คำประกาศเกี่ยวกับความเป1นส4วนตัว 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
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใชF หรือเปSดเผยขFอมูลส4วนบุคคลของท4าน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
กฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลเมื่อเข้าใช้บริการต่าง ๆ เช่น การติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล การร้องเรียน แจ้งข้อเสนอแนะ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นกับมหาวิทยาลัยหรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มี
ผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งยินยอมให้มหาวิทยาลัยส่ง โอน และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีสัญญาอยู่กับมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานและองค์กรของรัฐที่มีอำนาจ
ตามกฎหมาย
2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลข้อมูลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น ยกเว้นการ
ประมวลผลภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูล ดังต่อไปนี้
2.1 สัญญา เมื่อผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิก หรือไม่ได้เป็นสมาชิก รวมถึงการใช้บริการด้านอื่น ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลแก่มหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไป
ประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการรวมถึงนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ติดตามและแจ้งผลประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับการใช้บริการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ไม่สามารถจัดสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขไม่สามารถสื่อสารหรือตรวจสอบความสามารถในการทำสัญญา รวมถึง
ตรวจสอบความเป็นตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
2.2 การให้ความยินยอม กรณีจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการ
ประมวลผลเพื่อออกแบบหรือพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา และการบริการเพื่อนำเสนอการจัดกิจกรรมทางการตลาด
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เกี่ย วกับ การศึก ษาของมหาวิท ยาลัย หรือ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิด เผยข้อ มูล ส่ว นบุค คลของเจ้า ของข้อ มูล
ส่วนบุคคล
2.3 ประโยชน์ อ ั น ชอบธรรมด้ ว ยกฎหมาย กรณี จ ำเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย อาจนำข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเจ้ า ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานจำเป็นภายในมหาวิทยาลัย การดูแลรักษา
ระบบ เพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย การควบคุม
และการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยอันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลและการ
นำไปใช้ของผู้ประมวลผลข้อมูล
2.4 หน้าที่ตามกฎหมาย กรณีมีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใน
อนาคต
3. ข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ หาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
3.1 เพื่อวัตถุประสงคYตามที่ไดFแจFงในขFอ 1. มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมขFอมูลส4วนบุคคลของท4านดังรายการต4อไปนี้
3.1.1 ขFอมูลเกี่ยวกับตัวของบุคลากร เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ
สัญชาติ สถานะสมรส รูปถ่าย กรุ๊ปเลือด เป็นต้น
3.1.2 ข้อมูลในการติดต่อกับบุคลากร เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
3.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของบุคลากร ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับมารดา ผู้รับ
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ ก่อนการให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยให้บุคลากรแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
บุคลากรนี้ให้บุคลดังกล่าวทราบด้วย
3.1.4 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้ เงินหัก ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่บุคลากรได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับ
ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.6 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนเงินเดือน รางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเชิดชูเกียรติ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอื่นๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
และเสียงที่ถูกบันทึกที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การ
ตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
3.1.8 ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์ และ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวหลังพ้นสภาพการเป็น
บุคลากรและการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ
3.1.9 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการร้องเรียน การ้องทุกข์ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
3.1.10 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของบุคลากร เช่น
ระดับ การศึกษา วุฒ ิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย ประวัต ิก ารศึก ษา ประวัต ิก ารฝึก อบรม ผล
การศึ ก ษา ผลการทดสอบ สิ ท ธิ ใ นการทำงานอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย คุ ณ สมบั ต ิ ด ้ า นวิ ช าชี พ
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ความสามารถทางด้ า นภาษา และความสามารถอื ่ น ๆ ข้ อ มู ล จากการอ้ า งอิ ง ที ่ บ ุ ค ลากรได้ ใ ห้ แ ก่
มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลที่ได้จากสถาบันสมาคมที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบ
3.1.11 สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ำประกันของบุคลากร
เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียน
ราษฎร์
3.1.12 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียด
ของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับ
3.1.13 สถานภาพทางการทหาร
3.1.14 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็น
ผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจ
ได้มาจากการสังเกตวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัยในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
3.1.15 รายละเอียดของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
3.1.16 ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
3.1.17 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลา
งานหรืออันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอื่นๆ
3.1.18 บันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย
3.1.19 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ระบบ
อีเมล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3.1.20 ข้อมูลที่บุคลากรเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผนผ่านระบบ แอปพลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน และเอกสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3.2 ขFอมูลส4วนบุคคลที่มีความละเอียดอ4อน
มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของบุคลากร
และสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร เช่น ข้อมูลศาสนา
ข้อมูลกรุ๊ปเลือด ข้อมูลสุขภาพ และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทาง
กฎหมาย และข้อมูลความพิการของบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล หากมหาวิทยาลัยได้รับ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากเอกสารที่เกี่ยวข้องจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง จะถือว่าบุคลากรยินยอมให้
มหาวิทยาลัยจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อนไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ และจะมีการควบคุมการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลที่มี
ความละเอียดอ่อนอย่างระมัดระวังกับผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และจะคืนข้อมูลการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมายให้แก่เจ้าของข้อมูล
เมื่อดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเสร็จสิ้น รวมถึงกรณีที่ต้องให้ความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจ้งเหตุผลของการ
ใช้ข้อมูลดังกล่าว และให้เหตุผลของผลกระทบจาการไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำ
เป็นได้
3.3 แหล4งขFอมูลและรายการขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
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หน้า 3

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านระบบรับ 1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
สมัครงาน มจธ. Resume, Curriculum Vitae (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ รูปถ่าย
(CV)
2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่)
3. ข้อมูลบิดา-มารดา (ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่)
4. สถานภาพทางทหาร
5. ประวัติการศึกษา และข้อมูลวิทยานิพนธ์ พร้อมสำเนาหลักฐาน
6. ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม/การรับรองการทำงาน
7. ความรู้/คุณสมบัติด้านวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางด้านภาษา
8. ข้อมูลสุขภาพ
9. ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
10. เอกสารที ่ ใ ช้ เ พื ่ อ ระบุ ต ั ว ตนของบุ ค ลากร สมาชิ ก ในครอบครั ว
เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
2. เก็บข้อมูลจากการคัดเลือกบุคลากร
1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ รูปถ่าย
2. สถานภาพสมรส และข้ อ มู ล คู ่ ส มรส (เลขบั ต รประชาชน/เลขที่
พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วัน
เดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
3. ข้ อ มู ล บิ ด า-มารดา-บุ ต ร และผู ้ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ล (เลขบั ต ร
ประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ)
เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
4. สถานภาพทางทหาร
5. ประวัติการศึกษา พร้อมสำเนาหลักฐาน
6. ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม/เอกสารการรับรองการทำงาน
7. ความรู้/คุณสมบัติด้านวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางด้านภาษา
8. กรุ๊ปเลือด ข้อมูลสุขภาพ
9. ใบอนุญาตขับขี่
10. เอกสารที ่ ใ ช้ เ พื ่ อ ระบุ ต ั ว ตนของบุ ค ลากร สมาชิ ก ในครอบครั ว
เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ ที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
11. ผลการตรวจสุขภาพ
12. ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน เงิน
ได้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร
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หน้า 4

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

3. เก็ บ ข้ อ มู ล จากการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ข้อมูลภาระงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การเลื ่ อ นระดั บ การ
กำหนดตำแหน่งวิชาการ ความเชี่ยวชาญ การ
ได้รับรางวัล การปฏิบัติงานพิเศษ สวัสดิการ
และค่ า ตอบแทน ตลอดจนการดู แ ลสิ ท ธิ
ประโยชน์หลังเกษียณอายุ หรือกระบวนการ
อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

4. เก็ บ ข้ อ มู ล จาการขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
สวัสดิการ และผลประโยชน์ที่บุคลากรได้รับ
หรื อ มี ส ิ ท ธิ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ ตามข้ อ บั ง คั บ และ
ประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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รายการข้อมูลส่วนบุคคล
13. ผลการทดสอบข้ อ เขี ย น ผลการสอบสั ม ภาษณ์ ความเห็ น
ประกอบการสรรหาและคัดเลือก
13. ผลการประเมินคุณลักษณะ ได้แก่ นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความ
ถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์
14. ข้อมูลลายนิ้วมือ
1. ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การปรั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน เงินได้ เงินหัก ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร
การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี หรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ภาระงาน การปฏิบัติงาน
พิเศษ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน ผลการ
เลื่อนเงินเดือน การได้รับรางวัลต่างๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
อื่นๆ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกที่อาจมีการ
ถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การ
ตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ
ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจ
ได้มาจากการสังเกตวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
5. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้งใน
กรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน
6. ข้อมูลบันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การ
ทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย
7. ข้อมูลที่บุคลากรเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอปพลิเค
ชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู ้ ร ั บ ผลประโยชน์ (เลขบั ต รประชาชน/เลขที่
พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วัน
เดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
2. ข้อมูลวันที่เสียชีวิตของบุคลากรและครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในความ
ดูแล หรือผู้ได้รับผลประโยชน์
หน้า 5

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม
5. เก็บข้อมูลจากการร้องเรียน การ้องทุกข์
การสอบสวน การลงโทษทางวินัย

รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลส่วนตัว (เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ
นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์
ติดต่อ)
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความยินยอม

3.4 แหล4งขFอมูลและรายการขFอมูลส4วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
จุดประสงค์
1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำ
สัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งบุคลากรเป็น
คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย เช่น จัดทำสัญญาจ้างงาน
ข้ อ ตกลงการปฏิ บ ั ต ิ ต ามสั ญ ญาจ้ า งงาน การ
มอบหมายให้ปฏิบัติงาน การโอนย้ายบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาตำแหน่งงานและค่าตอบแทน
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รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ รูปถ่าย
2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่
พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ
วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
3. ข้ อ มู ล บิ ด า-มารดา-บุ ต ร และผู ้ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ล (เลขบั ต ร
ประชาชน/เลขที่พ าสปอร์ต คำนำหน้า ชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทยอังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
4. สถานภาพทางทหาร
5. ประวัติการศึกษา พร้อมสำเนาหลักฐาน
6. ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม/เอกสารการรับรองการทำงาน
7. ความรู้/คุณสมบัติด้านวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางด้านภาษา
8. กรุ๊ปเลือด ข้อมูลสุขภาพ
9. ใบอนุญาตขับขี่
10. เอกสารที่ใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว
เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่ออก
ให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
11. ผลการตรวจสุขภาพ
12. ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน
เงิ น ได้ กองทุ น สำรองเลี ้ ย งชี พ บั ญ ชี ธ นาคาร ข้ อ มู ล การปรั บ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินได้
13. ผลการทดสอบข้ อ เขี ย น ผลการสอบสั ม ภาษณ์ ความเห็ น
ประกอบการสรรหาและคัดเลือก
14. ผลการประเมินคุณลักษณะ ได้แก่ นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ
ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น ความฉลาดทางอารมณ์
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2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
อุ ด มศึ ก ษา ข้ อ บั ง คั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล และ
กฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน กฎหมายแรงงาน เป็นต้น การบริหาร
ด้านการเงินและงบประมาณ
3. เพื่อการสืบค้นข้อมูลในกระบวนการบริหารงาน
บุ ค คล การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละการบริ ห าร
อั ต รากำลั ง การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทำฐานข้ อ มู ล
เกี่ยวกับประวัติการทำงาน การดำเนินการต่างๆ
ทางทะเบี ย น การมอบอำนาจ การจั ด ทำหนั ง สื อ
รับรอง การจัดทำเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะ การ
จัดทำรายงาน การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ
การยื น ยั น ตั ว ตนและตรวจสอบความถู ต ้ อ งของ
ข้อมูลที่ได้รับจากบุคลากร
เอกสารหมายเลข คขส. 4-5
รุ่น 1.1 ปรับปรุง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการข้อมูลส่วนบุคคล
15. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ภาระงาน ผลงาน
ทางวิ ช าการ ความเชี ่ ย วชาญ ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ผลการเลื ่ อ น
เงินเดือน การได้รับรางวัลต่างๆ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
16. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานอื่นๆ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกที่
อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการ
ประชุม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
17. ข้อ มูล เกี่ย วกับ ลัก ษณะของบุค ลากร เช่น นิส ัย พฤติก รรม
ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
มหาวิทยาลัย
18. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทั้ง
ในกรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรืออันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงาน
19. ข้อมูลบันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย
20. ข้อมูลที่บุคลากรเลือกจะแบ่งปันและเปิดเผยผ่านระบบ แอป
พลิเคชัน เครื่องมือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และเอกสารต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เงิ น หั ก ภาษี การกู ้ ย ื ม เงิ น
รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี เงินชดเชยหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ รูปถ่าย
2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่
พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ
วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
3. ข้ อ มู ล บิ ด า-มารดา-บุ ต ร และผู ้ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ล (เลขบั ต ร
ประชาชน/เลขที่พ าสปอร์ต คำนำหน้า ชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทยอังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
4. สถานภาพทางทหาร
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4. เพื ่ อ ประโยชน์ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมายของ
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ของบุ ค คลอื ่ น เช่ น การจั ด
สวัสดิการการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
ของบุคลากร เช่น สถานพยาบาล สถานที่ออกกำลัง
กาย การติดต่อ ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ การ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการทำงาน การ
ดำเนินการเรื่องกิจกรรมบุคลากร การจัดให้มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก การดู แ ลบุ ค ลากรหลั ง พ้ น
สภาพการเป็นบุคลากร และสมาชิกในครอบครัว

5. เพื่อการพัฒนาบุคลากร
เอกสารหมายเลข คขส. 4-5
รุ่น 1.1 ปรับปรุง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการข้อมูลส่วนบุคคล
5. ประวัติการศึกษา พร้อมสำเนาหลักฐาน
6. ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม/เอกสารการรับรองการทำงาน
7. ความรู้/คุณสมบัติด้านวิชาชีพ/ใบประกอบวิชาชีพ ความสามารถ
ทางด้านภาษา/ความเชี่ยวชาญ
8. เอกสารที่ใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว
เช่น เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอื่น ๆ ที่
ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์
9. ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ภาระงาน การ
ปฏิบัติงานพิเศษ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนเงินเดือน การได้รับรางวัลต่าง ๆ หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
10. ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานอื่น ๆ ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึก
ที่อาจมีการถ่ายหรือบันทึกระหว่างที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือ
การประชุม การตอบแบบสำรวจ การตอบแบบประเมิน
11. ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการเจ็บป่วย ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ทั ้ ง ในกรณี ท ี ่ บ ุ ค ลากรประสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ ใ นเวลางานหรื อ อั น
เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
12. ข้อมูลบันทึกการเข้าออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย
1. เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
(ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ รูปถ่าย เบอร์
ติดต่อ อีเมล
2. สถานภาพสมรส และข้อมูลคู่สมรส (เลขบัตรประชาชน/เลขที่
พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ
วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
3. ข้ อ มู ล บิ ด า-มารดา-บุ ต ร และผู ้ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ล (เลขบั ต ร
ประชาชน/เลขที่พ าสปอร์ต คำนำหน้า ชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทยอังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
4. ข้อมูลสุขภาพ
5. ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับผลประโยชน์ (เลขบัตรประชาชน/เลขที่
พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ
วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ)
6. ข้อมูลการเบิกจ่ายสวัสดิการทุกประเภท
1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม
ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ ความสามารถใน
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6. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิตร่างการ
หรือสุขภาพของบุคลากรหรือบุคคลอื่น เช่น การ
ติ ด ต่ อ ในกรณี ฉ ุ ก เฉิ น การควบคุ ม และป้ อ งกั น
โรคติดต่อ การบริหารและการดูแลเรื่องสุขภาพและ
ความปลอดภัยของบุคลากร
7. เพื่อการตรวจสอบอาชญากรรม การตรวจสอบ
และจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และการ
ทุจริต คดีหรือข้อพิพาทต่างๆ

8. เพื ่ อ บรรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามความยิ น ยอมที่
บุคลากรได้ให้ไว้ในแต่ละคราว

รายการข้อมูลส่วนบุคคล
การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อ
องค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการสังเกตวิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วม
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
2. ผลการวั ด ระดั บ ความรู ้ ด ้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ภาษาอั ง กฤษ
คอมพิวเตอร์
3. ผล/ความเห็นประกอบการเลื่อนระดับ
4. แบบสอบถามความต้องการหลักสูตร ความต้องการพัฒนา
ตนเอง
5. ข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร
1. ข้อมูลกรุ๊ปเลือก
2. ข้อมูลสุขภาพ
3. ข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

1. ข้อมูลส่วนตัว (เลขบัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) เพศ สัญชาติ วันเดือนและปีเกิด ที่อยู่
เบอร์ติดต่อ)
2. ข้อมูลลายนิ้วมือ
3. ข้อมูลบัญชีทาง Social media, Application ต่าง ๆ
4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความยินยอม
1. ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปี
2. ข้อมูล GPS Location
3. ภาพถ่าย

4. การเป)ดเผยข.อมูลส4วนบุคคล
4.1 มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและสารสนเทศบางส่วนที่มีการระบุ
ต่อไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ์ และอาจไม่จัดเก็บกับบุคลากรทุกคน หน่วยงานที่
มหาวิทยาลัยได้ทำงานด้วยและมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ เช่น
4.1.1 มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรให้กับกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตามที่กำหนด
4.1.2 มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเป็นผู้ประสานงานในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรให้กับ
หน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
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4.1.3

ในบางกรณีที่บุคลากรอาจต้องไปเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่าง
ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการผ่านการทำสัญญาก่อน โดยมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมี
การดำเนิ น การในการรั บ และส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค ลากรกั บ สถานทู ต หรื อ ต่ า งประเทศ โดย
รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวข้อ การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
4.1.4 มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับสถาบันการเงิน ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ทำบัตร
บุคลากร การจ่ายเงินเดือน การจัดสวัสดิการการเงินกู้ต่างๆ การทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการส่ง
มอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและส่งกลับเพื่อยืนยันสถานการณ์ทำธุรกรรม การใช้งานแอพลิเคชัน
ด้านทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร รวมถึงการ
ทำโปรโมชั่น ต่างๆ อาจมีการส่งและรับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรซึ่งต้องผ่านการยินยอมของ
บุคลากร
4.1.5 มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบการจัดสรรและตรวจสอบข้อมูล
4.1.6 มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเป็นผู้ประสานงาน ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรให้กับ
หน่วยงานที่บุคลากรสมัครเข้าทำงาน ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
4.1.7 มหาวิทยาลัยอาจต้องแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านและประเมินผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรกับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
4.1.8 มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรแก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เช่น ผู้ให้
บริหารพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล บริษทั เอกชนทีร่ ว่ มดำเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4.1.9 เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ
ของบุคลากร จึงจำเป็นต้องมีการประสานกับบริษัทประกันภัย ในการรับและส่งข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรเพื่อใช้ในการคุ้มครองสิทธิ
4.1.10 มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับส่วนราชการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
สำนักนายกรัฐมนตรี กรมสรรพากร เป็นต้น
4.1.11 มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรแก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ธุรกิจสถานพยาบาล เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้านสวัสดิการของบุคลากร
ทั ้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย จะกำหนดให้ ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ข้ อ มู ล มี ม าตรการปกป้ อ งข้ อ มู ล ของบุ ค ลากรอย่ า งเหมาะสมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ
4.2 เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางเอกสารราชการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุม
ของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่
เกีย่ วกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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5.1 สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมอยู่ เว้น
แต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมี
ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
5.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สมบูรณ์ และไม่กอ่ ให้เกิดความเข้าใจผิด
5.3 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยได้แจ้งไว้
ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตาม
กฎหมายของท่าน
5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเหตุใน
การปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น มหาวิทยาลัยสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย)
6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
ในบางกรณีข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของบุคลากรอาจจำเป็นต้องมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ มหาวิทยาลัยจะ
ดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลบุคลากรจะมีการส่งผ่านหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีประเทศที่ต้องมีการรับโอนย้ายมีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไม่ดีพอหรือไม่สอดคล้องตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทำข้อตกลงกับบุคลากรเพื่อขอส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดเท่านั้น เช่น การจัดทำข้อตกลงกับบุคลากรในกรณีที่เป็นบุคลากรอาจต้องเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา วิจัย
ศึกษาดูงาน หรือการตรวจสอบคุณวุฒิ ณ ต่างประเทศ
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวไว้ตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวต่อไปอีกแม้จะสิ้นสุดสถานภาพเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและประโยชน์ในการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องเก็บตลอดไป
7.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของบุคลากร เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานะการ
สมรส รูปถ่าย หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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7.1.2 ข้อมูลในการติดต่อกับบุคลากร เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวข้อง
7.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของบุคลากรที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับ
และระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
7.1.4 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานหน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลค่าจ้าง เงินเดือน
รายได้ ภาษี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนทางภาษี
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7.1.5 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม การคุ้มครองแรงงาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและผลประโยชน์ที่
บุคลากรได้รับหรือมีสิทธิที่จะได้รับตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
7.1.6 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน
การได้รับรางวัล คณะกรรมการ คณะทำงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7.1.7 ข้อมูลที่รวบรวมจากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย
7.1.8 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการ การวิเคราะห์และการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรหลังพ้นสภาพการเป็นบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่าง ๆ
7.1.9 ข้อมูลที่เกีย่ วกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน การลงโทษทางวินัย
7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ลบข้อมูลหลังครบอายุเกษียณแล้ว 10 ปี
7.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ สำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน
ของบุคลากร
7.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต (ก่อนบรรจุเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย) สถานภาพทางการทหาร รายละเอียดของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเกี่ยวกับ
พาหนะ ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากรที่ได้มาจากการสังเกตและวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัย
7.2.4 รายงานการปฏิบัติงาน การทำงานล่วงเวลา การขาดงานและการลางาน
8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและ
การบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร
พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งการ
เป็นความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม
9. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
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มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทน
โดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยส่งคำร้องขอผ่านทางอีเมล hrm@kmutt.ac.th หรือติดต่อได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ 02 470 8070, 02 470 8083
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความ
ถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบันทึก
หลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ตามกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้
10. ความรับผิดชอบของบุคคลซึง่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำ
การแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืออีเมล โดยมีวันที่ปรับปรุงล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี
มหาวิทยาลัยขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มหาวิทยาลัย
โดยในการเข้าใช้งานระบบหรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงใน
ประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจาก
ทีป่ ระกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
12. การติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่
12.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
• ชื่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• สถานที่ติดต่อ: 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
• ช4องทางการติดต4อ: สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพทY 0 2470 8070, 0 2470 8083 หรืออีเมล hrm@kmutt.ac.th
12.2 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
• ชื่อ: ผศ. ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
• สถานที่ติดต่อ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140
• ช่องทางการติดต่อ: อีเมล dpo@kmutt.ac.th
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