
 

 

 

 

 

ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

………………………………………………………………….. 

 

 คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิความเปน

สวนตัวดานขอมูลของบุคลากร ซึ่งประกาศความเปนสวนตัวฉบับนี้ เปนการแจงใหทราบถึงรายละเอียดที่

เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูล รวมถึงการลบและทําลายขอมูลสวนตัว ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562     

 ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ทําใหสามารถระบุตัวตนของบุคลากรได ไมวา

ทางตรงหรือทางออม  

 

1. ประเภทของขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

1.1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากร เชน ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส  

รูปถาย ขอมูลประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือขอมูลที่เกี่ยวของ 

1.2 ขอมูลการติดตอ เชน ที่อยูอาศัย เบอรโทรศัพท อีเมล 

1.3 ขอมูลการศึกษา วิชาชีพ ความสามารถ เชน ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษาที่จบ คุณวุฒิ 

สาขาวิชา ผลการศึกษา ระยะเวลาศึกษา การอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตรแสดงความรูความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง ประวัติการฝกอบรม ความสามารถดานภาษา  

1.4 ขอมูลประสบการณทํางาน เกี่ยวกับการจางงานที่ผานมา เชน ชื่อหนวยงาน ตําแหนงงาน 

รายละเอียดของนายจาง เงินเดือนและคาตอบแทน สาเหตุการลาออก 

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เชน ชื่อ-สกุล อาชีพ วันเดือนปเกิด ของคูสมรส/บุตร/บิดา/

มารดา  

1.6 ขอมูลทางการเงิน เชน บัญชีธนาคาร คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน เงินได เงินหัก ภาษี กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ การกูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนภาษี 

1.7 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางการทหาร 

 1.8 ขอมูลผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

  1.9 ขอมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ เชน ใบขับขี่ ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ  

 1.10 ขอมูลที่จําเปนสําหรับรายงานตอหนวยงานที่กํากับดูแล 

 1.11 ขอมูลที่เกี่ยวของกับสวัสดิการประกันสังคม เชน สิทธิประโยชน สวัสดิการ ผลประโยชนที่ไดรับ 

 1.12 ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน เชน ตําแหนงงาน ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ผลงาน ความ

เชี่ยวชาญ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการเลื่อนเงินเดือน รางวัลที่ไดรับ การเชิดชูเกียรต ิ
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 1.13 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมกิจกรรม เชน ภาพถาย ภาพเคลือ่นไหว (VDO) และเสียง ที่ผูจัดงาน

ไดบันทึกไวระหวางที่มีการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดประชุม/สัมมนา จัดอบรม  

 1.14 ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแลสิทธิประโยชน การวิเคราะห การ

บริหารงานของคณะฯ การดูแลบุคลากรและครอบครัว 

 1.15 ขอมูลเกี่ยวกับการรองเรียน รองทุกข การสอบขอเท็จจริง การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 

 1.16 สําเนาเอกสารที่ระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผูค้ําประกันของบุคลากร ที่ออกให

โดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร หรือองคกร เชน บัตรประชาชน ทะเบียนบาน ใบประกอบวิชาชีพ/

วุฒิบัตร ใบปริญญา/วุฒิการศึกษา ใบผานทหาร ใบขับขี่ ใบสําคัญการสมรส หรือทะเบียนหยา หรือใบมรณบัตร 

 1.17 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคลากร เชน นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะผูนํา 

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองคกร ซึ่งอาจไดมาจากการ

สังเกตวิเคราะห และประมวลผลขอมูลในระหวางปฏิบัติงานหรือการเขารวมกิจกรรม 

 1.18 ขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน 

 1.19 ขอมูลการบันทึกเวลาเขา-ออกการปฏิบัติงาน (ขอมูลทางกายภาพที่ระบุตัวตนของบุคลากร) ดวย

เครื่องบันทึกที่คณะสัตวแพทยศาสตรกําหนด การทํางานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย  

 1.20 ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระบบงานตาง ๆ เว็บไซตคณะ

สัตวแพทยศาสตร แอปพลิเคชัน อีเมล ที่สอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.21 ขอมูลที่ใชในการจัดทําสวัสดิการและสิทธิประโยชนเพิ่มเติมกับองคกรภายนอก อาทิ การทํา

ประกันอุบัติเหต ุการทําประกันสุขภาพ เปนตน 

 1.22 ขอมูลที่ระบุตัวตนของบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธแสดงความยินดีกับบุคลากร กรณีไดรับ

รางวัล ไดรับการแตงตั้งตําแหนง เปนตน 

  

2. ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน 

คณะสัตวแพทยศาสตร มีความจําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของ

บุคลากรและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน เชน ขอมูลศาสนา 

ขอมูลดานสุขภาพ และขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพิสูจนความผิดทางกฎหมาย ขอมูล

ความพิการ เพื่อเปนประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหากคณะสัตวแพทยศาสตร ไดรับขอมูลสวน

บุคคลที่มีความละเอียดออนจากบุคลากรและผู เกี่ยวของ จะถือวาบุคลากรผูนั้นยินยอมใหคณะสัตว

แพทยศาสตร เก็บ และรวบรวมขอมูล แตคณะสัตวแพทยศาสตรจะไมนําขอมูลสวนบุคคลที่มีความ

ละเอียดออนไปใชประโยชนนอกเหนือจากที่ประกาศไวในฉบับนี้ โดยจะควบคุมและจํากัดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล

สวนบุคคลเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้น และคณะจะคืนเอกสารการพิสูจนความผิดทางกฎหมายใหกับเจาของ

ขอมูลเมื่อดําเนินการดานบริหารทรัพยากรบุคคลแลวเสร็จ  
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3. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

 3.1 เพื่อใชดําเนินการจัดทําสัญญาจาง ขอตกลง การปฏิบัติตามสัญญาจาง การปฏิบัติตามขอบังคับ/

ประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จรรยาบรรณ การมอบหมายงานใหปฏิบัติ  

 3.2 เพื่อใชดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การวิเคราะหและบริหารอัตรากําลัง การโอนยาย

บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาคาตอบแทน การจัดสวัสดิการดาน

ตาง ๆ การจัดกิจกรรม การบริหารดานการเงินและงบประมาณบุคลากร การจัดทําหนังสือรับรอง การเผยแพร/

ประชาสัมพันธสูสาธารณะ การสงขอมูลใหหนวยงานราชการ/หนวยงานที่กํากับดูแล การยืนยันตัวตนและ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลบุคลากร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสรางบัญชี

ผูใชงาน การระบุตัวตนเพื่อใชงานระบบ การจัดการเกี่ยวกับขอรองเรียน รองทุกข การทุจริต 

 3.3 เพื่อใชในการบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกี่ยวกับสิทธิการลาที่เกี่ยวของกับขอมูลศาสนา 

เชน การลาอุปสมบท การลาประกอบพิธีฮัจญ เปนตน 

 3.4 เพื่อใชในการสืบคนขอมูลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 3.5 เพื่อปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต เชน การติดตอกรณีฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ  

 

4. หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

แนวทางการดําเนินการเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. 2563 และประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะสอดคลองกับ

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ดังตอไปนี ้

4.1 เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และ

สามารถตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

4.2 เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคที่คณะสัตว

แพทยศาสตรและมหาวิทยาลัยกําหนด และไมนําไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถปุระสงคของการ

เก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลนั้น (Purpose Limitation) 

4.3 เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เกี่ยวของ และเทาที่จําเปน

ตามวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

4.4 เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดําเนินการใหขอมูลเปน

ปจจุบันในกรณีที่จําเปน (Accuracy) 

4.5 เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จําเปน (Storage 

Limitation) 

4.6 เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ขอมูลที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 
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5. ระยะเวลาการเก็บรักษา 

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรและบุคคลใน

ครอบครัวตลอดระยะเวลาที่เปนบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร และจําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของ

บุคลากรและบุคคลในครอบครัวตอไป แมจะสิ้นสุดสถานภาพการเปนบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร เพื่อ

ประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลและการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

5.1 ขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนจะตองจัดเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับตัวบุคลากร ขอมูลที่

ใชในการติดตอกับบุคลากร ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ขอมูลที่จําเปนสําหรับการรายงานหนวยงานที่

กํากับดูแล ขอมูลทางดานการเงิน ขอมูลเกี่ยวกับประกันสังคม ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ขอมูลที่รวบรวม

จากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย ขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแลสิทธิประโยชน

สวัสดิการ การดูแลบุคลากรหลังพนสภาพ การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรองเรียน การรองทุกข การ

สอบสวน การลงโทษทางวินัย  

5.2 ขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคขอใหลบขอมูลหลังครบอายุเกษียณไป

แลว 10 ป ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา ความสามารถ การพัฒนาศักยภาพ สําเนาเอกสารที่ระบุตัวตน 

ขอมลูประสบการทํางาน ขอมูลสถานภาพทางทหาร ขอมูลผูที่ติดตอกรณีฉุกเฉิน ขอมูลการอนุญาตขับขี่ ขอมูล

อุบัติเหตุ ขอมูลรายงานการปฏิบัติงาน ขอมูลการทํางานลวงเวลา ขอมูลการขาด ลา มาสาย ขอมูลการใชงาน

และการเขาถึงระบบสารสนเทศ 

 

6. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมไปถึง

ชองทางและการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูล มีดังตอไปนี ้

6.1 สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตนเองซึ่งอยูในความคุมครองของ

คณะสัตวแพทยศาสตรและมหาวิทยาลัย หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความ

ยินยอม (Right of Access) 

6.2 สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่ เกี่ยวกับตนจากคณะสัตวแพทยศาสตร ในกรณีที่คณะสัตว

แพทยศาสตรไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนั้นอยูในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเครื่องมือหรือ

อุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง

สิทธิขอใหคณะสัตวแพทยศาสตรสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

อื่นเมื่อสามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่คณะสัตวแพทยศาสตรสงหรือโอน

ขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอื่นโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไม

สามารถดําเนินการได (Right to Data Portability)  
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6.3 สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับตน (Right to 

Object) 

6.4 สิทธิขอใหคณะสัตวแพทยศาสตรดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูล

ที่ไมสามารถระบุตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure)  

6.5 สิทธิขอใหคณะสัตวแพทยศาสตรระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of 

Processing) 

6.6 สิทธิรองขอใหคณะสัตวแพทยศาสตรดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลนั้นมีความถูกตอง เปนปจจุบัน 

สมบูรณ และไมกอเกิดความเขาใจผิด (Right to Rectification) 

คณะสัตวแพทยศาสตรเคารพสิทธิของบุคลากรในฐานะเจาของขอมูลภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่ง

บุคลากรสามารถติดตอ งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี คณะสัตว

แพทยศาสตร เพื่อแจงความประสงคขอใชสิทธิของเจาของขอมูลดังกลาว ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและคณะ

สัตวแพทยศาสตรอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวของเจาของขอมูลสวนบุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหาก

ไมขัดตอขอกฎหมาย 

 

7. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากร 

กรณีมีขอสงสัยหรือขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นอกเหนือจากที่คณะฯ ประกาศ

ไวในฉบับนี้  สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศความเปนสวนตัวของขอมูลดานทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563  

 

8. การติดตอประสานงาน 

 ทานสามารถติดตอสอบถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือขอใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไดที่ 

งานบริหารและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี โทร. 0 2441 5242-4 ตอ 1417, 1435, 

1439 


