
 
 

ประกาศแจงเรื่องการคุมครองขอมูลสวนบุคคล สำหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

(Privacy Notice for Staff) 

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจงใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทราบถึงหลักปฏิบัติ

ในการเก็บรวบรวม ใช ประมวลผล หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเนื้อหาสาระ ดังตอไปนี้ 

 

๑. คำนิยาม  

 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำใหสามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได

ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ 

  “ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไวใน

มาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหรวมถึงขอมูลอ่ืนใดท่ีกระทบตอ

เจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศกำหนด 

“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายถึง ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุกประเภท รวมถึงผูท่ี

มีประกาศ คำสั่ง ใหปฏิบัติงานหรือทำหนาท่ีในมหาวิทยาลัยท้ังประเภทท่ีเปนบุคคลหรือท่ีเปนคณะบุคคล 

  

๒. ขอมูลท่ีมหาวิทยาลัย มีการเก็บรวบรวม 

 มหาวิทยาลัย มีความจำเปนที่จะตองเก็บรวบรวม ใชประมวลผลหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

๒.๑ ขอมูลระบุตัวตน (Personal Data) 

• ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด สถานะทางครอบครัว สถานะทางการทหาร จำนวนพี่นอง 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ขอมูลครอบครัว ขอมูล

การศึกษา ขอมูลสัญญาจาง อายุราชการ ขอมูลการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอมูลการลา

ศึกษา การไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ขอมูลการลา ขอมูลการมาทำงาน 

๒.๒ ขอมูลสำหรับการติดตอ (Contact Data) 

• ที่อยูตามทะเบียนบาน ที่อยูที ่ติดตอได ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที ่ทำงาน ที่อยูไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) เบอรโทรศัพท  

๒.๓ ขอมูลการเงิน (Financial Data) 

• เงินเดือน ขอมูลบัญชีธนาคาร 



๒.๔  ขอมูลจากการเขาใชงานผาน เว็บไซต  

• ที่อยูหมายเลข IP Address ชื่อผูใชงาน ชนิดของบราวเซอร ขอมูล Cookies ขอมูล

ระบบปฏิบัติการ 

๒.๕ ขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหว  
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• เชื ้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 

พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพ

แรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ (เชน ขอมูลภาพจำลองใบหนา ขอมูลจำลอง

มานตา ขอมูลจำลองลายนิ ้วมือ ฯลฯ) ทั ้งนี้ ขอมูลสวนบุคคลที ่มีความออนไหว 

มหาวิทยาลัยจะแจงขอความยินยอมจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกอนหรือในขณะ

เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลท่ีมีความออนไหว ตามท่ีกำหนด 

 

๓. แหลงท่ีมาของขอมูล 

๓.๑ เม่ือเขาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย (Cookies) 

๓.๒ เม่ือมีการเขาใชงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

๓.๓ เม่ือใหขอมูลผานแบบฟอรมใบสมัครหรือแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของของมหาวิทยาลัย 

 

๔. วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผู ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 

  มหาวิทยาลัยจะดำเนินการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยโดยมี

วัตถุประสงค ขอบเขต และใชวิธีการที่ชอบดวยกฎหมาย โปรงใสและเปนธรรม โดยจะประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลตามประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีมีการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยตามความจำเปน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลท่ีไดใหไวกับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

๔.๑  เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประกอบดวย ประวัติสวนตัว ที่อยู 

ครอบครัว การศึกษา เปนตน เพื่อเปนฐานขอมูลกลาง สำหรับงานสารสนเทศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยนำไปใช

ตอไป 

๔.๒  เพื่อจัดการขอมูลการลาของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ

ของมหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกใหบุคลากร งานบุคคลประจำหนวยงาน ใชบันทึกการลา ยกเลิการลา 

ตรวจสอบสิทธิ์การลาประเภทตาง ๆ  อำนวยความสะดวกในการจัดพิมพใบลา ใบยกเลิกการลา สอบถาม

ขอมูลการมาทำงาน รายงานขอมูลวันลาสะสมของหนวยงานประจำปงบประมาณ ผานระบบได และสามารถ

นำไปใชประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

๔.๓. เพื่อจัดการอัตรากำลังประเภทตาง ๆ โดยมีการดำเนินการบันทึกขอมูลอัตรากำลัง บริหาร

อัตรากำลัง ปรับปรุงคุณสมบัติอัตรากำลัง และนำไปใชในการบรรจุแตงตั ้ง/โอน/ยาย อัตรากำลังของ



ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัย มีรายงานสำหรับตรวจสอบขอมูลอัตรากำลัง ณ 

ปจจุบัน 

๔.๔. เพื่อบันทึกขอมูลการพนสภาพของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกรณีตาง ๆ ไดแก การ

ลาออก การเกษียณอายุ การถึงแกกรรม และการโอนไปหนวยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย 

๔.๕ เพื ่อเก็บขอมูลการออกเลขที ่คำสั ่ง โดยสามารถออกคำสั ่งไดทั ้งคำสั ่งหนวยงาน คำสั่ง

มหาวิทยาลัย และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย สามารถระบุรายชื่อผูที่เกี่ยวของในคำสั่งเปนรายคนได และมีการ

เชื่อมโยงกับขอมูลงานภายในระบบ HRM ไดแก งานภาระงาน และงานทะเบียนประวัติ นอกจากนี้ยังมีการ

เชื่อมโยงกับระบบ E-document ใหผูจัดทำคำสั่งสามารถทำการเชื่อมโยงคำสั่งกับเอกสารคำสั่งได มีรายงาน

สำหรับตรวจสอบรายละเอียดการออกคำสั่ง  
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๔.๖ เพื่อจัดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาจางใหแก ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและเปนเครื่องมือ

ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับหัวหนางาน/หัวหนาสาขาวิชา/ผูอำนวยการ/คณบดี และมหาวิทยาลัย สามารถ

ทำงานไดตามภาระหนาท่ี ซ่ึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือน คาจาง

ใหแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และผูท่ีมาชวยราชการตามรอบการประเมิน 

    ๔.๗  เพื่อเก็บขอมูลผูดำรงตำแหนงบริหาร เพื่อจัดทำทำเนียบผูบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการ

ดำรงตำแหนงตามรอบวาระ และมีการเชื่อมโยงกับขอมูลงานภายในระบบ HRM ไดแก งานทะเบียนประวัติ 

งานคำสั่ง งาน ภาระงาน และการเบิกเงินประจำตำแหนงบริหาร ระบบอำนวยความสะดวกใหสามารถพิมพ

รายงานผูดำรงตำแหนงบริหาร ผานระบบได 

    ๔.๘  เพ่ือจัดการขอมูลการขอตำแหนงทางวิชาการ/ การเลื่อนระดับตำแหนงโดยใหสวนงานทำการ

บันทึกรายละเอียดขอมูลขอตำแหนง พรอมทั้งผลงานที่ใชประกอบการพิจารณาสงมายังสวนทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือบันทึกขอมูลคณะกรรมการพิจารณา และผลการพิจารณาการขอตำแหนง 

    ๔.๙  เพื่อจัดเก็บขอมูลการเบิกจายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเขาสูระบบออนไลน โดย

เชื่อมตอระบบงานจากสวนงานไปยังสวนการคลัง เพื่อทำการตรวจสอบความถูกตอง และเสนอมหาวิทยาลัย

อนุมัติการเบิกจายเงินเดือน และนำสงธนาคารตาง ๆ มีการเชื่อมโยงกับระบบใบเบิก นอกจากนี้ในขอมูล

ดังกลาวยังไดรวมถึงการเบิกเงินอื่นๆ ไดแก เงินประจำตำแหนงบริหาร เงินประจำตำแหนงวิชาการ เงินสาขา

ขาดแคลน และเงินกองทุนตาง ๆ เปนตน และนอกจากนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถ ตรวจสอบเงินเดือน 

และพิมพรายงานเงินเดือนประจำเดือน หรือเรียกวา สลิปเงินเดือนไดเองผานระบบออนไลน 

๔.๑๐  เพื่อจัดเก็บขอมูลการเบิกจายเงินสวัสดิการคาเลาเรียนบุตร และสวัสดิการคารักษาพยาบาล

ในรูปแบบออนไลน โดยภายในระบบจะมีหนาจอการตั้งยอดเงินงบประมาณ  การบันทึกขอมูลสวัสดิการ 

คาเลาเรียนบุตร และสวัสดิการคารักษาพยาบาลสำหรับงานการเงินระดับหนวยงานบันทึกขอมูลระบบอำนวย

ความสะดวกโดยจัดทำรายงานสำหรับการตรวจสอบ เพื่อชวยงานการเงินระดับหนวยงาน และสวนการคลัง 

ตรวจสอบตลอดการเบิกจาย เชน สรุปยอดการเบิกจายรายบุคคล และสรุปยอดเงินการเบิกจาย ในสวนงาน 

เปนตน 



๔.๑๑ เพ่ือบันทึกขอมูลภาระงานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปนไปตามภาระงานท้ัง 6 ดาน

ดังนี้ 

- ภาระงานดานงานสอนและพัฒนานักศึกษา 

- ภาระงานดานการวิจัย งานสรางสรรค และผลงานทางวิชาการ 

- ภาระงานดานการบริการวิชาการ 

- ภาระงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- ภาระงานดานการบริหารและกรรมการอ่ืน ๆ 

- ภาระงานดานท่ีนอกเหนือจากเกณฑภาระงาน 

 

๔.๑๒. เพื ่อเก็บขอมูลลาศึกษา/ลาฝกอบรม/และทุนตาง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลรายงานในการจัดพิมพขอมูล เชน รายงานลาศึกษา รายงานลาฝกอบรม เปนตน 

และมีการเชื่อมโยงกับขอมูลงานภายในระบบ HRM ไดแก งานทะเบียนประวัติ งานคำสั่ง และงานเลื่อนข้ัน

เงินเดือน 
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๔.๑๓ เพื่อใชเปนขอมูลการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยอาจสงตอใหกับบริษัทที่ลงนาม

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภาครัฐหรือองคกรท่ีมีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนด  

 

ทั้งนี้ ทุกวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

ประเภทขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลที่ระบุไวในหัวขอตามขอ ๒ เรื ่อง ประเภทขอมูลสวนบุคคลที่มีการเก็บ

รวบรวม ใช หรือเปดเผย 

ฐานกฎหมายท่ีใช 

ฐานสัญญา : การปฏิบัติตามสัญญาและความจำเปนเพ่ือประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 

   ฐานภารกิจภาครัฐ : มหาวิทยาลัยอาจนำขอมูลสวนบุคคลไปประมวลผลดำเนินการตาม

ภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือปฏิบัติในการใชอำนาจรัฐท่ีไดมอบหมายใหกับมหาวิทยาลัย 

 

๕. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 

    มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผู ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตลอด

ระยะเวลาตามสัญญาท่ีปฏิบัติระหวางกัน แตมหาวิทยาลัยอาจจะยังคงเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยตอไปหากเห็นวายังมีความจำเปนหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 



 

๖. การเปดเผยและโอนขอมูลสวนบุคคล 

     ๖.๑ การเปดเผย สงหรือโอนขอมูลสวนบุคคล 

           มหาวิทยาลัยอาจเปดเผย สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปยัง

บุคคลหรือองคกรภายนอกมหาวิทยาลัยตามความยินยอมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และจะใชตาม

วัตถุประสงคท่ีแจงไวในประกาศฉบับนี้ ดังนี้ 

• องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทหรือองคกรใดท่ีลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

• ท่ีปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 

• หนวยงานของรัฐหร ือองค กรใดท ี ่ม ีอำนาจหน าท ี ่ตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน 

กรมสรรพากร กรมบังคับคดี เปนตน 

• หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เชน กระทรวงการ 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม  

เปนตน 

๖.๒ การเปดเผย สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ 

• มหาวิทยาลัยอาจเปดเผย สง หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ไปตางประเทศ หรือโอนไปยังประเทศปลายทาง หรือผูรับขอมูลในตางประเทศจะตองมีมาตรการในการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอและมหาวิทยาลัยอาจขอความยินยอมจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

สำหรับการถายโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 

 

 

                                                      - ๕ - 

 
 

• มหาวิทยาลัยสามารถโอนขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปไดโดยไม

ตองขอความยินยอมจากทานในกรณีที่การโอนขอมูลสวนบุคคลไปตางประเทศนั้นเปนไปเพื่อการปฏิบัติตาม

สัญญาซ่ึงทานเปนคูสัญญา 

 

๗. มาตรการดานความปลอดภัย 

๗.๑ มหาวิทยาลัยมีการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

๗.๒ มหาวิทยาลัยมีการจำกัดการเขาถึง ซึ่งจะเขาถึงไดตามสิทธิ์การเขาถึงตามที่ไดรับอนุญาต

เทานั้น 

๗.๓ มหาวิทยาลัยมีการสำรองขอมูลสวนบุคคล ใหเปนไปตามแผนสำรองและกู คืนขอมูล

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 



 

๘. สิทธิของทานในฐานะเจาของขอมูลสวนบุคคล 

การใชสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย ทานมีสิทธิตามกฏหมายท่ีอนุญาตใหกระทำ

ไดดังตอไปนี้ 

๘.๑ สิทธิไดรับการแจงเก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

๘.๒ สิทธิในการเขาถึงขอมูล และขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคล หรือขอใหเปดเผยถึงการไดมา

ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลท่ีไมไดใหความยินยอม 

๘.๓ สิทธิในการแกไขขอมูล ที่มหาวิทยาลัยไดจัดเก็บ รวบรวมใช ใหถูกตอง สมบูรณและเปน

ปจจุบัน 

๘.๔ สิทธิในการคัดคาน การเก็บรวบรวมขอมูลบางประการได แตมหาวิทยาลัยอาจปฏิเสธคำขอ

ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยพิสูจนไดวามีเหตุอันชอบดวยกฎหมายท่ีสำคัญมากกวา 

ในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย มหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล 

๘.๕ สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ไดตลอดระยะเวลาที่ขอมูลสวนบุคคลของผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย อยูกับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากเหตุจำเปน 

๘.๖ สิทธิในการลบขอมูล สวนบุคคลของตน หากพบวาขอมูลดังกลาวหมดความจำเปนที่จะเก็บ 

รวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลนั้นตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยแลว 

๘.๗ สิทธิในการโอนยายขอมูลสวนบุคคล ไปยังผูควบคุมขอมูลอื่น รวมทั้งสิทธิขอรับขอมูลสวน

บุคคลที่มหาวิทยาลัยไดสงหรือโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังผูควบคุมขอมูลอื่นดังกลาวไดโดยตรงเวนแตไม

สามารถดำเนินการไดเพราะเหตุผลทางเทคนิค 

๘.๘ สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคลในกรณีที ่มหาวิทยาลัยดำเนินการระหวางการ

ตรวจสอบความถูกตองตามคำขอใชสิทธิแกไขขอมูลสวนบุคคล 

 

๙. การจัดการขอรองเรียน 

มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
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๑๐. การติดตอมหาวิทยาลัย 

      หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการประกาศแจงการคุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือหากตองการใชสิทธิ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล สามารถติดตอไดท่ี สามารถติดตอไดท่ี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 
10300 โทร .  02-665-3777 ต อ  8000 หร ือ  เจ  าหน  าท ี ่ ค ุ  มครองข อม ู ลส  วนบ ุคคล e-mail : 
pdpa@rmutp.ac.th 


