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นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Privacy Notice) 

สาํหรบั ผูส้มคัรเรียน นักเรียน และผูป้กครอง 
 
โรงเรยีนแม่พระประจกัษ์ (“โรงเรียนฯ”) ใหค้วามสําคญัและเคารพความเป็นส่วนตวัและ

ตระหนกัถงึการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล รวมถงึการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบุคคล
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล”) และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
โรงเรียนฯ จึงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับน้ี (“นโยบาย”) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อแจ้งรายละเอียดการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจดัการเพื่อรกัษาความ
ปลอดภยัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ ผูส้มคัรเรยีน นักเรยีน และผูป้กครอง เพื่อใหท้า่น
มัน่ใจว่าขอ้มูลส่วนบุคคลที่โรงเรยีนฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย (รวมเรยีกว่า “ประมวลผล” 

หรอื “การประมวลผล”) ไดร้บัความคุม้ครองและเป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
1. คาํนิยาม 

“ข้อมูลส่วนบคุคล” หมายถงึ ขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลธรรมดา ซึ่งทําใหส้ามารถระบุตวับุคคล
นัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม แตไ่มร่วมถงึขอ้มลูของผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ  

“ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีอ่อนไหว” หมายถงึ ขอ้มลูสว่นบุคคลทีถ่กูบญัญตัไิวใ้นมาตรา 26 แหง่
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธุ์ ความคดิเหน็ 
ทางการเมอืง ความเชื่อในลทัธ ิศาสนาหรอืปรชัญา พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ขอ้มลู
สุขภาพ ความพกิาร ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพนัธุกรรม ข้อมูลชวีภาพ หรอืข้อมูลอื่นใดซึ่ง
กระทบตอ่เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลในทาํนองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ประกาศกําหนด  
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2. ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีเกบ็รวบรวม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านทีโ่รงเรยีนฯ เก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผย รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีง
ขอ้มลูสว่นบุคคลตามประเภทดงัตอ่ไปน้ี 

เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 

1. ผู้สมคัร

เรียน 

1) ข้อมูลส่วนตวั เชน่ ชือ่ นามสกุล คํานําหน้าชือ่ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ รูปถ่าย 
อายุ สญัชาต ิสถานทีเ่กดิ เลขบตัรประชาชน  

2) ข้อมูลการติดต่อ เชน่ หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่  

3) ข้อมูลท่ีปรากฎบนเอกสารทางราชการ เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาสูติ
บตัร สําเนาบตัรประชาชน 

4) ข้อมูลการศึกษา เชน่ ระดบัการศกึษา ชัน้เรยีน วฒุกิารศกึษา 
สถาบนัการศกึษา ผลการเรยีน ผลการทดสอบ ผลการประเมนิ จาํนวนหน่วยกติ 
ขอ้มูลความประพฤต ิ

5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้กครอง เชน่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่   เบอรโ์ทรศพัท ์

6) ข้อมูลส่วนตวัอ่ืน เชน่ การบนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด  

7) ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว เชน่ ขอ้มลูสขุภาพ ศาสนา ขอ้มูลทีป่รากฏใน
สําเนาบตัรประชาชน เชน่ ศาสนา เชือ้ชาต ิและหมู่โลหติ ซึ่งโรงเรยีนฯ ไดร้บั
ความยนิยอมโดยชดัแจง้จากท่าน หรอืมคีวามจาํเป็นตามทีก่ฎหมายอนุญาตให้
ดําเนินการได ้

2. นักเรียน 1. ข้อมูลส่วนตวั เชน่ ชือ่ นามสกุล คํานําหน้าชือ่ ชือ่เล่น เพศ วนัเดอืนปีเกดิ รูป
ถ่าย อายุ สญัชาต ิสถานทีเ่กดิ เลขบตัรประชาชน น้ําหนกั ส่วนสูง รหสั
ประจําตวันกัเรยีน ชอ่งทางตดิต่อในโซเชยีลมเีดยี Line ID 

2. ข้อมูลการติดต่อ เชน่ หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่ ชอ่งทางตดิต่อในโซเชยีลมเีดยี 
Line ID  

3. ข้อมูลท่ีปรากฎบนเอกสารทางราชการ เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาสูติ
บตัร สําเนาบตัรประชาชน 

4. ข้อมูลการศึกษา เชน่ ระดบัการศกึษา ชัน้เรยีน หอ้งเรยีน วฒุกิารศกึษา 
สถาบนัการศกึษา ประวตักิารศกึษา ผลการเรยีน ผลการทดสอบ การ
ลงทะเบยีนวชิาเรยีน ผลการประเมนิ จํานวนหน่วยกติ ขอ้มูลพฤตกิรรม ขอ้มูล
ความประพฤต ิ

5. ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เชน่ username 
password  

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้กครอง เชน่ ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์

7. ข้อมูลส่วนตวัอ่ืน เชน่ การบนัทกึภาพจากกลอ้งวงจรปิด  

8. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว เชน่ ขอ้มลูสขุภาพ ขอ้มูลความพกิาร ศาสนา 
ขอ้มูลทีป่รากฏในสําเนาบตัรประชาชน เชน่ ศาสนา เชือ้ชาต ิและหมู่โลหติ ซึ่ง 
โรงเรยีนฯ ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จากทา่น หรอืมคีวามจําเป็นตามที่
กฎหมายอนุญาตใหด้ําเนนิการได ้
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เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็รวบรวม 

3. ผูป้กครอง 1. ข้อมูลส่วนตวั เชน่ ชือ่ นามสกุล คํานําหน้าชือ่ เพศ วนัเดอืนปีเกดิ อายุ 
สญัชาต ิเลขบตัรประชาชน  

2. ข้อมูลสถานภาพ เชน่ สถานภาพสมรส 

3. ข้อมูลการติดต่อ เชน่ หมายเลขโทรศพัท ์ทีอ่ยู่ สถานทีท่ํางาน ชอ่งทางตดิตอ่
ในโซเชยีลมเีดยี Line ID  

4. ข้อมูลท่ีปรากฎบนเอกสารทางราชการ เชน่ สําเนาทะเบยีนบา้น สําเนาบตัร
ประชาชน  

5. ข้อมูลเก่ียวกบัการทาํงาน เชน่ ตําแหน่งงาน อตัราเงนิเดอืน อาชพี 

6. ข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงระบบสารสนเทศ เชน่ username 
password  

7. ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอ่อนไหว เชน่ ขอ้มูลทีป่รากฏในสําเนาบตัรประชาชน เชน่ 
ศาสนา เชือ้ชาต ิและหมู่โลหติ ซึง่ โรงเรยีนฯ ไดร้บัความยนิยอมโดยชดัแจง้จาก
ท่าน หรอืมคีวามจาํเป็นตามทีก่ฎหมายอนุญาตใหด้ําเนนิการได ้

 

 

3. แหล่งท่ีมาของข้อมูลส่วนบคุคล 
3.1 โรงเรยีนฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผ่าน

ช่องทางใหบ้รกิารต่าง เช่น ช่องทางการตดิต่อ ขัน้ตอนการสมคัรเรยีน ลงทะเบยีนเรยีน ลง
นามในสญัญา เอกสาร ทาํแบบสาํรวจหรอืใชง้าน บรกิาร การใหข้อ้มลูของทา่นผา่นชอ่งทาง
อเิล็กทรอนิกสต์่างๆ หรอืชอ่งทางใหบ้รกิารอื่นทีค่วบคุมดูแลโดยโรงเรยีนฯ และช่องทางที่
จาํเป็นแก่การใหบ้รกิารทางการศกึษา และการจดักจิกรรมทางการศกึษา  

3.2 โรงเรยีนฯ อาจได้รบัข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ผู้ปกครอง บิดามารดา 
หน่วยงานภาครฐั เป็นตน้ 
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4. วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 

โรงเรยีนฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่านทีโ่รงเรยีนฯ เก็บรวบรวมไว ้เพื่อวตัถุประสงค์
ดงัตอ่ไปน้ี  

เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 

1. ผู้สมคัร

เรียน 

1. เพื่อพจิารณาดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนการเขา้ทําสญัญา เชน่ เพือ่การสมคัร
เขา้เรยีน การทดสอบ การพจิารณา การตรวจคุณสมบตั ิการสมัภาษณ์ การคดัเลอืก 
การตดิต่อสื่อสาร การส่งขอ้มูลขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมคัรเรยีน การยนืยนัตวัตน 
หรอืวธิกีารอื่นใดเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งนกัเรยีน 

2. เพื่อประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขอรบัเงนิสนับสนุนจากหน่วยงานฝ่าย
การศกึษาสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ การบนัทกึภาพผ่านกล้อง CCTV การรกัษาความ
ปลอดภยัของบุคคลและทรพัยส์นิ 

3. เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารการศกึษาขัน้พื้นฐาน เช่น การ
ขอรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธกิาร การนําส่งขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานราชการตามทีก่ฎหมายกําหนด 
การปฏิบตัิตามคําสัง่ศาลหรือคําสัง่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชําระ
ค่าธรรมเนยีมตามกฎหมาย การก่อตัง้หรอืใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายหรอืทางศาล 
เป็นตน้ 

4. โรงเรยีนฯ ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ในกรณดีงัต่อไปนี้  
1) การเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว ไดแ้ก่ ศาสนา และขอ้มูลสุขภาพใน

กระบวนการรบัสมคัรนกัเรยีน 
2) การเกบ็สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน )ซึ่งปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อ่นไหว 

เชน่ เชือ้ชาต ิศาสนา หมู่โลหติ (เพื่อยนืยนัตวับุคคล ) 
2. นักเรียน 1. เพื่อการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญาหรอื เพื่อใชใ้นการดําเนินการตามคํา

ขอของท่านกอ่นเขา้ทําสญัญานัน้ และ เพื่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดําเนินภารกจิเพือ่
ประโยชน์สาธารณะของโรงเรียนฯ เช่น การให้บริการการศกึษาขัน้พื้นฐาน การ
จดัการเรยีนการสอน การตดิต่อสื่อสาร การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนต่างๆ การ
วางแผนการเรยีนการสอน การพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู้ การวดัผลและ
ประเมนิผล การจดักจิกรรมแนะแนว การดําเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน การจดัทาํ
ประวตัิ /ทะเบยีนนักเรยีน เพื่อจดัทําผลการเรยีน/ ประกาศนียบตัร การตรวจสุขภาพ
และวดัสมรรถนะทางร่างกาย การจดัทําทะเบยีนแสดงผลการเรยีน การจดัการการลา
ป่วย ลากจิ การบนัทกึพฤตกิรรม การดูแลนกัเรยีน การพจิารณาจดัสวสัดกิาร การส่ง
ขอ้มูลข่าวสารที่เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน การตรวจสอบ/สอบสวน/ดําเนินการ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎและระเบยีบของโรงเรยีนฯ 

2. เพื่อประโยชน์อนัชอบด้วยกฎหมาย เช่น การให้บรกิารทางการแพทย ์การพยาบาล 
การสาธารณสุข การประชาสมัพนัธ ์การทําแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสํารวจ
ความคิดเห็น หรือกิจกรรมการใดๆ กับนักเรียน การขอรับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การ
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เจ้าของข้อมูล

ส่วนบุคคล 
วตัถปุระสงคก์ารประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 

ดําเนินงานด้านศษิย์เก่าสมัพนัธ์ การบนัทกึภาพผ่านกล้อง CCTV เพื่อการรกัษา
ความปลอดภยัของบุคคลและทรพัยส์นิ 

3. เพื่อปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เช่น การ
ดําเนินกจิกรรมใดๆ ทางบญัชแีละการเงนิ เชน่ การตรวจสอบบญัช ีการแจง้และเรยีก
เกบ็หนี้ การออกใบกํากบัภาษี และหลกัฐานการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่กฎหมาย
กําหนด การขอรบัเงินสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน กระทรวงศกึษาธกิาร การเกบ็และใชข้อ้มูลส่วนบุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนด 
การนําส่งขอ้มูลใหแ้ก่หน่วยงานราชการตามทีก่ฎหมายกําหนด การปฏบิตัติามคําสัง่
ศาลหรือคําสัง่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย การกอ่ตัง้หรอืใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายหรอืทางศาล เป็นตน้ 

4. โรงเรยีนฯ ขอความยนิยอมในกรณดีงัต่อไปนี้  
1) การนําภาพถ่ายของนกัเรยีนลงในสื่อประชาสมัพนัธข์องโรงเรยีนฯ 
2) การจดัทําประกนัอุบตัเิหตุใหแ้ก่นกัเรยีน  

5. โรงเรยีนฯ ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ในกรณดีงัต่อไปนี้  
1) การเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่่อนไหว ไดแ้ก่ ขอ้มลูสุขภาพ เพือ่การตรวจสุขภาพ 

วดัสมรรถนะทางร่างกาย การจดัการการฉีดวคัซนี 
2) การเกบ็สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน )ซึ่งปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลทีอ่อ่นไหว 

เชน่ เชือ้ชาต ิศาสนา หมู่โลหติ (เพื่อยนืยนัตวับุคคล  
3. ผูป้กครอง 1. เพื่อการปฏบิตัติามสญัญาซึ่งท่านเป็นคู่สญัญาหรอื เพื่อใชใ้นการดําเนินการตามคํา

ขอของท่านก่อนเขา้ทําสญัญานัน้ เช่น การสมคัรเรยีนของนกัเรยีน การชําระเงนิค่า
เรียน การออกใบรับเงิน การชําระเงินค่ากิจกรรม การติดต่อสื่อสาร การส่งข้อ
รอ้งเรยีนใดๆ เกีย่วกบันกัเรยีน 

2. เพื่อประโยชน์อนัชอบดว้ยกฎหมาย เชน่ การบนัทกึภาพผา่นกลอ้ง CCTV การรกัษา
ความปลอดภยัของบุคคลและทรพัยส์นิ 

3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการให้บริการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เช่น 
ดําเนินกจิกรรมใด ๆ  ทางบญัชแีละการเงิน เช่น การตรวจสอบบญัช ีการแจ้งและ
เรียกเก็บหนี้  การออกใบกํากบัภาษี และหลักฐานการดําเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่
กฎหมายกําหนด การเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด การนําส่งขอ้มูล
ให้แก่หน่วยงานราชการตามทีก่ฎหมายกําหนด การปฏบิตัติามคําสัง่ศาลหรอืคําสัง่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย การ
ก่อตัง้หรอืใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมายหรอืทางศาล เป็นตน้ 

4. โรงเรยีนฯ ขอความยนิยอมโดยชดัแจง้ในการเกบ็สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน )ซึ่ง
ปรากฎขอ้มูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชือ้ชาต ิศาสนา หมู่โลหติ (เพื่อยนืยนัตวั

บุคคล 
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5. ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้เยาว ์

กรณีทีโ่รงเรยีนฯ ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูส้มคัรเรยีน และนักเรยีนทีเ่ป็นผู้เยาว์ 
โรงเรยีนฯ ตอ้งใหบ้ดิามารดา ผูป้กครอง หรอืผูใ้ชอ้ํานาจปกครองทีม่อีํานาจกระทําแทนผูเ้ยาวใ์ห้
ความยนิยอมดว้ย เวน้แตใ่นกรณทีีก่ฎหมายอนุญาตใหผู้เ้ยาวใ์หค้วามยนิยอมเองได ้หากโรงเรยีนฯ 
ทราบว่ามกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลจากผู้เยาวโ์ดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากบดิามารดา 
ผูป้กครอง หรอืผูใ้ชอ้ํานาจปกครองทีม่อีํานาจกระทําแทนผูเ้ยาว ์โรงเรยีนฯ จะดําเนินการลบหรอื
ทาํลายขอ้มลูนัน้จากระบบของโรงเรยีนฯ ทนัท ี
 
6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบคุคลของท่าน 
6.1 โรงเรยีนฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่น เวน้แต่ไดร้บัความยนิยอมหรอืมี

ความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยหรอืรายงานขอ้มูลสว่นบุคคลของทา่นตอ่บุคคลอื่นโดยกฎหมายให้
อํานาจกระทําได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หรือต้องดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น การเปิดเผยให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาเอกชนตามทีก่ฎหมายกําหนด 

6.2 โรงเรยีนฯ อาจแบ่งปันขอ้มูลสว่นบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการเกีย่วกบั
การตรวจสอบบญัช ีการขอคําปรกึษาทางกฎหมาย การดําเนินคด ีและดําเนินการอื่นใดที่
จําเป็นต่อการใหบ้รกิารการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 
เช่น การเปิดเผยให้กบัสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา
เอกชน สาํนกังานสาธรณสุขอําเภอ 
 

7. การเกบ็รกัษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภยั 
7.1 โรงเรยีนฯ เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นเทา่ทีจ่าํเป็นเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้ไว้

ในนโยบายฉบบัน้ี โดยพจิารณาระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านใหม้ี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัระยะเวลาตามสญัญา อายุความกฎหมาย รวมถงึความ
จําเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อก่อตัง้สทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย หรอืการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามกฎหมาย  

 
7.2 กรณีที่ผู้สมคัรเรยีนไม่ผ่านการคดัเลอืกเป็นนักเรยีน โรงเรยีนฯ ทําลายและลบขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูส้มคัรเรยีนทีไ่ม่ผ่านการคดัเลอืก และผูป้กครองออกจากระบบของโรงเรยีนฯ 
ทนัท ี

7.3 กรณีทีท่่านผ่านการคดัเลอืกเป็นนักเรยีน และเขา้มาเป็นนักเรยีนของโรงเรยีนฯ โรงเรยีนฯ 
เกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลตามระยะเวลาทีจ่ําเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการใหบ้รกิาร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและตามทีก่ฎหมายกําหนด และภายหลงัจากที่ท่านสําเร็จการศึกษา 
โรงเรยีนฯ จะเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นตอ่ไปอกีตามทีก่ฎหมายกําหนด  
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7.4 กรณีที่ท่านเป็นผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนฯ เก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปใน

ระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการให้บริการการศึกษาขัน้พื้นฐานของ
นักเรยีน และเมื่อนกัเรยีนสําเร็จการศกึษา โรงเรยีนฯ จะทําการทําลายและลบขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูป้กครองออกจากระบบของโรงเรยีนฯ 

7.5 โรงเรยีนฯ จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบเพื่อดาํเนินการลบหรอืทําลายขอ้มูลสว่นบุคคลเมื่อ
พ้นกําหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจําเป็นตาม
วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้ 

7.6 โรงเรยีนฯ กําหนดมาตรการในการดแูลรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูสว่นบุคคลใหม้คีวาม
เหมาะสม ครอบคลุมถงึความปลอดภยัในขอ้มูลทีจ่ดัเก็บไวใ้นรูปแบบของเอกสาร ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือต่างๆ โดยดําเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อใหท้า่นมคีวามมัน่ใจในระบบรกัษาความปลอดภยัในขอ้มลูส่วนบุคคล
ของ โรงเรียนฯ โดยครอบคลุมถึงการป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลโดยมชิอบหรอืกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย  

7.7 โรงเรยีนฯ จํากดัการเข้าถงึและใช้เทคโนโลยใีนการรกัษาความปลอดภยัในข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อป้องกนัมใิหม้กีารโจมตหีรอืมกีารเขา้ถงึระบบคอมพวิเตอรห์รอืระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรยีนฯ โดยไม่ได้รบัอนุญาต รวมถงึเมื่อมกีารเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของทา่นแก่บุคคลภายนอกเพื่อดาํเนินการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านหรอื
แก่ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล ขอใหท้่านมัน่ใจว่าโรงเรยีนฯ จะดําเนินการกํากบัดูแล
บุคคลนัน้ใหด้าํเนินการอยา่งเหมาะสมเป็นไปตามคาํสัง่ของโรงเรยีนฯ  

 

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคล 
8.1 ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ทา่นมสีทิธดิงัตอ่ไปน้ี  

1. สทิธใินการขอเข้าถงึหรอืขอรบัสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ โรงเรยีนฯ เก็บรวบรวม ใช้ 
หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น  

2. สิทธิในการขอรบั หรือโอนย้ายข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลนัน้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรอืใชง้านโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเครื่องมอืหรอือุปกรณ์ทีท่าํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิ
และสามารถใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคลไดด้ว้ยวธิกีารอตัโนมตั ิรวมถงึสทิธขิอให้
สง่ขอ้มลูไปยงับุคคลอื่นตามทีท่า่นมคีวามประสงค ์(โรงเรยีนฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เกบ็คา่ใชจ้า่ย โดยจะกําหนดคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิอยา่งเหมาะสม) 

3. สทิธใินการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลกรณีทีก่ฎหมาย
กําหนด  

4. สทิธใินการขอใหล้บหรอืทาํลายหรอืทาํใหข้อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นกลายเป็นขอ้มลูทีไ่ม่
สามารถระบุตวัตนไดด้ว้ยวธิกีารใดๆ กรณทีีก่ฎหมายกําหนด 
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5. สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เวน้แต่ จะมขีอ้จํากดัตามกฎหมายที ่
โรงเรยีนฯ ไมอ่าจดาํเนินการตามคาํรอ้งขอของทา่นได ้

6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา เว้นแต่การเพกิถอนความ
ยนิยอมจะมขีอ้จํากดัตามกฎหมายหรอืตามสญัญา ทัง้น้ี การขอถอนความยนิยอมของ
ทา่น จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การประมวลผลขอ้มูลสว่นบุคคลทีท่า่นไดใ้หไ้วก้่อนหน้าโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 

7. สทิธใินการรอ้งเรยีนตอ่เจา้หน้าทีผู่ม้อีํานาจตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล หาก
โรงเรยีนฯ มไิดป้ฏบิตัติามกฎหมาย 

8.2 โรงเรียนฯ ดําเนินการเต็มความสามารถในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนัของท่าน เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลทีม่คีวามสมบูรณ์และไม่ก่อใหเ้กดิความเข้าใจผดิ ทัง้น้ี 
ท่านมสีทิธใินการขอแกไ้ข เปลี่ยนแปลงขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน เมื่อท่านมกีารแก้ไขหรอื
เปลีย่นแปลงขอ้มลูสว่นบุคคล หรอืหากเหน็วา่ขอ้มลูทีโ่รงเรยีนฯ มอียูอ่าจไมถ่กูตอ้ง  

8.3 การใชส้ทิธขิองทา่นตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย โรงเรยีนฯ อาจปฏเิสธการ
ใชส้ทิธขิองทา่นขา้งตน้ไดต้ามขอ้จํากดัการใชส้ทิธขิองทา่นในฐานะเจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล
ตามทีก่ฎหมายกําหนด ในกรณทีีโ่รงเรยีนฯ ปฏเิสธไมด่าํเนินตามคํารอ้งขอใชส้ทิธขิองท่าน 
โรงเรยีนฯ จะบนัทกึคําร้องขอของท่านพร้อมดว้ยเหตุผลไว้ในบนัทกึรายการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบุคคลตามทีก่ฎหมายกําหนด  

8.4 เพื่อยื่นคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่าน ทา่นสามารถตดิตอ่โรงเรยีนฯ ตามชอ่งทางตดิตอ่ทีร่ะบุไว้
นโยบายฉบบัน้ี โรงเรยีนฯ จะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัที่
ไดร้บัคาํรอ้งขอใชส้ทิธขิองท่าน ในกรณทีี ่โรงเรยีนฯ ปฏเิสธการใชส้ทิธขิองทา่น โรงเรยีนฯ 
จะแจง้เหตุผลในการปฏเิสธการใชส้ทิธขิองทา่นไปพรอ้มกนั 
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9. การปรบัปรงุนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

โรงเรียนฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับน้ีเป็นครัง้คราว เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทัง้น้ี หากมีการปรับปรุง
เปลีย่นแปลงนโยบายฉบบัน้ี โรงเรยีนฯ จะเผยแพรน่โยบายฉบบัปรบัปรุงลงในชอ่งทางทีโ่รงเรยีนฯ 
กําหนด โดยเรว็ทีสุ่ดเพื่อใหท้่านไดพ้จิารณาและดําเนินการยอมรบัดว้ยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์
หรือวธิีการอื่นใด และหากว่าท่านได้ดําเนินการเพื่อยอมรบันัน้แล้ว ให้ถือว่านโยบายที่แก้ไข
เพิม่เตมิดงักล่าวเป็นสว่นหน่ึงของนโยบายฉบบัน้ีดว้ย  
 
 

   ขอแสดงความนบัถอื 
โรงเรยีนแมพ่ระประจกัษ์    

          1 มถุินายน 2565 
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