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บทนํา

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 สงผลใหเกิดความต่ืนตัวในแทบทุกวงการ ไมเวนแมแต “วงการการ
ศึกษา” โดยกฎหมายฉบับน้ีมีผลกระทบตอการเก็บรวบรวม ใช และเปดเผย (การประมวลผล) ขอมูล
สวนบุคคลในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของเจาของขอมูลหลากหลายบทบาท
หนาท่ี ไมวาจะเปนบุคลากร นักเรียน พอแมผูปกครอง ตลอดจนผูเก่ียวของกลุมอ่ืน

หากมีขอผิดพลาดหรือไมสมบูรณประการใด ทางสถาบันฯ ตองขออภัยมา ณ ท่ีน้ี
สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)

 สถานศึกษาเปน “ผูควบคุมขอมูล” (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมี
อํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล (PDPA มาตรา 6) 
จึงมีภาระหนาท่ีตามบัญญัติของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล จําเปนตองศึกษา วางแผน 
และดําเนินการใหมีมาตรฐานและมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสม

 คูมือเตรียมความพรอมสําหรับ PDPA (ฉบับสถานศึกษา) เลมน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือแนะนําแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคกรสถานศึกษาท่ีมีความซับซอน โดยมีประเด็นหลักๆ
ท่ีควรใหความสําคัญมากถึง 10 ประการ ดวยหวังเปนอยางย่ิงวา เอกสารฉบับน้ีจะเปนประโยชนแก
ผูอานในวงการการศึกษาและผูท่ีสนใจเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลในบริบทของสถานศึกษา

*เนือ้หาบางส่วนอ้างอิงตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) เนือ่งจาก
เป็นกฎหมายแม่แบบของ PDPA ท่ีมีบังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึง่ และมีข้อบังคับเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีครอบคลุม

รายละเอียดชองทางการติดตอ
บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท จํากัด – Digital Business Consult Co.,Ltd. (DBC)
www.digitalbusinessconsult.asia
สถาบันทดสอบและพัฒนาทักษะดิจัทัล – Digital Skill Development and Testing Institute (DDTI)
www.ddti.org
หลักสูตร ICDL Personal Data Protection Certificate (ICDL PDPC)
https://pdpa.online.th/
Facebook Fanpage: PDPA ICDLThailand
LINE: @pdpathailand



DDTI KNOWLEDGE SHARING
PERSONAL DATA PROTECTION

 คูมือเตรียมความพรอมสําหรับ PDPA (ฉบับสถานศึกษา) 

2

 บุคลากร/เจาหนาท่ีระดับสูงของสถานศึกษาควรเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการเก่ียว
กับการติดตอส่ือสารใด ๆ ท่ีถูกสงออกไปในนามขององคกร (ไมวาจะเปนการใชกระดาษหรือเอกสาร
ส่ังทําเฉพาะท่ีมีตราสัญลักษณ หรือสามารถระบุตัวตนขององคกรในฐานะผูสงดวยวิธีการอ่ืน) 
ซ่ึงน่ีไมไดหมายความวาคุณควรจัดใหมีบุคคลเพียงคนเดียวท่ีเปนผูสงสารทางการท้ังหมดของ
องคกร อยางไรก็ตาม ผูท่ีสงสารในนามขององคกรทุกคนควรทราบวา ในการติดตอส่ือสารกับ
ผูปกครอง นักรียน หรือบุคลากร ซ่ึงมีการใชขอมูลสวนบุคคลจะตองดําเนินอยางสอดคลองตาม
PDPA

 สถานศึกษาสามารถบงบอกความแตกตางระหวาง “ขอความบริการ” และ “ขอความการตลาด” 
ได โดย
 “ขอความบริการ” คือ การส่ือสารท่ีจําเปนเก่ียวกับการจัดการภารกิจในแตละวันของสถาน
 ศึกษา ซ่ึงผูปกครองและนักเรียนคาดหวังวาจะไดรับเปนปกติอยูแลว (เชน การแจงเตือนเก่ียว
 กับการสอบ กําหนดการเปด-ปดรับลงทะเบียน การเปล่ียนแปลงวันหรือเวลานัดหมายประชุม
 ผูปกครอง วันเปดทําการของสถานศึกษาท่ีกําลังจะมาถึง เปนตน) 
 “ขอความการตลาด” คือ การส่ือสารเชิงสงเสริมการตลาด ซ่ึงสถานศึกษาสงถึงผูปกครอง/
 นักเรียนเพ่ือโปรโมตหรือโฆษณาผลิตภัณฑ บริการ หรือบัตรสําหรับเขาชมงานของสถาน
 ศึกษาเปนตน
 หากมีการแจงใหนักเรียนและผูปกครองทราบต้ังแตชวงของการลงทะเบียนเขาสถานศึกษาแลว 
การส่ือสารขอความบริการสามารถกระทําไดโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมลวงหนา
อยางไรก็ตาม ดานขอความการตลาด GDPR บัญญัติไววา สถานศึกษาจะตองไดรับความยินยอม
ลวงหนาท่ีมีลักษณะชัดแจง และใหโดยไมตองมีส่ิงตอบแทนจากบุคลากรและ/หรือผูปกครอง 
กอนการสงสารอิเล็กทรอนิกสเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด ตามท่ีอธิบายไวขางตน สวน PDPA
ก็มีบัญญัติวา การขอความยินยอมจะตองกระทําโดยชัดแจง เปนหนังสือหรือทําผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ดวยเชนเดียวกัน

 สําหรับการส่ือสารทางไปรษณีย สถานศึกษา/องคกรควรมีหัวจดหมายทางการ และอนุญาต
 เฉพาะบุคลากร/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเทาน้ันท่ีสามารถเขาถึงทรัพยากรน้ี เพ่ือควบคุมจํานวน
 ของผูท่ีเปนตัวแทนขององคกรหรือส่ือสารในฐานะตัวแทนขององคกร
 ผูท่ีสงสารในนามขององคกรควรดําเนินการใหแนใจวา ครูใหญ/ผูอํานวยการ/ผูบริหารองคกร
 รับรูและใหการอนุมัติเห็นดวยกอนการส่ือสารออกไปในทุก ๆ คร้ัง
 ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูสงสารการตลาดทางตรงหรือโปรโมช่ันรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
 ไมวาจะเปนผานทางอีเมล SMS หรือโซเชียลมีเดีย ควรดําเนินการใหแนใจวาไดรับความยินยอม
 จากผูท่ีคาดวาเปนผูรับสารลวงหนา โดยความยินยอมจะตองใหโดย “ระบุวัตถุประสงคชัดเจน
 ไรขอกํากวม และเจาของขอมูลสามารถเลือกไดอยางอิสระ”
 ขอความส่ือสารการตลาดทางตรงหรือโปรโมช่ัน จะตองมีตัวเลือกหรือฟงกชันให 
 “ถอนความยินยอม” เพ่ือปฏิเสธการรับสารลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
 การส่ือสารผานการรับ-สงดวยมือ (เชน การฝากเอกสารกับนักเรียนไปใหผูปกครอง) 
 หรือการสงสารท่ีไมไดระบุถึงบุคคลใดโดยเฉพาะ (เชน ครอบครัว) ไมจําเปนตองดําเนินการ
 อยางสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

กรณีท่ี 1: การติดตอส่ือสารกับผูปกครอง นักเรียน หรือบุคลากร
การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอความบริการ vs ขอความการตลาด

ขอควรปฏิบัติ
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 การส่ือสารใด ๆ ในนามขององคกรควรระบุรายละเอียดติดตอของผูสงหรือสมาชิกในทีมคน
 อ่ืนๆ ดวย ในกรณีท่ีผูรับสารตองการความชัดเจนหรือติดตามผล
 สถานศึกษาควรเนนย้ําความถูกตองและการขอความยินยอมใชขอมูลรายละเอียดติดตอของ
 สมาชิกโรงเรียน ณ จุดลงทะเบียน – รวมถึงขอมูลของผูปกครองท่ีอาจไดรับการติดตอไปใน
 กรณีของเด็กนักเรียนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ
 การสงขอความบริการผานทางกรุปบนโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันแชท ตองคํานึงและ
 ควบคุมใหเน้ือหาสารท่ีสงออกไปมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการกอต้ังกลุมน้ัน 
 ซ่ึงตรงกับบัญญัติของ PDPA ท่ีวา ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตองทําการเก็บรวบรวม ใช 
 หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงเจาของขอมูลไวกอนหรือในขณะท่ีเก็บ
 รวบรวม (PDPA มาตรา 21)
 อีเมลทางการขององคกรท่ีถูกสงหาผูรับหลายคนในคร้ังเดียว จะตองใชฟงกชัน Bcc 
 (Blind Carbon Copy) เสมอ! เพ่ือปองกันไมใหขอมูลท่ีอยูอีเมลของผูรับถูกเปดเผยตอคนอ่ืนๆ 
 โดยไมจําเปน
 สถานศึกษาควรตระหนักวาในบางกรณีครอบครัวหรือผูปกครองของนักเรียนอาจไมไดอยูดวย
 กันอีกตอไปแลว (หยารางหรือแยกกันอยู) องคกรควรมีมาตรการใหแนใจวาครอบครัวหรือผู
 ปกครองท้ัง 2 ทาน ไดรับการติดตอ/ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับลูก (ยกเวนมีการตกลงกัน) 
 ตามหลักการของ PDPA ท่ีระบุวา ผูควบคุมขอมูลตองดําเนินการใหขอมูลสวนบุคคลน้ันถูก
 ตองเปนปจจุบัน สมบูรณ และไมกอใหเกิดความเขาใจผิด (PDPA มาตรา 35)
 ขอความบริการท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมของนักเรียนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุต่ําวา 20 ป
 บริบูรณ) ควรถูกสงไปยังผูปกครองของเด็กเหลาน้ัน ไมใชตัวนักเรียนโดยตรง

 สถานศึกษาควรงดเวนการสงโปรโมช่ัน การระดมเงินทุน และขอความทางการตลาดไปยัง
 บุคคลท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
 การขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลตองคํานึงอยางถึงท่ีสุด
 ในความเปนอิสระของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการใหความยินยอม (PDPA มาตรา 19) 
 สถานศึกษาจึงไมควรใชงาน “กลองตัวเลือกท่ีคลิกเลือกต้ังตนใหอัตโนมัติ” ในแบบฟอรมการ
 สมัครหรือลงทะเบียน

 ครูใหญ/ผูอํานวยการ/ผูบริหารองคกร และเลขานุการ ควรเปนผูรับผิดชอบหลักในการบริหาร
จัดการและดําเนินกระบวนการลงทะเบียนใด ๆ ภายในสถานศึกษา หัวหนาช้ันปและบุคลากรคนอ่ืนๆ 
อาจเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงจากนักเรียนและผูปกครอง อยางไรก็ตาม กระบวนการโดย
รวมยังคงเปนความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาในฐานะนิติบุคคลและผูควบคุมขอมูล

 ดานการจัดการแบบฟอรมสําหรับสมัครหรือลงทะเบียน ควรออกแบบใหไดรับขอมูลครบถวน
จากนักเรียนและผูปกครอง (ในกรณีท่ีนักเรียนยังไมบรรลุนิติภาวะ) เพ่ือใหตรงตามวัตถุประสงคของ
องคกร ขณะเดียวกันก็ควรเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลเฉพาะเทาท่ีจําเปนเพ่ือใหตอบวัตถุประสงค
ดังกลาว

กรณีท่ี 2: การลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม

ขอควรหลีกเล่ียง
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 คุณจะตองไมขอขอมูลแบบหวาน นอกเหนือจากท่ีตองการจากนักเรียนหรือผูปกครอง 
 (หรือผูปกครองท่ีใชอํานาจแทนนักเรียน) ผานแบบฟอรมสมัคร/ลงทะเบียน หากยังไมมีความจํา
 เปนในการประมวลผลขอมูลน้ัน
 การจัดทําแบบฟอรม ไมควรเขียนกํากับชองวางสําหรับกรอกขอมูลใด ๆ วา “จําเปน” นอกเหนือ
 จากเปนขอบังคับอยางเปนทางการหรือขอบังคับตามบทกฎหมาย ซ่ึงหากมีการระบุฯ ก็ควร
 อธิบายถึงขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับขอมูลดังกลาวน้ันประกอบดวย

 ออกแบบแบบฟอรมการสมัคร/ลงทะเบียนใหมีชองสําหรับกรอกขอมูล (เทาท่ีจําเปน) เพ่ือตอบ
 สนองตอวัตถุประสงคการเก็บขอมูลอยางครบถวน
 ระบุรายละเอียดติดตอของเจาหนาท่ีคุมครองขอมูล (DPO) หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิด
 ชอบในชวงของแบบฟอรมท่ีเห็นวามีความเหมาะสม เพ่ือใหผูท่ีสมัครหรือลงทะเบียนสามารถ
 ติดตอองคกรไดในกรณีท่ีตองการความกระจางชัด
 แนะนําใหองคกรแตงต้ังเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพ่ือเปนผูรับผิดชอบดูแลการเก็บ
 รวบรวม การจัดการขอมูลของผูสมัคร และใหคําแนะนําเก่ียวกับท่ีอาจเปนประโยชนตอการ
 ประมวลผลขอมูลดังกลาว แมสถานศึกษาไมไดเปนองคกรท่ีถูกกําหนดใหตองมีเจาหนาท่ี
 คุมครองขอมูลตามท่ีระบุไวในกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคลล (PDPA มาตรา 41) ก็ตาม
 หากสถานศึกษาของคุณเปนเครือธุรกิจหรือเครือกิจการเดียวกัน อาจแตงต้ัง “เจาหนาท่ีคุม
 ครองขอมูลรวม” เปนบุคคลเดียวได โดยทุกสถานทําการจะตองสามารถติดตอเจาหนาท่ีคุม
 ครองขอมูลสวนบุคคลไดโดยงาย
 ณ จุดลงทะเบียน (หรือหนาเขาลงทะเบียนในกรณีออนไลน) นักเรียนและผูปกครองจะตอง
 ไดรับการบอกกลาววา ขอมูลสวนบุคคลของพวกเขาจะถูกนําไปใชงานภายใตวัตถุประสงคใด
 หากมีพ้ืนท่ีเพียงพอ คุณควรเขียนบรรยายส้ัน ๆ ในแตละสวนของแบบฟอรมลงทะเบียนเพ่ือ
 อธิบายถึงเหตุผลวาทําไมขอมูลน้ัน ๆ จึงตองถูกเก็บรวบรวม พรอมระบุถึงกระบวนการใชงาน
 และเปดเผยขอมูล เพ่ือสรางความเขาใจและความคาดหวังท่ีเปนเหตุเปนผลของผูกรอกแบบ
 ฟอรม
 กรณีนักเรียนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ แบบฟอรมลงทะเบียนควรมีสวนท่ีแยกออกมาอยางชัดเจน
 สําหรับผูปกครองโดยเฉพาะ สําหรับการ “เลือกรับ” ขอมูลเก่ียวกับโปรโมช่ันและกิจกรรมระดม
 ทุนตาง ๆ โดยจะตองใหผูใหความยินยอมทําเคร่ืองหมายหรือคลิกยอมรับเองอยางอิสระ
 (ไมสามารถใชกลองท่ีทําเคร่ืองหมายใหลวงหนาได) ซ่ึงหากผูปกครองไมใหความยินยอม 
 องคกรควรมีมาตรการใหแนใจวาบุคคลเหลาน้ีจะไมไดรับการติดตอถึงดวยเหตุผลดังกลาว
 ทันทีท่ีกรอกและสงมอบเรียบรอย สถานศึกษาควรเรียบเรียงและลําเลียงแบบฟอรมท้ังหมด
 ไปยังสถานท่ีเก็บรักษากลางขององคกรอยางรวดเร็วท่ีสุด และหากเปนไปไดก็ควรพยายาม
 ลดการเก็บขอมูลในรูปแบบเอกสารกระดาษลงใหไดมากท่ีสุดดวยเชนกัน โดยอาจแปลงและยาย
 ขอมูลจากเอกสารแบบฟอรมกระดาษท่ีนักเรียนและผูปกครองกรอกเขามาเขาสูระบบ
 คอมพิวเตอร เน่ืองจากมีความปลอดภัย และประสิทธิภาพท่ีสูงกวาในแงของการจัดเก็บ 
 การจัดการ การประมวลผล และการเรียกขอมูลเพ่ือใชงาน
 หากมีการพิมพขอมูลจากเอกสารกระดาษเขาสูระบบคอมพิวเตอรขององคกร เม่ือเรียบรอย
 แลว แบบฟอรมกระดาษในตอนแรกควรถูกเก็บรักษาอยางปลอดภัยหรือไมก็ถูกฉีกทําลายตาม
 หลักการ สถานศึกษาควรปรับปรุงนโยบายการจัดการกับขอมูลท่ีเกิดข้ึนในลักษณะน้ี 
 เพ่ือกระตุนใหเกิดแนวทางปฏิบัติงานท่ีดีในระยะยาว

ขอควรปฏิบัติ

ขอควรหลีกเล่ียง
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 องคกรสถานศึกษาจะตองไมอนุมานเอาเองวาผูปกครองหรือบุคลากรจะอยากไดรับขาวสาร
 ทางดานการตลาดหรือโปรโมช่ัน เพียงเพราะพวกเขาเก่ียวของกับองคกรหรือมีลูกเรียนอยูท่ีน่ี 
 แบบฟอรมขอประมวลผลขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาดจากบุคคลเหลาน้ีจะตองใหพวก
 เขาเปนผู “เลือกรับ” ขาวสารอยางอิสระดวยตนเองเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ๆ (ไมใชตัวเลือกท่ีจะ
 ปฏิเสธท่ีจะไมรับขาวสาร)

 หลายคร้ังหลายคราว สถานศึกษาอาจจําเปนตองใหหรือเปดเผยขอมูลของบุคลากรหรือ
นักเรียน เม่ือตกอยูในสถานการณดังกลาว องคกรจะตองแสดงความรับผิดชอบในฐานะผูควบคุม
ขอมูลและจัดวางมาตรการสําหรับการขอเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเขมแข็ง โดยจะสามารถเปดเผย
ขอมูลตามคําขอไดหากสถานศึกษาไดพิสูจนแลววาคําขอน้ันสามารถกระทําได มีความเหมาะสม 
และสอดคลองตามฐานทางกฎหมาย 

 ผูอํานวยการ ผูบริหารระดับสูง หรือบุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
 ตอบสนองตอคําขอประเภทน้ี ควรเปนผูท่ีพิจารณาวาคําขอเพ่ือเขาถึงขอมูลสวนบุคคลท่ีเก็บ
 รักษาโดยองคกรน้ัน ๆ ตกอยูภายใตฐานทางกฎหมายใด
 และแมวาคําขอเขาถึงขอมูลดังกลาวจะสามารถกระทําไดและสอดคลองตามกฎหมาย สถานศึก
 ษาควรเปดเผยขอมูลอยางนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน เพียงพอเฉพาะเพ่ือดําเนินการตามคําขอเขาถึง
 ขอมูลท่ีมีเขามาเทาน้ัน
 บุคลากรของสถานศึกษาควรทราบเก่ียวกับขอกฎหมาย หรือพันธะผูกพันตามกฎหมายท่ีอาจ
 นํามาใชอนุญาตใหองคกรเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนไดในการดําเนินกิจการตามปกติ
 สถานศึกษาควรทําหนาท่ีเปน “ผูรักษาประตู” กํากับดูแลการใชงานหรือการเปดเผยขอมูลท่ีเก็บ
 รักษาโดยองคกร
 

 ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรหรือนักเรียนไมควรสามารถเขาถึงไดโดยท่ัวไป
 ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหคําปรึกษาหรือการสนับสนุนของสถาบันไมควรถูก
 เปดเผยนอกเสียจากไดรับความยินยอมอยางชัดแจงจากเจาของขอมูล 
 (หรือผูปกครองในกรณีเปนผูเยาว) หรือไดรับอนุญาตตามอํานาจทางกฎหมาย
 องคกรสถานศึกษาไมควรเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนอกเสียจากไดรับแบบฟอรมคําขออยางเปน
 ลายลักษณอักษร
 องคกรสถานศึกษาไมควรเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักเรียน หรือผูปกครอง 
 ไมวาจะเปนรายบุคคลหรือหลาย ๆ คนพรอมกัน ใหกับองคกรอ่ืน นอกเสียจากมีเหตุชอบดวย
 กฎหมาย

 

กรณีท่ี 3: การขอใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอควรปฏิบัติ
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 ผูเยาวอายุ 11-19 ป ใหขอความยินยอมจากตัวผูเยาวเอง และจากพอแมผูปกครองรวมดวย 
 ผูเยาวอายุไมเกิน 10 ป ใหขอความยินยอมจากพอแมผูปกครองของผูเยาว 

 สถานศึกษาควรบอกกกลาวแนะนําพอแมผูปกครองและตัวนักเรียนเอง เก่ียวกับกิจกรรมหรือ
 บริการ (เชน การใหคําปรึกษาของโรงเรียน) ท่ีมีการขอความยินยอมเกิดข้ึนเม่ือเปดรับสมัคร
 หรือลงทะเบียน
 แบบฟอรมหรือเอกสารใด ๆ ท่ีกรอกโดยนักเรียนและ/หรือพอแมผูปกครอง ควรถูกเก็บรักษาใน
 แฟมขอมูลท่ีเก่ียวของกับนักเรียนเปนรายบุคคล พรอมจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอด
 ภัยท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการรักษาความลับของเจาของขอมูลและผูเก่ียวของ
 ความยินยอมท่ีถูกใหเอาไวกอนหนา พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 จะบังคับใช 
 หรือกอน 27 พฤษภาคม 2562 อาจไมสอดคลองกับขอบังคับของกฎหมาย สถานศึกษาควร
 ติดตอกลับไปยังผูใหความยินยอม ไมวาจะเปนบุคลากร นักเรียน หรือผูปกครอง เพ่ือยืนยันการ
 ใหความยินยอมสําหรับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง (ขอความยิน
 ยอมใหม) ดวยแบบฟอรมขอความยินยอมฉบับปรับปรุงใหสอดคลองตาม PDPA เรียบรอยแลว
 ความยินยอมควรไดรับการทบทวนและขอ “ตอ” ความยินยอมออกไปอีกอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 เพ่ือยืนยันวาเจาของขอมูลยังคงเต็มใจท่ีจะเขารวมในกิจกรรมหรือยังคงตองการรับบริการตอไป

 กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยาง PDPA การประมวลผล (เก็บรวบรวม ใช และเปดเผย) 
ขอมูลสวนบุคคลกระทําไดโดยชอบ หากองคกรสามารถอางอิงฐานทางกฎหมายสําหรับการประ
มวลผลขอมูลน้ัน ๆ โดย “ความยินยอม” เปน 1 ใน 7 ฐานการประมวลผลขอมูล
 องคกรจําเปนตองไดรับความยินยอมเพ่ือประมวลผลขอมูลโดยชอบตามกฎหมาย หากไม
สามารถอางฐานการประมวลผลอ่ืนมารองรับได โดยในบริบทของสถานศึกษา อาจจําเปนตองขอ
ความยินยอมจากนักเรียนซ่ึงมีสถานะเปนผูเยาว โดยการขอความยินยอมจากผูเยาวท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะใหดําเนินการ ดังน้ี (PDPA มาตรา 20)

 สถานศึกษาไมควรอนุมานวาความยินยอมจะคงอยูตลอดไป โดยตองวางมาตรการ/กระบวน
 การทบทวน ปรับปรุง และใหเจาของขอมูลสวนบุคคลตอความยินยอมอยางนอยปละ 1 คร้ัง
 ความยินยอมตอกิจกรรมหรือบริการหน่ึง ไมอาจนํามาคาดเดาเหมารวมวาเจาของขอมูลสวน
 บุคคลจะใหความยินยอมตอบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีความคลายคลึงกันได หากองคกรสถานศึกษาตอง
 การนําเสนอกิจกรรมหรือบริการอ่ืน ๆ จะตองจัดทําแบบฟอรมขอความยินยอมแยกออกจากกัน
 เปนเร่ือง ๆ อยางชัดเจน

 ภายใต PDPA การขอความยินยอมตองกระทําโดยชัดแจง เปนหนังสือหรือผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยตองแจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลดวย 
และตองแยกสวนออกจากขอความอ่ืนอยางชัดเจน มีรูปแบบหรือขอความท่ีเขาถึงไดงายและเขาใจได 
ใชภาษาท่ีอานงาย ไมหลอกลวงหรือทําใหเจาของขอมูลเขาใจผิดในวัตถุประสงค นอกจากน้ันตอง
คํานึงถึงความเปนอิสระของเจาของขอมูลสวนบุคคลในการใหความยินยอม (PDPA มาตรา 19) 
หากการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคลของสถานศึกษาไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวขางตน 
ก็จะไมมีผลผูกพันเจาของขอมูลสวนบุคคล และสถานศึกษาไมอาจดําเนินการเก็บรวบรวม ใช หรือเปด
เผยขอมูลสวนบุคคลตามท่ีขอความยินยอมได

การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอควรปฏิบัติ

ขอควรหลีกเล่ียง

กรณีท่ี 4: การจัดการความยินยอม
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 สถานศึกษาจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลบางประเภทเอาไวเปนระยะเวลาท่ีแตกตาง
กันออกไป ดวยเหตุผลเชน เพ่ือใหบริการดานการลงทะเบียนและธุรการ เพ่ือความสอดคลองตาม
พันธะของกฎเกณฑหรือกฎหมาย หรือเพ่ือเก็บรักษาบันทึกประวัติของทางองคกร เปนตน โดยสถาน
ศึกษาจะตองพยายามหาสมดุลระหวางการเก็บรักษาขอมูลเพ่ือประโยชนขององคกร และการลด
ความเส่ียงดานขอมูล ดวยการลบหรือทําลายขอมูลท่ีไมมีความจําเปนสําหรับการดําเนินงานของ
องคกรอีกตอไป

 ดวยเทคโนโลยีการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกสอยางในสมัยน้ี องคกรสามารถจัดเก็บขอมูลได
อยางยาวนานดวยงบประมาณท่ีต่ํามาก สวนบันทึกเอกสารกระดาษอาจใชพ้ืนท่ีมากและอาจเปนภาระ
ท่ีนารําคาญหากไมไดรับการจัดระเบียบอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเก็บรักษาอยางม่ันคง
ปลอดภัย

 หลักสําคัญหน่ึงของกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยาง PDPA ก็คือ องคกรควรเก็บ
รักษาขอมูลเอาไวเปนระยะเวลาเพียงเทาท่ีจําเปนภายใตรูปแบบท่ีสามารถระบุตัวตนของบุคคลได 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงานและตามภาระผูกพันตามกฎหมาย (เชน งานทะเบียนธุรการ
สมาชิก ขอผูกพันการประเมินผลการจางงานและเงินเดือน การรายงานไปยังรัฐบาลและหนวยงานระดับ
ชาติอ่ืน ๆ การเก็บรักษาขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคทางประกันหรือกฎหมาย ฯลฯ) โดยเม่ือหมดความจํา
เปนในการเก็บรักษา ขอมูลสวนบุคคลจะตองถูกลบ ทําลาย หรือทําใหเปนนิรนามโดยสมบูรณ 
(PDPA มาตรา 33)

 โดยหลักการดังกลาวไมเก่ียวกับเครือขายทางไอที ขีดความสามารถของระบบ หรือพ้ืนท่ีจัด
เก็บขอมูลท่ีเหลืออยูขององคกรสถานศึกษา แตประเด็นคือบันทึกขอมูลสวนบุคคลจะสามารถถูกลบ
หรือทําลายไดอยางรวดเร็วท่ีสุดเม่ือใด 

 องคกรสถานศึกษา (และแตละแผนกท่ีเก่ียวของกับขอมูล) ควรทราบเก่ียวกับขอบังคับทางกฎ
 หมายเก่ียวกับระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางธุรการ สวัสดิการสังคม และการเงิน
 สถานศึกษาควรรางนโยบายการเก็บรักษาและทําลายขอมูล และจัดทําตารางระยะเวลาการเก็บ
 รักษาขอมูลสวนบุคคลแตละประเภทท่ีกําลังถูกประมวลผลโดยองคกร ตามขอกําหนดทางกฎ
 หมายหรือแนวทางการเก็บรักษาขอมูลของแตละหมวดหมู
 ผูบริหาร/ผูจัดการ ผูอํานวยการ หรือบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีมีสิทธิ/ไดรับอนุญาตให
 สามารถเขาถึงบันทึกขอมูลสวนบุคคลได ควรทราบเก่ียวกับนโยบายการเก็บรักษาและทําลาย
 ขอมูล และกลุมคนเหลาน้ีควรดําเนินการใหแนใจวาบันทึกขอมูลน้ัน ๆ ถูกเก็บรักษาเอาไวไมเกิน
 ระยะเวลาท่ีควรจะเปน โดยท่ีอางอิงกับนโยบายและตารางกําหนดเวลาการเก็บรักษา
 สถานศึกษาตองคํานึงเสมอวาขอกําหนดเก่ียวกับระยะเวลาการเก็บรักษาขอมูลบังคับใชกับท้ัง
 บันทึกขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสและแบบเอกสารกระดาษ

กรณีท่ี 5: การเก็บรักษาบันทึกขอมูลและการลบทําลาย
การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอควรปฏิบัติ
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 บันทึกขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร นักเรียน และผูปกครอง บางคร้ังอาจถูกนําไปประมวลผล
 นอกสถานท่ี แตก็ควรถูกเก็บรวบรวมกลับมาไวภายในศูนยเก็บขอมูลของสถานศึกษาโดยไมรอ
 ชา เพ่ือการเก็บรักษาในระยะยาวและการลบหรือทําลายหากหมดวัตถุประสงคในการประมวลผล
 เม่ือบรรลุวัตถุประสงคการประมวลผลขององคกรสถานศึกษาแลว เอกสารใด ๆ ท่ีมีขอมูลสวน
 บุคคล ไมวาจะเปนจดหมายหรือใบกํากับภาษีเกา แบบฟอรมการสมัครลงทะเบียน ฯลฯ ควรถูกนํา
 ไปทําลายใหเปนช้ินเล็กช้ินนอย กอนจะถูกนําไปท้ิงในสถานท่ีท่ีเหมาะสม
 บันทึกขอมูลฉบับจริงสมควรถูกเก็บรักษาเอาไว ณ สถานท่ีเก็บสวนกลางของสถานศึกษาท่ีมี
 ความม่ันคงปลอดภัย มากกวาจะกระจายอยูตามแผนกตาง ๆ หรืออยูท่ีหลายบุคคล
 อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีถูกใชสําหรับการประมวลผลขอมูลโดยสถานศึกษา ควรถูกลางสนามแม
 เหล็กดวยแมเหล็กแรงสูงเพ่ือลบรองรอยตาง ๆ ของขอมูล กอนอุปกรณจะถูกขาย ยกเลิกการ
 ใชงาน หรือถูกนําไปรีไซเคิล
 หากตองพ่ึงพาบริการจัดการขอมูลจากองคกร Third-Party ในการจัดเก็บ กูคืน หรือทําลาย
 ขอมูล สถานศึกษาจะตองมีสัญญาขอตกลงการประมวลผลขอมูล กอนหนาการใชบริการจาก
 องคกรภายนอกเหลาน้ัน

 องคกรจะตองไมเก็บรักษาบันทึกขอมูลสวนบุคคลเอาไวยาวนานเกินกวากําหนดการท่ีตกลงกัน
 บอรดบริหาร ผูอํานวยการ และ/หรือบุคลากร ไมควรเก็บรักษาสําเนาบันทึกขอมูลสวนบุคคล
 ขององคกรเอาไวท่ีบานพักอาศัยของตนเอง เม่ือบันทึกขอมูลชุดน้ันฉบับจริงถูกลบทําลายไป
 แลวตามนโยบายการเก็บรักษาและลบทําลายขอมุล
 เราควรตระหนักไวเสมอวาสถานศึกษา/องคกรท่ีมีสถานะเปนผูประมวลผลขอมูล จะตองเปนผู
 รับผิดชอบสูงสุดเก่ียวกับการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ความม่ันคงปลอดภัย และระยะเวลาการ
 เก็บรักษาของขอมูลสวนบุคคล โดยไมควรมีบุคลากรคนใดคนหน่ึง (ไมวาประจําหรือสัญญาจาง)
  ท่ีลบทําลายหรือจัดทําขอมูลสวนบุคคลใหเปนนิรนามโดยไมไดแจงและไดรับความเห็นชอบจาก
 ผูบริหารขององคกร
 เอกสารกระดาษท่ีมีขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลออนไหวตาง ๆ ไมควรแคถูกโยนท้ิงลงในถังขยะ 
 แตสมควรถูกทําลายใหเปนช้ินเล็กช้ินนอยอยางปลอดภัยกอนถูกท้ิงทุกคร้ัง
 อุปกรณคอมพิวเตอรซ่ึงใชประมวลผลขอมูลสวนบุคคลไมควรถูกขายท้ิงหรือสงไปรีไซเคิลโดย
 ไมไดรับการ “ลาง” ขอมูลสวนบุคคลออกจากฮารดไดรฟโดยมืออาชีพ

ขอควรหลีกเล่ียง
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 คุณจะตองไมขอขอมูลแบบหวาน นอกเหนือจากท่ีตองการจากนักเรียนหรือผูปกครอง 
 (หรือผูปกครองท่ีใชอํานาจแทนนักเรียน) ผานแบบฟอรมสมัคร/ลงทะเบียน หากยังไมมีความจํา
 เปนในการประมวลผลขอมูลน้ัน
 การจัดทําแบบฟอรม ไมควรเขียนกํากับชองวางสําหรับกรอกขอมูลใด ๆ วา “จําเปน” นอกเหนือ
 จากเปนขอบังคับอยางเปนทางการหรือขอบังคับตามบทกฎหมาย ซ่ึงหากมีการระบุฯ ก็ควร
 อธิบายถึงขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับขอมูลดังกลาวน้ันประกอบดวย

 ภาพถายและวิดีโอสามารถบันทึกลักษณะตาง ๆ ทางกายภาพของบุคคล จึงนับเปนขอมูล
สวนบุคคลท่ีองคกรตองดําเนินการคุมครอง/บริหารจัดการใหสอดคลองตามตาม PDPA 
(รวมถึง GDPR หรือกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวของฉบับอ่ืน ๆ)

 สถานศึกษาท่ีบันทึกภาพหรือวิดีโอและเก็บรักษาตัว Footage เอาไว มีฐานะเปนผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคล และจะตองดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาการประมวลผลภาพตาง ๆ ขององคกรเปน
ไปอยางเหมาะสมและสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล

 หากสถานศึกษาวางแผนจะเก็บภาพของกิจกรรมหรือการแขงขันตาง ๆ ท่ีกําลังจะจัดข้ึน ผูเขา
 รวมงานควรไดรับการแจงเตือนลวงหนาเม่ือสามารถกระทําได เชนอาจแทรกลงในโปสเตอรหรือ
 บัตรสําหรับเขางานวา “ภาพ/วิดีโอท่ีถูกถายในงานอาจถูกนําไปใชโปรโมตและประชาสัมพันธใน
 อนาคต” เปนตน
 ณ สถานท่ีจัดกิจกรรม แนะนําใหสถานศึกษามีการติดโปสเตอรเปนระยะ ๆ ใหสามารถสังเกตเห็น
 ได เพ่ือย้ําเตือนผูเขารวมวาจะมีการถายภาพ/วิดีโอ
 อาณาเขตของสถานศึกษาท่ีมีกลองวงจรปด CCTV ควรติดปาย/ประกาศเตือนวามีการบันทึก
 ภาพเอาไวใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เพ่ือเปนการแจงใหบุคลากร ผูปกครอง และ
 นักเรียนทราบ โดยระบุวัตถุประสงค พรอมรายละเอียดติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลสวน
 บุคคลหรือผูบริหารระดับสูงขององคกรท่ีรับผิดชอบ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือความกังวลใจ
 ระบบวงจรปด CCTV ควรไดรับการตรวจสอบดูแลอยูเปนประจํา เพ่ือเช็กดูวาภาพท่ีบันทึกได
 ถูกนําไปใชตรงกับวัตถุประสงคของการติดต้ัง และเพ่ือปองกันหรือตรวจสอบกิจกรรมท่ีไมสอด
 คลองกับกฎหมาย ตลอดจนการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต
 ชางภาพท่ีเก็บภาพถาย/วิดีโอจากงานกิจกรรมของสถานศึกษาควรทราบวา องคกรตองการ
 นําภาพหรือวิดีโอของบุคคลใดบางไปใชงาน และควรแจงผูถูกถายถึงวัตถุประสงคของการถาย
 และขอความยินยอมในการใชงานขอมูลดวยเสมอ โดยในกรณีเด็กหรือผูเยาวตองขอความ
 ยินยอมจากผูปกครองซ่ึงองคกรอาจเปนผูดําเนินการขอความยินยอมเองในภายหลัง 
 (กอนการใชขอมูล)
 แมความยินยอมไมจําเปนตองอยูในรูปแบบของเอกสารท่ีเปนลายลักษณอักษรเสมอไป แตการ
 ขอความยินยอมจากผูถูกถายภาพ/วิดีโอของชางภาพก็ควรมีลักษณะท่ีชัดเจน เขาใจงาย 
 และไมกํากวม เพ่ือหลีกเล่ียงหรือปองกันความขัดแยงในอนาคตเก่ียวกับการทําขอมูลภาพถาย/
 วิดีโอไปใชงานในอนาคต
 กอนกิจกรรมหรือการแขงขันใด ๆ องคกรสถานศึกษาจะตองทําสัญญาขอตกลงการ
 ประมวลผลขอมูลกับชางภาพมืออาชีพท่ีจาง และระบุมาตรการ/มาตรฐานเก่ียวกับการ
 เก็บรวบรวม ใช และการเก็บรักษาขอมูลภาพถาย/วิดีโอท่ีจะเกิดข้ึนภายในงาน
 ภาพถายและวิดีโอควรถูกเก็บโดยแบงแยกดวยกิจกรรม/การแขงขัน และจําแนกตามบุคคลอีก
 ช้ันหน่ึง เผ่ือในอนาคตมีการดึงภาพมาเปดเผยหรือใชงาน (ตามวัตถุประสงคท่ีเคยไดขอความ
 ยินยอม)

กรณีท่ี 6: การใชภาพถายและวิดีโอ

การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอควรปฏิบัติ



DDTI KNOWLEDGE SHARING
PERSONAL DATA PROTECTION

คูมือเตรียมความพรอมสําหรับ PDPA (ฉบับสถานศึกษา) 

10

 ผูใหบริการ Third-Party อาจจัดทํา Template ของสัญญาขอตกลงการประมวลขอมูล
ของตนเองเตรียมเอาไว อยางไรก็ตาม หนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดการใหสัญญามีผลผูกมัด
อยางสมบูรณน้ันข้ึนอยูกับผูควบคุมขอมูล (ซ่ึง ณ ท่ีน้ีคือสถานศึกษา/ทีมผูบริหารของสถานศึกษา) 
เปนสําคัญ

 ภาพถายและวิดีโอท่ีถูกถายในงานกิจกรรมของสถานศึกษาไมควรนําไปเผยแพรโดยปราศจาก
 การรับรูจากบุคคลในภาพ แมเปนการยากท่ีจะไดรับอนุญาต (ความยินยอม) จากทุกคนในภาพ
 คนกลุมใหญ ๆ แตองคกรก็ควรพยายามทําใหพวกเขารับรูลวงหนาวาภาพถายหรือวิดีโอจะถูก
 โพสตลงบนเว็บไซตหรือโซเชียลมีเดียของสถานศึกษา หรือแจงเตือนวาภาพของพวกเขาอาจถูก
 นําไปใชงานเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว
 บุคลากรไมควรสามารถเปดหรือเขาถึงภาพถายและวิดีโอ (รวมถึงภาพจาก CCTV) อยางไมมีขอ
 จํากัด เพ่ือเปนการปองกันและลดความเส่ียงของการใชภาพอยางไมไดรับอนุญาตหรือเกินวัตถุ
 ประสงค

 สถานศึกษาควรเช็กใหแนใจวาผูใหบริการ Third-Party มีมาตรฐานการใหบริการท่ีมีความ
 ชํานาญ ไววางใจได และสอดคลองกับ พ.ร.บ.คุมครองขอมุลสวนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) 
 รวมถึงกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลฉบับอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับองคกร
 สถานศึกษาจะตองแนใจวามีสัญญาขอตกลงการประมวลผลขอมูลท่ีมีผลบังคับสมบูรณ 
 กอนหนาท่ีผูใหบริการ Third-Party จะสามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ท่ีสถานศึกษารับ
 ผิดชอบดูแลอยู
 สัญญาขอตกลงการประมวลผลขอมูลควรไดรับการทบทวนเปนประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 และผูควบคุมขอมูลจะตองดูแลใหแนใจวาผูประมวลผลขอมูลดําเนินงานตามขอตกลงภายใต
 สัญญาอยางครบถวนทุกขอ
 หากผูประมวลผลขอมูลมีการจางวานองคกรอ่ืนเพ่ือใหความชวยเหลือในการประมวลผลขอมูล 
 (ผูรับจางรายยอย) จะตองแจงสถานศึกษา/องคกรผูควบคุมขอมูลเปนลายลักษณอักษรเก่ียว
 กับการจางวานน้ัน โดยสถานศึกษา/องคกรผูควบคุมขอมูลจะตองมีทางเลือกท่ีจะปฏิเสธหรือ
 แสดงขอคิดเห็นอันขัดแยงตอการจางวานได

ขอควรหลีกเล่ียง

 สถานศึกษาอาจจําเปนตองใชบริการจากผูเช่ียวชาญเฉพาะทางภายนอกองคกรซ่ึงเปนผูให
บริการบุคคลท่ีสาม (Third-Party) เพ่ือชวยเหลือในการทํางานในหลากหลายโอกาส ยกตัวอยางเชน 
บริษัท Headhunter สรรหาบุคลากรและผูเช่ียวชาญ บริษัทจัดการบัญชีดูแลเงินเดือนบุคลากร 
สํานักงานท่ีปรึกษาทางจิตวิทยาสําหรับชวยเหลือนักเรียน หรือผูใหบริการดานไอทีท่ีดูแลเครือขาย
และโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน

 องคกร/บริษัทผูใหบริการบุคคลท่ีสามขางตนจะมีสิทธิและความสามารถเขาถึงขอมูล
สวนบุคคลของสถานศึกษาได จึงถือวาเปน “ผูประมวลผลขอมูล” สถานศึกษาจะตองดําเนินการจัดทํา 
“สัญญาขอตกลงการประมวลผลขอมูล” ไมวาในรูปแบบเอกสารกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสกับบริษัท
เหลาน้ีอยางเปนทางการกอนเร่ิมตนรับบริการ (PDPA มาตรา 40)

กรณีท่ี 7: ความเก่ียวของกับผูใหบริการ Third-Party

การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอควรปฏิบัติ
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 ผูใหบริการ Third-Party ไมควรไดรับอนุญาตใหสามารถเขาถึงเครือขาย ไฟลเอกสาร หรือ
 อาคารสํานักงานท่ีเก็บขอมูลของสถานศึกษา (ผูควบคุมขอมูล) โดยปราศจากการกํากับดูแล
 อยางใกลชิด แมเพียงเปนระยะเวลาส้ัน ๆ หากยังไมไดทําสัญญาขอตกลงการประมวลผลขอมูล
 ระหวางกัน
 เม่ือเสร็จส้ินความสัมพันธระหวางกันตามสัญญา ผูใหบริการ Third-Party ไมควรไดรับอนุญาต
 ใหเก็บขอมูลท่ีถูกเปดเผยโดยองคกรสถานศึกษาเอาไว โดยควรโอนยายขอมูลคืนหรือลบทําลาย
 ขอมูล เวนเสียแตมีพันธะผูกพันทางกฎหมายหรือความจําเปนตองเก็บรักษาตอภายใตวัตถุ
 ประสงคการดําเนินงานบางประการ
 สถานศึกษาไมควรติดตอผูใหบริการ Third-Party เปนผูประมวลผลขอมูลใหกับองคกรเพียง
 เพราะไดรับคําแนะนํามา แตตองมีข้ันตอนของการตรวจเช็กและประเมินขีดความสามารถ 
 คุณสมบัติ และมาตรฐานการดําเนินงานวาสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 อยาง PDPA หรือไม กอนการทําสัญญาและจางวาน

 ความลมเหลวในการปกปองคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหปลอดภัยเปนหน่ึงในสาเหตุหลักท่ีสง
ผลใหเกิดการละเมิด ซ่ึงสรางความเสียหายตอองคกรอยางมหาศาล เน่ืองจากทําลายความเช่ือม่ัน
ของผูคนท่ีมีตอองคกร กระทบตอช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของพนักงานและกระบวนการจัดการ
ขอมูลขององคกร

 บุคลากรระดับสูงของสถานศึกษาควรเปนผูรับผิดชอบหลักเก่ียวกับขอมูลท่ีถูกเก็บรักษาโดย
องคกร ควบคุมวามีบุคคลใดท่ีสามารถเขาถึงได เก็บรักษาไวท่ีใด และถายโอนหรือโอนยายไปท่ีอ่ืนดวย
วิธีการใดอยางไร โดยบุคลากร/เจาหนาท่ีท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกคนจะตองนึกคํานึงถึงความ
ม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล และบริหารจัดการขอมูลซ่ึงเปนสินทรัพยอันมีคาย่ิงดวยความ
เคารพ ไมวาจะเปนขอมูลท่ีอยูในรูปแบบเอกสารกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสก็ตาม

 การจัดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลของแตละองคกรน้ันแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับจํานวน มูลคา และรูปแบบของขอมูลท่ีเก็บรักษา โดยสถานศึกษาอาจมีมาตรการอยางเชน 
การเขารหัสขอมูล (Encryption) ขอมูลบนคอมพิวเตอรแล็ปท็อป สมารทโฟน และอุปกรณเก็บขอมูล
ตาง ๆ การต้ังพาสเวิรดเพ่ือปกปองไฟลท้ังหมดท่ีเก็บรักษาขอมูลออนไหว และการใสกุญแจตูเก็บ
เอกสารในสํานักงานเม่ือไมไดมีการใชงาน เปนตน

 องคกรควรพิจารณาแบงประเภทของขอมูลออกจากกันอยางชัดเจน เพ่ือจะไดปรับใชมาตร
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีรัดกุมกับชุดขอมูลท่ีเก่ียวของกับดานการแพทยหรือดานสภาวะ
ทางจิตใจของนักเรียนหรือบุคลากร กลาวคือ ขอมูลจําพวกบันทึกการสัมภาษณและการใหคําปรึกษา
ควรไดรับการคุมครองในระดับสูงสุด ควบคูกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลทางกายภาพในพ้ืนท่ี
ของสถานศึกษาไมวาจะเปนการจํากัดจํานวนผูถือกุญแจเขาถึงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล ตลอดจนการติดกลอง 
CCTV เพ่ือดูแลสอดสองสถานท่ีดังกลาว

กรณีท่ี 8: การจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยขอมูล

การจัดสรรความรับผิดชอบ
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 สถานศึกษาควรมีนโยบายเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึง
 ระเบียบขององคกรในการนําขอมูลไปใช การจัดเก็บ การโอนยาย และใครบางท่ีมีสิทธิหรืออํานาจ
 เขาถึงขอมูล
 บุคลากรผูท่ีมีสิทธิเขาถึงขอมูลทุกคนควรไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับภาระหนาท่ีของตน ใหคุน
 เคยกับนโยบายดานความปลอดภัย และสามารถประมวลผลขอมูลภายใตมาตรฐานท่ีเหมาะสม
 หลังส้ินสุดระยะเวลาของการเปดเผยหรือใชงานขอมูลสวนบุคคล (ท่ีไดรับความยินยอมลวงหนา) 
 บุคลากร/เจาหนาท่ีควรถูกเทรนใหเก็บเอกสารหรือส่ิงท่ีมีขอมูลสวนบุคคลเหลาน้ันกลับสูสํานัก
 งานบริหารของสถานศึกษา หรือพ้ืนท่ีเก็บรักษาขอมูลขององคกรอยางรวดเร็วท่ีสุด
 หลาย ๆ คร้ัง บุคลากรของสถานศึกษาก็จําเปนตองถือครองขอมูลสวนบุคคลเอาไวท่ีตนเอง 
 เพ่ือบริหารจัดการนักเรียนภายในหองเรียนและเพ่ือเตรียมการสอน (ลิสตรายช่ือนักเรียน ราย
 ละเอียดการติดตอผูปกครอง) โดยไมอาจหลีกเล่ียงได อยางไรก็ตาม บันทึกขอมูลควรถูกเก็บ
 รักษาไวเทาท่ีจําเปน และควรถูกรักษาไวอยางปลอดภัยขณะถูกโอนยายหรือกําลังถูกใชงาน 
 โดยเฉพาะเวลาเขารวมการประชุมนอกสถานท่ี เปนตน

ขอควรปฏิบัติ

 
 สถานศึกษาควรสํารองขอมูล (Backup) เอาไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือท่ีจะไดสามารถ
 ดําเนินการตามปกติไดอยางทันทวงทีหากเกิดเหตุภัยพิบัติ 
 (อยางความเสียหายจากไฟไหมหรือน้ําทวม) ข้ึนกับสํานักงาน
 ผูบริหารระดับสูงควรรับทราบถึงระดับการเขาถึงขอมูลนักเรียนและผูปกครองของบุคลากร 
 โดยบุคลากรท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดควรมีหนาท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเก่ียวของกับชุดขอมูลน้ัน
 หากองคกรมีการจางวานบริษัท Third-Party ในการจัดการขอมูล ควรมีการทําสัญญา
 ขอตกลงการประมวลผลขอมูลอยางเปนทางการกอนขอมูลสวนบุคคลใด ๆ ขององคกร
 จะถูกเปดเผยตอบริษัทน้ัน
 คอมพิวเตอรขององคกรควรไดรับการปกปองดวยพาสเวิรด พาสเวิรดไมควรถูกแชรระหวาง
 บุคลากรของสถานศึกษา หรือท้ิงเอาไวใหสามารถเขาถึงไดโดยงาย
 องคกรสถานศึกษาควรปรับใชนโยบายเคลียร “โตะสะอาด” ในพ้ืนท่ี เก็บล็อกแฟมเอกสารทุกหลัง
 การทํางานในแตละวันหรือเม่ือไมไดใชงาน และล็อกประตูเขา-ออกไมมีผูอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับ
 ขอมูลอยูประจําสํานักงาน
 บุคลากรควรล็อกหนาจอคอมพิวเตอรทุกคร้ังเม่ือลุกออกจากโตะทํางาน แมจะเปนเพียงระยะ
 เวลาส้ัน ๆ
 เม่ือมีผูออกจากงานหรือยายองคกร ความสามารถในการเขาถึงขอมูลของบุคคลน้ันควรถูก
 ถอดถอนหรือเปล่ียนแปลงอยางเหมาะสมอยางรวดเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
 การฝกอบรมควรถูกจัดข้ึนเปนประจําอยางเหมาะสม เพ่ือกระตุนบุคลากรในทุกระดับของสถาน
 ศึกษาเก่ียวกับดานการคุมครองขอมูล
 หากคุณมีการติดต้ังกลอง CCTV ในพ้ืนท่ีของสถานศึกษา ผูบริหารระดับสูง (ท่ีเก่ียวของ) ควร
 ไดรับความไววางใจใหเปนผูดูแลดานการจัดการและการซอมบํารุงของระบบและอุปกรณอยาง
 ใกลชิด
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 ผูท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไมควรเก็บขอมูลไวในอุปกรณท่ีปราศจากการเขารหัสและระบบรักษา
 ความปลอดภัย เชน คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนสวนตัวท่ีไมไดใสพาสเวิรดเขาเคร่ือง
 และหากเปนไปได หลีกเล่ียงการใชเครือขายสาธารณะเพ่ือจัดการหรือส่ือสารขอมูลสวนบุคคล 
 โดยควรใชเครือขายเฉพาะ/สวนตัวท่ีมีระบบการเขารหัสและมีการรักษาความปลอดภัยสูง
 เอกสารกระดาษไมควรถูกโยกยายออกจากสํานักงานขององคกร/สถานศึกษานอกเสียจาก
 มีความจําเปนท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดเทาน้ัน สําเนาเอกสารขอมูลเม่ือใชงานเสร็จควรถูกเก็บ
 รวบรวมกลับสูสํานักงานอยางรวดเร็วท่ีสุด และหากมีสําเนาเหลือใชหรือไมไดใชงานแลว 
 ควรถูกทําลายท้ิงทันทีหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมหรือวัตถุประสงค

ขอควรหลีกเล่ียง

 หากเกิดเหตุละเมิด ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจําเปนตองแจงเหตุการละเมิดแกสํานักงานโดย
ไมชักชา (ภายใน 72 ช่ัวโมงนับต้ังแตทราบเหตุ) ยกเวนแตการละเมิดดังกลาวไมมีความเส่ียงท่ีจะมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และในกรณีท่ีการละเมิดมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีผลกระทบตอ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองแจงใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบพรอมกับแนวทางการเยียวยา
โดยไมชักชาเชนกัน (PDPA มาตรา 37)

กรณีท่ี 9: การจัดการเม่ือเกิดการละเมิดและการแจงเตือน
การจัดสรรความรับผิดชอบ

ขอควรปฏิบัติ

 เม่ือองคกรสถานศึกษาทราบถึงการละเมิด เจาหนาท่ีคุมครองขอมูลหรือสมาชิกผูบริหารระดับ
 สูงควรเปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการดูแลและตรวจสอบเก่ียวกับเหตุการณดังกลาว
 ควรใหผูท่ีเก่ียวของทุกคนเลาหรือเพ่ิมเติมบันทึกขอมูลเก่ียวกับเหตุละเมิด สาเหตุการเกิด ตลอด
 จนความเสียหายและผลกระทบจากการละเมิด
 กรณีท่ีมีเหตุการณใด ๆ ท่ีสงผลใหขอมูลสวนบุคคลอาจมีความเส่ียง (ไมวาจะเปนการทําราย
 ละเอียดการติดตอ/รายละเอียดบัญชีสูญหาย การเปดเผยขอมูลสวนตัวผานการรับคําปรึกษา 
 และอ่ืน ๆ) สถานศึกษาควรแจงผานทางส่ือสังคมออนไลน ส่ือมวลชน หรือทางส่ือสวนตัวใหเจา
 ของขอมูลสวนบุคคลทราบถึงความเส่ียงดังกลาว และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนโดยรวดเร็วท่ีสุด
 หาก Third-Party ของสถานศึกษา (เชน บริการทางไอทีหรือหุนสวน) มีความเก่ียวของกับการ
 ละเมิดในสวนใดสวนหน่ึง องคกรเหลาน้ีจะตองรายงานเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรีบ
 ดําเนินการแกไขอยางรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุด
 องคกรสถานศึกษาควรแจงเหตุละเมิดไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
 อยางรวดเร็วท่ีสุดเม่ือทราบรายละเอียด หรือภายในระยะเวลา 72 ช่ัวโมงหลังจากแรกทราบเก่ียว
 เหตุการณท่ีเกิดข้ึน (PDPA มาตรา 37)
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 หลีกเล่ียงการปกปดขอมูลเก่ียวกับเหตุการณละเมิด หากบุคลากรทานใดมีคําถามหรือขอสังสัย
 ควรติดตอเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลหรือผูบริหารระดับอาวุโสท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดการ
 กับเหตุละเมิด
 เวลาคือปจจัยสําคัญ สถานศึกษาไมควรปลอยใหกระบวนการแจงเตือนผูท่ีเก่ียวของลาชา 
 ตอท้ังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและนักเรียนหรือผูปกครองในฐานะ
 เจาของขอมูลสวนบุคคล

 เม่ือพบความผิดปกติของระบบหรือกระบวนการท่ีอาจกอใหเกิดความไมม่ันคงปลอดภัยหรือ
 ความผิดพลาด สถานศึกษาควรหยุดการใชขอมูลน้ันในทันทีจนกระท่ังสาเหตุของปญหาถูกระบุ
 และไดรับการแกไข
 เม่ือทราบถึงสาเหตุของการละเมิด บุคลากร/เจาหนาท่ีภายในสถานศึกษาควรไดรับการแจงให
 ทราบและไดรับการฝกอบรมอยางเหมาะสมเพ่ือใหความเส่ียงท่ีเหตุการณละเมิดจะบานปลายลด
 เหลือนอยท่ีสุด
 หากการละเมิดเกิดเน่ืองมาจากการดําเนินการท่ีไมถูกตองหรือไมสอดคลองตามกฎหมายของ
 องคกร Third-Party สถานศึกษาควรใชอํานาจตามสัญญาขอตกลงการประมวลผลขอมูลลง
 โทษองคกรดังกลาว หากเกิดความเสียหายตอกิจกรรมหรือช่ือเสียงของสถานศึกษา ตลอดจน
 ความยุงยากกังวลใจใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตอบุคลากร นักเรียน หรือพอแมผูปกครอง
 กรณีการละเมิดเกิดข้ึนจากความผิดพลาดในการจัดการขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรหรือ
 นักเรียนภายในองคกร สถานศึกษาควรวางมาตรการลงโทษทางวินัยตอผูเก่ียวของอยาง
 เหมาะสม และสรางการตระหนักรูเก่ียวกับระเบียบน้ีเพ่ือปองกันไมใหเกิดเหตุการณแบบน้ีซ้ําข้ึนอีก
 การส่ือสารขององคกรสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับเหตุละเมิดขอมูลควรกํากับดูและและจัดการ
 โดยเจาหนาท่ีคุมครองขอมูลหรือผูบริหารระดับอาวุโส เพ่ือลดการส่ือสารท่ีอาจผิดพลาด 
 และสรางความเช่ือม่ัน ลดความเส่ียงดานความกังวลใจของผูปกครองและนักเรียนท่ีมีสวน
 เก่ียวของ

 ตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิขอเขาถึง
และขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
(PDPA มาตรา 30) โดยบุคคลใดก็ตามท่ีตองการใชสิทธิตามขอกฎหมายดังกลาวจะตองสง 
“คําขอเขาถึง/รับสําเนาขอมูลสวนบุคคล” ไปยังผูควบคุมขอมูล แมไมมีแบบฟอรมอยางเปนทางการ 
แตคําขอดังกลาวจะตองมีลักษณะคือ 1.) คําขอตองอยูในรูปแบบงานเขียนท่ีเปนลายลักษณอักษร และ 
2.) คําขอตองมีขอมูลยืนยันตัวตนของผูขอใชสิทธิอยางเพียงพอ

กรณีท่ี 10: การขอใช “สิทธิเขาถึงขอมูลสวนบุคคล” ของเจาของขอมูล

ขอควรหลีกเล่ียง
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 องคกรสถานศึกษาไมอาจคิดคาบริการจากการตอบรับคําขอใชสิทธิเขาถึง/รับสําเนาขอมูลสวน
 บุคคลของเจาของขอมูลสวนบุคคลได เวนเสียแตเปนคําขอสําเนาของเอกสารเดิมซ้ํา ๆ (สามารถ
 คิดคาบริการอยางสมเหตุสมผล)
 ขอมูล/เอกสารตนฉบับท่ีเก็บรักษาโดยองคกรไมควรถูกเปดเผยเปนสวนหน่ึงของการตอบสนอง
 ตอคําขอใชสิทธิเขาถึง/รับสําเนาขอมูลสวนบุคคล
 สถานศึกษาไมจําเปนตองคนหาขอมูลท่ีอยูในระบบ Back-up เน่ืองจากไมมีพันธะตามกฎหมาย 
 ใหจัดทําสําเนาเฉพาะขอมูลท่ีกําลังอยูในระบบการเก็บรักษาขอมูลขององคกรในขณะน้ัน

ขอควรหลีกเล่ียง

 องคกรสถานศึกษาควรดําเนินการยืนยันตัวตนของผูขอใชสิทธิอยางรวดเร็วท่ีสุดหลังไดรับคํา
 ขอเขาถึง/รับสําเนาขอมูลสวนบุคคล และไมควรมีขอมูลใดท่ีถูกคนหาหรือตรวจสอบกอนหนา 
 การยืนยันตัวตน
 สถานศึกษามีเวลาตอบสนองตอสูงสุดภายใน 1 เดือนนับต้ังแตไดรับคําขอเขาถึง/รับสําเนา
 ขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตาม องคกรอาจพยายามตอบสนองตอคําขอภายในระยะเวลาส้ัน
 ท่ีสุดเทาท่ีทําได
 สถานศึกษาควรมอบหมายบุคลากรใหเปนผูประสานงานในการคนหารวบรวมขอมูลสวนบุคคล
 ท่ีเก่ียวของกับผูขอใชสิทธิ โดยควรเร่ิมดําเนินการคนหาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับเจาของ
 ขอมูลอยางชัดเจนอยางรวดเร็วท่ีสุด
 กรณีท่ีองคกร Third-Party เปนผูจัดเก็บบันทึกขอมูล บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหประสานงาน
 ของสถานศึกษาควรติดตอดูแลใหองคกร Third-Party เหลาน้ีคนหาเฉพาะขอมูลท่ีเก่ียวของ
 และสอดคลองกับเจาของขอมูลผูขอใชสิทธิเขาถึง/รับสําเนาขอมูลสวนบุคคล
 เอกสารบางตัวท่ีอาจพาดพิงเก่ียวของกับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูขอใชสิทธิเขาถึง/รับสําเนา
 ขอมูลสวนบุคคล ควรไดรับการแกไขใหเหลือเพียงแตขอมูลของผูใชสิทธิฯ เทาน้ันท่ีสามารถอาน
 เขาใจได
 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการคนหาขอมูลสวนบุคคล สําเนาของขอมูลชุดดังกลาวควรถูกปร้ินออก
 มาในรูปแบบเอกสารกระดาษและจัดสงไปยังผูขอใหสิทธิฯ ผานไปรษณียแบบลงทะเบียน เพ่ือใหมี
 หลักฐานยืนยันการนําสงเอกสารของสถานศึกษา
 องคกรสถานศึกษาเองควรมีสําเนาของเอกสารฉบับเต็มท่ีสงไปยังผูขอใชสิทธิเขาถึง/รับสําเนา
 ขอมูลสวนบุคคล สํารองเอาไว เผ่ือกรณีเกิดขอพิพาทเก่ียวกับเน้ือหาหรือขอบเขตของเน้ือหา
 ของเอกสารฉบับน้ีตามมาภายหลัง
 สถานศึกษาอาจปฏิเสธคําขอเขาถึง/รับสําเนาขอมูลสวนบุคคล ในกรณีท่ีเปนการปฏิเสธตามกฎ
 หมายหรือคําส่ังศาล หรือการเขาถึงหรือขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลน้ันจะสงผลกระทบตอท่ี
 กอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (PDPA มาตรา 30)

ขอควรปฏิบัติ


