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ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับภาคการ
ศึกษา (key steps to comply with data
protection law for educational sector)

ส่วนที่

1

ในส่วนต้นนีจ
้ ะได้อธิบายถึงล�ำดับขัน
ั ต
ิ ามกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาค
้ ตอนส�ำหรับการปฏิบต
การศึกษา
ขั้นตอนที่

1

การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร

ขั้นตอนที่

2

การสร้ า งแผนผั ง ข้ อ มู ล และบั น ทึ ก รายการ
ประมวลผลข้อมูล

ขั้นตอนที่

3

การก�ำหนดความจ�ำเป็นและฐานในการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่

4

ขั้นตอนที่

5

6
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การก�ำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล

การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่

6

การก�ำหนดมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่

7

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่

8

การสื่อสารต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนที่

9

การบริหารจัดการเมื่อมีเหตุละเมิดข้อมูล

้ ตอนที่ 1 การสร้างความตระหนักรูใ้ นองค์กร (raising data protection awareness)
ขัน

ขั้นเริ่มแรกของการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับบุคลากรในองค์กรทุกระดับเพื่ อให้เกิดความตระหนัก
รู้ในวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง การสร้างความรูค
้ วามเข้าใจในองค์กรนัน
้ โดยทัว่ ไปนัน
้ มักจะด�ำเนินการด้วยการจัดอบรมให้ความ
รู้หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อท�ำความเข้าใจหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การสร้างความตระหนักรู้อาจแบ่งบุคลากรได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานระดับสูง พนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พนักงานและบุคลากรทั่วไป1 โดยอาจ
พิ จารณาตามล�ำดับดังนี้

1

Department for Education, Data Protection: A Toolkit for Schools 9 (2018).
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• ผู้บริหารและพนักงานระดับสูง ควรครอบคลุมความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน
องค์กร รวมถึงความรับผิดทีอ
่ าจมีได้ตามกฎหมายขององค์กร การสร้างความเข้าใจและก�ำหนดนโยบาย
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ภาพรวมขององค์ ก ร การอนุ มั ติ แ ผนการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทเ่ี กีย
่ วกับการคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอในการด�ำเนินการ
ด้ า นการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และการบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล2
• พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ควรครอบคลุมความ
เข้าใจในเชิงลึกในด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพิ จารณา
แผนผังข้อมูล (data map) ในองค์กร การพิ จารณาฐานในทางกฎหมายส�ำหรับการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล การก�ำหนดรายละเอียดและแนวทางในการปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
การบริหารจัดการและลดความเสี่ยง

การสร้างความตระหนักรูค
้ วรท�ำควบคูไ่ ปทัง
้ ส่วนของกระบวนการ
และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาสามารถใช้ Microsoft Teams เพื่อ
เป็นเครือ
่ งมือจัดอบรม หรือประกาศข่าวสารทีเ่ กีย
่ วข้องกับกฎหมาย
คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงใช้คุณสมบัติของ Microsoft
Forms เพื่ อจัดท�ำข้อสอบวัดผลประเมินความเข้าใจของบุคลากร
เป็นระยะๆ

• พนักงานและบุคลากรทั่วไป ควรครอบคลุมความเข้าใจส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานของตนเพื่ อ
ก�ำหนดขอบเขตส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน แนวปฏิบัติเพื่ อให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันเหตุละเมิดข้อมูล (data
breach) ที่อาจเกิดขี้นในภาระงานของตน ทั้งนี้การจัดอบรมนั้นอาจท�ำได้โดยการแยกการอบรมโดย
แยกตามฝ่ายงานหรือภาระหน้าทีเ่ พื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิง
้ ด้วยก็ได้ การเสริมสร้างความตระหนัก
่ ขึน
รู้น้น
ี ับเป็นมาตรการขั้นต�ำ่ ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย3
2
3

TDPG 3.0 Extension, 659-664 (2021).
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2563 ข้อ 4
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้ ตอนที่ 2 การสร้างแผนผังข้อมูลและบันทึกรายการประมวลผล (creating data map
ขัน
and record of processing activities)

เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นกฎหมายที่ต้องการเข้ามาก�ำกับกิจกรรมประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (processing activities) ดังนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายนี้จึงเป็นไปไม่ได้เลยหากองค์กรยัง
ไม่สามารถบอกได้วา่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ
่ ยูใ่ นองค์กรของตนมีมากน้อยเพียงใด และฝ่ายงานใดเข้ามาเกีย
่ วข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ บ้าง ข้อมูลเหล่านั้นมีการจัดเก็บอย่างไรและมีการเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นบ้างหรือไม่
การท�ำความเข้าใจเส้นทางของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไหลเวียนอยู่ในองค์กรนั้นมีความส�ำคัญมากเนื่องจากจะช่วย
เป็นเข็มทิศหรือแผนที่ส�ำหรับองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ และก็จะสามารถ
ช่วยให้องค์กรสามารถจัดท�ำบันทึกรายการประมวลผลได้อีกด้วย

การจัดท�ำแผนผังข้อมูล (data map)

การจัดท�ำแผนผังข้อมูลอาจเริม
่ ต้นด้วยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบกันได้แก่ การก�ำหนดแผนผังข้อมูล
ตามประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แหล่งทีม
่ าของข้อมูล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกิจกรรม

ในขัน
้ ตอนการจัดท�ำแผนผังข้อมูล องค์กรภาคการศึกษาสามารถ
ใช้คณ
ุ สมบัติ Data Classification ทีม
่ อ
ี ยูใ่ น Microsoft 365 เพื่อ
ส�ำรวจและท�ำความเข้าใจว่าองค์กรมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไร การส�ำรวจนีค
้ รอบคลุมทัง
้ อีเมล และไฟล์ในระบบ Exchange
Online, Microsoft Teams, SharePoint Online และ OneDrive
for Business สามารถจัดท�ำรูปแบบการค้นหาขึ้นใหม่ตามความ
ต้องการ ส�ำหรับกระบวนการท�ำงานภายใน เช่น เอกสารใบสมัครเรียน
ประวัตน
ิ ก
ั เรียน > ดูเพิ่ มเติมที่ MICROSOFT 365 - DATA
CLASSIFICATION

ที่มีการด�ำเนินการกับข้อมูลเหล่านั้นเพื่ อให้เห็นวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (data life cycle) ตั้งแต่เก็บ
รวบรวมเข้ามาจนถึงข้อมูลเหล่านั้นถูกท�ำลาย เมื่อพิ จารณาทั้งหมดแล้วจะท�ำให้เห็นภาพของข้อมูลส่วนบุคคล
ได้อย่างครบถ้วนและสามารถวาดออกมาเป็นแผนผังได้ ในเริม
ิ กรรม
่ แรกอาจมีการส�ำรวจข้อมูลต่างๆ เพื่อดูกจ
และระบุเพื่ อให้เห็นข้อมูลส่วนบุคคล ตามตารางต่อไปนี้
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ประเภทกิจกรรม

การสร้างข้อมูล
การส่งข้อมูลส่วน
ส่วนบุคคล (มีการจัด
การเก็บรวบรวม
บุคคล (องค์กรได้ส่ง
ท�ำข้อมูล
(ได้ข้อมูลมาอย่างไร
ส่วนบุคคลโดยองค์กร ข้อมูลออกไปหรือไม่)
ข้อมูลใดบ้าง)
เองด้วยหรือไม่)

การรับเข้าศึกษา
ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล
การบริหารจัดการ
หลักสูตร
ระบบการจ่ายเงิน
การให้ทุนการศึกษา
ระบบการเรียนรู้
การจัดการด้าน
อาหาร
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย
การเดินทาง
การจัดท�ำประวัติ
นักเรียน
ระบบการติดต่อ
สื่อสาร
การดูแลด้าน
สุขภาพอนามัย
การบริหารจัดการ
บุคลากรครู
อื่นๆ
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การท�ำลายข้อมูล
ส่วนบุคคล (องค์กร
ได้ท�ำลายข้อมูล
ส่วนบุคคลหรือไม่)

ตัวอย่างการจัดท�ำแผนผังข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน/นักศึกษาในเบื้องต้น

4

Mary Grace Patulada, University Management System DFD Level 0 1 2 | Best Dataflow Diagrams, IT Sourcecode, https://itsourcecode.com/uml/
university-management-system-dfd-level-0-1-2-best-dataflow-diagrams/
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การจัดท�ำบันทึกรายการประมวลผล (record of processing activities)

ตามกฎหมายแล้ว ผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีใ่ นการจัดท�ำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลซึง
่ จะต้อง
5
ั บันทึก
มีรายละเอียดครบถ้วนตามกฎหมาย เว้นแต่กิจการขนาดเล็กที่ไม่ต้องท�ำ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติน้น
รายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนัน
้ มีประโยชน์ในการใช้งานส�ำหรับองค์กรเช่นกัน เพราะท�ำให้สามารถตรวจ

ในขัน
้ ตอนการจัดท�ำบันทึกรายการประมวลผล สถาบันการศึกษา
สามารถสร้างไฟล์เอกสารในรูปแบบ Excel ตามตัวอย่าง แล้วจัดเก็บ
ไว้ในที่เก็บเอกสารของคณะท�ำงาน PDPA ใน Microsoft Teams
เพื่ อความสะดวกในการดูแล ปรับปรุง และอ้างถึงในภายหลัง

ดูกิจกรรมการประมวลผลตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องท�ำให้ง่ายส�ำหรับการทบทวนหรือปรับปรุงงานด้าน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลนั้นควรจัดท�ำแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนแรกคือรายละเอียดเกีย
่ วกับรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายกิจกรรม ส่วนทีส
่ องคือบันทึกการ
ปฏิเสธการสิทธิซึ่งจัดท�ำเป็นรายธุรกรรม (transaction)

5

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 39
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ตัวอย่าง บันทึกรายการประมวลผลข้อมูลรายกิจกรรม
ส่วนที่ 1 ผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ-สกุล/ชื่อองค์กร

ที่อยู่

อีเมล

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ควบคุมข้อมูล

โรงเรียน ก

ระบุ

ระบุ

ระบุ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(DPO)

นาย/นางสาว ข

ระบุ

ระบุ

ระบุ

ตัวแทน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ส่วนที่ 2 บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล6

หน้าที่
(business
function)

ชื่อและข้อมูล
ติดต่อ
ประเภทของ
วัตถุประสงค์
ประเภทของ
ผู้ควบคุม
บุคคลอื่นที่
ประเภทของ
ในการ
ข้อมูลส่วน
ข้อมูลร่วม
ข้อมูลอาจจะ
เจ้าของข้อมูล
ประมวลผล
บุคคล
กัน ( joint
เปิดเผยไป
ข้อมูล
controller)
ถ้ามี

การรับ
นักเรียน
นักศึกษาใหม่
(ฐานสัญญา
งานรับเข้า หน้าที่ตาม
กฎหมาย
ภารกิจรัฐ
และประโยชน์
อันชอบธรรม)
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ทางการเงิน
(สัญญา
งานทุนการ
ความยินยอม
ศึกษา
หน้าที่ตาม
กฎหมาย
ประโยชน์
อันชอบธรรม)

ประชาสัมพันธ์
งานศิษย์เก่า (ความยินยอม
สัมพั นธ์ ประโยชน์โดย
ชอบธรรม)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ค�ำอธิบาย
เกี่ยวกับ
มาตรการ
สัญญา
มาตรการ
การโอนข้อมูล คุ้มครอง
ระยะเวลา
ประมวลผล
รักษา
ไปยัง
กรณีโอน
การเก็บ
ข้อมูลและผู้
ความมั่นคง
ต่างประเทศ
ข้อมูลไป
รักษาข้อมูล
ประมวลผล
ปลอดภัย
(ถ้ามี)
ต่างประเทศ
ข้อมูล (ถ้ามี)
สิทธิในการ
(ถ้ามี)
เข้าถึง

ผู้สมัคร

ข้อมูลติดต่อ
ประวัติการ
ศึกษา การ
หน่วยงาน
ฝึกอบรม
ภาครัฐที่เป็น
ทักษะ
ประสบการณ์ ผู้ก�ำกับดูแล
ด้านการงาน
ข้อมูลทาง
ด้านการเงิน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเข้ารหัส
และการ
1 ปี
ควบคุมการ
หลังสิ้นสุด
เข้าถึงโดย
กระบวนการ
คนที่มีหน้าที่
รับสมัคร
ในงานบุคคล
เท่านั้น

นักเรียน
นักศึกษา
ที่สมัคร
โครงการ

ข้อมูลติดต่อ
การศึกษา
ผู้สนับสนุน
การฝึกทักษะ
เงินทุนการ
สุขภาพ การ
ศึกษาจาก
ตรวจสอบ
ภายนอก
ประวัติ ข้อมูล
ทางการเงิน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เก็บไว้ตลอด การเก็บและ
ระยะเวลาที่ได้ การส่งแบบ
รับทุน
เข้ารหัส

ไม่มี

เก็บบันทึก
ไว้ตลอดไป
(แต่ในการ การเก็บและ
ประชาสัมพันธ์ การส่งแบบ
เข้ารหัส
จะท�ำตราบที่
เจ้าของข้อมูล
ไม่คัดค้าน)

ศิษย์เก่า

ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลการ
ท�ำงาน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บันทึกรายการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 39(7) ยังก�ำหนดให้ต้องมีบันทึกการปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ซึ่งไม่
ปรากฏในตัวอย่างนี้ บันทึกรายการดังกล่าวน่าจะไปปรากฏในบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายงานหรือกิจกรรมประมวลผลข้อมูลย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่จะมาปรากฏใน
บันทึกที่เป็นภาพรวมของทั้งองค์กร

6
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ตัวอย่าง บันทึกรายการการปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เลขที่ค�ำร้อง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วันที่รับค�ำร้อง

รายละเอียด

ค�ำตัดสิน

วันที่ปฏิบัติ
ตามหรือแจ้ง
ปฏิเสธสิทธิ

A1

งานทะเบียน

15 ก.ค. 2563

ขอเข้าถึง
ข้อมูลใน
ทะเบียนประวัติ

ให้เข้าถึงได้

20 ก.ค. 2563

A2

งานรักษา
ความ
ปลอดภัย

16 ก.ค. 2563

ขอเข้าถึง
บันทึกในกล้อง
วงจรปิด

ปฏิเสธ

25 ก.ค. 2563

R1

งานทะเบียน

17 ก.ค. 2563 ขอแก้ไขข้อมูล
ในประวัติ

ปฏิเสธ

20 ก.ค. 2563 ข้อมูลถูกต้อง
อยู่แล้ว

E1

งานวินัย

18 ก.ค. 2563

ปฏิเสธ

5 ส.ค. 2563

ขอลบประวัติ
เกี่ยวกับการ
สอบวินัย

หมายเหตุ

เพราะขอโดย
ไม่สมเหตุสม
ผล

จะน�ำเอาข้อมูล
ไปฟ้องร้อง
ด�ำเนินการทาง
กฎหมายต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 การก�ำหนดความจ�ำเป็นและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
(determining necessity and legal basis for personal data processing)

หลักการที่ส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองที่ส�ำคัญมีหลายประการ ในประเด็นการก�ำหนด
ความจ�ำเป็นและฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีหลักการที่เกี่ยวข้องที่ต้องท�ำความเข้าใจ ได้แก่
• หลักการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรมและโปร่งใสต่อเจ้าของข้อมูล (lawfulness, fairness,
transparency)
• หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยจ�ำกัดด้วยวัตถุประสงค์ (purpose limitation) คือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทก
่ี ำ� หนดไว้โดยเฉพาะเจาะจง ชัดเจนและเป็นวัตถุประสงค์ทช
่ี อบด้วย
กฎหมาย และจะต้องไม่มีการประมวลผลประการอื่นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องข้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้น แต่
การประมวลผลประการอืน
่ ซึง
่ มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อการจัดท�ำเอกสารทางประวัตศ
ิ าสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ วัตถุประสงค์ในการวิจย
ั ทางวิทยาศาสตร์หรือประวัตศ
ิ าสตร์ หรือวัตถุประสงค์ในทาง
สถิติไม่ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ซึ่งไม่สอดคล้องข้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เริ่มแรก
• หลักการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างน้อยที่สุด (data minimization) คือ การประมวลผลข้อมูล
จะต้องด�ำเนินการกับข้อมูลเท่าที่เพี ยงพอ เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

14
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การก�ำหนดความจ�ำเป็นตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การที่จะบอกได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดนั้นมีความจ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลใดนั้น อาจ
พิ จารณาได้จากการที่หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว จะประมวลผลข้อมูลก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น
ข้อมูลที่ได้มาแล้วไม่จ�ำเป็นต้องใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลจึง
เป็นข้อมูลทีไ่ ม่ได้มค
ี วามจ�ำเป็น เมือ
่ ไม่มค
ี วามจ�ำเป็นก็ไม่จำ� เป็นต้องเก็บรวบรวมเข้ามา อย่างไรก็ดใี นการทบทวน
เพื่อพิจารณาการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายนัน
้ ควรพิจารณาถึงรายการข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละรายการว่ามีความ
จ�ำเป็นต่อวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่ หากไม่ได้มีความจ�ำเป็นใดก็ควรพิ จารณาไม่เก็บรวบรวมเข้ามา ความจ�ำเป็น
นี้เป็นเงื่อนไขส�ำคัญต่อการระบุฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปอีกด้วย
ตัวอย่าง
การเก็บข้อมูลเพื่ อท�ำวิจัยภายในสถาบันการศึกษามีการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ควรเก็บ
ข้อมูลเฉพาะที่จ�ำเป็นแก่การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิจัยด้านสุขภาพมีการเก็บอาการโรค พฤติกรรม
ในการกิน สภาวะด้านสุขภาพ แต่อาจไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ
ของบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ทางสถาบันอาจจัดให้มีแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่
เกี่ยวกับงานวิจัยโดยเฉพาะก็ได้

การก�ำหนดฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะท�ำได้ต่อเมื่อมีกฎหมายรองรับเอาไว้ ซึ่งองค์กรจะต้องพิ จารณาฐาน
ทางกฎหมายทีอ
่ นุญาติให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากนัน
่ี อ
้ มูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง
้ แล้วในกรณีทข
นัน
่ นไขเพิ่มเติมส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลประเภท
้ เป็นข้อมูลอ่อนไหว (sensitive data) กฎหมายได้กำ� หนดเงือ
นี้เป็นพิ เศษหรืออาจเรียกว่าเงื่อนไขพิ เศษก็ได้

ข้อมูล
ส่วนบุคคล

• ฐานทางกฎหมาย

ข้อมูล
อ่อนไหว

• ฐานทางกฎหมาย + เงื่อนไขพิ เศษ

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
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ฐานทางกฎหมายประกอบด้วย
• ฐานสัญญา (contract) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นเพื่ อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคูส
่ ญ
ั ญา หรือเพื่อใช้ในการด�ำเนินการตามค�ำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ก่อนเข้าท�ำสัญญานั้น
• ฐานภารกิจหรืออ�ำนาจรัฐ (Public Task) เป็นการจ�ำเป็นเพื่ อการปฏิบัติหน้าที่ในการด�ำเนินภารกิจเพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ�ำนาจของรัฐ
• ฐานประโยชน์สำ� คัญต่อชีวต
ิ เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวต
ิ ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital
Interest) เพื่ อใช้ในการป้องกันหรือระงับอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
• ฐานเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ การวิจัยทางสถิติ (archiving purposes or research or
statistical purposes) เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี เ กี่ ย วกั บ การจั ด ท� ำ เอกสารประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ
จดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือทีเ่ กีย
่ วกับการศึกษาวิจย
ั หรือสถิติ ซึง
่ ได้จด
ั ให้มม
ี าตรการป้องกัน
ทีเ่ หมาะสมเพื่อคุม
้ ครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามทีค
่ ณะกรรมการคุม
้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลประกาศก�ำหนด
• ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (legal obligation) เป็นกรณีท่อ
ี งค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
• ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
• ฐานความยินยอม (Consent)
รายละเอียดของฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมในภาคการศึกษาของให้พิจารณาในส่วนที่ 2
ที่ว่าด้วยกิจกรรมในรายละเอียด
เงื่อนไขพิ เศษในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว
เงือ
่ นไขพิเศษส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหวนัน
้ โดยหลักแล้วจะต้องขอความ
ยินยอมโดยชัดแจ้ง (explicit consent) จากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่จะมีขอ
้ ยกเว้นตามกฎหมายทีใ่ ห้ทำ� ได้โดยไม่ตอ
้ ง
ขอความยินยอม
ข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่
• ข้อมูลเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธ์ุ
• ข้อมูลความคิดเห็นทางการเมือง
• ข้อมูลความเชื่อทางศาสนา ลัทธิ หรือปรัชญา
• ข้อมูลการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
• ข้อมูลสุขภาพหรือพฤติกรรมทางเพศ
• ข้อมูลชีวมิติ (biometric)
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• ข้อมูลพั นธุกรรม
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม
เงื่อนไขพิ เศษส�ำหรับการประมวลผลได้แก่
• ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
• การป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพ (vital interest)
• การด�ำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรทีไ่ ม่แสวงหาก�ำไรทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์
เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญาหรือสหภาพแรงงาน กับสมาชิกหรือผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมี
การติดต่ออย่างสม�ำ่ เสมอกับมูลนิธิ โดยที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลไปยังภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กร

ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการศึกษาต้องป้องกัน
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งในเชิงของข้อมูลทางธุรกิจ (business
sensitive information) และข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ไม่ให้ถก
ู เปิดเผย
ออกไปทัง
ั้ ใจ รวมถึงต้องมีกลไกการป้องกันด้วยการ
้ ตัง
้ ใจและไม่ตง
เข้ารหัส (encryption) และการก�ำหนดสิทธิก
์ ารเข้าถึง (permission)
เพื่ อลดความเสี่ยงและให้เจ้าของข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลว่า
ข้อมูลจะไม่ร่ัวไหลหรือถูกเปิดเผย (data breach) > ดูเพิ่ มเติม
MICROSOFT 365 - SENSITIVITY LABELS และ MICROSOFT
365 - DATA LOSS PREVENTION (DLP)

• ข้อมูลได้เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
• การใช้ข้อมูลเพื่ อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องหรือการต่อสู้คดี
• การประมวลผลข้อมูลที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
เวชศาสตร์ปอ
้ งกันหรืออาชีวเวชศาสตร์การประเมินความสามารถในการท�ำงานของลูกจ้าง การวินจ
ิ ฉัย
		 โรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์การจัดการด้าน
		 สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทัง
ั ต
ิ ามกฎหมาย
้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่ใช่การปฏิบต
		และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษา
		 ข้อมูลส่วนบุคคลนัน
ั ต
ิ ามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูล
้ ไว้เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบต
		ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์


Data Protection Guideline for Educational Sector |

17

ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือ
		 โรคระบาดทีอ
่ าจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา
		
เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพื่ อคุ้มครองสิทธิและ
		เสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่
		หรือตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ


การคุ้ ม ครองแรงงาน การประกั น สั ง คม หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
		 รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทาง
		 สังคม ซึง
่ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิง
ั ต
ิ ามสิทธิหรือหน้าทีข
่ องผูค
้ วบคุม
่ จ�ำเป็นในการปฏิบต
		 ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อคุ้มครองสิทธิ
		ขั้นพื้ นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


การศึกษาวิจย
ั ทางวิทยาศาสตร์ ประวัตศ
ิ าสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอืน
่ ทัง
้ นี้ ต้องกระท�ำ
		 เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพี ยงเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อ
		 คุ้มครองสิทธิขั้นพื้ นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่คณะกรรมการประกาศ
		ก�ำหนด


ประโยชน์สาธารณะที่ส�ำคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่ อคุ้มครองสิทธิข้ันพื้ นฐานและ
		ประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ขั้นตอนที่ 4 การก�ำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (prescribing
retention period)

กฎหมายก�ำหนดให้ผค
ู้ วบคุมต้องลบหรือท�ำให้ขอ
้ มูลกลายเป็นข้อมูลนิรนามเมือ
่ ข้อมูลนัน
้ หมดความจ�ำเป็นไป
แล้ว เว้นแต่ในบางกรณีท่ก
ี ฎหมายก�ำหนดว่าอาจจะเก็บข้อมูลต่อไปได้เพื่ อวัตถุประสงค์บางประการแม้จะหมด
ความจ�ำเป็นส�ำหรับวัตถุประสงค์เริม
้ งค์กรควรก�ำหนดนโยบายระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล (data
้ นีอ
่ แรกก็ได้ ทัง
retention policy) ให้มีความชัดเจน
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หลักการก�ำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

องค์กรควรพิ จารณาประเด็นดังต่อไปนี้เพื่ อก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลมีจำ� นวนมากขึน
้ ตลอดเวลา Microsoft 365 ช่วยให้สถาบัน
การศึกษาจัดการหลักการก�ำหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคล โดยก�ำหนดระยะเวลา เพื่อเก็บ หรือ ท�ำลาย ตามกรอบเวลา
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลใบสมัครเข้าเรียน เก็บไว้ 7 ปี ข้อมูลของพนักงาน
และบุคลากรเก็บไว้ 10 ปี เป็นต้น > ดูเพิ่ มเติมที่ MICROSOFT 365
- RETENTION LABELS

• เหตุผลในการเก็บรักษาข้อมูลไว้
• มีกฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ว่าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานเพี ยงใด
• ในกรณีท่ีจะต้องส่งข้อมูลนั้นผ่านไป ยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้หรือไม่ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ใด
• องค์กรมีความรับผิดชอบในการเก็บไว้ในระยะยาวเพื่ อประโยชน์ของผู้อ่น
ื หรือไม่
• การปฏิบัติท่ผ
ี ่านๆ มาอาจยังไม่เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องของระยะเวลาในการจัดเก็บ

การด�ำเนินการภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดเก็บแล้ว องค์กรควรพิ จารณาว่าจะด�ำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลเหล่านั้น หากไม่มีวัตถุประสงค์หรือความจ�ำเป็นอื่น ก็จะต้องด�ำเนินการลบหรือท�ำให้ข้อมูล
เหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลนิรนาม
ตัวอย่าง
สถาบันการศึกษามีความจ�ำเป็นทีจ
่ ะต้องเก็บข้อมูลเกีย
่ วกับผูส
้ ำ� เร็จการศึกษาเพื่อในอนาคตจะเป็นการ
ยืนยันผลการศึกษาและการส�ำเร็จการศึกษาของบุคคลนั้นได้ การจัดเก็บเพื่ อวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็
สามารถจัดเก็บได้ตลอดไป แต่จัดเก็บเฉพาะข้อมูลในบางรายการเท่านั้น และไม่เหมือนกับการจัดเก็บ
ข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท�ำงานของผู้ท่ส
ี �ำเร็จการศึกษาไปแล้วเพื่ อวัตถุประสงค์การในดูแล
เรื่องศิษย์เก่าสัมพั นธ์
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่ งด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินและบริหารความเสีย
(personal data Risk assessment and management)

การประเมินและบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก

การท�ำการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Impact
Assessment)
การประเมิ น ผลกระทบด้ า นการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) นั้น
ไม่ใช่หน้าทีต
่ ามกฎหมายไทย หากแต่เป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถช่ ว ยยื น ยั น ได้
ว่ า องค์ ก รได้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ตาม
สมควร หรือมีมาตรการเพี ยงพอแล้ว
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การ
ท�ำ DPIA นั้นจึงเป็นข้อแนะน�ำอย่าง
ยิ่งส�ำหรับองค์กร สามารถพิ จารณา
กรณีท่ีควรจัดท�ำ DPIA และขั้นตอน
ในการจัดท�ำได้7

Microsoft มีเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลกระทบ
อยูใ่ นศูนย์ความเชือ
่ ถือ (Service Trust) สถาบันการศึกษาทีใ่ ช้ระบบ
Microsoft 365 สามารถมั่นใจได้ว่า Microsoft ในฐานะผู้ให้บริการ
มีเอกสารและหลักการรักษาความถูกต้องของข้อมูลในระบบคลาวด์
มีนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการรักษาความลับ ด�ำเนินการ
จัดการปฏิบัติตามข้อบังคับและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก
รวมถึงเข้าถึงรายการตรวจสอบการสอบทานธุรกิจส�ำหรับบริการ
คลาวด์ > ดูเพิ่ มเติมที่ MICROSOFT 365 - SERVICE TRUST

ตัวอย่างกรณีท่ค
ี วรท�ำ DPIA
โรงเรียนจะใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่ อเช็คชื่อและตรวจสอบพฤติกรรมตลอดระยะเวลาที่นักเรียน
อยู่ ใ นห้ อ งเรี ย น โดยจะมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ระบบการเรี ย นการสอนและวิ เ คราะห์
พฤติกรรมในเชิงลึก เพราะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของ
นักเรียน

7

ดู TDPG3.0 at 213-242.
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การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การพิ จารณาก�ำหนดระดับความเสี่ยง (data risk levels) ทั้งนี้โดยพิ จารณาจากระดับความเสี่ยงของ
ข้อมูลรวมถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น (risk matrix) โดยมีการจัดประเภทข้อมูลและระดับความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากข้อมูลและระบบในการบริหารจัดการขององค์กร ทัง
้ ารางก�ำหนดระดับความเสีย
่ งอาจก�ำหนด
้ นีต
ได้ดังต่อไปนี้
ผลกระทบ
(Impact)

สูงมาก

สูง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

สูง

สูง

สูง

สูง

สูงมาก

สูงมาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

สูง

สูง

น้อย

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

น้อยมาก

น้อย

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

เกิดขึ้นยาก

เกิดขึ้นน้อย

เกิดขึ้นบ้าง

เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เกิดขึ้นประจ�ำ

ขอบเขต
การยอมรับ
ความเสี่ยง

่ คงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่ 6 การก�ำหนดมาตรการรักษาความมัน
(Setting up security measurement for data protection)

กฎหมายก�ำหนดให้ผค
ู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดมาตรการทัง
้ ในเชิงองค์กรและในเชิงเทคนิค
ในการการรักษาความมัน
่ พิจารณากับความเสีย
่ ง
่ คงปลอดภัย และมาตรการเหล่านัน
้ จะต้องมีความเหมาะสมเมือ
ตัวอย่างมาตรการที่เหมาะสม ได้แก่

สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีนโยบายด้านความมัน
่ คงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ใน
รูปแบบต่างๆ Microsoft มีเครือ
่ งมือส�ำหรับการป้องกันภัยไซเบอร์
ทัง
้ Microsoft Defender, Azure Active Directory และ Microsoft
Cloud Apps Security > ดูเพิ่ มเติมที่หัวข้อ PROTECT สร้าง
ความปลอดภัยเพื่ อป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อการเข้า
ถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
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• การแฝงข้อมูล (pseudonymization) หรือการเข้ารหัส (encryption)
• การเพิ่ มความสามารถในการรักษาความลับ ความถูกต้องและแท้จริง ความพร้อมใช้งานและการพร้อม
รับมือต้องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบหรือบริการประมวลผล
• การเพิ่มความสามารถทีจ
่ ะทําให้ความพร้อมใช้งานและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลกลับสูส
่ ภาพทีใ่ ช้งานได้ทน
ั ที
เมื่อมีเหตุขัดข้องทางกายภาพหรือทางเทคนิค
• กระบวนการตามปกติในการทดสอบ ประเมิน และวัดผลประสิทธิภาพของมาตรการเชิงเทคนิคและ
เชิงบริหารจัดการเพื่ อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล

มาตรการขั้นต�่ำตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

• การแจ้งมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแก่บุคลากร พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เสริมสร้างความตระหนักรู้ (awareness)
• การควบคุมการเข้าถึงหรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)
• การจัดให้มวี ธ
ิ ก
ี ารตรวจสอบย้อนหลังเกีย
่ วกับการเข้าถึง เปลีย
่ นแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูล ให้สอดคล้อง
กับวิธีการและสื่อที่ใช้ (log)

คุณสมบัติ Compliance Manager ใน Microsoft 365 ช่วย
ให้สถาบันการศึกษาสามารถน�ำกรอบการท�ำงาน หรือ มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ISO/27001, NIST 800-53 เพื่ อก�ำหนดมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ติดตามผลลัพธ์ และก�ำหนดกิจกรรม
ที่ต้องท�ำ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และสามารถท�ำให้การจัดการ
รายงานที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบ
จากบุคคลภายนอกเป็นไปได้โดยง่าย > ดูเพิ่ มเติมที่ MICROSOFT
365 - COMPLIANCE MANAGER
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การก�ำหนดแผนรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ (incident response plan)8

Prapare

• ก�ำหนดนโยบายหรือแผนเพื่ อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว
• ก�ำหนดตัวผู้รับผิดชอบ (incident response team)

Identify

• ระบุประเภทหรือลักษณะของเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างไร (security breach)
• รายงานเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ม
ี ีข้อมูลส่วนบุคคล
รั่วไหลหรือถูกละเมิดจะต้องพิ จารณาหน้าที่แจ้งตามกฎหมาย

Assess

Respond

Learn

8

• ประเมินความเสียหายและหาแนวทางที่จะด�ำเนินการแก้ไขต่อไป
• ตัดสินใจเพื่ อเลือกมาตรการที่จะใช้รับมือเหตุการณ์ดังกล่าว

• สืบเสาะที่มาของปัญหา ระบุจุดอ่อน (vulnerability) ที่ท�ำให้เกิดเหตุการณ์
• แก้ไขปัญหาโดยอาจเพิ่ มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรืออุดช่องโหว่
ของระบบ (patching)

• เรียนรู้จากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเพื่ อพิ จารณาความเสี่ยงในอนาคต
• มีแนวทางเพื่ อเพิ่ มมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่รัดกุมขึ้น

ปรับจากแนวทางที่ก�ำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 27035:2016, ISO/IEC 27002:2013 และ ISO/IEC 27701:2019

Data Protection Guideline for Educational Sector |

23

สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนดบทบาท (Role) ให้เหมาะสมกับ
DPO หรือเจ้าหน้าที่ท่จ
ี ะต้องดูแลงานส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ได้ดว้ ยการก�ำหนดสิทธิก
่ จะท�ำให้
์ ารเข้าถึงอย่างปลอดภัย ซึง
การท�ำงานของ DPO นัน
้ สะดวกและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
> ดูเพิ่มเติมที่ AZURE - AZURE ACTIVE DIRECTORY PRIVILEGED
IDENTITY MANAGEMENT

้ ตอนที่ 7 การแต่งตัง
้ ผูร
ขัน
้ บ
ั ผิดชอบด้านการคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Designating
data protection responsible person)
บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนัน
่ ลักให้เป็นของผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึง
่ โดยปกติ
้ ให้กำ� หนดหน้าทีห
คือองค์กรผู้รับผิดชอบ ดังนั้น องค์กรจะต้องจัดสรรหรือบริหารจัดการหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การออกแบบโครงสร้างองค์กรหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กฎหมายมิได้มีบทบัญญัติใดก�ำหนดไว้
จึงเป็นอิสระที่องค์กรจะจัดสรรภารกิจตามความเหมาะสมได้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)

เจ้าหน้าทีค
่ ม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นบุคคลทีก
่ ฎหมายก�ำหนดให้ผค
ู้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มี
หากเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนด องค์กรด้านการศึกษานั้นอาจเข้าหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจะก�ำหนดต่อไปในอนาคตได้ อย่างไรก็ดแ
ี ม้กฎหมายจะไม่ได้บง
ั คับให้ตอ
้ งตัง
่ ม
ุ้ ครอง
้ เจ้าหน้าทีค
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ DPO องค์กรก็อาจพิ จารณาตั้งได้เองเช่นกัน
บุคคลที่เหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มีความรู้ด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการด�ำเนินการองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งหมด โดยจะต้องสามารถสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อีกด้วย
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่ สารต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และผูป
้ ตอนที่ 8 การสือ
ขัน
้ กครอง (Communicating
with data subjects)
การแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รบ
ั เสียก่อน
ว่าเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลหรือไม่
• เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ต้องแจ้งก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
• เก็บรวบรวมจากแหล่งอืน
่ ต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วัน แต่หากใช้ขอ
้ มูลเพื่อติดต่อเจ้าของข้อมูล
ก่อน 30 วัน ให้แจ้งเมื่อติดต่อครั้งแรก หรือหากเก็บรวบรวมเพื่ อเปิดเผยต่อไปจะต้องแจ้งก่อนหรือ
ขณะเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อไป อย่างไรก็ดีมีกรณีท่ไี ม่ต้องแจ้งได้แก่
 เจ้าของข้อมูลได้ทราบอยู่แล้ว
 การแจ้งจะท�ำให้เสื่อมเสียต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 การแจ้งนั้นไม่อาจท�ำได้ หรือเป็นภาระเกินควร
 การได้รับข้อมูลมาจากการที่กฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง

รายละเอียดที่ต้องแจ้ง ได้แก่

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและฐานทางกฎหมาย
• แจ้งให้ทราบถึงกรณีท่ีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
สัญญาหรือมีความจ�ำเป็นต้องให้ขอ
้ มูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าท�ำสัญญา รวมทัง
้ แจ้งถึงผลกระทบทีเ่ ป็นไปได้
จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้
• ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย
• ข้อมูลเกีย
่ วกับผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานทีต
่ ด
ิ ต่อ และวิธก
ี ารติดต่อในกรณีทม
่ี ต
ี วั แทนหรือเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งข้อมูล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
• สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดท�ำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อประกาศเป็นการทั่วไป (privacy policy) แม้กฎหมายจะ
ไม่ได้ก�ำหนดเป็นหน้าที่อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติน้ันมักมีการจัดท�ำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อ
เป็นการสือ
่ สารต่อเจ้าของข้อมูล และในการแจ้งหลายครัง
่ มโยงกลับมาทีน
่ โยบายนีท
้ ำ� ให้การแจ้งสามารถ
้ จะเชือ
ท�ำได้ง่ายและกระชับมากขึ้น การจัดท�ำนโยบายอาจพิ จารณาปรับปรุงจากตัวอย่างต่อไปนี้
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ตัวอย่างนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวส�ำหรับนักเรียน/นักศึกษา (student privacy policy)9
1. ……............ [ชื่อสถาบันการศึ กษา] มีความรับผิดชอบในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน/นักศึกษา โดยนโยบายนีจ
้ ะอธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาที่ก�ำลังศึกษาหรือหลังจากที่สิ้นสุดสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ทั้งนี้ตามที่สอดคล้องกับ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักเรียน/นักศึกษาควรทีจ
่ ะท�ำความเข้าใจนโยบายฉบับนีแ
้ ละนโยบายอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องทีอ
่ าจมีการแจ้งให้ทราบ
ในภายหลังหากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่ มเติมเพื่ อให้ทราบถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ต่างๆ นโยบายฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิง
่ ขึ้นในอนาคต
2. ผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คือ .......................[ชือ
่ สถาบันหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีเ่ ป็นผูค
้ วบคุมข้อมูล] ซึง
่ เป็นผูต
้ ด
ั สินใจ
ว่าจะด�ำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและมีความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยการเข้าถึงข้อมูลนั้นจะจ�ำกัดไว้เพี ยงเฉพาะบุคลากรของสถาบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
เท่านั้น ทั้งนี้อาจมีการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกตามที่จะกล่าวไว้ในส่วนต่อไป
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล
ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอาจรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้
• ข้อมูลเกีย
่ วกับบุคคล เช่น ชือ
่ นามสกุล ทีอ
่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สถานการณ์สมรส สัญชาติ วันเกิด
		 เพศ รูปถ่ายบัตร รายได้ครัวเรือน สถานะของบิดามารดา รายละเอียดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล
• ข้อมูลติดต่อบุคคลในกรณีฉุกเฉิน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการท�ำงาน
• ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ และข้อมูลพื้ นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เก็บมาในระหว่างกระบวนการรับเข้า
		 เช่น อาชีพและการศึกษาของบิดามารดา ประวัตก
ิ ารรับความช่วยเหลือทางการเงิน แผนการประกอบ
		 อาชีพ และความสนใจทางด้านอาชีพ เป็นต้น
• บันทึกคะแนนผลการทดสอบในการสอบเข้า การสอบสัมภาษณ์ และค�ำตัดสินเกี่ยวกับการรับเข้า
• บันทึกคะแนนสอบและผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา
• ข้อมูลในบันทึกนักเรียนนักศึกษา
• วีซ่า พาสปอร์ต และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมือง
• บันทึกเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
• กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ค�ำปรึกษาและการสอน รวมถึงกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ด้วย
• บันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับการสอน การเรียนรู้ และการวิจัยที่เข้าไปมีส่วนร่วม
• บันทึกการปฏิบัติงานหรือฝึกงานในสถาบันที่นับเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึ กษาหรือการพั ฒนา
		ด้านอาชีพ

9
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• ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวิชาเรียน บริการของสถาบัน ประสบการณ์ชีวิตในการเรียน หรือ
		 อื่นๆ ที่เก็บรวบรวมโดยการส�ำรวจหรือการประชุมกลุ่มย่อยรับฟังความคิดเห็น หรือในกิจกรรมอื่นๆ
		ในลักษณะเดียวกัน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือใช้บริการแผนกต่างๆ ภายในสถาบัน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การยืม และค่าปรับ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในสถาบัน
• ข้อมูลเกีย
่ วกับการเข้าเกีย
่ วข้องกับกระบวนการทางวินย
ั การอุทธรณ์ การร้องเรียน การพักการศึกษา
		 ทัณฑ์บน หรือกิจกรรมในท�ำนองเดียวกัน
• ข้อมูลการเข้าร่วมพิ ธีการรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
• ข้อมูลรูปภาพที่ถ่ายในกิจกรรมต่างๆ เพื่ อการถ่ายทอดสดหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ
• ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของสถาบันและระบบการสื่อสาร (รวมถึงการใช้งานคุ้กกี้)
• ข้อมูลที่เก็บมาจากกล้องวงจรปิดและการเข้าถึงบริเวณอาคาร
ข้อมูลอ่อนไหวที่อาจมีการประมวลผล
• ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพั นธุ์ ความเชื่อทางศาสนา และรสนิยมทางเพศ
• ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงข้อมูลความพิ การ ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมและความผิดทางอาญา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันได้ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนนักศึ กษา
ส่วนใหญ่นน
้ั รับมาโดยตรงจากตัวนักเรียนนักศึกษาเองผ่านกระบวนการสมัครและการลงทะเบียนเรียน อย่างไร
ก็อาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่ มเติมจากแหล่งอื่น เช่น สถาบันการศึกษาก่อนหน้า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในสาธารณะ นอกจากนั้น สถาบันยังมีการสร้างข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาขึ้น
มาตลอดระยะเวลาที่ก�ำลังศึกษาอยู่อีกด้วย
5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีการใช้เพื่ อวัตถุประสงค์หลากหลาย รวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
• การเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการให้ค�ำปรึกษา
• การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพื่ อการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรและ
		บุคคลอื่น
• การให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและการเงิน
• การให้บริการเสริมต่างๆ (เช่น ด้านภาษา ด้านกีฬา)
• การบริหารจัดการงานวิจัยและการประกันคุณภาพ
• การด�ำเนินกระบวนการเกีย
่ วกับทางวินย
ั การร้องเรียน การอุทธรณ์ ความเหมาะสมในการเรียนการสอน
การจ�ำหน่าย ขยาย หรือลาพั กจากสถานะการศึกษา
• การสนับสนุนการให้บริการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ
• การสร้างความเข้าใจประสบการณ์ของนักเรียนนักศึ กษาเพื่ อประเมินการด�ำเนินการของสถาบันให้
		เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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6. ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
• สถาบันมีสิทธิหน้าที่ท่ีจะต้องด�ำเนินการตามสัญญาที่มีกับนักเรียนนักศึกษา ที่จะต้องบริหารจัดการ
		ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
• สถาบันมีภารกิจเพื่ อประโยชน์สาธารณะในการจัดการศึกษา
• สถาบันมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะด�ำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อให้เป็นไปตามกฎหมาย
• สถาบันมีความจ�ำเป็นที่จะประมวลผลเพื่ อประโยชน์อันชอบธรรม
• สถาบันอาจขอความยินยอมเพื่ อวัตถุประสงค์บางอย่าง
• สถาบั น อาจมี ค วามจ� ำ เป็ น ประมวลผลข้ อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาชี วิ ต ร่ า งกายของนั ก เรี ย น
		นักศึกษาในบางสถานการณ์
7. การส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่น
• หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการแก่ทางสถาบัน เช่น บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือการบริหาร
		 จัดการเวลา เป็นต้น
• หน่วยงานภายนอกที่ให้บริการที่สถาบันให้การสนับสนุน
• ผู้ให้ทุนของนักเรียนนักศึกษา
• บุคคลภายนอกทีน
่ ก
ั เรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์ดว้ ย เช่น สถาบันการศึกษาอืน
่ ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ
		 หรือผู้ให้บริการภายนอกเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือการจัดหางาน เป็นต้น
• นายจ้าง ผู้ท่จ
ี ะเข้ามาเป็นนายจ้าง และสถาบันการศึกษาอื่น
• หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา เป็นต้น
• หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ตามที่สถาบันมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องส่งข้อมูลให้ตามกฎหมาย
8. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี)
9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย สถาบันได้มีมาตรการในการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วน
บุคคลของนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ ........................................................ [ระบุ] นอกจากนั น
่ี ถาบันได้มอบหมาย
้ ในกรณีทส
ให้มีผู้ประมวลผลข้อมูลแทนสถาบัน บุคคลนั้นจะด�ำเนินการเฉพาะตามค�ำสั่งที่สถาบันได้ให้ไว้ตามข้อตกลงที่มี
ระหว่างกัน
10. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล สถาบันได้จัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลมีความจ�ำเป็นตาม
วัตถุประสงค์ท่ไี ด้ระบุไว้ และเป็นไปตามข้อก�ำหนดทางกฎหมาย บัญชี หรือการรายงานอีกด้วย ทั้งนี้สามารถ
พิ จารณาได้จากนโยบายเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล [ระบุลิงก์]
11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้จะต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดโดยสถาบันอาจ
ปฏิเสธสิทธิได้ในบางสถานการณ์ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
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• สิทธิในการเข้าถึง
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูล
• สิทธิในการลบข้อมูล
• สิทธิในการคัดค้าน
• สิทธิในการระงับการประมวลผล
• สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล
• สิทธิในการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันโดยสามารถติดต่อได้ท่ี
		 .............................................. [ระบุช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล]
• สิทธิในการร้องเรียนไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดูรายละเอียดที่ .............
		..............................................
12. สถาบันขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ให้ทันสมัยเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง
ในข้อที่เป็นสาระส�ำคัญให้ทราบต่อไป

การจัดการตามค�ำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลนัน
ิ ธิตามกฎหมายหลายประการ และผูค
้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็มห
ี น้าที่ในการจัดการให้
้ มีสท
เป็นไปตามสิทธิด
์ ้วย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด
ประเภทของสิทธิเจ้าของข้อมูล
• สิทธิ์ในการเข้าถึง (right of access) คือ สิทธิ์ในการเข้าถึงและขอรับส�ำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
• สิทธิใ์ นการขอแก้ไขเพิ่มเติม (right to rectification) คือ สิทธิใ์ นการแก้ไขข้อมูลทีไ่ ม่ถก
ู ต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้ถูกต้องครบถ้วน

Microsoft 365 มีเครื่องมือ Data Subject Requests ซึ่งใช้
ความสามารถของ eDiscovery เพื่ อค้นหาข้อมูล และด�ำเนินการ
ตามสิทธิ์ หากสถาบันการศึกษาได้รับค�ำร้องต่างๆ ให้เลือกใช้งาน
Content Search ส�ำหรับค้นหาข้อมูลใน Microsoft 365 โดยระบุ
ค�ำสืบค้นในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคล และด�ำเนิน
การตามที่เห็นสมควร > ดูเพิ่ มเติมที่ MICROSOFT 365 - DATA
SUBJECT REQUESTS
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• สิทธิใ์ นการโอนย้ายข้อมูล (right to data portability) คือ สิทธิใ์ นการขอโอนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองไปยัง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่เข้ากันได้ตามที่เทคโนโลยีเปิดช่อง
• สิทธิ์ในการขอลบหรือท�ำให้ข้อมูลกลายเป็นนิรนาม (right to erasure) คือ สิทธิ์ในการขอลบข้อมูลที่หมด
ความจ�ำเป็นหรือท�ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมดความจ�ำเป็นกลายเป็นข้อมูลนิรนาม
• สิทธิใ์ นการขอระงับการประมวลผล (right to restriction) คือ สิทธิใ์ นการระงับการประมวลผลในวัตถุประสงค์
บางอย่าง
• สิทธิใ์ นการคัดค้าน (right to object) คือ สิทธิใ์ นการคัดค้านไม่ให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนอีกต่อไป
แนวทางในการจัดการค�ำขอใช้สิทธิ10
์
ขั้นตอน
ได้รับค�ำร้องขอของเจ้าของข้อมูล

ค�ำอธิบาย


เจ้าของข้อมูลยื่นค�ำร้องขอต่อท่าน
• การยื่นค�ำขอดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ เช่น
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล หรือ เว็บไซต์) วาจา (โทรศัพท์
หรือ ต่อหน้าบุคคล) ลายลักษณ์อักษร
• ท่านอาจพิ จารณาจัดท�ำแบบฟอร์มค�ำร้องขอเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบใน
เอกสารขอความยินยอม หรือเอกสารแจ้งการประมวล
ผลข้อมูล (ถ้ามี) ให้ติดต่อและยื่นค�ำร้องขอให้แก่ท่าน
ตามรูปแบบที่ก�ำหนดไว้เพื่ อให้ง่ายต่อการด�ำเนินการ
ตามสิทธิ์ท่ร
ี ้องขอ และการจัดท�ำระบบส�ำหรับบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องขอต่อไป

 บุคลากรหรือฝ่ายที่ได้รับค�ำร้องขอดังกล่าว จะต้อง
ด�ำเนินการส่งเรื่องต่อให้แก่ฝา่ ยบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่
รับผิดชอบของท่านเพื่ อด�ำเนินการขั้นตอนต่อไปทันที
 ท่านจะต้องจัดให้มีระบบบันทึกรายการเกี่ยวกับค�ำร้องขอ
เช่น วันที่ได้รับ ผู้ขอ ผู้รับเรื่อง เป็นต้น โดยอาจพิ จารณา
จัดท�ำระบบการบันทึกรายการเกี่ยวกับค�ำร้องขอ ในรูปแบบ
1. บันทึกให้อยู่ในไฟล์เดียวกับตัวข้อมูลที่ เจ้าของข้อมูล
ร้องขอ
2. จัดท�ำเป็นเอกสารหรือระบบการบันทึกแยกจากข้อมูลที่
เจ้าของข้อมูลร้องขอ โดยอาจท�ำเป็นลักษณะตารางที่มี
รายละเอียดอย่างน้อย คือ เรื่อง วันที่ได้รับเรื่อง ผู้ขอ
ผู้รับเรื่อง ความคืบหน้าในการด�ำเนินการ เป็นต้น

10

TDPG 3.0.
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่รับ
ผิดชอบ

พนักงานทุกราย

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่รับ
ผิดชอบ

ขั้นตอน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ค�ำอธิบาย
นอกจากนี้ ท่านอาจจัดให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบส�ำหรับ
การติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ
เพื่ อมิให้เกิดการตกหล่นในการด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ


ตรวจสอบตัวตนของผู้ย่น
ื ค�ำร้องขอ

ท่านจะต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ย่น
ื ค�ำร้อง โดยในกรณี
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลยื่นค�ำร้องขอด้วยตนเอง ก็ให้พิจารณา
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ อระบุตัวตนว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่
แท้จริง


ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่รับ
ผิดชอบ

 ในกรณีท่ผ
ี ู้ย่น
ื ค�ำร้องขอเป็นบุคคลอื่น ท่านจะต้อง
พิ จารณาต่อไปว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีอ�ำนาจ
ในการด�ำเนินการแทนเจ้าของข้อมูลหรือไม่ อาทิ หนังสือ
มอบอ�ำนาจ (กรณีมอบอ�ำนาจ) หรือผู้ปกครอง (ในกรณี
เจ้าของข้อมูลเป็นเด็ก) หรือผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ (ในกรณี
เจ้าของข้อมูลเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ
สามารถ)
 หากท่านมีความจ�ำเป็นให้ผู้ย่น
ื ค�ำร้องขอหรือเจ้าของข้อมูล
จัดเตรียมข้อมูลเพิ่ มเติมเพื่ อพิ จารณายืนยันตัวตน ท่าน
จะต้องแจ้งให้แก่บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้า
 เมื่อท่านได้ด�ำเนินการตรวจสอบตัวตนเรียบร้อยแล้ว ท่าน
อาจพิ จารณาเก็บข้อมูลเท่าที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับการพิ จารณา
ยืนยันตัวตน เช่น log ในการขอใช้สิทธิ์ วัน เวลา รูปแบบ
ค�ำขอ ผลส�ำเร็จในการตรวจสอบตัวตน เพื่ อเป็นหลักฐานไว้
พิ สูจน์ความน่าเชื่อถือ และมาตรการในการตรวจสอบตัวตน
ของท่าน หากเกิดกรณีมีการฟ้องร้องคดีในอนาคต
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ขั้นตอน

ค�ำอธิบาย

ตรวจสอบตัวตนของผู้ย่น
ื ค�ำร้องขอ
พิ จารณาความถูกต้องของค�ำขอ

โดยหลักแล้ว เมื่อเจ้าของข้อมูลร้องขอให้ท่านด�ำเนินการ
ประการใดตามสิทธิ์ท่เี จ้าของข้อมูลมี ท่านจะต้องด�ำเนินการ
ตามค�ำร้องขอนั้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี ท่านอาจ
ปฏิเสธการด�ำเนินการตามสิทธิ์หรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมได้
หากเป็นไปตามเหตุแห่งการปฏิเสธที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย


บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ท่านต้องพิ จารณาว่าค�ำร้องขอดังกล่าวถูกต้อง สมบูรณ์
จะเป็นค�ำร้องขอที่มีอาศัยสิทธิ์ตามที่กฎหมายรับรองหรือไม่
และมีข้อยกเว้นในการปฏิเสธ อาทิ ค�ำขอนั้นไม่สมเหตุสมผล
่ เฟือยเกินความจ�ำเป็น (excessive)12
(unfounded)11 หรือฟุ ม
อย่างชัดแจ้ง หรือเหตุอ่น
ื ๆ หรือไม่ (โปรดดูตาราง
เปรียบเทียบเหตุแห่งการปฏิเสธการด�ำเนินการตามค�ำร้อง
ของเจ้าของข้อมูล)


หากเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการปฏิเสธข้างต้น ท่านมีสิทธิ์
ที่จะปฏิเสธไม่ด�ำเนินการตามค�ำร้องขอหรือคิดค่าใช้จ่ายตาม
สมควร (reasonable fee) ส�ำหรับการด�ำเนินการดังกล่าว
ได้


 ในกรณีท่ม
ี ีการปฏิเสธไม่ด�ำเนินการตามค�ำร้องขอนั้นท่าน
จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงเหตุผลแห่งการปฏิเสธ
สิทธิ์ในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล และสิทธิ์ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางศาล ( judicial remedy) ให้
แก่เจ้าของข้อมูลทราบด้วย
 ในกรณีท่ท
ี ่านประสงค์จะคิดค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนิน
การตามค�ำร้องขอนั้น ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
โดยไม่ชักช้า และท่านมีสิทธิ์ยังไม่ด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ
จนกว่าจะได้รับช�ำระเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว

11 ค�ำขอไม่สมเหตุสมผล (unfounded) ต้องเป็นค�ำขอที่ไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกที่มีการร้องขอ โดยความไม่สมเหตุสมผลนั้นอาจเกิดขึ้นในกรณีท่เี จ้าของข้อมูลร้องขอให้ลบ
ข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลไม่ได้มีหรือจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลชุดดังกล่าว
12 ค�ำขอฟุ ม
่ เฟือย (excessive) เป็นค�ำขอที่มีลักษณะเป็นการร้องขอซ�ำ้ ๆ ในเรื่องเดียวกัน (repetitive character) หลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
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ขั้นตอน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ค�ำอธิบาย

พิ จารณาด�ำเนินการตามสิทธิ์
ที่ร้องขอ

เมื่อพิ จารณาแล้วค�ำร้องขอนั้นเข้าเกณฑ์ท่จ
ี ะต้อง
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่
ด�ำเนินการนั้น ท่านอาจพิ จารณาการด�ำเนินการตามสิทธิ์
รับผิดชอบ
ในประเด็น ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ
(2) ระยะเวลาส�ำหรับการด�ำเนินการ
(3) บุคคลที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ

แจ้งผลการพิ จารณาด�ำเนินการตาม
สิทธิ์ท่ร
ี ้องขอ

ในกรณีท่ม
ี ีการปฏิเสธ การก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่ มเติม เช่น
การคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมกับเจ้าของข้อมูล หรือเกิดความ
ล่าช้าในการด�ำเนินการตามค�ำร้องขอ ท่านจะต้องแจ้งให้
เจ้าของข้อมูลทราบถึงเหตุผลสนับสนุนของการนั้น โดยจะ
ต้องระบุถึงสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในการร้องทุกข์ต่อหน่วย
งานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ และสิทธิ์ในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนทางศาล ( judicial remedy) ด้วย

รวบรวมข้อมูลที่ได้รับการร้องขอ
ให้ช้แ
ี จง

 เมื่อพิ จารณาแล้วท่านเห็นว่าจะต้องด�ำเนินการตามค�ำร้อง
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่
ขอแล้ว ท่านจะต้องติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่ อรวบรวม
รับผิดชอบ/ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อแจ้งและด�ำเนินการตามค�ำร้อง การเก็บรักษาข้อมูล
ขอของเจ้าของข้อมูล

ด�ำเนินการตามสิทธิ์ท่ร
ี ้องขอ

 ด�ำเนินการตามสิทธิ์ท่ร
ี ้องขอ ตามรายละเอียดในหัวข้อ
D3.5 – D3.14





ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล/ฝ่ายที่
รับผิดชอบ/ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บรักษาข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 9 การบริหารจัดการเมื่อมีเหตุละเมิดข้อมูล

เมื่อเกิดเหตุละเมิดข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลมีหน้าที่แจ้งส�ำนักงานฯ ภายใน 72 ชั่วโมง และแจ้งเจ้าของข้อมูล
โดยไม่ชก
ั ช้า การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ
พิ จารณาขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้13

Microsoft 365 มีระบบรวบรวมประวัตก
ิ ารใช้งานและเหตุการณ์
ในรูปแบบต่างๆ แบบรวมศูนย์ สถาบันการศึกษาสามารถใช้เครือ
่ งมือ
Audit Log Search ใน Security and Compliance Center
เพื่ อ ตรวจสอบการเข้ าถึ งระบบ การเข้ า ใช้ งานข้ อมู ล ต่ า งๆ ใน
Microsoft 365 รายงานการเข้าถึงเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
การกระท�ำอันอาจเป็นเหตุท่ท
ี �ำให้ข้อมูลรั่วไหล หรือถูกละเมิด เช่น
การดาวน์โหลดไฟล์ การลบไฟล์ > ดูเพิ่ มเติมที่ MICROSOFT
365 - AUDIT LOG

SECRE

13

TDPG 3.0 Extension.
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T

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบ
เหตุละเมิดข้อมูลหรือข้อมูลรั่วไหล
ต้องประเมินความเสี่ยง

เหตุดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพ
ของเจ้าของข้อมูลหรือไม่?

ไม่ใช่

ไม่ต้องแจ้งผู้ก�ำกับดูแล
และไม่ต้องแจ้งเจ้าของ
ข้อมูล

ใช่
เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวไว้

แจ้งผู้ก�ำกับดูแล

เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง
ต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของ
ข้อมูลหรือไม่?

ไม่ใช่

ใช่

แจ้งเจ้าของข้อมูลที่ได้รับ
ผลกระทบ
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ส่วนที่

2

กิจกรรมหลักของกลุ่มธุรกิจการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (key
activities of educational sector
involving personal data)

ประเด็นที่ 1 กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียน
รวมกลุ่มโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชน รวมถึงโรงเรียนอาชีวศึกษา

1.1

ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง

36
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พิจารณาออกได้เป็นกลุม
่ กิจกรรมหลัก 12 กลุม
่ ได้แก่ กลุม
่ ที่ 1 การรับสมัครเข้าศึกษา กลุม
่ ที่ 2 งานทะเบียน
นักเรียน กลุ่มที่ 3 ระบบจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน กลุ่มที่ 4 การสอบวัดผล การขออนุมัติผล
การเรียน และการประกาศผลสอบ กลุม
่ ที่ 5 การจัดการสวัสดิการและการจัดการด้านโภชนาการ กลุม
่ ที่ 6 การ
จัดการด้านกิจกรรมการออกก�ำลังกาย การสันทนาการ และการจัดทัศนศึกษาและการขนส่งนักเรียน กลุม
่ ที่ 7
การเงิน กลุ่มที่ 8 การจัดกิจกรรมประชาสัมพั นธ์ต่างๆ กลุ่มที่ 9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์
กลุ่มที่ 10 การออกประกาศนียบัตร กลุ่มที่ 11 การจัดการข้อมูลศิษย์เก่า กลุ่มที่ 12 การรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียน :
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง

การรับสมัครเข้าศึกษา

งานทะเบียนนักเรียน

หลักสูตร การเรียน การสอน

สอบวัดผล ขออนุมัติผลการเรียน
ประกาศผลสอบ

สวัสดิการ และโภชนาการ

สันทนาการ และทัศนศึกษา

การเงิน

ประชาสัมพั นธ์

เว็บไซต์

ออกประกาศนียบัตร

ข้อมูลศิษย์เก่า

รักษาความปลอดภัย
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กลุ่มกิจกรรมที่ 1 การรับสมัครเข้าศึกษา
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง14

ข้อมูลของนักเรียน
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด
สัญชาติ ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่
ปัจจุบัน) ข้อมูลของบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย หมู่เลือด
ส่วนสูง น�ำ้ หนัก เบอร์โทรศัพท์ email
ความสามารถพิ เศษ ความด้อยโอกาส
สถานภาพการสมรส ลายมือชื่อผู้สมัคร
[กรณีเป็นการย้ายโรงเรียนหรือเลื่อนชั้น
เรียนจะมีข้อมูล ผลการเรียน เลขประจ�ำตัว
นักเรียนเดิมด้วย]

ข้อมูลของผู้ปกครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล อาชีพ รายได้ สถานภาพการ
สมรส เบอร์โทรศัพท์ email เลขประจ�ำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ
อาทิ ความพิ การ โรคประจ�ำตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ
อาทิ ความพิ การ โรคประจ�ำตัว การแพ้ ยา
แพ้ อาหาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)

เหมือนข้อมูลนักเรียน

 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และ
การอาชีวศึกษา)
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูล
อ่อนไหว)

14

อ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติงาน ระบบงานทะเบียนส�ำหรับโรงเรียนเอกชน ส�ำหรับผู้ใช้งานโรงเรียน ระบบระเบียนนักเรียน, ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,
หน้า 19-64 และ คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (Student Admission System), ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, หน้า 4-15
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ข้อพิ จารณา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนยังด�ำเนินกิจการ
อยู่ (ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน)15 ส�ำหรับ
โรงเรียนรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
(เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี16)

เหมือนข้อมูลนักเรียน

หากเป็นเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับ
คัดเลือกแล้วจะจัดเก็บข้อมูลไว้เป็น
ระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ชัดเจน17
แต่หากเป็นโรงเรียนรัฐอาจต้องเก็บไว้อีก
ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่เสร็จเรื่อง18
ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำลายนั้น ส�ำหรับ
โรงเรียนเอกชนไม่ได้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ
แต่ว่าส�ำหรับโรงเรียนรัฐได้ก�ำหนดกรอบ
เวลาท�ำลายไว้ภายใน 60 วันหลังสิ้น
ปีปฏิทิน19
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และ
การอาชีวศึกษา)


 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูล
อ่อนไหว)

15
16
17

18
19

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (1) และ 8
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
พบว่าในบางสถานศึกษาได้จัดเก็บข้อมูลผู้สมัครทั้งที่สอบได้และไม่ได้ไว้ในระบบการจัดการสอบคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปีนับแต่มีการประกาศผลสอบ หากเป็นนักเรียนที่สอบผ่านก็
จะส่งข้อมูลชุดดังกล่าวต่อไปยังฝ่ายทะเบียนเพื่ อท�ำการจัดท�ำทะเบียนนักเรียนต่อไป
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57.4
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 60
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
• จากเจ้าของโดยตรง
• จากแหล่งอื่น

โดยหลักจะได้รับจากนักเรียนเจ้าของ
ได้รับจากเจ้าของโดยตรง
โดยตรง เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้
ปกครอง หรือกรณีเป็นการย้ายโรงเรียนมา
จะได้รับจากแหล่งอื่นได้กล่าวคือโรงเรียนเดิม

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy
แล้วแต่รูปแบบระบบการรับสมัครของ
โรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูก
จัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยธุรการของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

• Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารใน
ห้องที่ก�ำหนดไว้
• Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายใน
ของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server
ของผู้ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัด
เก็บผ่าน Cloud Service Provider
การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

• เพื่ อใช้ในการพิ จารณาคุณสมบัติของ
นักเรียนผู้สมัครรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในโรงเรียน
• เพื่ อใช้ส�ำหรับติดต่อในการแจ้งผลการรับ
สมัคร และผลการรับนักเรียนเข้าศึกษา

• เพื่ อใช้ส�ำหรับการด�ำเนินการขอความ
ยินยอมในการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน
• เพื่ อใช้ส�ำหรับประกอบการพิ จารณารับ
นักเรียนเข้าศึกษา
• เพื่ อใช้ส�ำหรับติดต่อในการแจ้งผลการรับ
สมัคร และผลการรับนักเรียนเข้าศึกษา

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล
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ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียน
ในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล
ต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นต้น
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เหมือนข้อมูลนักเรียน

กลุ่มกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนนักเรียน
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง20

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด
สัญชาติ ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่
ปัจจุบัน) ข้อมูลของบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย หมู่เลือด
ส่วนสูง น�ำ้ หนัก เบอร์โทรศัพท์ email
ความสามารถพิ เศษ ความด้อยโอกาส
สถานภาพการสมรส เลขประจ�ำตัวนักเรียน
สถานะการศึกษา
[กรณีเป็นการย้ายโรงเรียนหรือเลื่อนชั้น
เรียนจะมีข้อมูล ผลการเรียน เลขประจ�ำตัว
นักเรียนเดิมด้วย]

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล อาชีพ รายได้ สถานภาพการ
สมรส เบอร์โทรศัพท์ email เลขประจ�ำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ อาทิ ความ
พิ การ โรคประจ�ำตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ
อาทิ ความพิ การ โรคประจ�ำตัว การแพ้ ยา
แพ้ อาหาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล



สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)

เหมือนข้อมูลนักเรียน

 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และ
การอาชีวศึกษา)



การปฏิบัติตามกฎหมาย

 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง(ส�ำหรับข้อมูล
อ่อนไหว)

20

อ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติงาน ระบบงานทะเบียนส�ำหรับโรงเรียนเอกชน ส�ำหรับผู้ใช้งานโรงเรียน ระบบระเบียนนักเรียน, ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,
หน้า 19-64 รวมถึง Personal Information Collection Statement, Harrow International
School https://www.harrowschool.ac.th/privacy-policy/personal-information-collection-statement
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ข้อพิ จารณา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล21

ข้อมูลของนักเรียน
ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนยังด�ำเนินกิจการ
อยู่ (ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน)22 ส�ำหรับ
โรงเรียนรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี23)

ข้อมูลของผู้ปกครอง
เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

โดยหลักจะได้รับจากเจ้าของโดยตรง เว้นแต่ ได้รับจากเจ้าของโดยตรง
เป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ปกครอง หรือกรณี
เป็นการย้ายโรงเรียนมาจะได้รับจากแหล่งอื่น
ได้กล่าวคือ โรงเรียนเดิม

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy
แล้วแต่รูปแบบระบบทะเบียนของโรงเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูก
จัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยทะเบียนของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารใน
ห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายใน
ของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server
ของผู้ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัด
เก็บผ่าน Cloud Service Provider

พบว่าในบางสถานศึกษาจะส่งมอบข้อมูลสุขภาพต่างๆ คืนให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองเมื่อนักเรียนพ้ นสภาพแล้ว
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (1) และ 8
23
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
21

22
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อใช้ในการจัดท�ำทะเบียนนักเรียน

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy
แล้วแต่รูปแบบระบบทะเบียนของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน
เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียน
ในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล
ต่างๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นต้น

เหมือนข้อมูลนักเรียน

กลุ่มกิจกรรมที่ 3 ระบบจัดการด้านหลักสูตร การเรียน การสอน
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง24

ข้อมูลของนักเรียน
โดยหลักแล้วการจัดการด้านหลักสูตรจะเป็นเรื่องของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
หลักสูตรและวิชาขั้นต�ำ่ ที่จะต้องจัดให้มีในแต่ละระดับชั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักเรียน
โดยตรง
อย่างไรก็ดี ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน อาทิ – การลงทะเบียนเรียน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล
เลขประจ�ำตัวนักเรียน
การก�ำหนดเลขที่ของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน (ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามชั้นเรียน)
การจัดกลุ่มนักเรียนตามบางวิชา ซึ่งสามารถระบุตัวตนของนักเรียนได้
 ข้อมูลการมาเรียน เวลาเรียนรายวิชาของนักเรียนแต่ละราย
 ข้อมูลการวัดผลของนักเรียนในแต่ละวิชาที่ถูกน�ำมาใช้ในการประเมินการเรียน การสอน หรือ
การปรับหลักสูตรของโรงเรียน



24

อ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติงาน ระบบงานทะเบียนส�ำหรับโรงเรียนเอกชน ส�ำหรับผู้ใช้งานโรงเรียน ระบบบริหารจัดการหลักสูตร, ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
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ข้อพิ จารณา
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของนักเรียน
สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาภาคบังคับ และการ
อาชีวศึกษา)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย (กรณีท่เ
ี ป็นไปตามหลักสูตรที่กฎหมายก�ำหนด)
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ส�ำหรับกรณีการประเมินหรือพั ฒนา
หลักสูตร การเรียน การสอนที่อยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนยังด�ำเนินกิจการอยู่ (ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน)25 ส�ำหรับโรงเรียนรัฐจะ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี26)

การเก็บรวบรวม



แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งอื่นทั้งสิ้น กล่าวคือได้รับจากครูผู้สอน หรือระบบต่างๆ ของ
โรงเรียนเอง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของโรงเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยวิชาการ ฝ่ายจัดการหลักสูตรของ
โรงเรียน
Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider



การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อการจัดหลักสูตร การเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของโรงเรียน
เพื่ อการพั ฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของ
โรงเรียน



การเปิดเผยข้อมูล

25
26

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (2) และ 8
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
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ข้อพิ จารณา
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลของนักเรียน
ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นต้น
นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนเพื่ อการพิ จารณาหรือ
การประเมินผลสัมฤทธิ์อีกด้วย

กลุ่มกิจกรรมที่ 4 การสอบวัดผล การขออนุมัติผลการเรียน และการประกาศผลสอบ
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง27

ข้อมูลของนักเรียน
การสอบวัดผล
ชื่อ นามสกุล เลขที่ เลขประจ�ำตัวนักเรียน ชั้นเรียน
การขออนุมัติผลการเรียน
ชื่อ นามสกุล เลขที่ เลขประจ�ำตัวนักเรียน ชั้นเรียน ผลการเรียน
การประกาศผลสอบ
มีรูปแบบการประกาศ 2 แบบ คือ
1. ประกาศผลรวม : ชื่อ นามสกุล เลขที่ เลขประจ�ำตัวนักเรียน ชั้นเรียน ผลการเรียนของ
นักเรียนทุกรายในชั้นเรียน
2. ประกาศผลรายบุคคล : ชื่อ นามสกุล เลขที่ เลขประจ�ำตัวนักเรียน ชั้นเรียน ผลการเรียนของ
นักเรียนแต่ละรายในชั้นเรียน

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และการ
อาชีวศึกษา)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนยังด�ำเนินกิจการอยู่ (ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน)28 ส�ำหรับโรงเรียนรัฐจะ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี29)

การเก็บรวบรวม

27

28
29

อ้างอิงจากคู่มือปฏิบัติงาน ระบบงานทะเบียนส�ำหรับโรงเรียนเอกชน ส�ำหรับผู้ใช้งานโรงเรียน ระบบวัดผลการเรียน, ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,
หน้า 10 – 25
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (2) และ 8
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
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ข้อพิ จารณา
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ข้อมูลของนักเรียน
การสอบวัดผล
ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล
การขออนุมัติผลการเรียน
ได้รับโดยอ้อมจากครูผู้สอน
การประกาศผลสอบ
ไม่มีข้อมูลที่ได้รับ แต่เป็นการเปิดเผยให้แก่บุคคลต่างๆ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของโรงเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทัง
ี า่ ยทะเบียนของโรงเรียน
้ hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล





เพื่ อประกอบการสอบวัดผลของนักเรียน
เพื่ อประกอบการขออนุมัติผลการเรียนของนักเรียน
เพื่ อประกอบการประกาศผลสอบของโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

การสอบวัดผล
ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
การขออนุมัติผลการเรียน
ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นต้น
การประกาศผลสอบ
ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจถูกเปิดเผยให้แก่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียน
ด้วย
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กลุ่มกิจกรรมที่ 5 การจัดการสวัสดิการและการจัดการด้านโภชนาการ
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักเรียน
การจัดการสวัสดิการ
สวัสดิการห้องสมุด : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน เพื่ อเข้าใช้บริการ
 สวัสดิการห้องพยาบาล : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน อาการเจ็บป่วยหรือพิ การ ข้อมูล
สุขภาพต่างๆ
 สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน อาการเจ็บป่วยหรือ
พิ การ ข้อมูลสุขภาพต่างๆ
 สวัสดิการด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์ต่างๆ : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน
เพื่ อเข้าใช้บริการ


การจัดการด้านโภชนาการ
อาจมีได้ส�ำหรับโรงเรียนที่นักเรียนยังเป็นเด็กในโรงเรียนรัฐนั้นถูกก�ำหนดให้จะต้องมีการจัด
โภชนาการให้นักเรียนด้วย แต่ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนนั้นเป็นทางเลือก ซึ่งหากจัดให้มีก็จะต้องมี
ข้อมูลโดยคร่าว คือ
 ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น อาการแพ้ อาหาร หรือข้อมูลสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ในการได้รับโภชนาการ หรือศาสนาต่างๆ ที่มีการจ�ำกัดการรับประทานอาหาร
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการสวัสดิการ
 สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาภาคบังคับ และการ
อาชีวศึกษา)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 สามารถประมวลผลข้อมูลสุขภาพได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หากเป็นไปเพื่ อการระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของนักเรียนหากไม่สามารถขอความยินยอมได้
การจัดการด้านโภชนาการ
 สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาภาคบังคับ และการ
อาชีวศึกษา)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับการประมวลผลข้อมูลสุขภาพ)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

จนกว่าจะสิ้นสภาพการเป็นนักเรียน

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือได้รับจากผู้ปกครองหรือครูผู้สอนเองได้
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน
ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของโรงเรียน

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล





เพื่ อใช้ประกอบการให้สวัสดิการแก่นักเรียนในด้านต่างๆ
เพื่ อใช้ประกอบการเบิกค่ารักษากับบริษัทประกันสุขภาพ
เพื่ อใช้ประกอบการจัดการด้านโภชนาการแก่นักเรียน

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังอาจถูกเปิดเผยให้แก่บริษัทประกันสุขภาพ โรงพยาบาล ผู้ให้บริการ
โภชนาการที่โรงเรียนอาจว่าจ้างให้จัดการแทนโรงเรียนได้

กลุ่มกิจกรรมที่ 6 การจัดการด้านกิจกรรมการออกก�ำลังกาย การสันทนาการ และการจัดทัศนศึกษาและ
การขนส่งนักเรียน
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักเรียน
กิจกรรมการออกก�ำลังกาย การสันทนาการ และ
การจัดทัศนศึกษา
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว : ข้อมูลศาสนา ข้อมูล
สุขภาพ อาทิ ความพิ การ โรคประจ�ำตัว
การแพ้ ยา แพ้ อาหาร
การขนส่งนักเรียน
 ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน ที่อยู่ปัจจุบัน

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล
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สัญญา
ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูล
ส่วนบุคคลอ่อนไหว)
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ข้อมูลของผู้ปกครอง
กิจกรรมการออกก�ำลังกาย การสันทนาการ และ
การจัดทัศนศึกษา
 ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์กับนักเรียน ข้อมูล
การติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ ความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง
การขนส่งนักเรียน
 ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์กับนักเรียน ข้อมูล
การติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ ความยินยอมจาก
ผู้ปกครอง


สัญญา

ข้อพิ จารณา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

จนกว่านักเรียนจะสิน
้ สภาพการเป็นนักเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือ
ได้รับจากผู้ปกครองหรือครูผู้สอนเองได้

ได้รับจากผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบการจัดการของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยทะเบียนของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเก็บรวบรวม

Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้


 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
โรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้บริการ
ภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service
Provider

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 เพื่ อใช้ประกอบการให้บริการการออกก�ำลังกาย
การสันทนาการ และการจัดทัศนศึกษาและการขนส่ง
นักเรียน

 เพื่ อใช้ประกอบการให้ความยินยอมของผู้
ปกครองในหารอนุญาตให้นักเรียนสามารถใช้
บริการการออกก�ำลังกาย การสันทนาการ และ
การจัดทัศนศึกษาและการขนส่งนักเรียนได้

เพื่ อประกอบการติดต่อผู้ปกครองในกรณีมี
เหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุจ�ำเป็น


การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการ
ภายนอกที่ให้บริการกิจกรรมดังกล่าว

เหมือนข้อมูลนักเรียน
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กลุ่มกิจกรรมที่ 7 การเงิน
ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน ชั้นเรียน

ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์กับนักเรียน ข้อมูล
การติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ บัญชีธนาคาร

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

สัญญา
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest) ส�ำหรับกรณีการติดตามเพื่ อทวงค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

จนกว่านักเรียนจะสิน
เหมือนข้อมูลนักเรียน
้ สภาพการเป็นนักเรียน หรือ
จนกว่าจะใช้สท
ิ ธิเรียกร้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว




การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รบ
ั จากนักเรียนซึง
่ เป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือ
ได้รบ
ั จากผูป
้ กครองหรือครูผส
ู้ อนเองได้

ได้รบ
ั จากผูป
้ กครองทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบการจัดการของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยธุรการและการเงินของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
โรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้บริการ
ภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service
Provider

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
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ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย เหมือนข้อมูลนักเรียน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงการติดตามการ
ช�ำระเงินดังกล่าว
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่ธนาคารทีร
่ ว่ มให้
บริการรับช�ำระค่าธรรมเนียม หรือทีป
่ รึกษากฎหมาย
หากมีการใช้สท
ิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย

เหมือนข้อมูลนักเรียน

กลุ่มกิจกรรมที่ 8 การจัดกิจกรรมประชาสัมพั นธ์ต่างๆ
ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชือ
่ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน ภาพถ่าย หรือ
วีดโี อคลิปทีเ่ กีย
่ วข้องกับนักเรียน รางวัลทีไ่ ด้รบ
ั

ชือ
่ นามสกุล ความสัมพันธ์กบ
ั นักเรียน (ถ้ามี)

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

ความยินยอม

ความยินยอม

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ไม่ระบุ แต่ควรก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนตามความ
จ�ำเป็นในการประชาสัมพั นธ์

เหมือนข้อมูลนักเรียน

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือ
ได้รับจากผู้ปกครอง หรือครูผู้สอนเองได้

ได้รับจากผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่
รูปแบบระบบการจัดการของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยธุรการ การตลาดของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเก็บรวบรวม

Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้


 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
โรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้บริการ
ภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service
Provider
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อใช้ประชาสัมพั นธ์ผลงานของนักเรียน และ
ประชาสัมพั นธ์โรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลส่วนนี้อาจได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เป็นการทั่วไป รวมถึงผู้ให้บริการประชาสัมพั นธ์ของ
โรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล

กลุ่มกิจกรรมที่ 9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์30
ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล




ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

สัญญา (กรณีทั่วไป)
ความยินยอม (กรณีการใช้ Cookies ที่เกินกว่า function การท�ำงานที่จ�ำเป็น)

10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของโดยตรงจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
2. จากความสมัครใจในการท�ำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่อง
ทางการสื่อสารอื่นๆ
3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของผ่าน browser’s cookies

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น soft copy



30

อ้างอิงจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/privacy-policy/
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์
Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล
การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล





ใช้ในการให้บริการทางด้านเว็บไซต์
ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ใช้เพื่ อกิจกรรมการทางการตลาด

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการจัดท�ำหรือดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือผู้ให้บริการ
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของโรงเรียน

กลุ่มกิจกรรมที่ 10 การออกประกาศนียบัตร
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
ชือ
่ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักเรียน ผลการเรียน
คุณสมบัตเิ ฉพาะทีท
่ ำ� ให้ได้รบ
ั รางวัลนัน
้ ๆ

่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
ไม่มี

ประกาศนียบัตรทีเ่ ป็นวุฒก
ิ ารศึกษา31
ชือ
่ นามสกุล สถานะการจบการศึกษา ผลการศึกษา
และผลการประเมินต่างๆ

ประกาศนียบัตรทีเ่ ป็นวุฒก
ิ ารศึกษา
ชือ
่ นามสกุล เลขบัตรประชาชน

่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)

่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
ไม่มี

ประกาศนียบัตรทีเ่ ป็นวุฒก
ิ ารศึกษา
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย

ประกาศนียบัตรทีเ่ ป็นวุฒก
ิ ารศึกษา
การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย

เหมือนข้อมูลนักเรียน
ตลอดระยะเวลาทีโ่ รงเรียนยังด�ำเนินกิจการอยู่
32
(ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน) ส�ำหรับโรงเรียนรัฐจะต้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ (เก็บไว้ไม่นอ
้ ยกว่า 10 ปี33)

อ้างอิงจากคูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั ง
ิ าน ระบบงานทะเบียนส�ำหรับโรงเรียนเอกชน ส�ำหรับผูใ้ ช้งานโรงเรียน ระบบส�ำเร็จการศึกษา, ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, หน้า 3 - 10
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (2) และ 8
33
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
31

32
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลของผู้ปกครอง

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือ
ได้รับจากผู้ปกครอง หรือครูผู้สอนเองได้

ได้รับจากผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่
รูปแบบระบบการจัดการของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยธุรการ ฝ่ายทะเบียนของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเก็บรวบรวม

 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
โรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้บริการ
ภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service
Provider

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
เพื่ อพิ จารณาให้ประกาศนียบัตรหรือรางวัลต่างๆ
แก่นักเรียนรายนั้น
ประกาศนียบัตรที่เป็นวุฒิการศึกษา
เพื่ อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกวุฒิการศึกษา
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอื่นๆ
ไม่มี
ประกาศนียบัตรที่เป็นวุฒิการศึกษา
เพื่ อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกวุฒิการ
ศึกษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล
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ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนใน
เครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
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เหมือนข้อมูลนักเรียน

กลุ่มกิจกรรมที่ 11 การจัดการข้อมูลศิษย์เก่า
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง34

ข้อมูลของนักเรียน
ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ชือ
่ นามสกุล ชือ
่ เล่น เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ
ทีอ
่ ยู่ (ตามทะเบียนบ้าน/ทีอ
่ ยูป
่ จ
ั จุบน
ั ) ข้อมูลของ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
ภาพถ่าย หมูเ่ ลือด ส่วนสูง น�ำ้ หนัก เบอร์โทรศัพท์
email ความสามารถพิเศษ ความด้อยโอกาส
สถานภาพการสมรส เลขประจ�ำตัวนักเรียน สถานะ
รุน
่ วันทีจ
่ บการศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ชือ
่ นามสกุล อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส
เบอร์โทรศัพท์ email เลขประจ�ำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง ทีอ
่ ยู่
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ อาทิ ความพิการ
โรคประจ�ำตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชือ
้ ชาติ ข้อมูลสุขภาพ อาทิ
ความพิการ โรคประจ�ำตัว การแพ้ยา แพ้อาหาร
ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ตลอดระยะเวลาทีโ่ รงเรียนยังด�ำเนินกิจการอยู่
เหมือนข้อมูลนักเรียน
35
(ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน) ส�ำหรับโรงเรียนรัฐจะต้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ (เก็บไว้ไม่นอ
้ ยกว่า 10 ปี36)

เหมือนข้อมูลนักเรียน

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

โดยหลักจะได้รบ
ั จากเจ้าของโดยตรง เว้นแต่
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้รบ
ั จากผูป
้ กครอง หรือกรณีเป็น
การย้ายโรงเรียนมาจะได้รบ
ั จากแหล่งอืน
่ ได้กล่าวคือ
โรงเรียนเดิม

ได้รบ
ั จากเจ้าของโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลทีเ่ ป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รป
ู
แบบระบบทะเบียนของโรงเรียน

เหมือนข้อมูลนักเรียน

34

35
36

พบว่าโดยปกติแล้วสถานศึกษาจะท�ำการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนเอาไว้ต่อไปหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาไปแล้ว โดยไม่ได้ท�ำการเปลี่ยนแปลง หรือตรวจสอบข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันแต่อย่างใด
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 7 (1) และ 8
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
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ข้อพิ จารณา
ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลของนักเรียน
ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยทะเบียนของโรงเรียน
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้

ข้อมูลของผู้ปกครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ชือ
่ นามสกุล อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส
เบอร์โทรศัพท์ email เลขประจ�ำตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง ทีอ
่ ยู่

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ อาทิ ความพิการ
Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
โรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้บริการ โรคประจ�ำตัว
ภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service
Provider


การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 เพื่ อใช้ในการจัดการด้านทะเบียนทัง
้ หมดของ
ศิษย์เก่า การท�ำระเบียนสถิติ

 เพื่ อใช้ในการจัดการด้านทะเบียนทัง
้ หมดของ
ศิษย์เก่า การท�ำระเบียนสถิติ

เพื่อใช้ในการออกหนังสือส�ำคัญ เช่น ใบรับรอง
ผลการศึกษา ใบรับรองประวัตก
ิ ารศึกษา


 เพื่ อใช้สำ
� หรับการเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลในกรณี
มีการสมัครเข้าสถานศึกษาอืน
่ หรือสถานทีท
่ ำ� งาน
 เพื่ อใช้ในการติดต่อประชาสัมพั นธ์กจ
ิ กรรมของ
ศิษย์เก่าของโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล

56

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียน
ในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น
รวมถึงสถานศึกษาอื่นหรือสถานที่ท�ำงานที่ต้องการ
ข้อมูลอ้างอิงจากโรงเรียน
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เหมือนข้อมูลนักเรียน

กลุ่มกิจกรรมที่ 12 การรักษาความปลอดภัย
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักเรียนและผู้ปกครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ภาพใบหน้าชีวมิต37
ิ อุณหภูมิร่างกาย

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานประโยชน์ส�ำคัญต่อชีวิต
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง
38
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
(กรณีคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด)



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนแต่ควรเก็บไว้เท่าที่จ�ำเป็น

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น soft copy

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 เพื่ อป้องกันอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ของนักเรียน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ม
ี าติดต่อกับ
โรงเรียน รวมถึงทรัพย์สิน
 เพื่ อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ม
ี าติดต่อกับ
โรงเรียน รวมถึงทรัพย์สิน
 เพื่ อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

37

38

กรณีท่เี กิดเหตุการณ์บางประการอาจจะต้องเปิดเผยให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่เี ป็นการติดเชื้อโควิดอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

พบว่าในหลายๆ สถานศึกษาใช้วิธีการ scan ใบหน้าของนักเรียนเพื่ อท�ำการตรวจสอบการเข้าเรียนหรือออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองเพื่ อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่สามารถ
รับส่งนักเรียนได้หรือไม่ รวมถึงบุคลากรของโรงเรียน อย่างแพร่หลาย
พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ. 2558 และข้อก�ำหนดที่ออกตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของครูและบุคลากรของโรงเรียน

พิ จารณาออกได้เป็นกลุ่มกิจกรรมหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การรับสมัครครูผู้สอน และบุคลากรของ
โรงเรียน กลุ่มที่ 2 การจัดการด้านแรงงานกับครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียน :
ข้อมูลส่วนบุคคลของครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน

การรับสมัครงาน

การจัดการด้านแรงงาน

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 การรับสมัครครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง39

ข้อมูลของครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน
ครูผู้สอน
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (พร้อมวัน
ที่ออกและวันหมดอายุ) สถานที่เกิด วันเกิด ความสามารถพิ เศษ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้
และตามทะเบียนบ้าน) เบอร์ติดต่อ ข้อมูลบัตรประกันสังคม สถานะทางทหาร ภาพถ่าย ลายมือชื่อ
ผู้สมัคร
ประวัติการศึกษา : วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ศ
ี ึกษา
ประวัติการท�ำงาน : สถานที่ท�ำงาน ต�ำแหน่ง เงินเดือน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลบิดามารดา (ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ) email ข้อมูลการ
สมรส (ชื่อ อาชีพ สถานที่ท�ำงานคู่สมรส) จ�ำนวนบุตร จ�ำนวนพี่ น้อง ข้อมูลบุคคลที่สอบถามได้
(ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) บุคคลภายในโรงเรียน (ชื่อ นามสกุล)
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว : เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ศาสนา กรุ๊ปเลือด น�ำ้ หนัก ส่วนสูง
ข้อมูลสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)



บุคลากรของโรงเรียน
เหมือนครู แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

39

อ้างอิงจากใบสมัครงาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ Bangkok International Preparatory and Secondary School Application form

58
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ข้อมูลของครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาภาคบังคับ และการ
อาชีวศึกษา)
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผูส
้ มัคร
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว) แต่หากเป็นเรื่องการตรวจสอบประวัติหรือ
การห้ามมีลักษณะต้องห้ามนั้น สามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากครูเนื่องจาก
เป็นการจ�ำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว40

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ตลอดระยะเวลาที่โรงเรียนยังด�ำเนินกิจการอยู่ (ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน)41 ส�ำหรับโรงเรียนรัฐ
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี42)



การเก็บรวบรวม



แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับทั้งจากบุคลากรผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง และได้รับจากแหล่งอื่นในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน
Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider


การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงานในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร การสัมภาษณ์ การตรวจ
ประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น รวมถึงสถานที่
ท�ำงานอื่นๆ ที่บุคลากรนั้นเคยท�ำงานอยู่ หรือบุคคลอ้างอิงต่างๆ

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ข้อ 6
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2563 ข้อ 6(7) และ 8
42
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
40
41
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 การจัดการด้านแรงงานกับครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง43

ข้อมูลของครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน
ครูผู้สอน
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง (พร้อมวัน
ที่ออกและวันหมดอายุ) สถานที่เกิด วันเกิด ความสามารถพิ เศษ เพศ สัญชาติ ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้
และตามทะเบียนบ้าน) เบอร์ติดต่อ ข้อมูลบัตรประกันสังคม สถานะทางทหาร ภาพถ่าย
ประวัติการศึกษา : วุฒิการศึกษา สถาบัน ปีท่ศ
ี ึกษา
ประวัติการท�ำงาน : สถานที่ท�ำงาน ต�ำแหน่ง เงินเดือน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลบิดามารดา (ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ) email ข้อมูลการ
สมรส (ชื่อ อาชีพ สถานที่ท�ำงานคู่สมรส) จ�ำนวนบุตร จ�ำนวนพี่ น้อง ข้อมูลบุคคลที่สอบถามได้
(ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) บุคคลภายในโรงเรียน (ชื่อ นามสกุล)
ต�ำแหน่ง วันที่แต่งตั้ง วันที่ถอดถอน
เกียรติประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประวัติการถูกลงโทษ
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว : เชื้อชาติ ประวัติอาชญากรรม ศาสนา กรุ๊ปเลือด น�ำ้ หนัก ส่วนสูง
ข้อมูลสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)



บุคลากรของโรงเรียน
เหมือนครู แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน)
ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นโรงเรียนรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ และ
การอาชีวศึกษา)
44
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลของครู
ผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียน
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว) แต่หากเป็นเรื่องการตรวจสอบประวัติหรือ
การห้ามมีลักษณะต้องห้ามนั้น สามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากครูเนื่องจาก
เป็นการจ�ำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว45 ทั้งนี้ หากเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ยังคงต้อง
ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งอยู่



43

44

45

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดรูปแบบ
ข้อมูลของการท�ำทะเบียนของครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไว้ (แบบ ทช. 1 และ ทช. 2) ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากใบสมัครในกลุ่มกิจกรรมที่ 1 ก็ครอบคลุมแล้วตามที่ระบุในทะเบียน
ดังกล่าว
กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แต่หากเป็นบุคลากรธรรมดาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 42 วรรคสอง และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ข้อ 6
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ข้อพิ จารณา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน
พิ จารณาตามสิทธิเรียกร้องและอายุความในการด�ำเนินคดีท่เี กี่ยวข้อง อาทิ อายุความในการ
ฟ้องร้องคดีแรงงาน เช่น 10 ปี เป็นต้น

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับทั้งจากบุคลากรผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง และได้รับจากแหล่งอื่นในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบจัดการทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยทรัพยากรบุคคลของโรงเรียน
Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของโรงเรียนเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider


การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
 การท�ำสัญญาจ้างงงาน
 การขึ้นทะเบียนครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียน
 การแต่งตั้ง การถอดถอนครูผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียน
 การด�ำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าหรือการขอใบอนุญาตท�ำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ต่างๆ
 การจัดการตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ภาษี และสวัสดิการตามกฎหมาย
 การจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 การประเมินผลงาน
 การจัดอบรม หรือทดสอบความรู้
 การจัดการด้านการใช้สท
ิ ธิต
ู้ อนและบุคลากรของโรงเรียน อาทิ การลาหยุดต่างๆ
์ า่ งๆ ของครูผส
 การลงโทษทางวินัย
 การจัดการเกี่ยวกับเลิกจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่โรงเรียนในเครือ มูลนิธิ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ อาทิ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นต้น รวมถึงสถานที่
ท�ำงานอื่นๆ ที่บุคลากรนั้นเคยท�ำงานอยู่ หรือบุคคลอ้างอิงต่างๆ
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ประเด็นที่ 2 กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย
รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและผู้ปกครอง

พิ จารณาออกได้เป็นกลุ่มกิจกรรมหลัก 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การรับสมัครเข้าศึกษา กลุ่มที่ 2 งาน
ทะเบียนนักศึกษา กลุ่มที่ 3 ระบบจัดการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน กลุ่มที่ 4 การสอบวัดผล การ
ขออนุมัติผลการเรียน และการประกาศผลสอบ กลุ่มที่ 5 การจัดการสวัสดิการต่างๆ กลุ่มที่ 6 การจัดทุนและ
สนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษา กลุ่มที่ 7 การเงิน กลุ่มที่ 8 การจัดกิจกรรมประชาสัมพั นธ์ต่าง กลุ่มที่ 9
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ กลุ่มที่ 10 การออกประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร กลุ่มที่ 11
การจัดการข้อมูลศิษย์เก่า กลุ่มที่ 12 การรักษาความปลอดภัย

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย :
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาและผู้ปกครอง

62

การรับสมัครเข้าศึกษา

งานทะเบียนนักศึกษา

หลักสูตร การเรียน การสอน

สอบวัดผล ขออนุมัติ
ผลการเรียน ประกาศผลสอบ

สวัสดิการต่างๆ

ทุนการศึกษา

การเงิน

ประชาสัมพั นธ์

เว็บไซต์

ออกประกาศนียบัตร

ข้อมูลศิษย์เก่า

รักษาความปลอดภัย
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กลุ่มกิจกรรมที่ 1 การรับสมัครเข้าศึกษา
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กีย
่ วข้อง46

ข้อมูลของนักศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ ไป
ชือ
่ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ ทีอ
่ ยู่ (ที่
สามารถติดต่อได้) อาชีพ ข้อมูลของบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ email
รายได้
สถาบันการศึกษา วุฒก
ิ ารศึกษา สาขา เกรดเฉลีย
่
ภาพถ่าย ลายมือชือ
่ ผูส
้ มัคร

ข้อมูลของผู้ปกครอง
ชือ
่ นามสกุล อาชีพ รายได้

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชือ
้ ชาติ ข้อมูลความพิการ
ข้อมูลสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์)
ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยนั้นๆ)
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง(ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มก
ี ารก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว เหมือนข้อมูลนักศึกษา
แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้
ไม่นอ
้ ยกว่า 10 ปี47)



สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตัง
้
มหาวิทยาลัยนัน
้ ๆ)


หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทีไ่ ม่ได้รบ
ั
คัดเลือกแล้วจะจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาหนึง
่
แต่ไม่ได้กำ� หนดไว้ชด
ั เจน แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ
อาจต้องเก็บไว้อก
ี ไม่นอ
้ ยกว่า 5 ปีนบ
ั แต่เสร็จเรือ
่ ง48
ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำลายนัน
้ ส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้กำ� หนดไว้โดยเฉพาะ แต่วา่
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยรัฐได้กำ� หนดกรอบเวลาท�ำลายไว้
ภายใน 60 วันหลังสิน
ิ 49
้ ปีปฏิทน

46

47
48
49

อ้างอิงจากใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี, เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่, ระเบียนประวัตินักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
และ ระบบรับสมัครเรียน online ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ https://admissiononline.bu.ac.th/Admission/Login
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57.4
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 60
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

โดยหลักจะได้รับจากเจ้าของโดยตรง
ได้รับจากแหล่งอื่นกล่าวคือนักศึกษา
เว้นแต่ เป็นข้อมูลที่ได้รับจากแพทย์ หรือสถานศึกษา
ต้นทางเป็นการได้รับจากแหล่งอื่น

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลทีเ่ ป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่
รูปแบบระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทัง
้ hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยูท
่ ฝ
่ี า่ ยรับนักศึกษาเข้าของมหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตูเ
้ ก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยูใ่ น server ภายในของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผูใ้ ห้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud
Service Provider

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

 เพื่ อใช้ในการพิ จารณาคุณสมบัตข
ิ องผูส
้ มัคร
ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 เพื่ อใช้สำ
� หรับติดต่อในการแจ้งผลการรับสมัคร
และผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา

 เพื่ อใช้สำ
� หรับการด�ำเนินการขอความยินยอม
ในการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษา
 เพื่ อใช้สำ
� หรับประกอบการพิจารณารับ
นักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 เพื่ อใช้สำ
� หรับติดต่อในการแจ้งผลการรับสมัคร
และผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัย
ในเครือ กรมการปกครอง (ตรวจสอบทะเบียน
ราษฎร์) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว. (จัดท�ำ
ระเบียนสถิติ) หรือธนาคารผู้ให้บริการส�ำหรับการจัด
ท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัย
ในเครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว.
(จัดท�ำระเบียนสถิติ) เป็นต้น

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 งานทะเบียนนักศึกษา
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง50

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล อาชีพ รายได้ เลขบัตรประจ�ำตัว
ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ ที่อยู่
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
(ที่สามารถติดต่อได้) อาชีพ ข้อมูลบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ email
รหัสนักศึกษา ปีการศึกษาที่เข้าเรียน คณะ หลักสูตร
ชั้นปี ผลการเรียน (GPA / GPAX) จ�ำนวนหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตสะสม สถานภาพการรับ
ทุน และทุนที่ได้รับ ความสามารถพิ เศษ ภาพถ่าย
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลความพิ การ
(ข้อมูลบัตรประจ�ำตัวคนพิ การ) ข้อมูลสุขภาพ (ใบรับ
รองแพทย์)

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยนั้นๆ)
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง(ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว)

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว เหมือนข้อมูลนักศึกษา
แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี51) แต่ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะ
จัดเก็บไว้โดยไม่มีก�ำหนดเวลา



สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้นๆ)


ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำลายนั้น ส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ว่า
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยรัฐได้ก�ำหนดกรอบเวลาท�ำลายไว้
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน52

ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนคณาจารย์ประจ�ำ ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2547 ข้อ 5, รายการข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (UOC_STUDENT) (ปีการศึกษา 2563) ของส�ำนักงานปลัด อว., ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 9/2564
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2564 https://www.bu.ac.th/th/privacypolicy
51
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
52
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 60
50
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

โดยหลักจะได้รับจากเจ้าของโดยตรง

ได้รับจากแหล่งอื่นกล่าวคือนักศึกษา

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ส
ี �ำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้
ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud
Service Provider

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

เพื่ อใช้ในการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา
เพื่ อใช้ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
 เพื่ อใช้ในการจัดการด้านทะเบียนทั้งหมดของ
นักศึกษา รวมถึงการท�ำระเบียนสถิติ
 เพื่ อใช้ในการประกอบขอจบการศึ กษา
 เพื่ อใช้ในการออกหนังสือส�ำคัญ เช่น ใบรับรอง
ผลการศึกษา ใบรับรองประวัติการศึกษา

 เพื่ อใช้ในการจัดการด้านทะเบียนทั้งหมดของ
นักศึกษา รวมถึงการท�ำระเบียนสถิติ

การใช้
วัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผล53

53




หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.spu.ac.th/page/privacynotice
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยใน
เครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว. (จัดท�ำ
ระเบียนสถิติ)55 ส�ำนักงานทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ธนาคารผู้ให้บริการส�ำหรับการจัด
ท�ำบัตรประจ�ำตัวนักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามา
ตรวจสอบหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับการงานด้านทะเบียน
ของนักศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัย
ในเครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว.
(จัดท�ำระเบียนสถิติ) เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล54

กลุ่มกิจกรรมที่ 3 ระบบจัดการด้านหลักสูตร การเรียน การสอน
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักศึกษา
โดยหลักแล้วการจัดการด้านหลักสูตรจะเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาขั้นต�ำ่ จึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักศึกษาโดยตรง
อย่างไรก็ดี ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น อาจมีบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาทิ
 การลงทะเบียนเรียน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึ กษา
 การจัดกลุ่มนักศึ กษาตามบางวิชา ซึ่งสามารถระบุตัวตนของนักศึ กษาได้
 ข้อมูลการมาเรียน เวลาเรียนรายวิชาของนักศึ กษาแต่ละราย
 ข้อมูลการวัดผลของนักศึ กษาในแต่ละวิชาที่ถูกน�ำมาใช้ในการประเมินการเรียน การสอน หรือ
การปรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้นๆ)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย (กรณีท่เ
ี ป็นไปตามหลักสูตรที่กฎหมายก�ำหนด)
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ส�ำหรับกรณีการประเมินหรือพั ฒนา
หลักสูตร การเรียน การสอนที่อยู่นอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

54
55

56

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี56)

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.spu.ac.th/page/privacynotice
ตามแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ของส�ำนักงานปลัด อว. นั้น จะก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาโดยส่งเป็นรายภาคการ
ศึกษา (ประมาณปีละ 2 ครั้ง) เพื่ อจัดท�ำรายงานสถิติด้านนักศึกษา บุคลากร (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563)
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

เป็นการได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งอื่นทั้งสิ้น กล่าวคือได้รับจากอาจารย์ผู้สอน หรือระบบต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้
ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider


การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อการจัดหลักสูตร การเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
 เพื่ อการพั ฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของ
มหาวิทยาลัย


การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

57

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว.57 เป็นต้น

มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอหลักสูตรให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิ จารณาผ่านระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO)
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กลุ่มกิจกรรมที่ 4 การสอบวัดผล การขออนุมัติผลการเรียน และการประกาศผลสอบ
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักศึกษา
การสอบวัดผล
ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึกษา
การขออนุมัติผลการเรียน
ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึกษา ผลการเรียน
การประกาศผลสอบ
1. ประกาศผลรวม : เลขประจ�ำตัวนักศึกษา ผลการเรียน
2. ประกาศผลรายบุคคล : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึกษา คณะ ผลการเรียน

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายจัด
ตั้งมหาวิทยาลัยนั้นๆ)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี58)

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น


การสอบวัดผล
ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล
การขออนุมัติผลการเรียน
ได้รับโดยอ้อมจากอาจารย์ผู้สอน
การประกาศผลสอบ
ไม่มีข้อมูลที่ได้รับ แต่เป็นการเปิดเผยให้แก่บุคคลต่างๆ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย
Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้
ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider


58

ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล





เพื่ อประกอบการสอบวัดผลของนักศึกษา
เพื่ อประกอบการขออนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา
เพื่ อประกอบการประกาศผลสอบของมหาวิทยาลัย

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว. เป็นต้น

กลุ่มกิจกรรมที่ 5 การจัดสวัสดิการต่างๆ
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักศึกษา
การจัดการสวัสดิการ
สวัสดิการห้องสมุด : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึกษาเพื่ อเข้าใช้บริการ
 สวัสดิการห้องพยาบาล : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึ กษา อาการเจ็บป่วยหรือพิ การ
ข้อมูลสุขภาพต่างๆ
 สวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึ กษา อาการเจ็บป่วยหรือ
พิ การ ข้อมูลสุขภาพต่างๆ
 สวัสดิการด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์ต่างๆ : ชื่อ นามสกุล เลขประจ�ำตัวนักศึ กษา
เพื่ อเข้าใช้บริการ


ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายจัด
ตั้งมหาวิทยาลัยนั้นๆ)
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 สามารถประมวลผลข้อมูลสุขภาพได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม หากเป็นไปเพื่ อการระงับ
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของนักศึกษาหากไม่สามารถขอความยินยอมได้



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

จนกว่าจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากนักศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือได้รับจากผู้บุคคลอื่นในกรณีฉุกเฉิน

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย
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ข้อพิ จารณา
ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลของนักศึกษา
ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยที่รับผิดชอบตามสวัสดิการต่างๆ ที่ได้
รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้
ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล




เพื่ อใช้ประกอบการให้สวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ
เพื่ อใช้ประกอบการเบิกค่ารักษากับบริษัทประกันสุขภาพ

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือ บริษัทประกันสุขภาพ โรงพยาบาล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด เป็นต้น
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กลุ่มกิจกรรมที่ 6 การจัดทุนและสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษา
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ทุนของมหาวิทยาลัย59
ชื่อ นามสกุล วันเกิด เลขประจ�ำตัวประชาชน ข้อมูล
บัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือ
ภาพถ่าย
ชั้นเรียน โรงเรียน ผลการศึกษา ความสามารถ
พิ เศษ ผลงานรางวัลต่างๆ (ในบางทุนของมหาวิทย
ลัย เช่น กีฬา เป็นต้น) ลายมือชื่อ

ทุนของมหาวิทยาลัย61
ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์ เบอร์โทรศัพท์ (ของ
บุคคลที่สามารถติดต่อได้)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.)60
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ สัญชาติ เลขบัตร
ประชาชน ระดับชั้นปี คณะ รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา
ที่อยู่ (ปัจจุบัน และตามทะเบียนบ้าน) เบอร์โทรศัพท์
ผลการเรียน ประวัติการศึกษา ประวัติการได้รับทุน
ประวัติการกู้ยืมเงิน กยศ.
รายรับ ค่าใช้จ่าย ภาพถ่าย ลายมือชื่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.)62
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง / คู่สมรสของ
นักศึกษาผู้กู้ยืม
ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตร
ประจ�ำตัวผู้เสียภาษี สถานภาพการสมรส อาชีพ
รายได้ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ท่ส
ี ามารถติดต่อได้
ประวัติการศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
เชื้อชาติ


พี่ น้องร่วมบิดามารดา
ชื่อ นามสกุล อายุ ความสัมพั นธ์ สถานที่ท�ำงาน
รายได้ ประวัติการศึกษา

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคล

สัญญา
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest) ส�ำหรับกรณีการติดตามเพื่ อทวง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษากรณี
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทุน

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว เหมือนข้อมูลนักศึกษา
แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี63) หรือตามอายุความการฟ้องร้อง
คดี เช่น 10 ปี



เหมือนข้อมูลนักศึกษา

อ้างอิงจากใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการทุนประกายเพชร โครงการทุน BU Creative โครงการนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ้างอิงจากแบบค�ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) (กยศ. 101)
61
อ้างอิงจากใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการทุนประกายเพชร โครงการทุน BU Creative โครงการนักกีฬา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
62
อ้างอิงจากแบบค�ำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา (กยศ.) (กยศ. 101)
63
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
59
60
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง รวมถึงอาจได้รับ
จากแหล่งอื่น เช่น สถานศึกษา หรือแหล่งข้อมูล
ที่ต้องตรวจสอบเพื่ อการพิ จารณาคุณสมบัติของ
นักศึกษา

ได้รับข้อมูลจากแหล่งอื่นคือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพื่ อการ
พิ จารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย / กยศ.

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud
Service Provider

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ใช้เพื่ อประกอบการพิ จารณาให้ทุนการศึกษา รวมถึง
การเรียกช�ำระหนี้ (หากมีการก�ำหนดให้ต้องช�ำระทุน
คืน)

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยใน
เครือ สถานศึกษาต่างๆ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงาน
ปลัด อว. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษา หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ส�ำหรับการพิ จารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอทุน เป็นต้น

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล
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กลุ่มกิจกรรมที่ 7 การเงิน
ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ นามสกุล รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา คณะ

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ส�ำหรับกรณีการติดตามเพื่ อทวงค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

จนกว่าจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือจนกว่าจะใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
หรือตามอายุความการฟ้องร้องคดี เช่น 10 ปี



การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้
ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ใช้เพื่ อประโยชน์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงการ
ติดตามการช�ำระเงินดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล
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ธนาคารที่ร่วมให้บริการรับช�ำระค่าธรรมเนียม หรือที่ปรึกษากฎหมาย หากมีการใช้สิทธิ์เรียกร้อง
ตามกฎหมาย
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กลุ่มกิจกรรมที่ 8 การจัดกิจกรรมประชาสัมพั นธ์ต่างๆ
ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย หรือวิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องกับ ชื่อ นามสกุล ความสัมพั นธ์กับนักศึกษา (ถ้ามี)
นักศึกษา รางวัลที่ได้รับ

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

ความยินยอม

ความยินยอม

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ไม่ระบุ แต่ควรก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนตามความ
จ�ำเป็นในการประชาสัมพั นธ์

ไม่ระบุ แต่ควรก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนตามความ
จ�ำเป็นในการประชาสัมพั นธ์

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือได้
รับจากผู้ปกครอง หรืออาจารย์ผู้สอน

ได้รับจากผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ก
ี ารตลาดของมหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

การเก็บรวบรวม

Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud
Service Provider


การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เพื่ อใช้ประชาสัมพั นธ์ผลงานของนักศึกษา และ
ประชาสัมพั นธ์มหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลส่วนนี้อาจได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
เป็นการทั่วไป รวมถึงผู้ให้บริการประชาสัมพั นธ์ของ
มหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล
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กลุ่มกิจกรรมที่ 9 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์64
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์
ชื่อ นามสกุล email เบอร์โทรศัพท์ การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยอาจ
ใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์
ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ท่เี ข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ท่อ
ี ้างถึงเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย และข้อมูลซึ่งระบุต�ำแหน่งพื้ นที่ของท่านขณะที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

สัญญา (กรณีทั่วไป)
ความยินยอม (กรณีการใช้ Cookies ที่เกินกว่า function การท�ำงานที่จ�ำเป็น)

ไม่มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่จะต้องเก็บไว้เท่าที่จ�ำเป็นเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของโดยตรงจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
2. จากความสมัครใจในการท�ำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่อง
ทางการสื่อสารอื่นๆ
เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของผ่าน browser’s cookies

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น soft copy

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

ใช้ในการให้บริการทางด้านเว็บไซต์
ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 ใช้เพื่ อกิจกรรมการทางการตลาด



การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

64

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยต่อผู้ให้บริการจัดท�ำหรือดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือผู้ให้
บริการในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.spu.ac.th/page/privacynotice ประกอบกับ นโยบาย
ความเป็นส่วนตัว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/privacy-policy/
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กลุ่มกิจกรรมที่ 10 การออกประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักศึกษา
่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
ชื่อ นามสกุล รหัสประจ�ำตัวนักศึกษา ผลการเรียน คุณสมบัติเฉพาะที่ท�ำให้ได้รับรางวัลนั้นๆ
ปริญญาบัตร
ชื่อ นามสกุล คณะ สถานะการจบการศึกษา ผลการศึกษาและผลการประเมินต่างๆ

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอื่นๆ
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)



ปริญญาบัตร
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี65)

การเก็บรวบรวม



แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

อาจได้รับจากนักศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเอง หรือได้รับจากผู้ปกครอง
หรืออาจารย์ผู้สอนเองได้

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยทะเบียนและประมวลผล หรือสภาของ
มหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของ
ผู้ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

่ ๆ
ประกาศนียบัตรเรียนดี หรือรางวัลอืน
เพื่ อพิ จารณาให้ประกาศนียบัตรหรือรางวัลต่างๆ แก่นักศึกษารายนั้น
ปริญญาบัตร
เพื่ อออกปริญญาบัตร

65
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือ สถานศึกษาต่างๆ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว. (จัดท�ำสถิติผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา)66 เป็นต้น

กลุ่มกิจกรรมที่ 11 การจัดการข้อมูลศิษย์เก่า
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของนักศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ ที่อยู่
(ที่สามารถติดต่อได้) อาชีพ ข้อมูลบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ email
วุฒิการศึกษาที่ส�ำเร็จ รหัสนักศึกษา ปีการศึกษา
ที่เข้าเรียน คณะ หลักสูตร ชั้นปี ผลการเรียน
(GPA / GPAX) จ�ำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
หน่วยกิตสะสม สถานภาพการรับทุน และทุนที่ได้รับ
ความสามารถพิ เศษ ภาพถ่าย วันที่จบการศึกษา
ปีท่จ
ี บการศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง
ชื่อ นามสกุล อาชีพ รายได้ เลขบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ข้อมูลศาสนา ข้อมูลเชื้อชาติ ข้อมูลความพิ การ
(ข้อมูลบัตรประจ�ำตัวคนพิ การ) ข้อมูลสุขภาพ
(ใบรับรองแพทย์)
ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

66

67

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง(ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว)

 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest)

ตามแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ของส�ำนักงานปลัด อว. นั้น จะก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลผู้ส�ำเร็จการศึกษาโดยส่งเป็นรายภาคการศึกษา
(ประมาณปีละ 1 ครั้ง) เพื่ อจัดท�ำรายงานสถิติผู้ส�ำเร็จการศึกษา (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563)
พบว่าส่วนใหญ่แล้มมหาวิทยาลัยจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อเนื่องหลังจากที่นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาไป โดยไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใดๆ เพิ่ มเติม เว้นแต่ นักศึกษาที่เป็นศิษย์
เก่าจะขอแก้ไขเพิ่ มเติม
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ข้อพิ จารณา
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว เหมือนข้อมูลนักศึกษา
แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี68) แต่ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัย
จะจัดเก็บไว้โดยไม่มีก�ำหนดเวลา
ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำลายนั้น ส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ว่า
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยรัฐได้ก�ำหนดกรอบเวลาท�ำลายไว้
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน69

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

โดยหลักจะได้รับจากเจ้าของโดยตรง

ได้รับจากแหล่งอื่นกล่าวคือนักศึกษา

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ส
ี �ำนักทะเบียนของมหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud
Service Provider

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

เพื่ อใช้ในการจัดการด้านทะเบียนทั้งหมดของ
ศิษย์เก่า การท�ำระเบียนสถิติ
 เพื่ อใช้ในการออกหนังสือส�ำคัญ เช่น ใบรับรอง
ผลการศึกษา ใบรับรองประวัติการศึกษา
 เพื่ อใช้ส�ำหรับการเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลในกรณี
มีการสมัครเข้าสถานศึกษาอื่น หรือสถานที่ท�ำงาน
 เพื่ อใช้ในการติดต่อประชาสัมพั นธ์กิจกรรม
ของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

เพื่ อใช้ในการจัดการด้านทะเบียนทั้งหมดของ
ศิษย์เก่า การท�ำระเบียนสถิติ

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

68
69
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ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของนักศึกษา

ข้อมูลของผู้ปกครอง

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัย
ในเครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว.
(จัดท�ำระเบียนสถิติ) เป็นต้น รวมถึงสถานศึกษา
อื่นหรือสถานที่ท�ำงานที่ต้องการข้อมูลอ้างอิงจาก
มหาวิทยาลัย

เหมือนข้อมูลนักศึกษา

กลุ่มกิจกรรมที่ 12 การรักษาความปลอดภัย
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของบุคคลต่างๆ
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย หรือภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
ภาพใบหน้าชีวมิต70
ิ อุณหภูมิร่างกาย

ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานประโยชน์ส�ำคัญต่อชีวิต
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 ฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง
71
 การปฏิบัติตามกฎหมาย
(กรณีคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด)



ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน แต่ควรเก็บไว้เท่าที่จ�ำเป็น

การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น soft copy

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

70

71

พบว่าในหลายๆ สถานศึกษาใช้วิธีการ scan ใบหน้าของนักศึกษาเพื่ อท�ำการตรวจสอบการเข้าเรียน รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบเวลาเช้า
งานอย่างแพร่หลาย
พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ. 2558 และตามข้อก�ำหนดที่ออกตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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ข้อมูลของบุคคลต่างๆ

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 เพื่ อป้องกันอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ของนักศึ กษา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ท่ม
ี าติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงทรัพย์สิน
 เพื่ อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของนักศึ กษา และผู้ท่ม
ี าติดต่อกับมหาวิทยาลัย
รวมถึงทรัพย์สิน
 เพื่ อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

กรณีท่เี กิดเหตุการณ์บางประการอาจจะต้องเปิดเผยให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่เี ป็นการติดเชื้อโควิดอาจถูกเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

พิ จารณาออกได้เป็นกลุ่มกิจกรรมหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การรับสมัครอาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 การจัดการด้านแรงงานกับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย :
ข้อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การรับสมัครงาน

การจัดการด้านแรงงาน
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กลุ่มกิจกรรมที่ 1 การรับสมัครอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลของอาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
อาจารย์72
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล อายุ
สัญชาติ เลขบัตรประชาชน หมายเลข
หนังสือเดินทาง (พร้อมวันที่ออกและวันหมดอายุ)
วันเกิด ความสามารถพิ เศษ เพศ สัญชาติ ภาพถ่าย
ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ email ข้อมูลการสมรส
ประวัติการศึกษา เช่น สถานศึกษา คุณวุฒิ
ผลการศึกษา วันเดือนปีท่ส
ี �ำเร็จการศึกษา
ประวัติการท�ำงาน เช่น ต�ำแหน่ง องค์กรที่ท�ำงาน
เงินเดือน

บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้องร่วมบิดามารดา
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินของ
อาจารย์74
ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ ต�ำแหน่ง สถานที่
ท�ำงาน เบอร์โทรศัพท์

ประวัติการได้รับทุนการศึกษา ทักษะ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ สาชา เลขที่ค�ำสั่ง วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง ผลงานทางวิชาการ
ข้อมูลเกี่ยวกับพั นธะเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
้ หนัก
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว : เชื้อชาติ น�ำ
ส่วนสูง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ (จาก
ใบรับรองแพทย์)

่ ามารถติดต่อได้
บิดา มารดา คู่สมรส บุคคลทีส
ในกรณีฉุกเฉินของบุคลากรของมหาวิทยาลัย75
ชื่อ นามสกุล อาชีพ เบอร์โทรศัพท์

บุคลากรของมหาวิทยาลัย73
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล อายุ
สัญชาติ เลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือ
วันเกิด ทักษะ และความสามารถพิ เศษ เพศ
สัญชาติ ภาพถ่าย ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ email ข้อมูล
การสมรส ประวัติการศึกษา เช่น สถานศึกษา
คุณวุฒิ ผลการศึกษา วันเดือนปีท่ส
ี �ำเร็จการศึกษา
ประวัติการท�ำงาน เช่น ต�ำแหน่ง องค์กรที่ท�ำงาน
เงินเดือน ข้อมูลเกี่ยวกับพั นธะเกี่ยวกับการรับ
ราชการทหาร
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว : เชื้อชาติ ศาสนา
ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ (จากใบรับรอง
แพทย์)

72
73
74
75

อ้างอิงจากเอกสาร ใบสมัครงานต�ำแหน่ง “อาจารย์ประจ�ำ” วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างอิงจากเอกสารใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างอิงจากเอกสาร ใบสมัครงานต�ำแหน่ง “อาจารย์ประจ�ำ” วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ้างอิงจากเอกสารใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ข้อมูลของอาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

ข้อพิ จารณา

ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ฐานการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐ
้ มัคร
Interest) ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผูส
ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา และกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ)
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate
Interest) ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว)
แต่หากเป็นเรื่องการตรวจสอบประวัติหรือการห้ามมี
ลักษณะต้องห้ามของอาจารย์ สามารถกระท�ำได้โดย
ไม่ต้องได้รับความยินยอม เนื่องจากเป็นการจ�ำเป็น
ในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว76 ทั้งนี้ หากเป็น
พนักงานหรือลูกจ้าง ยังคงต้องขอความยินยอมโดย
ชัดแจ้งอยู่

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว เหมือนข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากร
แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี77)



ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำลายนั้น ส�ำหรับ
มหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ว่า
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยรัฐได้ก�ำหนดกรอบเวลาท�ำลายไว้
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน78
การเก็บรวบรวม
แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับทั้งจากบุคลากรผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง
ได้รับจากแหล่งอื่นกล่าวคือนักศึกษา
และได้รับจากแหล่งอื่นในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้รับ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูป
แบบระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

76

77
78

เหมือนข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากร

กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นไปตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
กรณีมหาวิทยาลัยรัฐก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ประกอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป็นต้น
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 60

Data Protection Guideline for Educational Sector |

83

ข้อพิ จารณา
ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลของอาจารย์ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บ
อยู่ท่ฝ
ี า่ ยบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่
ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของ
มหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้ให้
บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud
Service Provider

เหมือนข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากร

เพื่ อการคัดเลือกบุคลากรเข้าท�ำงานในมหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็นการรับสมัคร การสัมภาษณ์ การตรวจ
ประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิง

เหมือนข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากร

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยใน
เครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว. (จัดท�ำ
ระเบียนสถิติ) เป็นต้น รวมถึงสถานที่ท�ำงานอื่นๆ ที่
บุคลากรนั้นเคยท�ำงานอยู่ หรือบุคคลอ้างอิงต่างๆ

เหมือนข้อมูลอาจารย์หรือบุคลากร

การใช้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผย
ข้อมูล

84
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กลุ่มกิจกรรมที่ 2 การจัดการด้านแรงงานกับอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ข้อพิ จารณา
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง79

ข้อมูลของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป : ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เลขบัตรประชาชน หมายเลข
หนังสือเดินทาง (พร้อมวันที่ออกและวันหมดอายุ) วันเกิด ความสามารถพิ เศษ เพศ สัญชาติ
ภาพถ่าย ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ email ข้อมูลการสมรส
ประวัติการศึกษา เช่น สถานศึกษา คุณวุฒิ ผลการศึกษา วันเดือนปีท่ส
ี �ำเร็จการศึกษา
ประวัติการท�ำงาน เช่น ต�ำแหน่ง องค์กรที่ท�ำงาน เงินเดือน
ประวัติการได้รับทุนการศึกษา ทักษะ
ต�ำแหน่งทางวิชาการ สาชา เลขที่ค�ำสั่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผลงานทางวิชาการ
ต�ำแหน่งปัจจุบัน วิทยฐานะ วันเดือนปีท่ท
ี �ำงาน รายได้ วิชาที่สอน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ไี ด้รับ
เลขที่และวันที่ค�ำสั่งแต่งตั้ง เลขที่และวันที่ค�ำสั่งพ้ นสภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับพั นธะเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

้ หนัก ส่วนสูง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ (จาก
 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว : เชื้อชาติ น�ำ
ใบรับรองแพทย์) ข้อมูลความพิ การ
ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญา (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน)
 ภารกิจของรัฐ (กรณีเป็นมหาวิทยาลัยรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึ กษา และกฎหมาย
จัดจ้างมหาวิทยาลัยต่างๆ)
 ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลของผูส
้ มัคร
 ความยินยอมโดยชัดแจ้ง (ส�ำหรับข้อมูลอ่อนไหว) แต่หากเป็นเรื่องการตรวจสอบประวัติหรือ
การห้ามมีลักษณะต้องห้ามของอาจารย์ สามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เนื่องจาก
เป็นการจ�ำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว80 ทั้งนี้ หากเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ยังคงต้องขอ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งอยู่

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ส�ำหรับภาคเอกชนไม่มีการก�ำหนดระยะเวลาไว้ตายตัว แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี81)



นอกจากนี้ ควรพิ จารณาตามสิทธิเรียกร้องและอายุความในการด�ำเนินคดีท่เี กี่ยวข้อง อาทิ อายุ
ความในการฟ้องร้องคดีแรงงาน เช่น 10 ปี เป็นต้น
ส�ำหรับระยะเวลาในการท�ำลายนั้น ส�ำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ก�ำหนดไว้โดยเฉพาะ แต่ว่า
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยรัฐได้ก�ำหนดกรอบเวลาท�ำลายไว้ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน82

79

80

81
82

ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนคณาจารย์ประจ�ำ ผูช
้ ว่ ยอาจารย์ เจ้าหน้าทีแ
่ ละนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2547 ข้อ 4, รายการข้อมูลรายบุคคลบุคลากร (UOC_STAFF) (ปีการศึกษา 2563) ของส�ำนักงานปลัด อว.ฃ
กรณีมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นไปตามมาตรา 46 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
กรณีมหาวิทยาลัยรัฐก็จะเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 11 ประกอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 เป็นต้น
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 57
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 60
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ข้อมูลของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
 จากเจ้าของโดยตรง
 จากแหล่งอื่น

ได้รับทั้งจากบุคลากรผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรง และได้รับจากแหล่งอื่นในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ

ข้อมูลที่เป็น hard copy และ soft copy แล้วแต่รูปแบบระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลทั้ง hard copy และ soft copy จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ฝ
ี า่ ยบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย
 Hard Copy จะจัดเก็บในตู้เก็บเอกสารในห้องที่ก�ำหนดไว้
 Soft Copy จะจัดเก็บอยู่ใน server ภายในของมหาวิทยาลัยเอง หรือจัดเก็บกับ server ของผู้
ให้บริการภายนอก หรือบางรายจัดเก็บผ่าน Cloud Service Provider

การใช้ข้อมูล
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล83

เพื่ อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะ
 การท�ำสัญญาจ้างงงาน
 การจัดท�ำทะเบียนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
84
 การแต่งตั้ง การถอดถอนอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 การด�ำเนินการเกี่ยวกับวีซ่าหรือการขอใบอนุญาตท�ำงาน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ต่างๆ
 การจัดการตามกฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม ภาษี และสวัสดิการตามกฎหมาย
 การจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 การประเมินผลงาน
 การจัดอบรม หรือทดสอบความรู้
 การจัดการด้านการใช้สท
ิ ธิตา่ งๆ ของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย อาทิ การลาหยุดต่างๆ
 การลงโทษทางวินัย
 การจัดการเกี่ยวกับเลิกจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล
บุคคลที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล

83
84

85

ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยให้แก่มหาวิทยาลัยในเครือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ส�ำนักงานปลัด อว. (จัดท�ำระเบียนสถิติ)85 เป็นต้น รวมถึงสถานที่
ท�ำงานอื่นๆ ที่บุคลากรนั้นเคยท�ำงานอยู่ หรือบุคคลอ้างอิงต่างๆ

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม https://www.spu.ac.th/page/privacynotice
มหาวิทยาลัยจะต้องจัดท�ำทะเบียนคณาจารย์ประจ�ำ ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดท�ำทะเบียนคณะจารย์ประจ�ำ
ผู้ช่วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2547
ตามแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ของส�ำนักงานปลัด อว. นั้น จะก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลรายบุคคลบุคลากรโดยส่งเป็นรายภาค
การศึกษา (ประมาณปีละ 2 ครั้ง) เพื่ อจัดท�ำรายงานสถิติด้านนักศึกษา บุคลากร (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการจัดส่งข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563)
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ส่วนที่

3

MICROSOFT TECHNOLOGY PDPA
FOR EDUCATION REFERENCE PAPER

สถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ย่อมต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา และบุคลากร ในกระบวนการต่างๆ ตัง
้ แต่การรับสมัคร การจัดการบุคลากร การจัดการเรียนการสอน
การสอบ การประเมินผล การศึกษาต่อ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ และการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ หน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย
่ วข้อง
ส�ำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การด�ำเนินการต่างๆ นัน
่ งไม่ได้ทจ
่ี ะต้องมีขอ
้ มูล
้ หลีกเลีย
ของผู้เยาว์และผู้เยาว์ท่ย
ี ังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้มีความจ�ำเป็นต้องถูกจัดการอย่าง
เหมาะสมภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีของ Microsoft จะช่วยให้สถาบัน
การศึกษาสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กบ
ั ข้อมูล (data
safeguard) และช่วยให้การจัดการการปฏิบัติต่อกฎหมายเป็นไปได้โดยง่าย
การเริ่มใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ส�ำหรับสถาบันการศึกษาเพื่ อปฏิบัติต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของ
ประเทศไทย จะใช้กรอบการท�ำงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน 4 กลุ่ม ดังนี้

3.1 DISCOVER - ตรวจสอบ, ค้นหา และจ�ำแนกข้อมูลส่วนบุคคลในแหล่งจัดเก็บต่างๆ
ของสถาบันการศึกษา

ในขัน
ั ต
ิ ามกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการส่วนค้นหาข้อมูล (Discover)
้ ตอนแรกของการปฏิบต
ท�ำให้สถาบันการศึกษาเข้าใจและเห็นภาพรวมของข้อมูลต่างๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้ตามกระบวนการต่างๆ ไม่ว่า
จะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์หรืออีเมล ระบบ Microsoft 365 มีเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยให้ขั้นตอนค้นหา
และจ�ำแนกข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย

MICROSOFT 365 - DATA CLASSIFICATION

Microsoft 365 มีเครือ
่ งมือจัดจ�ำแนกข้อมูล (Data Classification) ซึง
่ สามารถช่วยสถาบันการศึกษาค้นหา
ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบ Microsoft 365 ทั้งอีเมล, ไฟล์ในระบบ Exchange Online, Microsoft Teams,
SharePoint Online และ OneDrive for Business แล้วแบ่งประเภทของข้อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ข้อมูลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ อให้สถาบันการศึกษาท�ำความเข้าใจและเรียนรู้บริบท
ของข้อมูลก่อนที่สถาบันการศึกษาจะเริ่มท�ำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูล (Data Governance Policy)
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ในทางเทคนิคแล้ว การจัดจ�ำแนกข้อมูลในขั้นตอนนี้ใช้รูปแบบการค้นหาข้อมูลเอกลักษณ์ (sensitive info
types) โดย Microsoft ได้ให้รูปแบบเอกลักษณ์มาแล้วกว่าร้อยรูปแบบ ในบริบทของสถาบันการศึกษา อาจจะ
เลือกใช้การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งของสหภาพยุโรป (GDPR) และของ
ประเทศไทย (PDPA) สถาบันการศึกษายังสามารถจัดท�ำรูปแบบการค้นหาขึ้นใหม่ตามความต้องการ ส�ำหรับ
กระบวนการท�ำงานภายใน เช่น เอกสารใบสมัครเรียน ประวัตน
ิ ก
ั เรียน การค้นหาข้อมูลนีส
้ ามารถท�ำได้ดว
้ ยการ
ระบุค�ำสืบค้น (keyword) แบบเฉพาะเจาะจง ค่าหลักค�ำนวณนิพจน์ปกติ (regular expression) ฐานข้อมูล
ค�ำที่เกี่ยวข้อง (dictionary) และการค�ำนวณบริบทความใกล้ (proximity)
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นอกเหนือไปจากนี้ Microsoft 365 ยังมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารจ�ำแนกด้วย Trainable Classifiers ซึง
่ ใช้กระบวนการ
เรียนรูด
้ ว้ ย AI มาช่วยสถาบันการศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะชุดของข้อมูล โดยสถาบันการศึกษาสามารถ
จัดชุดของข้อมูลจ�ำนวนหนึ่งเริ่มต้นที่ 50-500 ชุดข้อมูล แล้วให้ระบบ Machine Learning เรียนรู้รูปแบบของ
เอกสาร ตรวจสอบผลลัพธ์เพื่ อสอนโมเดลของข้อมูลให้เก่งขึ้น จากนั้นระบบจะจัดการค้นหาและแยกประเภท
ให้โดยอัตโนมัติ

กระบวนการจัดจ�ำแนกนีย
้ ง
ั เอือ
้ อ�ำนวยความสะดวกให้สถาบันการศึกษาเริม
่ ต้นค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยง่าย
นอกเหนือไปจากการเตรียมตัวเพื่อปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ขัน
้ ตอน Data Classification
นี้ยังสามารถน�ำมาปรับใช้กับการค้นหาข้อมูลส�ำคัญทางการด�ำเนินงานได้ด้วย เช่น ข้อมูลทางการเงิน หรือ
ข้อมูลการด�ำเนินงานภายในต่างๆ

MICROSOFT 365 - MICROSOFT CLOUD APP SECURITY

สถาบันการศึกษาสามารถใช้ Microsoft Cloud App Security (MCAS) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเพื่ อการ
ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล โดยเชื่อมต่อผ่าน App Connector ไปยังระบบคลาวด์ SaaS ต่างๆ หรือใช้คุณสมบัติ
Investigate เพื่อค้นหาเอกสารทีม
่ ข
ี อ
้ มูลส่วนบุคคล การท�ำงานของ Microsoft Cloud App Security (MCAS)
ยังเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ และในขั้นตอนต่อไปสถาบันการศึกษาสามารถใช้ เพื่ อจัดประเภทของข้อมูล
เพิ่ มกลไกการป้องกัน และตรวจสอบกิจกรรมการเข้าถึงต่างๆ
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ในขั้นตอนนี้ Microsoft Cloud App Security (MCAS) สถาบันการศึกษาสามารถเริ่มต้นด้วยตัวตรวจสอบ
เนื้อหา (Content Inspection) ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารต่างๆ โดยใช้รูปแบบการค้นหาที่มีมาให้อยู่แล้ว หรือ
ใช้ Microsoft Data Classification Service และใช้รูปแบบการค้นหาข้อมูลเอกลักษณ์ (sensitive info types)
ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ท้ังที่มีอยู่ใน Microsoft Cloud App Security หรือเลือกใช้จากรูปแบบการค้นหาใหม่
ตามความต้องการ (custom sensitive info types)
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AZURE – AZURE PURVIEW

ส�ำหรับระบบคลาวด์ Microsoft Azure ก็มีเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยท�ำให้สถาบันการศึ กษาที่ใช้บริการ
Microsoft Azure สามารถวางแผน เตรียมความพร้อม และด�ำเนินการเพื่อท�ำให้สถาบันการศึกษามัน
่ ง
่ ใจในเรือ
ของความปลอดภัย และรองรับต่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้เช่นกัน
Azure Purview เป็นเทคโนโลยีส�ำหรับการอภิบาลข้อมูลแบบองค์รวม (Unified Data Governance
Solution) โดยท�ำหน้าทีจ
่ ด
ั การข้อมูลต่างๆ ครอบคลุมกระบวนการประมวลผลข้อมูลทัง
้ หมด ไม่วา่ ข้อมูลดังกล่าว
จะอยู่ในระบบ On-Premise, Microsoft Azure, Multi-Cloud, SaaS และระบบอื่นๆ เมื่อเราได้สร้างชุด
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (Data Catalog) สถาบันการศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางตัวค้นหาในรูปแบบเว็บ
(Web-Based Search Engine) ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ข้อมูลที่อยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งหมด
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จากรูปแบบการค้นหาข้อมูลนี้ สถาบันการศึกษาสามารถใช้ Azure Purview เพื่ อท�ำความเข้าใจและค้นหา
ข้อมูลส่วนบุคคล ด�ำเนินการจ�ำแนกประเภท และท�ำแผนภูมิความเชื่อมโยงของข้อมูล ท�ำให้สถาบันการศึกษา
ได้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่สถาบันการศึกษาใช้งานอยู่มีรายละเอียดเป็นอย่างไร

เริ่มต้นโดยการตั้งค่าให้ Azure Purview ท�ำการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล (Sources) ที่สถาบันการศึกษา
ใช้งาน หลังจากที่ก�ำหนด Sources ของข้อมูลที่สถาบันการศึกษาใช้งานกับ Azure Purview แล้ว ระบบจะ
ช่วยเชื่อมโยงข้อมูล (Mapping) และท�ำความเข้าใจข้อมูลตามการจ�ำแนก (Classification) ซึ่งสามารถใช้รูป
แบบเดียวกันกับ Microsoft 365 เพื่ อความรวดเร็วต่อการน�ำไปประยุกต์ใช้งาน และเพื่ อความสอดคล้องกัน
ทั้งระบบ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ท่ใี ด
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3.2 MANAGE บริหารและจัดการการใช้งานและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อสถาบันการศึกษาได้เริ่มการก�ำหนดแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล (Records of Processing Activities) ทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในสถาบันการศึกษา รวมถึงด�ำเนินการระบุแหล่งทีจ
่ ะ
ได้มาซึง
่ ข้อมูลส่วนบุคคลทัง
้ หลาย สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องบริหารและจัดการการใช้งาน เพื่อให้ตอบสนอง
กับสิทธิต
์ ่างๆ ตามพื้ นฐานของหลักความเป็นส่วนตัว ให้ได้ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล

MICROSOFT 365 - INFORMATION SHARING POLICY

Microsoft 365 มาพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีสามารถให้สถาบันการศึกษาออกแบบนโยบายการจัดการข้อมูล
ได้ตามความต้องการเพื่อลดความเสีย
่ งของข้อมูลส่วนบุคคลทีอ
่ าจถูกส่งออกไปยังภายนอก รัว
่ ไหล โดยตัง
้ ใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม ส�ำหรับไฟล์ และเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนดนโยบายการแชร์ข้อมูลบน OneDrive for Business และ SharePoint
Online ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน โดยตั้งค่าก�ำหนดว่าผู้ใช้งานนั้นๆ ใน Microsoft Teams หรือ SharePoint
สามารถให้สท
ิ ธิแ
์ ชร์ออกไปยังบุคคลภายนอกได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การก�ำหนดให้ไฟล์เอกสารบน SharePoint
ของแผนกระเบียนนักศึกษา ไม่สามารถแชร์ออกไปแบบ Public (แชร์ไปยังสาธารณะโดยไม่ระบุตัวตน) สถาบัน
การศึกษาควรก�ำหนดนโยบายทีเ่ ข้มงวดตามสมควรแก่ระดับความเสีย
่ งให้สอดคล้องกับกลุม
่ ผูใ้ ช้งานและก�ำหนด
นโยบายใน SharePoint ทีมไซต์ท่ต
ี ้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความ
อ่อนไหว
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MICROSOFT 365 - SENSITIVITY LABELS

การเริ่มต้นบริหารจัดการการใช้และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่จะช่วยให้สถาบัน
การศึกษาก�ำหนดประเภทของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลทีส
่ ามารถแสดงต่อสาธารณะ ข้อมูลทีใ่ ช้สำ� หรับภายในสถาบัน
การศึกษาเท่านัน
่ อ
้ งปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ กฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงต้องมีกลไกลการป้องกัน
้ หรือข้อมูลทีต
ด้วยการเข้ารหัส (encryption) และการก�ำหนดสิทธิก
่ งและให้เจ้าของ
์ ารเข้าถึง (permission) เพื่อลดความเสีย
ข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลหรือถูกเปิดเผย (data breach)
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Sensitivity labels คือคุณสมบัติใน Microsoft Information Protection (MIP) ที่เอื้อให้สถาบันการศึกษา
สามารถระบุประเภทของข้อมูลต่างๆ ว่าจัดอยูใ่ นประเภทหรือลักษณะงานแบบใด การระบุประเภทนี้ยง
ั สามารถ
ใส่กลไกลการป้องกัน และการก�ำหนดสิทธิ์ลงไปได้ด้วย ท�ำให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนสามารถระบุประเภท
ได้โดยง่ายจากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สมาร์ทโฟน หรือแอปพลิเคชัน Microsoft
365 Desktop ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง ก็สามารถจัดประเภทและใส่กลไกป้องกันได้โดยง่าย

สถาบันการศึกษาสามารถเริ่มต้นการบริหารและจัดการข้อมูลด้วย Sensitivity Labels โดยสร้างนโยบาย
ที่พนักงานสามารถระบุประเภทของข้อมูลได้ เช่น Public, PII หรือ Confidential จากนั้นพิ จารณาใส่กลไก
การก�ำหนดสิทธิท
่ าธารณะหรือหลุดไปยัง
์ ่เี หมาะสมและเข้ารหัสเอกสาร เพื่ อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหลุดไปสูส
กลุ่มบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ การก�ำหนดสิทธิน
ี ะท�ำให้เกิดการควบคุมสิทธิบ
์ ้จ
์ นข้อมูลนั้นๆ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่
มีข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่สามารถส่งต่อไปยังผู้อ่น
ื ได้
การก�ำหนด Sensitivity Label นี้ สามารถใช้นโยบาย Data Classification (ถ้ามี) เป็นข้อมูลพื้ นฐานการ
ก�ำหนดนโยบายได้เช่นกัน สถาบันการศึกษาควรค�ำนึงถึงความครอบคลุมทัง
้ ครองข้อมูลส่วน
้ ในแง่ของการคุม
บุคคลและการด�ำเนินงานในกระบวนการงานต่างๆ ไปพร้อมกัน โดยทั่วไปแล้วสถาบันการศึกษาอาจก�ำหนด
Sensitivity Label ได้ตามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
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LABEL

EXPLANATION

PUBLIC

General data that is specifically prepared and approved for
public consumption. Examples include curriculum, course
information.

INTERNAL

Business data that is not intended for public consumption.
Examples include student profile, student report, applications,
and most internal communication.

CONFIDENTIAL

Sensitive business data that could cause damage to the business
if shared with unauthorized people. Examples include contracts,
financial report, forecast summaries, and sales account data.

PII

Information relating to an identified person in particular by
reference to an identifier such as a name, an identification
number, an email address.

HIGHLY CONFIDENTIAL

Very sensitive business data or special categories of personal
data that would cause damage to the business if it was shared
with unauthorized people. Examples include employee and
student health information, passwords, source code, and
pre-announced financial reports.

สถาบันการศึกษายังสามารถใช้คุณสมบัติการก�ำหนด Sensitivity Label โดยอัตโนมัติ ตามรูปแบบของ
ข้อมูลเอกลักษณ์ (sensitive info types) เช่น ก�ำหนดให้เอกสารหรืออีเมลนั้นเป็น PII โดยอัตโนมัติเมื่อพบ
รูปแบบเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชนของคนไทย หรือก�ำหนดให้เอกสารใบสมัครเรียนเป็นข้อมูล INTERNAL โดย
อัตโนมัติเมื่อพบเลขที่ใบสมัครและรหัสประจ�ำตัวนักศึกษา
หลังจากสถาบันการศึกษาได้ก�ำหนด Sensitivity Label เรียบร้อยแล้ว สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนด
นโยบายการน�ำไปใช้ตามนโยบายของสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจใช้นโยบายเดียวกันทุกคนหรือมีความแตกต่าง
กันตามลักษณะการรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามความเสี่ยงได้เช่นกัน
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MICROSOFT 365 - RETENTION LABELS

ข้อมูลที่มีอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นเพิ่ มขึ้นทุกวัน ทั้งอีเมล เอกสาร และข้อความแชต สถาบันการศึกษาจะ
ต้องสามารถจัดการข้อมูลเหล่านัน
่ วข้องกับกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทีต
่ อ
้ ง
้ ได้ โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ กีย
แจ้งถึงวัตถุประสงค์และกรอบเวลาของการรวบรวม ใช้ เปิดเผย ท�ำลาย อย่างชัดเจน
Retention Label คือคุณสมบัตท
ิ ท
่ี ำ� ให้สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนดมาตรการการจัดการข้อมูล เพื่อเก็บ
หรือ ท�ำลาย ตามกรอบเวลาหรือตามการร้องขอ โดยก�ำหนดนโยบายนีใ้ ห้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือ
มาตรฐาน ทีเ่ กีย
่ วข้อง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลใบสมัครเข้าเรียน เก็บไว้ 7 ปี ข้อมูลของพนักงานและบุคลากรเก็บไว้
10 ปี เป็นต้น นโยบาย Retention Label สามารถน�ำไปใช้ได้กับอีเมล (Exchange Online) ไฟล์ (SharePoint,
OneDrive, Microsoft 365 Groups) ข้อความใน Microsoft Teams และ Yammer
การจัดการข้อมูลด้วย Retention Label ยังมีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันข้อมูลถูกลบโดยตั้งใจหรือ
ไม่ตง
ั้ ใจก็ตามก่อนเวลาทีก
่ ำ� หนด และยังให้ความสะดวกกับเจ้าหน้าทีท
่ ส
่ี ามารถท�ำงานบนข้อมูลล่าสุดตลอดเวลา
รวมถึงการจัดการไฟล์เอกสารโดยผูด
้ แ
ู ลระบบ การสนับสนุนงานทางด้านกฎหมายและการตรวจสอบย้อนหลัง
การร้องขอและตอบสองกับสิทธิต
์ ่างๆ ตามพื้ นฐานของหลักความเป็นส่วนตัว
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MICROSOFT 365 - DATA LOSS PREVENTION (DLP)

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการศึกษาต้องป้องกันข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
ทั้งในเชิงของข้อมูลทางธุรกิจ (business sensitive information) และข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ไม่ให้ถูกเปิดเผย
ออกไปทัง
่ ค
ี วามอ่อนไหวในแง่ของธุรกิจนีอ
้ าจหมายถึงข้อมูลการผลิต ข้อมูลการเงิน
้ ตัง
้ ใจและไม่ตง
้ั ใจ ข้อมูลทีม
หรือข้อมูลทีอ
่ าจน�ำไปสูก
่ ารระบุตวั ตน (personally identifiable information-PII) ต่างๆ รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว
ในเชิงของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (special categories of personal data) เช่น หมายเลข
บัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิตการ์ด ข้อมูลสุขภาพ
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เทคโนโลยีการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (data loss prevention-DLP) ใน Microsoft 365 ช่วยให้สถาบันการ
ศึกษาระบุ ตรวจสอบ และเพิ่มกลไกการป้องกันอย่างอัตโนมัตก
ิ บ
ั ข้อมูลทีอ
่ ยูใ่ นระบบทัง
้ อีเมล ไฟล์ และข้อความ
ในบริการต่างๆ ทั้ง Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business และ Microsoft Teams

DLP สามารถใช้เป็นกลไกป้องกันการแชร์ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางธุรกิจและข้อมูลอ่อนไหวในเชิงของ
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ต้ังใจ โดยเลือกการระงับการเข้าถึงอย่างอัตโนมัติเมื่อข้อมูลนั้น
ถูกแชร์ออกไปนอกสถาบันการศึกษาผ่าน SharePoint Online หรือ OneDrive for Business หรือเมื่อถูกส่ง
ผ่านอีเมลไปยังภายนอกจาก Outlook
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นอกเหนื อ ไปจากกลไกป้ อ งกั น ต่ า งๆ สถาบั น การศึ ก ษายั ง สามารถช่ ว ยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบต่อการป้องกันข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการก�ำหนดค�ำชี้แจ้ง
นโยบาย โดยสามารถก�ำหนดได้ในรูปแบบ Poliy Tip หรือข้อความตอบกลับแจ้งนโยบาย และส�ำหรับหน่วยงาน
ตรวจสอบ Microsoft 365 มีรายงานและการแจ้งเตือนเมือ
่ นโยบาย DLP ท�ำงาน ซึง
่ จะช่วยให้สถาบันการศึกษา
สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Microsoft DLP สามารถท�ำงานร่วมกับ Windows 10 หรือใหม่กว่า เพื่ อเพิ่ มมาตรการการป้องกันที่เครื่อง
คอมพิ วเตอร์ของเจ้าหน้าที่ เพิ่ มการป้องกันข้อมูลโดยไม่จ�ำกัดสถานที่ หรือตั้งค่าให้ท�ำงานร่วมกับ Microsoft
Cloud App Security เพื่ อขยายนโยบายการป้องกันนี้ไปยังบริการของผู้ให้บริการคลาวด์อ่น
ื
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MICROSOFT 365 - MICROSOFT ENDPOINT MANAGER

สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีเทคโนโลยีส�ำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเข้ามาใช้งานระบบ และต้องสามารถ
จัดการ ระงับ หรือตรวจสอบความเสี่ยงของอุปกรณ์น้น
ั โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่อนุญาตหรือ
ใช้อุปกรณ์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ส่วนตัวมาใช้ในการท�ำงานได้ (Bring your own device-BYOD)

สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางด้านข้อมูลต่างๆ ลงไปบนอุปกรณ์ เช่น ตัง
้ เวลา
ล็อกหน้าจอเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน การก�ำหนดอัปเดต Windows 10 หรือใหม่กว่า ให้สอดคล้องต่อนโยบายความ
่ี ถาบัน
ปลอดภัย การก�ำหนดค่าทางความปลอดภัยต่างๆ การป้องกันข้อมูลของสถาบันการศึกษาทัง
้ อุปกรณ์ทส
การศึกษาเป็นเจ้าของและอุปกรณ์ทเ่ี จ้าหน้าทีน
่ ำ� มาใช้เอง สถาบันการศึกษาจะต้องมีกลไกป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
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รั่วไหลออกไปทางอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ส่งต่อ รวมถึงกรณีท่พ
ี นักงานท�ำอุปกรณ์หาย
หรือถูกขโมย Microsoft Endpoint Manager สามารถจัดการอุปกรณ์ Windows 10, Windows 11, Mac,
iOS, Android ได้ง่ายๆ จากแผงคอนโซลเดียว

Endpoint Manager ยังเอื้อให้สถาบันการศึกษาเตรียมความพร้อม จัดการ และรายงานการเข้ารหัส การ
ป้องกันไวรัส ไฟร์วอลล์ และเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่ อป้องกันข้อมูล ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของอุปกรณ์และแอป ซึง
่ สามารถเลือกใช้งานได้ทง
้ั รูปแบบ Mobile Application Management
(MAM) หรือจัดการในระดับอุปกรณ์ Mobile Device Management (MDM)
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MICROSOFT 365 - AZURE ACTIVE DIRECTORY

การระบุตวั ตน จัดกลุม
่ และบริหารจัดการบัญชีผใู้ ช้งาน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของระบบไอทีตอ
่ การปฏิบต
ั ิ
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือรวมศูนย์เพื่ อบริหารจัดการ
การใช้งานและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยี Microsoft Azure Active Directory ช่วยให้สถาบันการศึกษา
สามารถบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นบน on-premise และบนคลาวด์ได้อย่างเป็นระบบ

สถาบันการศึกษาสามารถใช้ Azure Active Directory ส�ำหรับกระบวนการการจัดการบัญชีผใู้ ช้งาน ตัง
้ แต่
การสร้าง เปิดใช้งาน แก้ไข ระงับการใช้งาน และลบ ตามนโยบายของสถาบันการศึกษา รวมไปถึงการจัดกลุ่ม
บัญชีผู้ใช้งานออกเป็นกลุ่ม เพื่ อความสะดวกในการบริหารสิทธิ์ หรือการตั้งค่าระบบที่เกี่ยวข้อง
นอกเหนือไปจากการเข้าสูร
่ ะบบ Windows 10 หรือใหม่กว่า และเข้าสูร
่ ะบบ Microsoft 365 ด้วยการใช้บญ
ั ชี
ผู้ใช้งานเดียวกัน (Single Sign-on) สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องพิ จารณาการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
อย่างเป็นศูนย์กลาง โดยเชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบไปยังแอปพลิเคชันคลาวด์อ่ืนๆ เช่น SAP, Moodle เพื่ อให้
การจัดการการเข้าสู่ระบบมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
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AZURE - AZURE ACTIVE DIRECTORY APPLICATION CATALOG

Microsoft Azure มีคุณสมบัติ Application Catalog ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่าง Azure Active
Directory (Azure AD) กับแอปพลิเคชันต่างๆ ท�ำให้สถาบันการศึ กษาสามารถจัดการการเข้าถึงแอปและ
ดูแลการใช้งานแอปต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ใน Microsoft Azure หรือใน On-Premise Data Center จากผู้ใช้งาน
ในสถาบันการศึกษา

เริ่มต้นได้โดยโดยใน Azure Active Directory (Azure AD) และไปที่ตัวเลือก Enterprise Applications
สถาบันการศึ กษาสามารถเลือกแอปที่สถาบันการศึ กษาใช้งานและต้องการผนวกเข้ากับ Azure AD ทาง
Microsoft Azure ได้เตรียมแอปต่างๆ ชั้นน�ำไว้มากมาย และรวมถึงตัวเลือกการเชื่อมต่อไปยังแอปที่สถาบัน
การศึกษาพั ฒนาเอง และแอปที่อยู่บนระบบ on-premise

การตั้งค่านี้สามารถท�ำได้โดยง่าย มีค�ำแนะน�ำเป็นขั้นตอนให้ท�ำตามได้ เมื่อเลือกแอปและด�ำเนินการตั้งค่า
ระบบทัง
้ สองฝั่งเสร็จเรียบร้อย สถาบันการศึกษาสามารถเสริมความปลอดภัย เช่น เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ
แบบมี เ งื่ อ นไข (conditional access) ก่ อ นเข้ า ระบบ ส� ำ หรั บ ระบบและผู้ ใ ช้ ง านที่ มี ต้ อ งประมวลผลข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ก�ำหนดนโยบายการเข้าถึงให้ผู้ใช้งาน (User Account) หรือ กลุ่มผู้ใช้งาน (Group) ตามบทบาท
หน้าที่ในสถาบันการศึกษา

Data Protection Guideline for Educational Sector |

105

สถาบันการศึ กษายังสามารถตรวจสอบย้อนหลังดูประวัติการเข้าใช้ระบบ ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการศึ กษา
จัดการกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายมากขึ้น
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Azure - Active Directory Role-Based Access Control (RBAC) & Dynamic Groups

Microsoft Azure Active Directory สามารถให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาจั ด ท� ำ นโยบายการก� ำ หนดสิ ท ธิ์
(Permissions) การเข้าถึงข้อมูลตลอดจนแอปต่างๆ ใน Microsoft Azure เช่น Azure Virtual Machine,
Azure Storage, Azure App Service, Azure SQL และอื่นๆ ที่สถาบันการศึกษาได้ติดตั้งและใช้งาน รวม
คุณสมบัตจ
ิ ด
ั การการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control) หรือเรียกสัน
้ ๆ ว่า RBAC การควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลนี้ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญของนโยบายความปลอดภัย และการจัดการสิทธิ์ลักษณะนี้มี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่ อจัดการการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา

Azure Active Directory (Azure AD) ได้เตรียมรูปแบบของการก�ำหนดสิทธิ์ (Built-In RBAC Roles) ต่างๆ
เอาไว้ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่ อให้ท�ำการก�ำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลและแอปต่างๆ ของ Microsoft
Azure ท�ำได้ง่าย ประยุกต์ใช้งานได้ทันที
สถาบันการศึ กษาควรท�ำความเข้าใจสิทธิ์การเข้าถึงระบบหรือแอปต่างๆ โดยเฉพาะระบบหรือผู้ใช้งานที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยสถาบันการศึกษาควรเลือก RBAC Roles ที่เหมาะสมจากนั้น Assign
ให้กับผู้ใช้งาน (User Account) หรือ กลุ่มผู้ใช้งาน (Group) ตามความจ�ำเป็น โดยใช้หลักให้สิทธิ์น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ (Least Privilege)

AZURE - AZURE ACTIVE DIRECTORY PRIVILEGED IDENTITY MANAGEMENT

จากหลักปฏิบัติความปลอดภัยที่จ�ำเป็นต้องให้สิทธิ์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (Least Privilege) สถาบัน
การศึกษาควรใช้ระบบจัดการผูใ้ ช้งานทีม
่ ส
ี ท
ิ ธิส
ู (Privileged Account) โดยสิทธิน
้ี าจประเมินจากสิทธิผ
ู้ แ
ู ล
์ ง
์ อ
์ ด
ระบบ สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเป็นจ�ำนวนมาก Azure
Privileged Identity Management (PIM) เป็นเทคโนโลยีท่เี ข้ามาช่วยจัดการและควบคุมสิทธิ์ (Permissions)
ให้กับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูง (Privileged Users) ในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลหรือแอปต่างๆ
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Azure Privileged Identity Management (PIM) สามารถก�ำหนดระยะเวลา และขั้นตอนขออนุมัติ เพื่ อ
รับสิทธิ์นั้น เป็นครั้งไป ระบบ PIM นี้ยังท�ำงานร่วมกัน Azure Multi-Factor Authentication (MFA) เพื่ อ
ท�ำให้เกิดความปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูล แอป หรือ Azure Services
ต่างๆ
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3.3 PROTECT สร้างความปลอดภัยเพื่ อป้องกัน ตรวจสอบ และตอบสนองต่อการเข้า
ถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

สถาบันการศึ กษาจ�ำเป็นต้องมีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ความผิดพลาดจากปัจจัยมนุษย์ และเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือความ
ควบคุม การด�ำเนินกิจกรรมต้องอยู่บนหลักความเป็นส่วนตัวโดยส�ำคัญ (privacy by design) โดยสถาบัน
การศึกษาสามารถประเมินความเหมาะสมของมาตรการทางด้านเทคนิคและมาตรการทางด้านการจัดการสถาบัน
การศึกษาตามความระดับความเสีย
่ งและจ�ำนวนของข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาการจัดการนโยบายทีเ่ หมาะสม
กับหลักหรือมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ และต้องสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน

MICROSOFT 365 - MULTI-FACTOR AUTHENTICATION (MFA)

ทุกวันนี้การใช้รหัสผ่านเพี ยงล�ำพั งอาจไม่เพี ยงพอต่อภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ได้ องค์กรต่างๆ
รวมถึงสถาบันการศึกษาหลายแห่งพบปัญหาเจ้าหน้าทีต
่ ัง
้ รหัสผ่านง่ายไป เขียนรหัสผ่านไว้ในกระดาษ ตัง
้ รหัส
ซ�ำ้ กับแอปหรือเว็บอื่นๆ รหัสผ่านถูกเดา ถูกหลอกด้วยกลไกฟิชชิง (phishing) และมัลแวร์
สถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วด้วยการเริม
่ ใช้งาน Multi-factor Authentication
(MFA) หรือการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย เจ้าหน้าทีจ
่ ำ� เป็นต้องมีอป
ุ กรณ์อน
่ื เพื่อยืนยันตัวตนถึงจะเข้าสูร
่ ะบบได้
โดยสามารถใช้ได้ผ่านแอป Authenticator เพี ยงการกด Approve/Deny ใช้การยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์
หรือใช้รหัสตัวเลขชั่วคราว (Token)

การใช้ ง าน Multi-factor Authentication (MFA) เป็ น ขั้ น ตอนส� ำ คั ญ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคลจากแฮ็กเกอร์ สามารถลดการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะกับผูบ
้ ริหาร เจ้าหน้าทีท
่ เ่ี กีย
่ วข้อง
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กับข้อมูล Sensitive Data พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และผู้ดูแลที่มีสิทธิส
์ ูง (Admin หรือ Privileged
Account) มาตรการนี้ยังเป็นมาตรการที่เริ่มต้นได้โดยง่ายและได้ผลลัพธ์ท่ด
ี ี ลดความเสี่ยงได้มากกว่า 90%

MICROSOFT 365 - CONDITIONAL ACCESS

คุณสมบัตก
ิ ารก�ำหนดเงือ
่ นไขส�ำหรับการเข้าถึงระบบ (Conditional access) เป็นคุณสมบัตด
ิ า้ นการจัดการ
ผู้ใช้งานตามแนวคิด Zero-trust ซึ่งมีอยู่ใน Azure Active Directory โดยใช้การประเมินความเสี่ยงจากข้อมูล
ที่ได้รับมา (signal) ประกอบกับเงื่อนไข (decision) และการบังคับใช้ (enforcement)

สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยโดยระบุเงื่อนไขการเข้าถึงระบบในแบบต่างๆ เพื่ อ
ลดความเสี่ยงและเพิ่ มความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ เงื่อนไขที่สถาบันการศึกษาควรพิ จารณามีดังต่อไปนี้
1. ปฏิเสธการร้องขอเข้าสูร่ ะบบทีน
่ า่ สงสัยหรือมีความเสีย
่ งสูง โดยความเสีย
่ งดังกล่าวประเมินจากลักษณะ
การเข้าสู่ระบบว่าเป็นภัยหรือไม่ สอดคล้องกับช่องโหว่ความปลอดภัยที่มีอยู่ในเวลาขณะนั้นหรือไม่
2. ปฏิเสธการร้องขอเข้าสู่ระบบที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย เช่น การเข้าสู่ระบบจากประเทศที่อยู่ห่างไกลกัน
โดยที่การเดินทางที่ไม่สามารถเป็นไปได้
3. ปฏิเสธการร้องขอเข้าสู่ระบบจากเครือข่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา เช่น การเข้าสู่ระบบจาก
ต่างประเทศ การเข้าสู่ระบบจากภายนอกสถาบันการศึกษา
4. ปฏิเสธการร้องขอเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ท่ีไม่รู้จัก สถาบันการศึกษาสามารถก�ำหนดให้การเข้าสู่ระบบ
จะต้องมาจากอุปกรณ์ท่ถ
ี ูกจัดการด้วยสถาบันการศึกษาเท่านั้น
นอกเหนือจากการก�ำหนดเงื่อนไขปฏิเสธหรืออนุญาตแล้ว สถาบันการศึ กษาอาจขยายแผนงานทางด้าน
Zero-trust เพิ่มการครอบคลุมไปยังการตรวจสอบข้อมูลรัว
่ ไหลและการป้องกันข้อมูล การป้องกันภัยทางด้าน
ไซเบอร์ การจัดระเบียบการเข้าถึงแอปพลิเคชัน การจัดระเบียบการเข้าถึงเครือข่าย
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MICROSOFT 365 - MICROSOFT DEFENDER FOR OFFICE 365

การหลอกลวงทางอีเมล (Phishing Email) เป็นภัยทางไซเบอร์อน
ั ดับหนึง
่ ทีท
่ ก
ุ องค์กรรวมถึงสถาบันการศึกษา
ยังถูกโดนโจมตีอยู่เป็นระยะๆ สถาบันการศึ กษาต้องเพิ่ มกลไกส�ำหรับต่อสู่กับอีเมลที่หลอกลวงที่มุ่งหวังจะ
เอาข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส�ำหรับเข้าระบบ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ละเมิดต่อกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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Microsoft Defender for Office 365 เป็นเทคโนโลยีท่จ
ี ะช่วยป้องกัน Office 365 ทั้งหมดจากภัยคุกคาม
ขั้นสูงและอีเมลฟิชชิ่ง เพิ่ มกลไกป้องกันอีเมล phishing จากลิงก์ท่ีส่งมาในอีเมลด้วยระบบตรวจสอบลิงก์
(Safe Link) โดยท�ำงานตลอดเวลาไม่ว่าพนักงานจะเปิดอีเมลจากอุปกรณ์ใด เปิดจากภายในโรงเรียนหรือเมื่อ
อยู่ข้างนอก การป้องกันนี้รวมถึงลิงก์ท่อ
ี ยู่ในไฟล์เอกสาร Word, Excel และ PowerPoint ด้วย

นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีทป
่ี อ
้ งกันการโจมตีจากภายนอกแล้ว ปัจจัยมนุษย์ยง
ั คงเป็นความเสีย
่ งอันดับหนึง
่
ทางด้านความปลอดภัย Microsoft Defender for Office 365 ยังสามารถใช้เป็นเครือ
่ งมือเพิ่มกลไกสร้างความรู้
ให้กบ
ั เจ้าหน้าที่และบุคลากร (security awareness) ประกอบกับโปรแกรมการฝึกอบรม (training) การสื่อสาร
ภายใน (internal communication) และการทดสอบการโจมตี (attack simulator) เพื่ อสร้างความตระหนักรู้
อยู่เป็นระยะๆ

MICROSOFT 365 - MICROSOFT DEFENDER FOR ENDPOINT

Microsoft Defender for Endpoint คือโซลูชน
ั รักษาความปลอดภัยอันสมบูรณ์แบบ ทีช
่ ว่ ยให้สถาบันการศึกษา
สามารถป้องกันมัลแวร์ สคริปต์อน
ั ตราย และภัยทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ สถาบันการศึกษาสามารถเริม
่ ใช้งาน
โดยทีไ่ ม่ตอ
้ งด�ำเนินการติดตัง
่ ง (Agentless) ซึง
่ ช่วยลดระยะเวลาการติดตัง
้ อะไรเพิ่มในเครือ
้ และจัดการได้เป็น
อย่างดี ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Windows 10, Windows 11, Windows Server, Mac OS และ Linux

112

| Data Protection Guideline for Educational Sector

กลไกการป้องกันของ Microsoft Defender for Endpoint ควบคุมการท�ำงานผ่านเว็บคอนโซล ท�ำให้ผด
ู้ แ
ู ล
ระบบตรวจสอบความปลอดภัยได้จากที่ใดก็ได้ รวมทั้งกลไกป้องกันยังสามารถท�ำงานได้ทุกที่ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะ
อยู่ในโรงเรียน ท�ำงานจากข้างนอก หรือท�ำงานจากที่บ้าน

การป้องกันภัยทางไซเบอร์นม
้ี ค
ี ณ
ุ สมบัตอ
ิ น
ั โดดเด่นและครบถ้วนทัง
้ Endpoint Protection Platform (EPP),
Endpoint Detection and Response (EDR) ทีมความปลอดภัยของสถาบันการศึกษาสามารถท�ำงานได้งา่ ยขึน
้
ด้วยรายงานแสดงเครือ
่ งทีม
่ ป
ี ญ
ั หา การจัดการแยกเครือ
่ งออกจากระบบชัว
่ คราว (isolate) การค้นหารายการ
ซอฟต์แวร์ท่ีติดตั้งในเครื่อง ตรวจหาและโต้ตอบการโจมตีขั้นสูงด้วยการตรวจสอบพฤติกรรม ตรวจหาการ
โจมตีและช่องโหว่แบบ Zero-day โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง
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การค้นหาช่องโหว่และการก�ำหนดค่าที่ไม่ถูกต้องโดยใช้ Threat and Vulnerability Management (TVM)
เป็นนโยบายส่วนส�ำคัญเพื่ อประเมินความเสี่ยงส�ำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการศึกษา
ต้องสามารถจัดการภัยคุกคามและช่องโหว่ทางความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่อัปเดต ช่องโหว่
CVE และการก� ำ หนดค่ า ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง พร้ อ มหลั ก ปฏิ บั ติ ค� ำ แนะน� ำ ในการจั ด การปั ญ หา หรื อ วิ ธี ย กระดั บ
ความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

MICROSOFT 365 - MICROSOFT DEFENDER FOR IDENTITY

การเข้าสู่ระบบเป็นขั้นตอนส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องมีมาตรการทางด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม หากผู้
ไม่ประสงค์ดส
ี ามารถเข้าสูร
่ ะบบได้แล้ว ก็อาจจะด�ำเนินการน�ำข้อมูลออก ติดตัง
้ มัลแวร์ หรือสร้างความเสียหาย
ในระบบได้ Microsoft Defender for Identity ท�ำให้สถาบันการศึกษาสามารถทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
ผิดปกติ ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการโจมตีท่เี ป็นอันตราย โดยการวิเคราะห์จาก
พฤติกรรมการเข้าระบบและประเมินความเสี่ยงของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ เพื่ อการจัดการและรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลประจ�ำตัวแบบไฮบริด ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงส�ำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรและพนักงาน

เทคโนโลยีน้ียังช่วยให้ฝ่ายปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสามารถระบุช่องโหว่ของการก�ำหนดค่าและรับ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการแก้ไข การประเมินการจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลประจ�ำตัวจะรวม
กับ Secure Score โดยตรงเพื่ อให้มองเห็นได้ง่าย จัดล�ำดับความส�ำคัญผู้ใช้ท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดในสถาบัน
การศึ กษาของคุณโดยใช้คะแนนล�ำดับความส�ำคัญการตรวจสอบผู้ใช้ตามพฤติกรรมเสี่ยงที่สังเกตได้และ
จ�ำนวนเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ ก่อนหน้า ช่วยลดความเสีย
่ งของสถาบันการศึกษาและเพิ่มมาตรการความปลอดภัย
ส�ำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
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MICROSOFT 365 - MICROSOFT CLOUD APP SECURITY

นอกเหนือไปจากจากป้องกันภัยจากภายนอก การตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ การป้องกันมัลแวร์
และลดความเสี่ยง สถาบันการศึ กษาควรมีเทคโนโลยีหรือกลไกเพื่ อระงับข้อมูลไม่ให้ร่ว
ั ไหลออกไปภายนอก
โดยสามารถใช้ตัวกลางรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบคลาวด์ (CASB) ที่ให้รายงานในหลายรูปแบบ
ควบคุมการเดินทางของข้อมูล และการช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมทีซ
่ บ
ั ซ้อน Microsoft Cloud App Security คือ
เครือ
่ งมือส�ำหรับตรวจสอบและควบคุมการใช้งานคลาวด์แอปพลิเคชัน ซึง
่ บางครัง
้ ผูใ้ ช้งานอาจไปใช้บริการเอง
โดยไม่ได้เป็นระบบทีส
่ ถาบันการศึกษารับทราบหรืออนุมต
ั ใิ ห้ใช้ (Shadow IT) สถาบันการศึกษาสามารถระบุแอป
ในคลาวด์และบริการที่สามารถใช้งานได้ ประเมินระดับความเสี่ยงของแอปกว่า 16,000 รายการที่มีต่อปัจจัย
ความเสี่ยงกว่า 90 รายการ และเริม
่ จัดการเพื่ อให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยและมีการปฏิบัติตามข้อบังคับ

สถาบันการศึกษายังสามารถใช้ Microsoft Cloud App Security เพื่ อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูล
อ่อนไหวต่างๆ ได้จากทุกที่ในระบบคลาวด์ จัดประเภท และปกป้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ใช้นโยบาย
ตรวจสอบการน�ำข้อมูลออกจากระบบของสถาบันการศึกษา หรือน�ำส่งต่อไปยังระบบอืน
่ โดยไม่ได้ตัง
้ ใจ นโยบาย
ที่สถาบันการศึกษาควรน�ำไปปรับใช้เพื่ อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้
• ป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ท่ม
ี ีข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเครื่องที่ไม่ได้ถูกจัดการโดยสถาบันการศึกษา
• เฝ้าระวัง จัดการเพิ่ มความปลอดภัย ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และจ�ำแนกเอกสาร หากพบไฟล์ท่ม
ี ีข้อมูล
ส่วนบุคคล
• ระงับการเข้าสู่ระบบ หากพบว่ามีพฤติกรรมการใช้งานที่น่าสงสัย เช่น แชร์ไฟล์เป็นจ�ำนวนมาก ลบไฟล์
เป็นจ�ำนวนมาก
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เมือ
่ สถาบันการศึกษาได้ผนวกระบบ Microsoft Defender เข้ากับ Azure Active Directory และ Microsoft
Cloud App Security สถาบันการศึกษาจะได้มาตรการป้องกันภัยทางไซเบอร์ท่ีแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อ
ภัยในรูปแบบต่างๆ ลดโอกาสทีข
่ อ
้ มูลจะรัว่ ไหลออกไปจากสถาบันการศึกษาในกระบวนการโจมตี (attack vector)
โซลูชันของ Microsoft สามารถตอบสนองต่อขั้นต่างๆ ตั้งแต่ ความพยายามเจาะระบบ การติดตั้งมัลแวร์
พฤติกรรมการเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนลาดตระเวน การขโมยบัญชีระบบ และการแอบน�ำข้อมูลออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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AZURE - AZURE SECURITY CENTER

Azure Security Center เครือ
่ งมือส�ำคัญต่อการสร้างความปลอดภัย ท�ำหน้าทีเ่ ป็นโซลูชน
ั Cloud Security
Posture Management (CSPM) และ Cloud Workload Protection Platform (CWPP) Solutions โดย
Azure Security Center จะเข้ามาช่วยสถาบันการศึกษารวบรวม ตรวจสอบ และรายงาน ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำ
(Recommendations) แนวทางและวิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบต่างๆ ของสถาบันการศึกษา เช่น
Compute, Network, Storage, Identity, Application โดย Azure Security Center สามารถช่วยสร้าง
ความปลอดภัยได้ไม่ว่า workload นั้น จะอยู่ใน Microsoft Azure หรือใน On-Premise Data Center ก็ตาม
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ส�ำหรับการเริ่มใช้งาน Azure Security Center นั้นให้ไปที่ Azure Portal แล้วเริ่มต้นที่หัวข้อ Security
Center ได้ทันที การท�ำงานของ Azure Security Center จะท�ำงานร่วมกับ Azure Log Analytics เพื่ อใช้
เป็นพื้ นที่เก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้รวบรวมมา สถาบันการศึกษาควรวางแผนเรื่องการเก็บข้อมูล
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นศูนย์กลางไปพร้อมกัน

สถาบันการศึกษาสามารถใช้ Azure Security Center เป็นตัวจัดการความพร้อมทางด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์ได้ ด้วยการพิ จารณาตรวจสอบระบบ ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ ปิดความเสี่ยง และพิ จารณาการแจ้งเตือน
ทางความปลอดภัยต่างๆ
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เมื่อด�ำเนินการจัดการเตรียม workload ต่างๆ เข้าไปที่ Azure Security Center เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอน
ต่อมาคือ การสร้างกลไกการป้องกันด้วย Azure Defender ซึ่งเป็นโซลูชันความปลอดภัยแบบ Extended
detection and response (XDR) เพื่ อการป้องกันการโจมตี ไวรัส มัลแวร์ การเจาะระบบในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงการตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ (vulnerability) การตอบสนองต่อภัยทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นโดย AI
และกลไกการท�ำงานอัตโนมัติ
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AZURE - AZURE SENTINEL

ส�ำหรับสถาบันการศึกษาที่มีระบบจ�ำนวนมากและต้องการรวมศูนย์การควบคุมและเฝ้าระวังความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (SOC) เพื่ อหยุดยั้งภัยคุกคามก่อนที่จะก่อให้เกิดอันตราย Azure Sentinel คือระบบ SIEM ซึ่ง
สามารถน�ำข้อมูลและสัญญาณต่างๆ และผนวกรวมกับข้อมูลอัจฉริยะจากประสบการณ์ด้านความปลอดภัย
ของ Microsoft มาใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจจับภัยคุกคามและตอบสนองอย่างชาญฉลาดและเร็วขึ้นด้วย AI
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กระบวนการของ Azure Sentinel เริม
่ ต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลและสัญญาณต่างๆ สร้างกลไกตรวจสอบ
วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และตอบสนองอย่างอัตโนมัติและรวดเร็ว ในการเตรียมพร้อมเพื่ อปฏิบัติตาม
กฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการศึกษาควรออกแบบ Azure Sentinel ให้สอดคล้องกับแผนงาน
SOC และทีมงานตอบสนอง CIRT (Cyber Incident Response Team) ไปพร้อมกัน ในรูปแบบของแผนงาน
การแจ้งเตือนและการตอบสนองกับเหตุในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถก�ำหนดเป็น Playbooks (Workflow) ได้

AZURE - AZURE KEY VAULT AND ENCRYPTION

ข้อมูลรหัสและใบรับรองเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับความปลอดภัย Azure Key Vault เป็นโซลูชันหนึ่งใน
Microsoft Azure ทีใ่ ห้บริการ เก็บและป้องกันข้อมูลรหัส เช่น Keys, Secrets, Certificates และอืน
่ ๆ ช่วยควบคุม
การใช้งานข้อมูลรหัสและใบรับรองให้มค
ี วามปลอดภัย โดยข้อมูลส�ำคัญเหล่านีจ
้ ะถูกเก็บอย่างเป็นศูนย์กลาง และ
ถูกป้องกันด้วยโดย Software หรือ Hardware Security Modules (HSMs) ในมาตรฐาน FIP 140-2 Level 2

Data Protection Guideline for Educational Sector |

121

การจัดการ Azure Key Vault สามารถท�ำงานร่วมกับอีกหลายๆ บริการใน Microsoft Azure เช่น Azure
Virtual Machines, Azure Storages, Azure App Services เช่น การสร้างความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส
(Encryption) ให้กับ Disks ของ Azure Virtual Machines หรือการเข้ารหัส (Encryption) ข้อมูลที่เก็บอยูใน
Azure Storage เพื่ อป้องกันข้อมูลรั่วไหล การใช้ Azure Key Vault จะท�ำให้การป้องกันและควบคุมข้อมูลมี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้น ตัวอย่าง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลของ Azure Virtual Machines โดย
ใช้คุณสมบัติ Azure Disk Encryption หรือ ADE ซึ่งรองรับกับ Azure Virtual Machines ที่เป็น Windows
หรือ Linux ดังรูป

อีกตัวอย่างหนึ่งคือการป้องกันข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Azure Storage ซึ่งโดยปกติแล้วข้อมูลของสถาบันการ
ศึกษาที่น�ำมาเก็บไว้ใน Azure Storage ระบบ Microsoft Azure จะเข้ารหัสให้โดยอัตโนมัติโดยใช้ชุดกุญแจ
(Key) ของทาง Microsoft เองที่เรียกว่า Microsoft-managed keys ในกรณีพิเศษที่สถาบันการศึ กษา
ต้องการใช้ชุดกุญแจของสถาบันการศึกษา (โดยการสร้างผ่านทาง Azure Key Vault) มาเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บ
อยู่ใน Azure Storage ก็สามารถท�ำได้โดยใช้ Customer-managed keys ซึ่งสถาบันการศึกษาจะต้องเตรียม
ชุดกุญแจดังกล่าวมาใช้ในการเข้ารหัสแทนชุดกุญแจของทาง Microsoft
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3.4 REPORT ด�ำเนินการตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล การละเมิด และการจัดเก็บตาม
นโยบาย

การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ต้องค�ำนึงถึงการธ�ำรงสิทธิ์ต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล
(Data Subject) เครือ
่ งมือต่างๆ ใน Microsoft 365 ช่วยให้สถาบันการศึกษาตอบสนองต่อการด�ำเนินการต่างๆ
ตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงใช้เป็นกลไกส�ำหรับรวบรวมข้อมูลเพื่ อรายงานการละเมิดต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

MICROSOFT 365 - AUDIT LOG

Microsoft 365 มีระบบรวบรวมประวัติการใช้งานและเหตุการณ์ในรูปแบบต่างๆ แบบรวมศูนย์ สถาบัน
การศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ Audit Log Search ใน Security and Compliance Center เพื่ อตรวจสอบ
การเข้าถึงระบบ การเข้าใช้งานข้อมูลต่างๆ ใน Microsoft 365 รายงานการเข้าถึงเอกสารทีม
่ ข
ี อ
้ มูลส่วนบุคคล
การกระท�ำอันอาจเป็นเหตุท่ท
ี �ำให้ข้อมูลรั่วไหล หรือถูกละเมิด เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การลบไฟล์

สถาบันการศึกษาสามารถสร้างเงื่อนไขการค้นหาแล้วก�ำหนดเป็นการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ ด้วยการเพิ่ มนโยบายการแจ้งเตือน (new alert policy) เช่น แจ้งเตือนไปยังแผนกตรวจสอบภายในและ
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีผู้ใช้งานแชร์ไฟล์ออกไปข้างนอกสถาบันการศึกษา
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นอกเหนือไปจาก Audit Log สถาบันการศึกษาควรตรวจสอบย้อนหลังการเข้าใช้งานระบบจาก Azure
Active Directory Sign-in Log ด้วย ซึ่งจะท�ำให้สถาบันการศึ กษาสามารถตรวจสอบความผิดปกติต่างๆ
และตอบสนองได้ทันท่วงที ข้อมูลที่ได้จาก log เหล่านี้สามารถใช้เป็นส่วนประกอบของข้อมูลเมื่อต้องการท�ำ
ความเข้าใจเหตุการณ์ การสอบทาน การรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดการละเมิด (data breach)

MICROSOFT 365 - DATA SUBJECT REQUESTS

สถาบันการศึกษาจ�ำเป็นต้องมีเครื่องมือส�ำหรับตอบสนองต่อการใช้สิทธิ์ต่างๆ และตอบสนองต่อค�ำร้อง
ของเจ้าของข้อมูล เครือ
่ งมือ Data Subject Requests ทีม
่ อ
ี ยูใ่ น Microsoft 365 เป็นเครือ
่ งมือทีใ่ ช้ความสามารถ
ของ eDiscovery เพื่อค้นหาข้อมูล และด�ำเนินการตามสิทธิ์ เช่น สิทธิใ์ นการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right
of access), สิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูล (Right of rectification), สิทธิ์ในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล (Right to
data portability), สิทธิ์ในการขอระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing), สิทธิ์ในการคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

หากสถาบันการศึกษาได้รบ
ั ค�ำร้องต่างๆ ให้เลือกใช้งาน Content Search ส�ำหรับค้นหาข้อมูลใน Microsoft
365 โดยระบุค�ำสืบค้นในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคล ระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูล เช่น Exchange
Online, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Teams, Microsoft 365 Groups และ
Yammer Groups จากนั้นตัดสินใจด�ำเนินการตามค�ำร้องนั้นๆ ตามฐานและเหตุอันสมควร
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MICROSOFT 365 - ACTIVITY EXPLORER

ในเครื่องมือจัดจ�ำแนกข้อมูล (Data Classification) ของ Microsoft 365 มีรายงาน Activity Explorer ที่
ช่วยให้สถาบันการศึกษาเห็นการเคลื่อนไหวของข้อมูลที่ได้จ�ำแนกประเภทไว้ตามที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ สถาบัน
การศึกษายังสามารถใช้เพื่ อตรวจสอบและเฝ้าระวังกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้
Activity Explorer สามารถก�ำหนดเงือ
่ นไขการค้นหาได้จากวันที่ รูปแบบของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ (เช่น คัดลอก
ข้อมูล ส่งออก) ที่จัดเก็บ ชื่อผู้ใช้งาน ป้าย sensitivity label และ retention label รวมถึงนโยบาย DLP ที่
ได้ก�ำหนดไว้

MICROSOFT 365 - SERVICE TRUST

ด้วยศูนย์ความเชือ
่ ถือ (Service Trust) ของ Microsoft สถาบันการศึกษาทีใ่ ช้ระบบ Microsoft 365 สามารถ
มั่นใจได้ว่า Microsoft ในฐานะผู้ให้บริการมีเอกสารและหลักการรักษาความถูกต้องของข้อมูลในระบบคลาวด์
มีนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการรักษาความลับ ด�ำเนินการจัดการปฏิบัติตามข้อบังคับและสอดคล้อง
กับมาตรฐานระดับโลก รวมถึงเข้าถึงรายการตรวจสอบการสอบทานธุรกิจส�ำหรับบริการคลาวด์
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เอกสารเหล่านี้ท�ำให้สถาบันการศึ กษาสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มี
มาตรการทางด้านเทคนิคและนโยบายความปลอดภัยที่เหมาะสม สถาบันการศึกษาสามารถอธิบายมาตรการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมั่นใจ มาตรฐานของ Microsoft ยัง
ช่วยให้สถาบันการศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเรื่องการติดตามและบันทึกรายการ
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกราชอาณาจักร การติดตามและบันทึกรายการการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง
หน่วยงานอื่น การประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ท่ี https://servicetrust.microsoft.com/
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MICROSOFT 365 - COMPLIANCE MANAGER

ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันการ
ศึกษาสามารถใช้ Compliance Manager เป็นเครือ
่ งมือส�ำหรับด�ำเนินการทางนโยบาย เข้าใจความเสีย
่ ง จัดการ
รายงานที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ช่วยให้สถาบันการศึกษา
ตรวจสอบการด�ำเนินการต่างๆ โดยใช้มาตรฐานและหลักปฏิบต
ั ท
ิ ไ่ี ด้รบ
ั การยอมรับในระดับโลก เช่น European
Union GDPR, ISO 27001:2013, NIST 800-53 Rev.4, CIS, COBIT 5, ISO/IEC 27701:2019, NIST Privacy
Framework และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA)

ส�ำหรับการด�ำเนินนโยบายให้รองรับกับกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) สถาบัน
การศึกษาควรเริ่มต้นการตรวจสอบและประเมินความพร้อม (maturity) โดยใช้ Compliance Manager ได้
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.5 วิธก
ี ารประเมินความพร้อมกฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA)
1. เริ่มต้นที่เว็บ https://compliance.microsoft.com/ จากนั้นเลือกเมนู Compliance Manager

2. เลือกหัวข้อ Assessments ระบบจะแสดงรายการแบบประเมินที่สถาบันการศึกษาน�ำมาใช้ในการประเมิน
ความพร้อมการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่ได้เลือกไว้ ซึ่งสถาบันการศึกษาสามารถเลือกการ
ประเมินได้ตามนโยบายและมาตรฐานทีต
่ อ
้ งการ ในขัน
้ ตอนนีใ้ ห้เพิ่มแบบประเมิน โดยกด Add assessment
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3. เลือกแบบ Thailand PDPA และกดปุ่ม Next

4. ระบุ Assessment Name ที่ต้องการ เช่น Thailand PDPA พร้อมทั้งเลือก Assessment Group เป็น
Default Group และกดปุ่ม Next
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5. กดปุ่ม Create Assessment เพื่ อสร้างแบบประเมิน

6. Compliance Manager จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสร้างแบบประเมิน ซึ่งจะมีข้อความ “Submitting...”
ปรากฏ
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7. กดปุ่ม Done เพื่ อเป็นการสิน
้ สุดกระบวนการในการสร้างแบบประเมิน

8. หลังจากสร้างแบบประเมินเสร็จสิ้นแล้ว Compliance Manager จะแสดงหน้าจอ Overview ของ
แบบประเมิน Thailand PDPA ทีส
่ ร้างขึน
้ ในหน้าจอนี้ Overview แสดงภาพรวมของคะแนนทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั ิ
ตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่น�ำมาใช้ในสถาบันการศึกษา โดยคะแนนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนน
ของการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อก�ำหนดของมาตรฐานหรือกฎหมายทีน
่ ำ� มาใช้กบ
ั สถาบันการศึกษา และคะแนนการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานหรือกฎหมายที่ด�ำเนินการโดย Microsoft ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ
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9. หากเลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบกับเนื้อหาสรุป (About) ส�ำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 เมื่อคลิกที่ More info on Thailand PDPA จะแสดงเอกสารอ้างอิงกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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10. ในหัวข้อ Controls เป็นการแสดงรายกลุ่มของ Controls ที่จะต้องมีการประเมินและจะสอดคล้องกับ
มาตราต่างๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

11. เลือกกลุ่มรายการ Controls และ เลือกรายการที่อยู่ภายใต้กลุ่มของ Controls
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12. เลือกรายการที่จะเริม
่ ประเมิน ในตัวอย่างนี้คือมาตรา 25

13. ระบบจะแสดงค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติ (Implementation) ที่สอดคล้องกับมาตรานั้น สถาบันการศึกษา
ควรพิจารณาค�ำแนะน�ำและตรวจสอบว่ามีนโยบายและการปฏิบต
ั ห
ิ รือไม่ โดยการด�ำเนินการแต่ละมาตรนัน
้
อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการศึกษา เมื่อท�ำความเข้าใจแล้วให้ กดปุ่ม Edit Status เพื่ อ
บันทึกรายละเอียดต่างๆ
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14. บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎหมายโดยใส่ข้อมูลดังนั้น
a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Assigned to: ระบุช่อ
ื บุคคลที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการ
Implementation status: เลือกสถานะของการ implement
Implementation date: ระบุวันที่มีการ implement
Test status: เลือกสถานะในการทดสอบ
Test date: ระบุวันที่มีการทดสอบ
กดปุ่ม Save and close เพื่ อท�ำการบันทึก
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15. ระบบจะแสดงผลลัพธ์ท่ไี ด้จากการบันทึกรายละเอียดต่างๆ และจะปรากฏคะแนน (Point achieved) ที่
ได้จากการประเมินส�ำหรับรายการนี้

16. ถ้าหากต้องการแนบเอกสารหรือบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องในส่วน Notes and documentation ให้
บันทึกรายละเอียดตามที่ต้องการ สามารถเลือกดูมาตราทางด้านซ้ายมือว่ามีมาตราใดที่เกี่ยวข้องกับ
รายการที่ถูกประเมินนี้
a.
b.
c.
d.

Uploaded documents: ท�ำการ upload เอกสารที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการ implement
Implementation notes: บันทึกข้อความในการ implement
Test notes: บันทึกข้อความในการทดสอบ
Additional notes: บันทึกข้อความอื่นๆ

Data Protection Guideline for Educational Sector |

135

17. ท�ำการเลื่อนขึ้นและกดไปที่ Thailand PDPA เพื่ อไปดูผลความคืบหน้าของการประเมิน (% Assessment
progress)
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18. เมื่อเสร็จแล้ว ให้ด�ำเนินการในรูปแบบเดียวกันให้ครบทุก Control
19. สถาบันการศึ กษาอาจกดหัวข้อ Improvement Actions เพื่ อแสดงรายการการด�ำเนินการปรับปรุง
ทั้งหมดที่จะต้องด�ำเนินการตรวจสอบและปฏิบัติในอีกทางหนึ่งก็ได้เช่นกัน
ในกรณีทส
่ี ถาบันการศึกษาต้องการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อบังคับหรือมาตรฐานอืน
่ นอกเหนือไปจากกฎหมายคุม
้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) ก็สามารถเลือกเพิ่ มแบบการประเมินได้ตามนโยบายและมาตรฐานที่
ต้องการ
Compliance Manager เป็นเครือ
่ งมือส�ำหรับช่วยให้การจัดการ การด�ำเนินการทางนโยบาย การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดการรายงานทีเ่ กีย
่ วข้องส�ำหรับการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ไม่ได้เป็นการยืนยันถึงความครบถ้วนและถูกต้องของสถาบันการศึกษา
ต่อมาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง
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AZURE - AZURE LOG ANALYTICS

ในกระบวนการตรวจสอบ การเก็บข้อมูลการเข้าถึงระบบและเหตุการณ์ต่างๆ เป็นกลไกที่ส�ำคัญต่อการ
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Azure Log Analytics ท�ำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจาก
ระบบต่างๆ ที่สถาบันการศึกษาใช้งานใน Microsoft Azure เช่น Virtual Machine (Azure Virtual Machine
และ Non-Azure Virtual Machine), Azure Storage, Azure Active Directory โดยท�ำงานร่วมกับ Azure
Services อื่นๆ เพื่ อเป็นศู นย์กลางการเก็บข้อมูลการเข้าถึงระบบและน�ำไปวิเคราะห์ เช่น Azure Security
Center, Azure Sentinel

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก Sources ต่างๆ นั้น จะถูกเก็บลงไปใน Repository ของ Azure Log Analytics
หรือเรียกว่า Log Analytics Workspace ข้อมูลต่างๆ ที่ Azure Log Analytics ได้รวบรวมมานั้น สามารถน�ำ
เอามารายงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การท�ำ Query, Dashboard
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การใช้งาน Azure Log Analytics ยังใช้ส�ำหรับการส่งต่อไปยังระบบ SIEM การเก็บบันทึกการเข้าถึงและ
ใช้งานระบบ (Log retention) ที่นานกว่ามาตรฐานปกติ
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AZURE - AZURE ACTIVE DIRECTORY ADVANCED REPORTS

ส�ำหรับการตรวจสอบและรายงานข้อมูลเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นใน Azure Active Directory สถาบันการศึกษา
สามารถตรวจสอบรายการและออกรายงาน (Reports) ต่างๆ ตามความต้องการได้ เช่น การเข้าระบบใน
ลักษณะต่างๆ (Sign-In Attempts, Sign-In Locations เป็นต้น) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบัญชีผู้ใช้งาน
(Account Maintenance Logging)
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ในรายงานการเข้าถึงระบบนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบและด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยตอบค�ำถามให้กับทีมตรวจสอบได้หลายมิติ ใช้บัญชีผู้ใช้ใด เข้าสู่แอปอะไร การ
เข้าสู่ระบบส�ำเร็จหรือไม่ ได้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือไม่ (MFA) เข้าสู่ระบบจากสถานที่หรือประเทศใด ใช้
หมายเลขไอพี ใด ฯลฯ
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