
 
 

 
 

ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

(Privacy Notice for employees) 
 

     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ขอแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนทราบถึงหลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้ 

๑. ค านิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้รวมถึงข้อมูลอ่ืนใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

“ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกประเภท รวมถึงผู้ที่มีประกาศ 
ค าสั่ง ให้ปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่ในโรงเรียนทั้งประเภทที่เป็นบุคคลหรือที่เป็นคณะบุคคล 

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)   
 

     ๒. ข้อมูลที่โรงเรียนการเก็บรวบรวม 

โรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัตงิานในโรงเรียน ประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี ้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดข้อมูล 
๑.ข้อมูลระบุตัวตน (Personal Data)  ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด สถานะทางครอบครัว สถานะทาง

ครอบครัว สถานะทางการทหาร จ านวนพี่น้อง หมายเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลครอบครัว ข้อมูล
การศึกษา ข้อมูลสัญญาจ้าง อายุราชการ ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล ข้อมูลการลาศึกษา การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้อมูลการลา ข้อมูลการมาท างาน 

 

 



 
 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดข้อมูล 
๒.ข้อมูลส าหรับการติดต่อ (Contact Data) ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น ที่อยู่ที่ตดิต่อได้ ที่อยู่ปัจจบุัน ที่อยู่

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail หมายเลขโทรศัพท ์
๓.ข้อมูลการเงิน (Financial Data) เงินเดือน ข้อมูลบัญชีธนาคาร 
๔.ข้อมูลจากการเข้าใช้งานผา่นเว็บไซต์ ที่อยูห่มายเลข IP Address ชื่อผู้ใช้งาน ชนิดของบราวเซอร์ 

ข้อมูล Cookies ข้อมูลระบบปฏิบัติการ 
๕.ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เชื้อชาติ เผ่าพนัธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อใน 

ลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ 
อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ 
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เชน่ ข้อมูลภาพ 
จ าลองใบหนา้ ข้อมูลจ าลองมา่นตา ข้อมูลจ าลอง 
ลายนิว้มือ) 

 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว โรงเรียนจะแจ้งขอความยินยอมจากผูป้ฏิบัติงานในโรงเรียน
ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามที่ก าหนด 

     ๓. แหล่งที่มาของข้อมูล 

๓.๑  เมื่อเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (Cookies) 
๓.๒  เมื่อมีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
๓.๓  เมื่อให้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มใบสมัครหรือแบบฟอร์มอ่ืนๆที่เก่ียวข้องของโรงเรียน 

 

     ๔. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงเรียนจะด าเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย โปร่งใสและเป็นธรรม โดยจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียนโดยมี
วัตถุประสงค์ดังตารางที่ระบุ ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
๑. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปฏบิัติงาน  
ในโรงเรียน ประกอบด้วย ประวตัิส่วนตัว   
ที่อยู่ ครอบครัว การศึกษา เป็นต้น    
เพื่อเป็นฐาน ข้อมูลกลาง ส าหรับงาน  
สาร สนเทศอ่ืน ๆ ของโรงเรียนน าไปใช้
ต่อไป 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ ใน
หัวข้อประเภทข้อมูล ส่วน
บุคคลที่มีการเก็บ รวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อ ประโยชนโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 



 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
๒. จัดการข้อมูลการลาของผู้ปฏบิัติ งาน
ในโรงเรียน ตาม ระเบยีบ ข้อบงัคับ 
ประกาศของ มหาวิทยาลัย อ านวยความ 
สะดวกให้บุคลากร งานบุคคล ประจ า
หน่วยงาน ใช้บนัทึกการ ลา ยกเลิกการ
ลา ตรวจสอบสิทธิ์ การลาประเภทต่าง ๆ 
อ านวยความสะดวกในการจัดพมิพ์ใบลา 
ใบยกเลิกการลา สอบถามข้อมูล การมา
ท างาน รายงานข้อมูลวันลาสะสมของ
หน่วยงานประจ าปี งบประมาณ ผ่าน
ระบบได้ และ สามารถน าไปใชป้ระกอบ
ในการประเมินผลการปฏบิัติงานและ  
การเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อ ประโยชนโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๓. เพื่อจัดการอัตราก าลัง ประเภทต่าง ๆ 
โดยมีการด าเนนิการบนัทึกข้อมูล 
อัตราก าลัง บริหารอัตราก าลัง ปรับปรุง
คุณสมบัติอัตราก าลัง และน าไปใช้ในการ
บรรจุแต่งตั้ง/ โอน/ย้าย อัตราก าลังของ 
ผู้ปฏิบัตงิานในโรงเรียนทุกประเภท
ภายในโรงเรียนมีรายงานส าหรับตรวจ 
สอบข้อมูล อัตราก าลัง ณ ปัจจบุัน  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อ ประโยชนโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๔. เพื่อบันทึกข้อมูลการพ้นสภาพ ของ
ผู้ปฏิบัตงิานในโรงเรียนในกรณตี่าง ๆ 
ได้แก่ การลาออก การเกษียณอายุ การ
ถึงแก่กรรม และการโอนไปหน่วยงาน 
ราชการภายนอกโรงเรียน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อ ประโยชนโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

 

 

 



 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
๕. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการออก เลขที่ค าสั่ง 
โดยสามารถออกค าสั่งได้ทัง้ค าสัง่
หน่วยงาน ค าสัง่โรงเรียน และค าสั่ง
มหาวิทยาลยั สามารถระบุรายชือ่ผู้ที่
เก่ียวข้องในค าสั่งเป็นรายคนได้ และมี
การเชื่อมโยงกับข้อมูลงานภายในระบบ 
HURIS ได้แก่ งานภาระงาน และงาน 
ทะเบียนประวัติ  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อ ประโยชนโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๖. เพื่อจัดการเลื่อนขั้นเงินเดือน และ
ค่าจ้างให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย
และเป็นเครื่องมือให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่
ระดับ หัวหน้างาน/หัวหน้าภาค/ 
ผู้อ านวยการ/คณบดี และมหาวทิยาลัย 
สามารถท างานไดต้ามภาระหนา้ที่ซึ่ง
เป็นไปตามระเบยีบข้อบังคบัของโรงเรียน 
ใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจา้งให้แก่ 
ผู้ปฏิบัตงิานในโรงเรียน และผู้ทีม่าช่วย
ราชการตามรอบการประเมิน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อ ประโยชนโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๗. เพื่อเก็บข้อมูลผู้ด ารงต าแหนง่ บริหาร 
เพื่อจัดท าท าเนียบ ผูบ้ริหาร ติดตาม 
ตรวจสอบการ ด ารงต าแหน่งตามรอบ
วาระ และมีการเชื่อมโยงกับข้อมูลงาน 
ภายในระบบ HURIS ได้แก่ งานทะเบียน
ประวัติ งานค าสั่ง งานภาระงาน และการ
เบิกเงินประจ าต าแหน่งบริหาร ระบบ
อ านวยสะดวกให้สามารถพิมพ์รายงาน   
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารผา่นระบบได้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๘. เพื่อจัดการข้อมูลการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ/ การเลื่อนระดับต าแหน่งโดยให้
ส่วนงานท าการบนัทึกรายละเอียดข้อมูล
ขอต าแหน่ง พร้อมทั้งผลงานที่ใช้ 
ประกอบการพิจารณาส่งมายังส่วน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์ 

 



 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
คณะกรรมการพิจารณา และผลการ
พิจารณาการขอต าแหน่ง 

 สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๙. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าสู่
ระบบออนไลน์ โดยเชื่อมต่อระบบงาน
จากส่วนงานไปยังส่วนการคลัง เพื่อท า
การตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอ 
มหาวิทยาลยัอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเดือน 
และน าส่งธนาคารต่าง ๆ มีการเชื่อมโยง
กับระบบใบเบิก นอกจากนี้ในขอ้มูล
ดังกล่าวยังได้รวมถึงการเบิกเงินอ่ืน ๆ 
ได้แก ่เงินประจ าต าแหนง่บริหาร เงิน 
ประจ าต าแหน่งวชิาการ เงนิ สาขาขาด
แคลน และเงนิกองทุนตา่ง ๆ เป็นตน้ 
และนอกจากนี้ พนักงานมหาวทิยาลัย
สามารถตรวจสอบเงนิเดือน และพิมพ์ 
รายงานเงินเดือนประจ าเดือน หรือ
เรียกว่า สลิปเงินเดือนได้เอง ผ่านระบบ
ออนไลน ์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๑๐. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการค่าเลา่เรียนบุตร และสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลในรูปแบบออนไลน์ โดย
ภายในระบบจะมีหนา้จอการตั้งยอดเงิน 
งบประมาณ การบนัทึกข้อมูล สวัสดิการ
ค่าเล่าเรียนบุตร และสวสัดิการค่ารักษา 
พยาบาล ส าหรับงานการเงินระดับหน่วย 
งานบันทึกข้อมูล ระบบอ านวยความ
สะดวกโดย จดัท ารายงานส าหรับการ
ตรวจสอบ เพื่อช่วยงานการเงินระดับ
หน่วยงาน และส่วนการคลงั ตรวจสอบ
ตลอดการเบิกจ่าย เช่น สรุปยอดการ
เบิกจ่ายรายบุคคล และสรุปยอดเงินการ
เบิกจ่าย ในส่วนงาน เปน็ต้น 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

 



 
 

วัตถุประสงค ์ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายที่ใช ้
๑๑. เพื่อบันทึกข้อมูลภาระงานตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเป็นไป
ตามภาระงานทั้ง 6 ด้าน ดังนี้  
- ภาระงานด้านงานสอนและพฒันานิสิต  
- ภาระงานด้านการวิจัย งานสรา้งสรรค์ 
และผลงานทางวิชาการ  
- ภาระงานด้านการบริการวชิาการ  
- ภาระงานด้านการท านบุ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  
- ภาระงานด้านการบริหาร และกรรมการ
อ่ืน ๆ  
- ภาระงานด้านทีน่อกเหนือจากเกณฑ์
ภาระงาน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๑๒. เพื่อเก็บข้อมูล ลาศึกษา/ลา 
ฝึกอบรม/ลาแพทยป์ระจ าบา้น และทุน
ต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายงานในการ
จัดพิมพ์ข้อมูล เช่น รายงานลาศกึษา 
รายงานลาฝึกอบรม รายงานลาแพทย์
ประจ าบ้าน เป็นตน้ และมีการเชื่อมโยง
กับข้อมูลงานภายใน ระบบ HURIS ได้แก่ 
งานทะเบียนประวัติ งานค าสัง่ และงาน
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

๑๓. เพื่อใช้เป็นข้อมูลการด าเนินการตาม
ภารกิจของโรงเรียน โดยอาจส่งต่อให้กับ
บริษัทที่ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียน
หรือหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่มี
อ านาจหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบไุว้ใน
หัวข้อประเภทข้อมูลส่วน
บุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 
ใช้ หรือเปิดเผย 

ฐานสญัญา : การปฏบิัติตามสัญญา
และความจ าเป็นเพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมาย  
ฐานภารกิจภาครัฐ : โรงเรียนอาจน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
ด าเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือปฏิบัติในการใช้อ านาจ
รัฐที่ได้มอบหมายให้กับโรงเรียน 

 

 

 



 
 

     ๕. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล 

โรงเรียนจะด าเนินการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของนักเรียนตลอดระยะ เวลาศึกษาหรือตามสญัญาที่ปฏบิัติระหว่างกัน 
แต่โรงเรียนอาจจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจ าเป็นหรอืตามที่กฎหมายก าหนด 

 

     ๖. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

๖.๑ การเปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

  โรงเรียนอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนไปยังบุคคลหรือ
องค์กรภายนอกโรงเรียนตามความยินยอมของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ดังนี้ 

  - องค์กรภาครัฐ บริษัท หรือองค์กรใดที่ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียน 

  - ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ 

  - หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น กรมสรรพากร  กรม
บังคับคดี เป็นต้น 

  - หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงเรียนเช่น กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม เป็นต้น 

๖.๒ การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

  - โรงเรียนอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนไปต่างประเทศ 
หรือโอนไปยังประเทศปลายทาง หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศจะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
เพียงพอและโรงเรียนอาจขอความยินยอมจากผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
ต่างประเทศตามที่กฎหมายก าหนด 

  - โรงเรียนสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนไปได้โดยไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากท่านในกรณีที่การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็น
คู่สัญญา 
 

     ๗. มาตรการด้านความปลอดภัย 

๗.๑  โรงเรียนมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

๗.๒  โรงเรียนมีการจ ากัดการเข้าถึง ซึ่งจะเข้าถึงได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

๗.๓  โรงเรียนมีการส ารองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามแผนส ารองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 



 
 

     ๘. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่อนุญาตให้กระท า
ได้ดังต่อไปนี้ 

๘.๑  สิทธิได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

๘.๒  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และขอรับส าเนาข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการ
ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม 

  ๘.๓  สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ที่โรงเรียนได้จัดเก็บ รวบรวมใช้ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

๘.๔  สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการได้ แต่โรงเรียนอาจปฏิเสธค าขอของ
ท่านหากโรงเรียนพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่ส าคัญมากกว่าในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย โรงเรียน
จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผล 

๘.๕  สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับ
โรงเรียนโดยพิจารณาจากเหตุจ าเป็น 

๘.๖  สิทธิในการลบข้อมูล ส่วนบุคคลของตน หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมดความจ าเป็นที่จะเก็บ 
รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนแล้ว 

๘.๗ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอ่ืน รวมทั้งสิทธิขอรับข้อมูลส่วน
บุคคลที่โรงเรียนได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้เพราะเหตุผลทางเทคนิค 

๘.๘ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่โรงเรียนด าเนินการะหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้องตามค าขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
 

     ๙. การจัดการข้อร้องเรียน 

โรงเรียนอาจจัดให้มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่โรงเรียนก าหนด 

     ๑๐. การติดต่อโรงเรียน 

หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับการประกาศแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากต้องการใช้สิทธิ
เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อได้ที่  

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ยประถม)  
  ๑๗๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
  หรือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E-mail: pdpa@prathomswu.ac.th 

mailto:pdpa@prathomswu.ac.th

