

งานอื่น ๆ ไดแก่ ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึก

ที่อาจมีการถายหรือบันทึกระหวางที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือ

การประชุม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน 

11. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บปวย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 

ทั ้งในกรณีที ่บ ุคลากรประสบอุบ ัต ิเหตุในเวลางานหรืออัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน  

12. ข้อมูลบันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

การทำงานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย 

4 .  เพ ื ่อประโยชน  โดยชอบด วยกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื ่น เช ่น การจัด

สวัสดิการการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ 

ของบุคลากร เช่น สถานพยาบาล สถานที่ออกกำลัง

กาย การติดตอ สงข่าวสารและประชาสัมพันธ การ

ปร ับปร ุ งสภาพแวดล อมในการทำงาน  การ

ดำเนินการเรื ่องกิจกรรมบุคลากร การจัดใหมีสิ่ง

อำนวยความสะดวก การดูแลบุคลากรหลังพน

สภาพการเปนบุคลากร และสมาชิกในครอบครัว  

1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล 

(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปเกิด ที่อยู รูปถาย เบอร

ติดตอ อีเมล 

2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่

พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ 

วันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

3. ข้อมูลบิดา-มารดา-บุตร และผู ที ่อยู ในความดูแล (เลขบัตร

ประชาชน/เลขที ่พาสปอรต คำนำหนาชื ่อ ชื ่อ นามสกุล (ไทย-

อังกฤษ) เพศ สัญชาต ิวันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

4. ข้อมูลสุขภาพ 

5. ข้อมูลสวนตัวของผูรับผลประโยชน (เลขบัตรประชาชน/เลขที่

พาสปอรต คำนำหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ 

วันเดือนและปเกิด ที่อยู เบอรติดตอ) 

6. ข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท 

5. เพื่อการพัฒนาบุคลากร 1. ข้อมูลเกี ่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม 

ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนำ ความสามารถใน
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การทำงานรวมกับผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอ

องค์กร ซึ่งอาจไดมาจากการสังเกตวิเคราะห และประมวลผล

ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในระหวางการปฏิบัติงานหรือเข้ารวม

กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

2. ผลการวัดระดับความรู ด านตาง ๆ ไดแก่ ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร 

3. ผล/ความเห็นประกอบการเลื่อนระดับ 

4. แบบสอบถามความตองการหลักสูตร ความตองการพัฒนา

ตนเอง 

5. ข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

6. เพื่อปองกันและระงับอันตรายตอชีวิตรางการ 

หรือสุขภาพของบุคลากรหรือบุคคลอื่น เช่น การ

ติดต อในกรณีฉ ุกเฉ ิน การควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและ

ความปลอดภัยของบุคลากร 

1. ข้อมูลกรุปเลือก 

2. ข้อมูลสุขภาพ 

3. ข้อมูลผูติดตอกรณีฉุกเฉิน 

7. เพื่อการตรวจสอบอาชญากรรม การตรวจสอบ

และจัดการเกี่ยวกับข้อรองเรียน รองทุกข์ และการ

ทุจริต คดีหรือข้อพิพาทตางๆ  

1. ข้อมูลสวนตัว (เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอรต คำนำหนาชื่อ 

ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปเกิด ที่อยู 

เบอรติดตอ) 

2. ข้อมูลลายนิ้วมือ 

3. ข้อมูลบัญชีทาง Social media, Application ตาง ๆ 

4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยไดรับความยินยอม 

8. เพ ื ่อบรรลุว ัตถ ุประสงค์ตามความยินยอมที่

บุคลากรไดใหไวในแตละคราว 

1. ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำป 

2. ข้อมูล GPS Location 

3. ภาพถาย 

4. การเป)ดเผยข.อมูลส4วนบุคคล 

4.1 มหาวิทยาลัยไดทำงานรวมกับหนวยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศบางสวนที่มีการระบุ
ตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับบุคลากรทุกคน หนวยงานที่

มหาวิทยาลัยไดทำงานดวยและมีการเปดเผยข้อมูลสวนบุคคลของทานตอบุคคลหรือนิติบุคคลดังตอไปนี ้เช่น 

4.1.1 มหาวิทยาลัยฯ จำเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในการสงข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตามที่กำหนด 

4.1.2 มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงานในการรับและสงข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับ

หนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจหลัก ไดแก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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4.1.3 ในบางกรณีที่บุคลากรอาจตองไปเข้ารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวาง

ที่เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการผานการทำสัญญาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจำเปนตองมี

การดำเนินการในการรับและสงข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรกับสถานทูตหรือตางประเทศ โดย

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวข้อ การสงหรือโอนข้อมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

4.1.4 มหาวิทยาลัยทำงานรวมกับสถาบันการเงิน ซึ่งจำเปนตองมีการสงข้อมูลสวนบุคคลเพื่อใช้ทำบัตร

บุคลากร การจ่ายเงินเดือน การจัดสวัสดิการการเงินกู้ตางๆ การทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสง

มอบข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสงกลับเพื่อยืนยันสถานการณทำธุรกรรม การใช้งานแอพลิเคชัน

ดานทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจำเปนตองมีการสงและรับข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากร รวมถึงการ

ทำโปรโมชั่น ตางๆ อาจมีการสงและรับข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรซึ่งตองผานการยินยอมของ

บุคลากร 

4.1.5 มหาวิทยาลัยจำเปนตองสงข้อมูลสวนบุคคลใหกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงิน

แผนดิน เพื่อประโยชนในการพิจารณาประกอบการจัดสรรและตรวจสอบข้อมูล 

4.1.6 มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสงข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับ

หนวยงานที่บุคลากรสมัครเข้าทำงาน ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน 

4.1.7 มหาวิทยาลัยอาจตองแลกเปลี่ยนหรือใหข้อมูลผูทรงคุณวุฒิเพื่ออานและประเมินผลงานทางวิชาการของ

บุคลากรกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อประโยชนทางวิชาการ 

4.1.8 มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองเปดเผยและแบงปนข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรแก่หนวยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี ่ยวข้องเพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น ผูให

บรหิารพฒันาระบบสารสนเทศดานทรพัยากรบคุคล บรษิทัเอกชนทีร่วมดำเนนิการจดัสวสัดกิารและสทิธิ

ประโยชนใหกับบุคลากรของมหาวทิยาลัย เปนตน 

4.1.9 เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ

ของบุคลากร จึงจำเปนตองมีการประสานกับบริษัทประกันภัย ในการรับและสงข้อมูลสวนบุคคลของ

บุคลากรเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธ ิ

4.1.10 มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองมีการสงข้อมูลสวนบุคคลใหกับสวนราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น 
สำนักนายกรัฐมนตรี กรมสรรพากร เปนตน 

4.1.11 มหาวิทยาลัยอาจจำเปนตองเปดเผยและแบงปนข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรแก่หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ธุรกิจสถานพยาบาล เพื่อสิทธิประโยชนทางดานสวัสดิการของบุคลากร 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดใหผู ที ่ไดรับข้อมูลมีมาตรการปกปองข้อมูลของบุคลากรอยางเหมาะสมและ

ประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาที่จำเปนเทานั้น และดำเนินการเพื่อปองกันไมใหใช้หรือเปดเผยข้อมูลสวน

บุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ 

4.2 เปดเผยข้อมูลของทานตอสาธารณะ ผานช่องทางเอกสารราชการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส จดหมายอิเล็กทรอนิกส  

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อใหข้อมูลสวนบุคคลของทานอยูในความควบคุม

ของทานไดมากขึ้น โดยทานสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในสวนที่

เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลสวนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอใหเปดเผยที่มาของข้อมูลสวนบุคคลของทานที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู เวน
แตกรณีที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของทานตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของทานจะมี

ผลกระทบที่อาจก่อใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลสวนบุคคลของทานที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน เพื่อใหมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 
สมบูรณ และไมก่อใหเกิดความเข้าใจผิด  

5.3 สิทธิในการขอใหระงับการใช้ข้อมูลสวนบุคคลของทานในกรณหีนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้  
5.3.1 เมื่ออยูในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำรองขอของทานใหแก้ไขข้อมูลสวนบุคคลของ

ทานใหถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน 

5.3.2 ข้อมูลสวนบุคคลของทานถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
5.3.3 เมื่อข้อมูลสวนบุคคลของทานหมดความจำเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยไดแจ้งไว

ในการเก็บรวบรวม แตทานประสงค์ใหมหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นตอไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตาม

กฎหมายของทาน 

5.3.4 เมื่ออยูในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำลังพิสูจนใหทานเห็นถึงเหตุอันชอบดวยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสวนบุคคลของทาน หรือตรวจสอบความจำเปนในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลสวนบุคคล

ของทานเพื่อประโยชนสาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ทานไดใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปดเผยข้อมูลสวนบุคคลของทาน 

5.4  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปดเผยข้อมูลสวนบุคคลของทาน เวนแตกรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุใน

การปฏิเสธคำขอของทานโดยชอบดวยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงใหเห็นวาการเก็บรวบรวม ใช้ 

หรือเปดเผยข้อมูลสวนบุคคลของทานมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายยิ่งกวา หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกรองตาม

กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกรองทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนสาธารณะตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย) 

6. การสงหรือโอนข้อมูลสวนบุคคลของทานไปยังตางประเทศ 

ในบางกรณีข้อมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากรอาจจำเปนตองมีการสงออกไปยังตางประเทศ มหาวิทยาลัยจะ

ดำเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาข้อมูลบุคลากรจะมีการสงผานหรือโอนยายข้อมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามกฎหมาย

คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีประเทศที่ตองมีการรับโอนยายมีการโอนยายข้อมูลสวนบุคคลไมดีพอหรือไมสอดคลองตาม

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำข้อตกลงกับบุคลากรเพื่อขอสงหรือโอนข้อมูลไปตางประเทศตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดเทานั้น เช่น การจัดทำข้อตกลงกับบุคลากรในกรณีที่เปนบุคลากรอาจตองเข้ารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย 

ศึกษาดูงาน หรือการตรวจสอบคุณวุฒิ ณ ตางประเทศ 

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลสวนบุคคล 

มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวไวตลอดระยะเวลาที่เปนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และจำเปนตองเก็บข้อมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวตอไปอีกแมจะสิ้นสุดสถานภาพเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแลว เพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลและประโยชนในการจัดสวัสดิการและ

สิทธิประโยชนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

7.1 ข้อมูลสวนบุคคลที่จำเปนตองเก็บตลอดไป 
7.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของบุคลากร เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการ

สมรส รูปถาย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
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7.1.2 ข้อมูลในการติดตอกับบุคลากร เช่น ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวข้อง 
7.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรที่มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามข้อบังคับ

และระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

7.1.4 ข้อมูลที่จำเปนสำหรับการรายงานหนวยงานที่กำกับดูแล ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน 
รายได ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี 

หรือข้อมูลที่เกี่ยวขอ้ง 

7.1.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการและผลประโยชนที่
บุคลากรไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร ี

7.1.6 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน 

การไดรับรางวัล คณะกรรมการ คณะทำงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

7.1.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย  
7.1.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การดูแลสิทธิประโยชนสวัสดิการ การวิเคราะหและการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรหลังพนสภาพการเปนบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ตาง ๆ 

7.1.9 ข้อมูลที่เกีย่วกับการรองเรียน การรองทุกข์ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 
7.2 ข้อมูลสวนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ลบข้อมูลหลังครบอายุเกษียณแลว 10 ป 

7.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน

ของบุคลากร  

7.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต (ก่อนบรรจุเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย) สถานภาพทางการทหาร รายละเอียดของผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเกี่ยวกับ

พาหนะ ใบอนุญาตขับขี ่ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ 

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรที่ไดมาจากการสังเกตและวิเคราะหของมหาวิทยาลัย 
7.2.4 รายงานการปฏิบัติงาน การทำงานลวงเวลา การขาดงานและการลางาน 

8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสวนบุคคล 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสวนบุคคลของทานอยางเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ

การบริหารจัดการ เพื่อปองกันมิใหข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปดเผยข้อมูลสวน

บุคคลโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคลขึ้นโดยประกาศใหทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร 

พรอมแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปดเผยข้อมูลสวนบุคคล โดยธำรงไวซึ่งการ

เปนความลับ ความถูกตองครบถวน และสภาพพรอมใช้งานของข้อมูลสวนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการทบทวน

นโยบายดังกลาวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม 

9. การมีสวนรวมของเจ้าของข้อมลูสวนบุคคล 
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มหาวิทยาลัยอาจเปดเผยข้อมูลสวนบุคคลก็ตอเมื่อไดรับคำรองขอจากเจ้าของข้อมูลสวนบุคคล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทน

โดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามกฎหมาย โดยสงคำรองขอผานทางอีเมล hrm@kmutt.ac.th หรือติดตอไดที่

เบอรโทรศัพท 02 470 8070, 02 470 8083 

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผูสืบสิทธิ์ ทายาท ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ

ถูกตอง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบันทึก

หลักฐานคำคัดค้านดังกลาวไวเปนหลักฐานดวย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองไดตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลสวนบุคคลของทาน

ถูกทำใหไมปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวทานได 

10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ประมวลผลข้อมูลสวนบุคคล 
มหาวิทยาลัยไดกำหนดใหเจ้าหนาที่เฉพาะผูที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปดเผยข้อมูลสวน

บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เทานั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลสวนบุคคลของทานได โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให

เจ้าหนาทีป่ฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด 

11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว 
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ

การแจ้งใหทานทราบผานช่องทางเว็บไซต แอปพลิเคชัน หรืออีเมล โดยมีวันที่ปรับปรุงลาสุดกำกับอยูตอนทาย อยางไรก็ดี 

มหาวิทยาลัยขอแนะนำใหทานโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหมอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ทานจะเปดเผย

ข้อมูลสวนบุคคลแกม่หาวิทยาลัย 

โดยในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการภายใตกิจกรรมการประมวลผลนี้ของทาน ถือเปนการรับทราบตามข้อตกลงใน

ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากทานไมเห็นดวยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากทานยังคงใช้งานตอไปภายหลังจาก

ทีป่ระกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างตนแลว จะถือวาทานไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว 

12. การติดตอสอบถาม 
ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ไดที ่

12.1 ผูควบคุมข้อมูลสวนบุคคล (Data Controller) 

• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
• สถานที่ติดตอ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงคร ุกรุงเทพมหานคร 10140 

• ช4องทางการติดต4อ: สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบด ี

โทรศัพทY 0 2470 8070, 0 2470 8083 หรืออีเมล hrm@kmutt.ac.th 

12.2 เจ้าหนาที่คุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล (Data Protection Officer) 

• ชื่อ: ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท 
• สถานที่ติดตอ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงคร ุ

กรุงเทพมหานคร 10140 

• ช่องทางการติดตอ: อีเมล dpo@kmutt.ac.th 


