
 
 
 

 
 

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความส าคัญของการเคารพสิทธิความเป็น
ส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร ซึ่งประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เป็นการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการลบและท าลายข้อมูลส่วนตัว ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562     
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ท าให้สามารถระบุตัวตนของบุคลากรได้  ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม  

 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร เช่น ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส  

รปูถ่าย ข้อมูลประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
1.3 ข้อมูลการศึกษา วิชาชีพ ความสามารถ เช่น ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่จบ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา ผลการศึกษา ระยะเวลาศึกษา การอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถด้านภาษา  

1.4 ข้อมูลประสบการณ์ท างาน เกี่ยวกับการจ้างงานที่ผ่านมา เช่น ชื่อหน่วยงาน ต าแหน่งงาน 
รายละเอียดของนายจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน สาเหตุการลาออก 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เช่น ชื่อ-สกุล อาชีพ วันเดือนปีเกิด ของคู่สมรส/บุตร/บิดา/
มารดา  

1.6 ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินได้ เงินหัก ภาษี กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ การกู้ยืมเงิน รายการยกเว้นหรือหักลดหย่อนภาษี 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการทหาร 
 1.8 ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 
  1.9 ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น ใบขับข่ี ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ  
 1.10 ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับรายงานต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
 1.11 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการประกันสังคม เช่น สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.12 ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน เช่น ต าแหน่งงาน ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน ความ
เชี่ยวชาญ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนเงินเดือน รางวัลที่ได้รับ การเชิดชูเกียรติ 
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 1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว (VDO) และเสียง ที่ผู้จัดงาน
ได้บันทึกไว้ระหว่างที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดประชุม/สัมมนา จัดอบรม  
 1.14 ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การดูแลสิทธิประโยชน์ การวิเคราะห์ การ
บริหารงานของคณะฯ การดูแลบุคลากรและครอบครัว 
 1.15 ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน ร้องทุกข์ การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 
 1.16 ส าเนาเอกสารที่ระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผู้ค้ าประกันของบุคลากร ที่ออกให้
โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์ หรือองค์กร เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบประกอบวิชาชีพ/
วุฒิบัตร ใบปริญญา/วุฒิการศึกษา ใบผ่านทหาร ใบขับขี่ ใบส าคัญการสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร 
 1.17 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เช่น นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะผู้น า 
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความฉลาดทางอารมณ์ ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งอาจได้มาจากการ
สังเกตวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลในระหว่างปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรม 
 1.18 ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน 
 1.19 ข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออกการปฏิบัติงาน (ข้อมูลทางกายภาพที่ระบุตัวตนของบุคลากร) ด้วย
เครื่องบันทึกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ก าหนด การท างานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย  
 1.20 ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบงานต่าง ๆ เว็บไซต์คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ แอปพลิเคชัน อีเมล ที่สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.21 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกับองค์กรภายนอก อาทิ การท า
ประกันอุบัติเหต ุการท าประกันสุขภาพ เป็นต้น 
 1.22 ข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคลากรเพ่ือการประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีกับบุคลากร กรณีได้รั บ
รางวัล ได้รับการแต่งตั้งต าแหน่ง เป็นต้น 
  
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจ าเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของ
บุคลากรและสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  เช่น ข้อมูลศาสนา 
ข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมาย ข้อมูล
ความพิการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากบุคลากรและผู้ เกี่ยวข้อง จะถือว่าบุคลากรผู้นั้นยินยอมให้คณะสัตว
แพทยศาสตร์ เก็บ และรวบรวมข้อมูล แต่คณะสัตวแพทยศาสตร์จะไม่น าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
ละเอียดอ่อนไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ในฉบับนี้ โดยจะควบคุมและจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และคณะจะคืนเอกสารการพิสูจน์ความผิดทางกฎหมายให้กับเจ้าของ
ข้อมูลเมื่อด าเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วเสร็จ  
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3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 3.1 เพ่ือใช้ด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ข้อตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การปฏิบัติตามข้อบังคับ/
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จรรยาบรรณ การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  
 3.2 เพ่ือใช้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวิเคราะห์และบริหารอัตราก าลัง  การโอนย้าย
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ การจัดกิจกรรม การบริหารด้านการเงินและงบประมาณบุคลากร การจัดท าหนังสือรับรอง การเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ การส่งข้อมูลให้หน่วยงานราชการ/หน่วยงานที่ก ากับดูแล การยืนยันตัวตนและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสร้างบัญชี
ผู้ใช้งาน การระบุตัวตนเพ่ือใช้งานระบบ การจัดการเก่ียวกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข ์การทุจริต 
 3.3 เพ่ือใช้ในการบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิการลาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลศาสนา  
เช่น การลาอุปสมบท การลาประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นต้น 
 3.4 เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.5 เพ่ือป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต เช่น การติดต่อกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดต่อ 
 3.6 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์  
 
4. หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

แนวทางการด าเนินการเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จะด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2563 และประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะสอดคล้องกับ
หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

4.1 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

4.2 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ขอบเขตและวัตถุประสงค์ท่ีคณะสัตว
แพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยก าหนด และไม่น าไปใช้หรือเปิดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการ
เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลนั้น (Purpose Limitation) 

4.3 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ เกี่ยวข้อง และเท่าที่จ าเป็น
ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Data Minimization) 

4.4 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและด าเนินการให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบันในกรณีท่ีจ าเป็น (Accuracy) 

4.5 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น (Storage 
Limitation) 
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4.6 เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ข้อมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

 
5. ระยะเวลาการเก็บรักษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรและบุคคลใน
ครอบครัวตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากรและบุคคลในครอบครัวต่อไป แม้จะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จ าเป็นจะต้องจัดเก็บตลอดไป ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับตัวบุคลากร ข้อมูลที่
ใช้ในการติดต่อกับบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการรายงานหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ข้อมูลทางด้านการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม ข้อมูลประวัติการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่รวบรวม
จากการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง การดูแลสิทธิประโยชน์
สวัสดิการ การดูแลบุคลากรหลังพ้นสภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการร้องเรียน การร้องทุกข์ การ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย  

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้ลบข้อมูลหลังครบอายุเกษียณไป
แล้ว 10 ปี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพ ส าเนาเอกสารที่ระบุตัวตน 
ข้อมูลประสบการท างาน ข้อมูลสถานภาพทางทหาร ข้อมูลผู้ที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลการอนุญาตขับขี่ ข้อมูล
อุบัติเหตุ ข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน ข้อมูลการท างานล่วงเวลา ข้อมูลการขาด ลา มาสาย ข้อมูลการใช้งาน
และการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

 
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึง
ช่องทางและการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 

6.1 สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้รับความ
ยินยอม (Right of Access) 

6.2 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในกรณีที่คณะสัตว
แพทยศาสตร์ได้ท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่ท างานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง
สิทธิขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
อ่ืนเมื่อสามารถท าได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ส่งหรือโอน
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ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยัง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่
สามารถด าเนินการได้ (Right to Data Portability)  

6.3 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน (Right to 
Object) 

6.4 สิทธิขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล
ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ (Right to Erasure)  

6.5 สิทธิขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of 
Processing) 

6.6 สิทธิร้องขอให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สมบูรณ์ และไม่ก่อเกิดความเข้าใจผิด (Right to Rectification) 

คณะสัตวแพทยศาสตร์เคารพสิทธิของบุคลากรในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
บุคลากรสามารถติดต่อ งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี คณะสัตว
แพทยศาสตร์ เพ่ือแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและคณะ
สัตวแพทยศาสตร์อาจปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอ านาจกระท าแทนได้หาก
ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 

 
7. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลของบุคลากร 

กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร นอกเหนือจากที่คณะฯ ประกาศ
ไว้ในฉบับนี้  สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563  
 
8. การติดต่อประสานงาน 
 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ 
งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ส านักงานคณบดี โทร . 0 2441 5242-4 ต่อ 1417, 1435, 
1439 


