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ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมลูของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัยมหิดลเคารพสิทธิความเปนสวนตัวของบุคลากร และเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรไดรับความ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล จึงไดจัดทําประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลของบุคลากรฉบับนี้ข้ึน เพื่อแจงใหทราบถึง

รายละเอียดที่เก่ียวของกับการเก็บรวบรวม การใช และการเปดเผย (รวมเรียกวา “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ 

และทําลายขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร ทั้งชองทางออนไลน และชองทางอ่ืน ๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล

สวนบุคคล พ.ศ. 2562 กําหนด  

 ประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลนี้ใชกับขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากบุคลากรโดยตรง และขอมูล

สวนบุคคลที่ไดรับจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองแจงใหบุคลากรรับทราบภายใน 30 วัน 

โปรดอานและทําความเขาใจถึงกระบวนการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 

 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยมหิดล

จะแจงประกาศความเปนสวนตัวดานขอมูลสวนบุคคลใหมไปยัง E-mail ของบุคลากรและในชองทางอ่ืนที่บุคลากรสามารถ

เขาถึงได เชน บนหนา Website : https://privacy.mahidol.ac.th เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลคืออะไร 

 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลที่เก่ียวของกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได ไมวาทางตรง

หรือทางออม ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อของบุคลากร หรืออาจรวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน วันเดือนปเกิด สัญชาติ เพศ 

ที่อาจรวมกันแลวสามารถระบุถึงบุคลากรได ขอมูลและสารสนเทศนี้อาจเก็บไดในหลายรูปแบบ เชน ทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือแบบฟอรมกระดาษ 

ฐานกฎหมายในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

 ภายใตกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัมหิดลถือเปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล (Data 

Controller) ซึ่งมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล

มีหนาที่แจงใหบุคลากรทราบถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยใชในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล เชน ขอมูล

อะไรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเก็บ ใชพื้นฐานกฎหมายหรือขอบังคับอะไร ทําไมถึงตองจัดเก็บ จัดเก็บจากที่ใด และมีการ

แบงปนขอมูลสวนบุคคลใหใคร รวมถึงแจงสิทธิใหกับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร  

Version 2.0 ฉบับเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 9/2565 วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

https://privacy.mahidol.ac.th/
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ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย 

1. ขอมูลเก่ียวกับตัวของบุคลากร เชน ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส รูปถาย 

หรือขอมูลที่เก่ียวของ 

2. ขอมูลในการติดตอกับบุคลากร เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลที่เก่ียวของ 

3. ขอมูลเก่ียวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรที่มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามขอบังคับและ

ระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน ขอมูลเก่ียวกับคูสมรส ขอมูลเก่ียวกับบุตร ขอมูลเก่ียวกับ

บิดามารดา ผูรับผลประโยชน ทั้งนี้ กอนการใหขอมูลกับมหาวิทยาลัยใหบุคลากรแจงประกาศความเปนสวนตัว

ดานขอมูลของบุคลากรนี้ใหบุคคลดังกลาวทราบดวย 

4. ขอมูลที่จําเปนสําหรับการรายงานหนวยงานที่กํากับดูแล 

5. ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน เงินได เงินหัก ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บัญชี

ธนาคาร การกูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือขอมูลที่เก่ียวของ 

6. ขอมูลที่เก่ียวของกับการประกันสังคม การคุมครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนที่

บุคลากรไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลและกฎหมายที่เก่ียวของ 

7. ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงาน     

ผลการเลื่อนเงินเดือน รางวัลตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเชิดชูเกียรติ การเขาประชุม หรือขอมูลที่เก่ียวของ 

8. ขอมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยหรือสวนงานอ่ืน ๆ  เชน ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่

ถูกบันทึกที่อาจมีการถายหรือบันทึกระหวางที่มีการจัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม การตอบแบบสํารวจ      

การตอบแบบประเมิน  

9. ขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแลสิทธิประโยชนสวัสดิการ การวิเคราะห และการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวหลังพนสภาพการเปนบุคลากร และ    

การปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ 

10. ขอมูลที่เก่ียวกับการรองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินยั 

11. ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของบุคลากร เชน ระดับ

การศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน / มหาวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ประวัติการฝกอบรม ผลการศึกษา ผลการ

ทดสอบ สิทธิในการทํางานอยางถูกตองตามกฎหมาย คุณสมบัติดานวิชาชีพ ความสามารถทางดานภาษา และ

ความสามารถอ่ืน ๆ ขอมูลจากการอางอิงที่บุคลากรไดใหแกมหาวิทยาลัย รวมถึงขอมูลที่ไดจากสถาบัน สมาคมที่

มหาวิทยาลัยทําการตรวจสอบ 

12. สําเนาเอกสารที่สามารถใชเพื่อระบุตัวตนของบุคลากร สมาชิกในครอบครัว ผูคํ้าประกันของบุคลากร เชน      

เลขประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เอกสารอ่ืน ๆ ที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร  

13. ขอมูลเก่ียวกับประสบการณทํางานและขอมูลเก่ียวกับการจางงานในอดีต เชน ตําแหนงงาน รายละเอียดของ

นายจาง เงินเดือนและคาตอบแทน สวัสดิการที่ไดรับ  

14. สถานภาพทางการทหาร 
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15. ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากร เชน นิสัย พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะ ภาวะความเปนผูนํา

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความฉลาดทางอารมณ ความผูกพันตอองคกร ซึ่งอาจไดมาจากการ

สังเกตวิเคราะห และประมวลผลขอมูลของมหาวิทยาลัยในระหวางการปฏิบัติงานหรือเขารวมกิจกรรมกับ

มหาวิทยาลัย 

16. รายละเอียดของผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 

17. ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะ 

18. ขอมูลเก่ียวกับโรคและการเจ็บปวย ขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุ ทั้งในกรณีที่บุคลากรประสบอุบัติเหตุในเวลางานหรือ

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุอ่ืน ๆ  

19. บันทึกการเขาออกงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การทํางานลวงเวลา การขาด ลา มาสาย 

20. ขอมูลการใชงานและการเขาถึงระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร ระบบงาน เว็บไซต แอปพลิเคชัน ระบบอีเมล 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เก่ียวของ  

21. ขอมูลที่บุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบ แอปพลิเคชัน เคร่ืองมือ แบบสอบถาม  แบบประเมิน 

และเอกสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

 

ขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความละเอียดออน 

 มหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออนของบุคลากร

และสมาชิกในครอบครัว เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากร เชน ขอมูลศาสนา 

ขอมูลสุขภาพ และจําเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรที่เก่ียวของกับขอมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมาย และ

ขอมูลความพิการของบุคลากรเพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล หากมหาวิทยาลัยไดรับขอมูลสวน

บุคคลที่มีความละเอียดออนจากเอกสารที่เก่ียวของจากบุคลากรและผูเก่ียวของ จะถือวาบุคลากรยินยอมใหมหาวทิยาลัย

จัดเก็บ รวบรวม ขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไมนําขอมูลสวนบุคคลที่มีความละเอียดออน

ไปใชประโยชนอ่ืนนอกเหนือจากที่แจงไวในประกาศฉบับนี้ และจะมีการควบคุมการเขาถึงและแบงปนขอมูลที่มีความ

ละเอียดออนอยางระมัดระวังกับผูที่เก่ียวของเทานั้น และจะคืนขอมูลการพิสูจนความผิดทางกฎหมายใหแกเจาของขอมูล

เมื่อมหาวิทยาลัยทราบผลการตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่ตองใหความยินยอม มหาวิทยาลัยจะแจงเหตุผลของการใชขอมูล

ดังกลาว และใหเหตุผลของผลกระทบจากการไมใหขอมูลดังกลาว เพื่อใหบุคลากรสามารถพิจารณาถึงเหตุผล         

ความจําเปนได 
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สารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับและสงตอใหหนวยงานหรือองคกรอื่นท่ีเก่ียวของ 

 มหาวิทยาลัยไดทํางานรวมกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนที่เก่ียวของ ขอมูลและสารสนเทศบางสวนที่มีการระบุ

ตอไปนี้อาจมีการจัดเก็บในบางกรณีหรือบางสถานการณ และอาจไมจัดเก็บกับบุคลากรทุกคน ตัวอยางหนวยงานที่

มหาวิทยาลัยไดทํางานดวย ไดแก  

• มหาวิทยาลัยมหิดลจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินการของสถาบันการอุดมศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในการสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ตามที่กําหนด 

• มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปนผูประสานงานในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 

ใหกับหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจหลัก ไดแก การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทั้ง

ในและตางประเทศ เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

• ในบางกรณีที่บุคลากรอาจตองไปเขารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย หรือศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ ระหวางที่

เปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะดําเนินการผานการทําสัญญากอน โดยมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการดําเนินการ

ในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรกับสถานทูตหรือตางประเทศ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในหัวขอ การสง

หรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

• มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานรวมกับสถาบันการเงิน ซึ่งจําเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลเพื่อใช 

ทําบัตรบุคลากร การจายเงินเดือน การจัดสวัสดิการเงินกูตาง ๆ การทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจมีการสงมอบขอมูลสวน

บุคคลของบุคลากรและสงกลับเพื่อยืนยันสถานะการทําธุรกรรม การใชงานแอปพลิเคชันดานทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาข้ึน 

ซ่ึงจําเปนตองมีการสงและรับขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร รวมถึงการทํา Promotion ตาง ๆ อาจมีการสงและรับขอมูล

สวนบุคคลของบุคลากรซึ่งตองผานการยินยอมของบุคลากร  

• มหาวิทยาลัยจําเปนตองสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน เพื่อประโยชนในการพิจารณาประกอบการจัดสรรและตรวจสอบการใชงบประมาณ 

• มหาวิทยาลัยอาจดําเนินการเปนผูประสานงาน ในการรับและสงขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรใหกับ

หนวยงานที่บุคลากรสมัครเขาทํางาน ฝกอบรม หรือศึกษาดูงาน  

• มหาวิทยาลัยมหิดลอาจตองแลกเปลี่ยนหรือใหขอมูลผูทรงคุณวุฒิเพื่ออานและประเมินผลงานทางวิชาการ

ของบุคลากรกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อประโยชนทางวิชาการ 

• มหาวิทยาลัยอาจจําเปนตองเปดเผยและแบงปนขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรแกหนวยงานภาครัฐ 

และเอกชนที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน ผูใหบริการพัฒนาระบบ

สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล บริษัทเอกชนที่รวมดําเนินการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เปนตน  
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• เพื่อคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมีการประสานงานกับบริษัทประกันภัยฯ เพื่อคุมครองอุบัติเหตุ

และประกันสุขภาพของบุคลากร จึงจํา เปนตองมีการประสานกับบริษัทประกันภัย ในการรับและสงขอมูล 

สวนบุคคลของบุคลากรเพื่อใชในการคุมครองสิทธิ 

• มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเปนตองมีการสงขอมูลสวนบุคคลใหกับสวนราชการตามที่กฎหมายกําหนด  

เชน สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานประกันสังคม กรมสรรพากร เปนตน 

• มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจําเปนตองสงขอมูลพิสูจนความผิดวาดวยธุรกรรมทางคอมพิวเตอรแกผูใหบริการ

สารสนเทศที่เก่ียวของ 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหผูที่ ได รับขอมูลมีมาตรการปกปองขอมูลของบุคลากรอยางเหมาะสม 

และประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังกลาวเทาที่จําเปนเทานั้น และดําเนินการเพื่อปองกันไมใหใชหรือเปดเผยขอมูล 

สวนบุคคลโดยปราศจากอํานาจโดยมิชอบ 

วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช 

1. เพ่ือใชในการดําเนินการตามคําขอของ

บุคลากรกอนเขาทําสัญญาหรือเพ่ือปฏิบัติตาม

สัญญาซึ่งบุคลากรเปนคูสัญญากับมหาวิทยาลัย 

เชน จัดทําสัญญาจางงาน ขอตกลง การปฏิบัติ

ตามสัญญาจางงาน การปฏิบัติตามขอบังคับ

และระเบียบการบริหารงานบุคคลของ

มหาวิทยาลัย จรรยาบรรณ การมอบหมายให

ปฏิบัติงาน การโอนยายบุคลากร การพัฒนา

บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ

พิจารณาตําแหนงงานและคาตอบแทน การ

บริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน การดูแล

เรื่องสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

ของบุคลากร 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในหัวขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

การปฏิ บัติตามสัญญา  และ

ความจําเปนเพ่ือประโยชนโดย

ชอบดวยกฎหมาย เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคเก่ียวกับเวชศาสตร

ปองกันหรืออาชีวเวชศาสตร 

 

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

อุดมศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2550 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติ

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน เปนตน 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในหัวขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

 

การปฏิบัติตามกฎหมายของผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช 

3. เพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอ่ืน เชน การ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การศึกษา

วิเคราะหและการบริหารอัตรากําลัง การ

พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร

รักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการดานการ

ประกันภัย และสวัสดิการอ่ืน ๆ ของบุคลากร 

เชน สถานพยาบาล โรงอาหาร ศูนยกีฬา 

สถานท่ีออกกําลังกาย การดําเนินการเรื่อง

กิจกรรมบุคลากร การบริหารดานการเงินและ

งบประมาณ การติดตอภายใน การติดตอกับ

บุคคลภายนอก การดําเนินการตาง ๆ ทาง

ทะเบียน การมอบอํานาจ การจัดทําหนังสือ

รั บ รอง  การจั ด ทํ า เอกสาร เผยแพร แก

ส าธารณะ รวม ท้ั งการประชาสัม พันธ  

ภาพถาย วีดีโอ การจัดทํารายงาน การสง

ขอมูลใหหนวยงานราชการ/หนวยงานกํากับ

ดูแล การตรวจสอบภายในและภายนอก การ

ยืนยันตัวตนและตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลท่ีไดรับจากบุคลากร การวิเคราะหและ

จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับประวัติการทํางาน 

การติดตอ สงขาวสาร และประชาสัมพันธ 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน การ

จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก การรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ การสรางบัญชี

ผูใชงาน การระบุตัวตนเพ่ือเขาใชระบบงาน และ

การเขาถึงระบบสารสนเทศ การรักษาความ

ปลอดภัย การปองกันอุบัติเหตุและอาชญากรรม 

การตรวจสอบและจัดการเก่ียวกับขอรองเรียน 

รองทุกข และการทุจริต คดีหรือขอพิพาทตาง ๆ 

เปนตน การดูแลบุคลากรหลังพนสภาพการเปน

บุคลากร และสมาชิกในครอบครวั 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในหัวขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ

จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ด วยกฎหมายของผู ควบคุม

ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล

ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล อ่ื น ท่ี ไ ม ใ ช ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
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วัตถุประสงค ประเภทขอมูลสวนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช 

4. เพ่ือประโยชนในการบริหารสวัสดิการและ

สิทธิประโยชนในเรื่องสิทธิการลาท่ีเก่ียวของกับ

ขอมูลศาสนา เชน การลาอุปสมบท การลา

ประกอบพิธีฮัญจ เปนตน และสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของบุคลากรตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยและขอมูลสวน

บุคคลท่ีมีความละเอียดออน เชน ขอมูล

ศาสนา และขอมูลสุขภาพของบุคลากร 

การใชฐานความยินยอมโดย   

ชัดแจง 

5. เพ่ือการสืบคนขอมลูในกระบวนการ

บริหารงานบุคคล และพันธกิจของ

มหาวิทยาลยั  

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไว ในหัวขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย กรณีเปนการสืบคน

ขอมูลท่ีมีความละเอียดออน มหาวิทยาลัย

จะกําหนดสิทธิในการเขาถึง และแบงปน

ขอมูลท่ีมีความละเอียดออนอยางระมัดระวัง 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ

จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ด วยกฎหมายของผู ควบคุ ม

ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล

ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล อ่ื น ท่ี ไ ม ใ ช ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

6. เพ่ือปองกันและระงับอันตรายตอชีวิต 

รางกาย หรือสุขภาพของบุคลากรหรือบุคคล

อ่ืน เชน การติดตอในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม

และปองกันโรคติดตอ 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวในหวัขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผยและขอมลูสวน

บุคคลท่ีมีความละเอียดออน 

การปองกันหรือระงับอันตราย

ตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ

ของบุคคล 

7. เพื่อการปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินภารกิจ

เพื่อประโยชนสาธารณะของมหาวิทยาลัย 

หรือปฏิบัต ิหนาที ่ในการใชอํานาจรัฐที ่ได

มอบให 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวในหวัขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

 

การปฏิบัติตามสัญญาและการ

จําเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบ

ด วยกฎหมายของผู ควบคุ ม

ขอมูลสวนบุคคลหรือของบุคคล

ห รื อ นิ ติ บุ ค ค ล อ่ื น ท่ี ไ ม ใ ช ผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล 

8. เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคตามความยินยอมท่ี

บุคลากรไดใหไวในแตละคราว 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวในหวัขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

 

การใชฐานความยินยอมโดย    

ชัดแจง 

9. เพ่ือเก็บบันทึกขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร (Log File) 

ขอมูลสวนบุคคลตามท่ีระบุไวในหวัขอ

ประเภทของขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

การปฏิบัตติามกฎหมายของผู

ควบคุมขอมูลสวนบุคคล ตาม

พระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ 2560 
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การสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

 ในบางกรณีขอมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากรอาจจําเปนตองมีการสงออกไปยังตางประเทศ มหาวิทยาลัย

จะดําเนินการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลของบุคลากรจะมีการสงผานหรือโอนยายขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ

ตามกฎหมายคุมครองขอมูลที่เก่ียวของ ในกรณีประเทศที่ตองมีการรับโอนยายมีการโอนยายขอมูลสวนบุคคลไมดีพอ

หรือไมสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยจะทําขอตกลงกับบุคลากรเพื่อขอสงหรือโอนขอมูล

ไปตางประเทศตามวัตถุประสงคที่กําหนดเทานั้น เชน การจัดทําขอตกลงกับบุคลากรในกรณีที่เปนบุคลากรอาจตอง 

เขารวมกิจกรรม ศึกษา วิจัย ศึกษาดูงาน หรือการตรวจสอบคุณวุฒิ ณ ตางประเทศ 

หลักการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 แนวทางการดําเนินการเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลจะทํา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563 โดยจะสอดคลองกับหลักการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

1. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยชอบดวยกฎหมาย มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได (Lawfulness, Fairness and Transparency) 

2. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลภายใตขอบเขตและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และไมนําไปใชหรือเปดเผยนอกเหนือขอบเขตและวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช เปดเผยขอมูลนั้น 

(Purpose Limitation) 

3. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลอยางเพียงพอ เก่ียวของ และเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงค

ของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (Data Minimization) 

4. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตองและดําเนินการใหขอมูลเปนปจจุบันในกรณ ี

ที่จําเปน (Accuracy) 

5. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามระยะเวลาเทาที่จําเปน (Storage Limitation) 

6. เปนการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

ที่เหมาะสม (Integrity and Confidentiality) 

ระยะเวลาการเก็บรักษา 

 มหาวิทยาลัยเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวไวตลอดระยะเวลาที่เปนบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และจําเปนตองเก็บขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรและสมาชิกในครอบครัวตอไปอีกแมจะสิ้นสุด

สถานภาพการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแลว เพื่อประโยชนในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลและประโยชน 

ในการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. ขอมูลสวนบุคคลที่จําเปนตองเก็บตลอดไป ไดแก ขอมูลเก่ียวกับตัวของบุคลากร เชน ชื่อ นามสกุล  

วันเดือนปเกิด อายุ เพศ สถานะการสมรส รูปถาย หรือขอมูลที่เก่ียวของ ขอมูลในการติดตอกับบุคลากร เชน ที่อยู 

หมายเลขโทรศัพท อีเมล หรือขอมูลที่เก่ียวของ ขอมูลเก่ียวกับสมาชิกครอบครัวหรือผูอยูในความดูแลของบุคลากรที่มีสิทธิ

ไดรับสวัสดิการตามขอบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ขอมูลที่จําเปนสําหรับการรายงาน

หนวยงานที่กํากับดูแล ขอมูลทางการเงิน เชน ขอมูลคาจาง เงินเดือน รายได ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บัญชีธนาคาร 

การกูยืมเงิน รายการยกเวนหรือหักลดหยอนทางภาษี หรือขอมูลที่เก่ียวของ ขอมูลที่เก่ียวของกับการประกันสังคม การ

คุมครองแรงงาน สิทธิประโยชน สวัสดิการ และผลประโยชนที่บุคลากรไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับตามขอบังคับและ

ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอมูลประวัติการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน ภาระงาน ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ 

ผลการปฏิบัติงาน การเขาประชุม หรือขอมูลที่เก่ียวของ ขอมูลที่รวบรวมจากการมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย ขอมูลอ่ืน ๆ  

ที่จําเปนตอการปฏิบัติตามสัญญาจาง การดูแลสิทธิประโยชนสวัสดิการ การวิเคราะหและการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัย การดูแลบุคลากรหลังพนสภาพการเปนบุคลากร และการปฏิบัติตามกฎหมายตาง ๆ ขอมูลที่เก่ียวกับการ

รองเรียน การรองทุกข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย 

2. ขอมูลสวนบุคคลที่เจาของขอมูลสามารถแจงความประสงคลบขอมูลหลังครบอายุเกษียณแลว 10 ป ไดแก 

ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา ความสามารถ และการพัฒนาศักยภาพ สําเนาเอกสารที่สามารถใชเพื่อระบุตัวตนของบุคลากร 

ขอมูลเก่ียวกับประสบการณทํางานและขอมูลเก่ียวกับการจางงานในอดีต (กอนบรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย) 

สถานภาพทางการทหาร ขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากรไดมาจากการสังเกตและวิเคราะหของมหาวิทยาลัย 

รายละเอียดของผูที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน ขอมูลเก่ียวกับยานพาหนะ ใบอนุญาตขับข่ี ความสามารถในการขับข่ี

ยานพาหนะ ขอมูลเก่ียวกับอุบัติเหตุ รายงานการปฏิบัติงาน การทํางานลวงเวลา การขาดและลางาน ขอมูลการใชงานและ

การเขาถึงระบบสารสนเทศ ขอมูลที่บุคลากรเลือกจะแบงปนและเปดเผยผานระบบ แอปพลิเคชัน เคร่ืองมือ แบบสอบถาม 

แบบประเมิน และเอกสารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมถึงชองทาง 

และการอํานวยความสะดวกใหแกเจาของขอมูลสวนบุคลมีดังตอไปนี้ 

1. สิทธิขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนซึ่งอยูในความคุมครองของมหาวิทยาลัย หรือขอให

เปดเผยถึงการไดมาซึ่งขอมูลสวนบุคคลที่ตนไมไดรับความยินยอม (Right of Access) 

2. สิทธิขอรับขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตนจากมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดทําใหขอมูลสวนบุคคลนัน้อยู

ในรูปแบบที่สามารถอานหรือใชงานโดยทั่วไปไดดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติและสามารถ

ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิขอใหมหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวน

บุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยังผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลอ่ืนเมื่อสามารถทําไดดวยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิ

ขอรับขอมูลสวนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลในรูปแบบดังกลาวไปยัง ผูควบคุมขอมูล 

สวนบุคคลอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได (Right to Data Portability) 
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3. สิทธิคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน (Right to Object) 

4. สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการลบหรือทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลที่ไมสามารถระบ ุ

ตัวบุคคลที่เปนเจาของขอมูลได (Right to Erasure) 

5. สิทธิขอใหมหาวิทยาลัยระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restriction of Processing) 

6. สิทธิรองขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลถูกตอง เปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิด 

ความเขาใจผิด (Right to Rectification) 

 มหาวิทยาลัยเคารพสิทธิของบุคลากรในฐานะเจาของขอมูลภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งบุคลากรสามารถติดตอ

ผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคลในหนวยงานที่บุคลากรสังกัดอยู เพื่อแจงความประสงคขอใชสิทธิของเจาของขอมูล

ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติและมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธการใชสิทธิดังกลาวขางตนของเจาของขอมูลสวน

บุคคลหรือผูมีอํานาจกระทําแทนไดหากไมขัดตอกฎหมาย 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประกาศดานความเปนสวนบุคคล และการติดตอประสานงาน 

 ในกรณีที่บุคลากรมีขอสงสัยหรือคําถามเก่ียวกับขอมูลความเปนสวนบุคคลของบุคลากร และในประกาศฉบับนี้

ไมไดระบุไว สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดบนหนา Website : https://privacy.mahidol.ac.th รวมถึงขอเสนอแนะตาง ๆ 

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2563 

 ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือเพิ่มเติม สามารถประสานงานไดผานเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล 

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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