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ประกาศความเป็นส่วนตัว 
ส าหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

1. วัตถุประสงคแ์ละขอบเขต 

โรงเรียนรอยลัอิงลิชโปรแกรม บา้นฉาง (“โรงเรียน”) ยึดมั่นในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามพระราชบญัญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีจ้ะช่วยใหท้า่น
เขา้ใจแนวปฏิบตัิของโรงเรียนในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน (ตามที่นิยามไวด้า้นลา่งนี)้ รวมทัง้อธิบายเหตผุล
และวิธีการของโรงเรียนในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอนไปยงัต่างประเทศ และ/หรือ ด าเนินการดว้ยวิธีอื่นใด (รวม
เรียกว่า “ประมวลผล”) ซึ่งขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน รวมถึง
สทิธิในการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่ว 

ประกาศความเป็นส่วนตวัฉบับนีใ้ช้บังคบักับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน ผูป้กครองหรือผู้
อนุบาล และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง โดยบรรดาบคุคลที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรอ่านและท าความเขา้ใจ รวมถึงทบทวนประกาศ
ความเป็นสว่นตวัฉบบันีอ้ย่างสม ่าเสมอเพื่อที่จะไดม้ีความเขา้ใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านอย่าง
ถ่องแท ้

ในประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้“ขอ้มลูสว่นบคุคล” หมายถึง ขอ้มลูใด ๆ เก่ียวกบับคุคลธรรมดาที่ยงัมีชีวิต
อยู่  ซึ่งสามารถท าให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อน าข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ  
“ขอ้มลูสว่นบคุคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มลูสว่นบคุคลใด ๆ เก่ียวกบัเชือ้ชาติ เผ่าพนัธุ ์ความคิดเห็นทางการเมือง ลทัธิ 
ความเช่ือในลทัธิศาสนาหรือปรชัญา พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสขุภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพ
แรงงาน ขอ้มลูพนัธุกรรม และขอ้มลูชีวภาพของบคุคล 

ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบับคุคลธรรมดาซึง่เป็นนกัเรียนของโรงเรียน ทัง้นกัเรียนปัจจุบนัและ
นักเรียนที่ส  าเร็จการศึกษาไปแล้ว  ผู้ปกครอง และบุคคลที่ เ ก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงแพทย์ที่ท  าการรักษานักเรียน  
ผูต้ิดตอ่กรณีฉกุเฉิน ผูท้ี่รบัผิดชอบในการช าระคา่เทอม ผูท้ี่ไดร้บัอนญุาตใหร้บั-สง่นกัเรยีน ซึง่ในประกาศความเป็นสว่นตวั
ฉบบันีจ้ะเรยีกโดยรวมวา่ "ท่าน"   

หากท่านมีค าถามหรือขอ้เสนอแนะประการใดเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิของโรงเรียนในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
ของท่าน หรือหากท่านตอ้งการใชส้ิทธิของท่านตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนผ่าน
ช่องทางตอ่ไปนี ้
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2. บุคคลที่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เนื่องจากโรงเรียนมีบทบาทและหนา้ที่ในการก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล
ของทา่นใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล โรงเรยีนจึงท าหนา้ที่เป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น  

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียนเก็บรวบรวม 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 

กรณีของนกัเรยีน 

โรงเรยีนเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของนกัเรยีน ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงประเภทขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

ก) ขอ้มูลอัตลกัษณ์ เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ลายมือช่ือ สูติบัตร เลขประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง ส าเนาหนังสือเดินทาง วีซ่า เลขประจ าตัวนักเรียน บัตร
ประจ าตวันกัเรยีน รหสัผา่นส าหรบัโปรแกรมการศกึษา รูปถ่าย คลปิวีดีโอ 

ข) ขอ้มลูประวตัิ เช่น เพศ วนัเกิด อาย ุสญัชาติ ภาษาแม ่สว่นสงู น า้หนกั  

ค) ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา เช่น ระดบัชัน้การศึกษา ชัน้เรียน หอ้งเรียน โรงเรียนที่เคยศึกษา ผลการเรียน 
ประวตัิความประพฤติ ขอ้มลูเก่ียวความกา้วหนา้ทางการเรยีน 

ง) ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู่บา้น เบอรโ์ทรศพัท ์บญัชีอีเมลส์ว่นตวั บญัชีอีเมลข์องโรงเรยีน  

จ) ขอ้มลูทรพัยส์นิ เช่น ทะเบียนบา้น แผนท่ีที่ตัง้บา้น 

ฉ) ขอ้มลูการยืมหนงัสอื เช่น ขอ้มลูการยืมหนงัสอืเกินก าหนดสง่คืน ขอ้มลูการไมส่ง่คืนหนงัสอื 

กรณีของผูป้กครอง และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

โรงเรียนเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป้กครองหรือผูอ้นบุาล และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดั
เพียงประเภทขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

mailto:dpo@mbftaylors.com
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ก) ขอ้มูลอัตลกัษณ ์เช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือเล่น ลายมือช่ือ เลขประจ าตวัประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน เลขที่หนงัสอืเดินทาง บตัรประจ าตวัผูป้กครอง ส าเนาหนงัสอืเดินทาง วีซา่ รูปถ่าย  

ข) ขอ้มลูประวตัิ เช่น วนัเกิด เพศ สญัชาติ ขอ้มลูความสมัพนัธก์บันกัเรียน สถานภาพสมรส ใบส าคญัการ
สมรส  

ค) ขอ้มลูเก่ียวกบัอาชีพ เช่น รายละเอียดอาชีพ เลขที่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

ง) ขอ้มลูการเงิน เช่น เลขบญัชีธนาคาร สมดุบญัชี รายได ้

จ) ขอ้มลูทรพัยส์นิ เช่น ทะเบียนบา้น แผนท่ีบา้น 

ฉ) ขอ้มลูการติดตอ่ เช่น เบอรโ์ทรศพัท ์ที่อยูท่ี่ท  างาน ที่อยูบ่า้น บญัชีอีเมล ์เบอรโ์ทรสาร  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว 

นอกเหนือจากขอ้มลูสว่นบคุคลที่ระบไุวข้า้งตน้ โรงเรียนอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวของนกัเรยีน
ดงัตอ่ไปนี ้

ก) ขอ้มูลสุขภาพซึ่งรวมถึงขอ้มูลความพิการ ความผิดปกติแต่ก าเนิด ภูมิแพ ้ความตอ้งการดา้นอาหาร  
การใชย้า ประวตัิการรกัษาพยาบาล โรคประจ าตวั ใบรบัรองแพทย ์ใบเสร็จการรกัษาพยาบาล รายงาน
ทางการแพทย ์ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค ประวัติการรบัวัคซีน ประวัติโรคทาง
พนัธุกรรมในครอบครวั ความตอ้งการพิเศษทางการศกึษา ขอ้มลูการบาดเจ็บ  

ข) ความเช่ือทางศาสนา 

ค) เชือ้ชาติ 

4. โรงเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยา่งไร 

กรณีของนกัเรยีน 

โดยทั่วไปแลว้ โรงเรียนจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของนักเรียนทางออ้มผ่านผูป้กครอง และบุคคลอื่น  
อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี โรงเรยีนอาจเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจากนกัเรยีนโดยตรง 

กรณีของผูป้กครองหรอืผูอ้นบุาล 

โดยทั่วไปแลว้ โรงเรียนจะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองโดยตรงเพื่อวัตถุประสงคท์ี่ระบุไว้ใน
ประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้

กรณีของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีของบคุคลที่เก่ียวขอ้ง โรงเรียนจะเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของบคุคลที่เก่ียวขอ้งทางออ้มผ่านผูป้กครองหรอื 
ผูอ้นบุาล 
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5. โรงเรียนน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้อยา่งไร 

กรณีของนกัเรยีน 

โรงเรียนใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของนกัเรียนเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ตามขอบเขตและวตัถปุระสงคใ์นด าเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

ก) การด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรเขา้เรยีนของนกัเรยีน 

ข) การขอความยินยอมในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ค) การติดตอ่ 

ง) การออกบตัรประจ าตวันกัเรยีน 

จ) การสรา้งบญัชีและการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลในระบบขอ้มลูของโรงเรียนและแพลตฟอรม์การศึกษา
ออนไลนอ์ื่น 

ฉ) การสนบัสนนุการใหบ้ริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น บริการรถโรงเรียน บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรกิารดา้นอาหารในโรงเรยีน บรกิารหอ้งสมดุ 

ช) การโฆษณาออนไลน ์

ซ) การใหข้องขวญัหรอืสว่นลด 

ฌ) การตรวจสอบและการจดัท ารายงานทางการเงิน  

ญ) การดแูลเอาใจใสน่กัเรยีนอยา่งครบถว้นรอบดา้น การใหบ้รกิารสขุภาพและการรกัษาความปลอดภยั 

ฎ) การด าเนินการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากการประกนั 

ฏ) การสนบัสนนุการเรยีนการสอนและความตอ้งการพิเศษทางการศกึษาของนกัเรยีน 

ฐ) การจดัท าเอกสารและใบรบัรองทางการศกึษา 

ฑ) การประเมินผลการเรียนและการด าเนินการใหน้กัเรียนสามารถลงทะเบียนสอบที่จัดขึน้โดยหน่วยงาน
ภายนอก 

ฒ) การจดังานกิจกรรมและทศันศกึษาของโรงเรยีน 

ณ) การรบัช าระเงินและคา่ธรรมเนียม 

ด) การรายงานความกา้วหนา้ทางการเรยีน คะแนนและบนัทกึเหตกุารณข์องนกัเรยีน 

ต) การจดัท าหนงัสอืรุน่ของโรงเรยีน 
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ถ) การยื่นขอวีซา่ 

ท) การสมคัรเขา้เรยีนในมหาวิทยาลยัหรอืการสมคัรขอรบัทนุการศกึษา 

ธ) การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 

น) การฟอ้งรอ้งด าเนินคดีหรอืตอ่สูค้ดี 

กรณีของผูป้กครอง และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

โรงเรียนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครอง และบุคคลที่เก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการต่าง ๆ ตามขอบเขตและ
วตัถปุระสงคใ์นด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 

ก) การด าเนินการเก่ียวกบัการสมคัรเขา้เรยีนของนกัเรยีน 

ข) การติดตอ่ในเรือ่งที่เก่ียวกบัโรงเรยีนและในกรณีฉกุเฉิน 

ค) การขอความยินยอมและการอนญุาตใหป้ระมวลขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป้กครองหรอืผูอ้นบุาล และบคุคล
ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรอื ของนกัเรยีน รวมทัง้เพื่ออนญุาตใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกิจกรรมของโรงเรยีน 

ง) การออกบตัรประจ าตวัผูป้กครองเพื่อเขา้มารบันกัเรยีนในโรงเรยีน 

จ) การสนบัสนนุการใหบ้ริการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น บริการรถโรงเรียน บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรกิารหอ้งสมดุ 

ฉ) การสรา้งบญัชีและการจดัเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลในระบบขอ้มลูของโรงเรียนและแพลตฟอรม์การศึกษา
ออนไลน ์

ช) การจดังานกิจกรรมและทศันศกึษาของโรงเรยีน 

ซ) การรบัช าระเงินและคา่ธรรมเนียม 

ฌ) การตรวจสอบและการจดัท ารายงานทางการเงิน  

ญ) การรายงานความกา้วหนา้ทางการเรยีน คะแนนและบนัทกึเหตกุารณ์ของนกัเรยีน 

ฎ) การดแูลเอาใจใสน่กัเรยีนอยา่งครบถว้นรอบดา้น การใหบ้รกิารสขุภาพและการรกัษาความปลอดภยั 

ฏ) การด าเนินการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากการประกนั 

ฐ) การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบท่ีใชบ้งัคบั 

ฑ) การฟอ้งรอ้งด าเนินคดีหรอืตอ่สูค้ดี 
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โรงเรยีนอาศยัฐานทางกฎหมายและเง่ือนไขพิเศษบางประการดงัต่อไปนีใ้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ทา่น อนึง่ ฐานทางกฎหมายและเง่ือนไขพิเศษบางประการที่ระบดุา้นลา่งนี ้มิไดใ้ชก้บัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ทา่นทัง้หมด โดยการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลอาจอาศยัฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึง่หรอืหลายฐานรวมกนัก็
ได ้

1) ฐานสัญญา 

โรงเรียนมีหนา้ที่ในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาการรบัสมคัร
เรียน โดยขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอ้งใช้ในการประมวลผลตามฐานนี ้เป็นขอ้มูลส่วนใหญ่ซึ่งปรากฏในขอ้ 3. ในกรณีที่ท่าน
ไม่ใหข้อ้มลูสว่นบคุคลใดแก่โรงเรียนเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้โรงเรียนอาจไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ของโรงเรียนตาม
สญัญาการรบัสมคัรเรียนที่ท ากบัท่านได ้เช่น โรงเรียนอาจไม่สามารถด าเนินการการสมคัรเขา้เรียนของท่านและใหบ้รกิาร
แก่ทา่นได ้

2) ฐานประโยชนอ์ันชอบธรรม 

เฉพาะในบางกรณี โรงเรียนจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของ
โรงเรียนหรือของบุคคลที่สาม เช่น การติดต่อกับท่าน หรือการเสนอส่วนลด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์โรงเรียน ทัง้นี ้
ประโยชนอ์นัชอบธรรมดงักลา่วจะตอ้งไมม่ีความส าคญัเหนือไปกวา่ประโยชนแ์ละสทิธิและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของทา่น 

3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย 

โรงเรียนมีหนา้ที่ในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามหนา้ที่ตามกฎหมายใด ๆ ของโรงเรียน 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การใหข้อ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแก่กระทรวงศกึษาธิการและหนว่ยงานของรฐัเก่ียวขอ้งอื่น ๆ ใน
กรณีที่ทา่นไมใ่หข้อ้มลูสว่นบคุคลใดแก่โรงเรยีนเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้อาจมีผลทีต่ามมาตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4) ฐานความจ าเป็นเพื่อการก่อตั้ง การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิ หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย 

เฉพาะในบางกรณี โรงเรียนสงวนสิทธ์ิในการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลที่อ่อนไหวของท่านเพื่อด าเนินการก่อตัง้ 
การปฏิบตัิตามกฎหมาย การก่อตัง้สทิธิเรยีกรอ้งทางกฎหมาย หรอืการตอ่สูค้ดีความตามความจ าเป็น  

5) ฐานความยนิยอม 

กรณีของนกัเรยีน 

ในบางกรณี โรงเรียนจ าเป็นตอ้งไดร้บัความยินยอมหรือความยินยอมโดยชดัแจง้จากนกัเรียน และ/หรือ 
ผูป้กครองหรอืผูอ้นบุาลในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ขอ้มลูออ่นไหวของนกัเรยีน 

6. โรงเรียนเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลใดบ้าง 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาและหนา้ที่ตามกฎหมายหรอืวตัถปุระสงคอ์ื่น โรงเรยีนอาจจ าเป็นตอ้งเปิดเผยหรอื
โอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นใหแ้ก่บคุคลภายนอก ซึง่อาจรวมถึงบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
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ก) ผูป้กครอง 

ข) สมาคมหรอืสถาบนั เช่น สภาหอการคา้องักฤษ 

ค) หน่วยงานของรฐั เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ส านกังาน
ตรวจคนเขา้เมือง สถานทตูไทยในประเทศที่เก่ียวขอ้ง  

ง) ผู้ให้บริการของโรงเรียน เช่น บริษัทท าสื่อสิ่งพิมพ ์ผู้จัดการงานทัศนศึกษา ผู้ให้บริการดา้นสุขภาพ ผู้
ใหบ้ริการดา้นอาหารในโรงเรียน ผูใ้หบ้ริการรถโรงเรียน ผูใ้หบ้ริการรบัถ่ายภาพ ผูใ้หบ้ริการคลาวด์ ผู้
ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา 

จ) มหาวิทยาลยัที่คาดวา่จะเขา้ศกึษา 

ฉ) สถาบนัประเมินผลดา้นการศกึษา 

ช) บรษัิทประกนั 

ซ) ที่ปรกึษากฎหมาย 

ฌ) ผูส้อบบญัชีภายนอก 

ส าหรบักรณีที่มีการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านใหแ้ก่บุคคลภายนอกใด ๆ โรงเรียนจะด าเนินการเพื่อให้
มั่นใจวา่จะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลใหน้อ้ยที่สดุ นอกจากนี ้ผูใ้หบ้รกิารภายนอกทกุรายที่ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่านซึ่งกระท าการแทนโรงเรียนจะตอ้งด าเนินการตามขอบเขตและวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวั
ฉบบันี ้และจะตอ้งจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่เหมาะสมเพื่อคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ 

เพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ระบุไวใ้นประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันี ้โรงเรียนอาจเปิดเผยหรือโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของ
ท่านใหแ้ก่บคุคลภายนอกหรือเซิรฟ์เวอรท์ี่อยู่ในตา่งประเทศซึง่อาจมีมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลเช่นเดียวกบั
ประเทศไทยหรือไม่ก็ได ้นอกจากนี ้โรงเรียนไดด้  าเนินมาตรการเพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านถกูโอนไปอย่าง
ปลอดภัยและผูร้บัขอ้มูลมีการใช้มาตรฐานการคุม้ครองขอ้มูลที่เหมาะสม และการโอนขอ้มูลนัน้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

8. มาตรการรักษาความปลอดภยัเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

โรงเรียนไดจ้ดัใหม้ีมาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกนัการสญูหายของขอ้มลูสว่น
บคุคล การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในทางที่ผิด รวมทัง้การเขา้ถึง การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
โดยไม่ไดร้บัอนญุาต และบคุคลภายนอกจะตอ้งด าเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามนโยบายการรกัษา
ความปลอดภยัของโรงเรยีนดว้ยเช่นกนั 
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9. ระยะเวลาที่โรงเรียนเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

โรงเรียนจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวต้ราบเท่าที่จ  าเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไวใ้นประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี ้และเพื่อก่อตัง้ ใช้ หรือยกขึน้ต่อสูส้ิทธิเรียกรอ้งตาม
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม โรงเรียนอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวน้านกวา่นัน้ ในกรณีที่มีกฎหมายที่
ใชบ้งัคบัใดก าหนด 

10. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายที่ใชบ้งัคบัและขอ้ยกเวน้ของกฎหมายดงักล่าว สิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมี
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม – ในกรณีที่ทา่นไดใ้หค้วามยินยอม และ/หรอื ความยินยอมโดยชดั
แจง้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอม และ/หรือ ความยินยอมโดยชัดแจง้ดงักล่าว โดยการส่งหนงัสือ 
เพิกถอนความยินยอมใหแ้ก่โรงเรยีน 

ข) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิขอรบัส าเนาขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านทัง้หมดที่
โรงเรยีนไดใ้ชใ้นการประมวลผล 

ค) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล – ในกรณีที่โรงเรียนมีแพลตฟอรม์ที่อนญุาตใหท้่านสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไดโ้ดยวิธีการอตัโนมตัิ 

1) ทา่นอาจมีสทิธิรอ้งขอใหโ้รงเรยีนโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นไปยงัองคก์รอื่นโดยวิธีการอตัโนมตัิ  

2) ท่านอาจมีสิทธิรอ้งขอใหโ้รงเรียนโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัองคก์รอื่นโดยตรง ยกเวน้ใน
กรณีที่มีขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยี 

ง) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านกิจกรรมการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นในบางกรณี 

จ) สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิรอ้งขอใหโ้รงเรียนลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
ทีโ่รงเรยีนท าการประมวลผล หรอืท าใหข้อ้มลูดงักลา่วเป็นขอ้มลูนิรนาม ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจ าเป็นส าหรบัวตัถุประสงคใ์นการประมวลผลอีก
ตอ่ไป 

2) ในกรณีที่ทา่นไดเ้พิกถอนความยินยอม และ/หรอื ความยินยอมโดยชดัแจง้ใหโ้รงเรยีนประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคล และ/หรอื ขอ้มลูสว่นบคุคลที่ออ่นไหวของทา่น  

3) ในกรณีที่ทา่นคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นซึง่โรงเรยีนไดด้  าเนินการโดยอาศยั
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม และโรงเรียนไม่มีเหตุอันชอบดว้ยกฎหมายที่ส  าคญัยิ่งกว่าในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 
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4) ในกรณีทีกิ่จกรรมการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

ฉ) สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – ท่านอาจมีสิทธิรอ้งขอใหโ้รงเรียนระงบักิจกรรม
การประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1) ในกรณีที่อยู่ระหว่างขัน้ตอนการตรวจสอบตามที่ท่านไดร้อ้งขอใชส้ิทธิในการแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคล
ของทา่น 

2) ในกรณีที่เก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลที่ทา่นไดเ้คยรอ้งขอใหโ้รงเรียนลบขอ้มลูดงักลา่ว แต่ท่านไดใ้ช้
สทิธิรอ้งขอเพิ่มเติมใหโ้รงเรยีนระงบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นแทนในภายหลงั 

3) ในกรณีที่ระยะเวลาการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลไดส้ิน้สดุลง แตท่า่นไดร้อ้งขอใหโ้รงเรยีนระงบั
การประมวลผลขอ้มลูเนื่องดว้ยเหตผุลทางกฎหมาย  

4) ในกรณีที่อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการตรวจสอบการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

ช) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง – ท่านอาจมีสิทธิแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพื่อให้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นมีความถกูตอ้งและเป็นปัจจบุนั  

ซ) สิทธิในการยื่นเร่ืองร้องเรียน – ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องรอ้งเรียนต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่มีอ  านาจ 
ในกรณีทีโ่รงเรยีนประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นโดยมิชอบหรอืไมเ่ป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั  

ทัง้นี ้โรงเรียนขอแจง้ใหท้่านทราบว่าการใขส้ิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ขา้งตน้ขึน้อยู่กบัปัจจัยที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
และโรงเรียนอาจไม่สามารถด าเนินการตามค าขอของท่านได ้หากโรงเรียนสามารถอา้งฐานทางกฎหมายใด ๆ ในการ
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่นตอ่ไปได ้

ในกรณีที่ท่านประสงคท์ี่จะใชส้ิทธิในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนผ่าน
ช่องทางที่ระบไุวข้า้งตน้ โดยโรงเรยีนจะด าเนินการตามค าขอของทา่นอยา่งรดักมุและทนัทว่งที 

11. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว 

โรงเรียนอาจแกไ้ขประกาศความเป็นสว่นตวัฉบบันีต้ามที่โรงเรียนเห็นวา่เหมาะสม เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพใน
การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน โดยโรงเรียนจะแจง้ใหท้่านทราบหากการแกไ้ขดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านอย่างมีนยัส าคญั หรือหากโรงเรียนจ าเป็นตอ้งด าเนินการดงักล่าวตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

____________________________ 


