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บทคัดยอ 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใชอยางสมบูรณในมิถุนายน 
พ.ศ. 2565 โดยสถานศึกษาเปนหนวยงานหนึ่งที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ สถานศึกษามีภารกิจและ
การดําเนินการที่เก่ียวของและจําเปนตองใชขอมูลสวนบุคคลจํานวนมาก โดยเฉพาะขอมูลของผูเรียน จึงมี
ความเสี่ยงตอการละเมิดขอมูลสวนบุคคลและมีความผิดตามกฎหมายนี้ได จําเปนที่สถานศึกษาและบุคลากร
ทุกระดับจะตองมีความตระหนักและเขาใจถึงหลักการพื้นฐานของความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล และ
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อปองกันปญหาการละเมิดขอมูลสวนบุคคลและเปนการสงเสริมบทบาท
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักการสากลและกฎหมายดานความปลอดภัยของขอมูลตอไป 

คําสําคัญ: พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 สถานศึกษา ความตระหนัก แนวทางการ
ดําเนินงาน 

Abstract 
 The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) will be fully effective in June 2022 
and all Thai academic institutions must comply with this law. The academic institutions 
have the missions and the operations that need to utilize a large amount of personal data, 
especially the learners’ private data. Therefore, they are likely to have a risk of violating 
the personal data, which is considered illegal, according to this law. In order to establish 
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a preventive measure to avoid such violation, as well as to promote the compliance practice 
that is in line with the international principles and the current laws relating to personal 
data protection, all institutions and their staff at all levels are required to be fully aware 
of such potential problems and to understand the basic principles of the personal data 
security and the main points of this law. 

Keywords: The Personal Data Protection Act B.E. 2562, academic institution, awareness, implementation 
guidelines 

บทนํา 

 โลกแหงขอมูลสารสนเทศที่ไรขีดจํากัดใน
ปจจุบัน ทําใหการใชชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลง
รูปแบบไปจากเดิมแบบกาวกระโดด การดําเนิน
กิจการทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ ในการที่จะบรรลุ
เปาหมายขององคกรหรือผลประโยชนทางธุรกิจ 
จําเปนตองนําขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการหรือ
ลูกคา มาทําการเก็บรวบรวม วิเคราะห ประมวลผล 
แสดงขอมูล เผยแพร สรางปฏิสัมพันธ เขาถึง
ผูรับบริการ เพื่อใหเกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยใช โปรแกรมหรือระบบอัจฉริยะตางๆ  ที่
สามารถประมวลผลขอมูลไดอยางกวางขวาง ผลที่
เกิดตามมา คือ ขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
ไวมากมายนั้นมีโอกาสถูกเปดเผยหรือถูกละเมิด
จากผูที่เก่ียวของกับขอมูลนั้นไดในทุกกระบวนการ 
หากผูเก่ียวของกับขอมูลนั้นมิไดตระหนักหรือมี
ความรูความเขาใจที่เพียงพอในการรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคล ยอมสงผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยข้ันพื้นฐานของ
ประชาชน สงผลตอความนาเชื่อถือของประเทศ
และความไดเปรียบทางเศรษฐกิจในระหวางประเทศ 
รัฐจึงตองมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ใหกับประชาชนทุกระดับ ประเทศตางๆ ไดดําเนิน 
การใหมีมาตรฐานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใน
รูปแบบของกฎหมายที่กําหนดใหองคกรที่ดําเนิน
กิจการอันเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลของ

ผูรับบริการจะตองดําเนินการ ไมเพียงแคองคกร
ภายในประเทศแตรวมถึงองคกรที่ติดตอธุรกิจ
ระหวางประเทศดวย ดังเชน กฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของสหภาพยุโรป (EU General 
Data Protection Regulation: GDPR) เร่ิมบั งคับ
ใช เมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีผลบังคับ
ครอบคลุมองคกรที่เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล 
ที่ตั้ งอยู ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  และ
ผูประกอบการของชาติอ่ืน หากมีการดําเนินการ
เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของประชาชนจากประเทศ 
ที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรป จะตองมีมาตรการ
คุ ม ค รอ งข อ มู ล ส ว น บุ ค ค ล ต าม ก ฎ ห ม า ย 
ที่ระบุดวย1 กฎหมาย GDPR ดังกลาวเปนตัวเรง
ขับเคลื่อนสําคัญทําใหประเทศไทยไดดําเนินงาน
เก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหเปน
รูปราง จนมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 25622 โดยสาระหลัก
ของกฎหมายนี้ คือ เพื่อใหการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลและเพื่อใหมีมาตรการเยียวยาเจาของขอมูล
สวนบุคคลจากการถูกละเมิด 
 สถานศึกษาทุกระดับจําเปนตองเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลของผู เรียนในหลาย
องคประกอบเพื่อนํามาใชในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร เชน การวิเคราะห
ผูเรียน วางแผนจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล
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การศึกษา อีกทั้งนํามาใชในการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงาน และการ
ประชาสัมพันธสถาบัน เปนตน ซึ่งในอดีตที่ผานมา
สถานศึกษาและบุคลากรอาจยังไมมีความเขาใจ
หรือตระหนักเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวน
บุคคลเทาใดนัก จึงทําใหการดําเนินงานบางกิจกรรม
สุมเสี่ยงตอการละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน
ไดงาย เชน การเผยแพรเอกสารของสถาบันที่มี
ขอมูลหรือภาพของผูเรียนปรากฏอยู การใหขอมูล
สวนบุคคลของผูเรียนไปสูหนวยงานอ่ืนๆ โดยที่
เจาของขอมูลไมทราบ และการไมมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของฐานขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน
ในสถาบันที่มีประสิทธิภาพ เปนตน 
 ดวยปญหาดังกลาวจึงจําเปนที่สถานศึกษา
และบุคลากรทุกระดับตองทบทวน วางแผน
ดําเนินการดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับกฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 บทความฉบับนี้จึงเรียบเรียง
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคลให กับบุคลากรการศึกษาและผู เก่ียวของ 
ตลอดจนเพื่อเปนแนวทางในการวางแผน กําหนด
มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลของสถาบันทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่จะ
มีผลบังคับใชตอไป 

ความเปนสวนตัวของขอมูล 
สวนบุคคล (Information privacy) 

 ความเปนสวนตัว (Privacy) เปนสิทธิ
พื้นฐานของมนุษยทุกคน สิ่งใดที่ถูกระบุโดยบุคคล
ผูเปนเจาของวาเปนเร่ืองสวนตัวแลว หมายความวา 
สิ่งนั้นมีความพิเศษหรือละเอียดออนตอบุคคลคน
นั้นโดยเฉพาะ บุคคลอ่ืนจะละเมิดสิ่งที่เปนสวนตัว

ของบุคคลใดมิได3 ความเปนสวนตัวของขอมูลสวน
บุคคล (Information privacy) จัดเปนมิติที่สําคัญ
ประการหนึ่งในสี่มิติของความเปนสวนตัวของมนุษย 
ที่ประกอบดวย ความเปนสวนตัวในชีวิตรางกาย 
ความเปนสวนตัวในบานเรือนเคหะสถาน และความ
เปนสวนตัวในการติดตอสื่อสาร4 อีกทั้งจัดเปน
องคประกอบหนึ่งของหลักการปฏิบัติตามจริยธรรม
สารสนเทศ (Information and communication 
technology ethics)5 จะเห็นไดวาความเปนสวนตัว
ของขอมูลสวนบุคคลนั้นสามารถพิจารณาไดทั้งใน
มุมมองดานกฎหมายและจริยธรรม นอกจากนี้
ความเปนสวนตัวยังไมจํากัดอยูเพียงขอมูลระดับ
บุคคลเทานั้น ยังครอบคลุมถึงกลุมบุคคล และ
องคกรที่สังกัดอยูดวย3,6 
 เจาของขอมูลมีสิทธิอันชอบธรรมใน
ขอมูลสวนบุคคลของตนเองอยางสมบูรณในการที่
จะเปดเผยหรือไมเปดเผย และตองไดรับการปฏิบัติ
จากผูอ่ืนอยางเคารพ ใหเกียรติ ไมถูกละเมิดสิทธิ
อันชอบธรรมนั้น การนําขอมูลสวนตัวของบุคคลอ่ืน
ไปใชโดยไมเขาขายการละเมิดความเปนสวนตัว 
กระทําไดในลักษณะเดียว คือ ตองไดรับความยินยอม
จากผูเปนเจาของเทานั้น4 การที่ขอมูลสวนบุคคล
จะไมถูกละเมิดและไดรับการคุมครองจากองคกรที่
เก่ี ยวข องนํ ามาซึ่ งความปลอดภัยของขอมู ล 
(Information security) ในปจจุบันคงเปนไปไดยาก
ที่บุคคลจะระบุวาขอมูลสวนตัวของตนเองมีความ
ปลอดภัยอยางสมบูรณ เนื่องจากมนุษยจําเปนตอง
ใหขอมูลของตนตอผู ใหบริการหรือดําเนินการ
ทางธุรกรรมตางๆ ทั้งกับภาครัฐและเอกชน เชน 
การศึกษา สวัสดิการ หรือธุรกรรมทางการเงิน 
หากผูใหบริการที่เก่ียวของไมมีระบบจัดการเพื่อ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหกับผูรับบริการที่ได
มาตรฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ขอมูลสวนบุคคลจะถูก
ละเมิดในข้ันตอนตางๆ ได นอกจากนี้พฤติกรรม
ของบุคคลก็เปนสาเหตุของการละเมิดเสยีเอง โดยการ
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ยินยอมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของตนเองในชอง 
ทางตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน ในสื่อสังคมออนไลน 
โดยปราศจากความตระหนักเร่ืองความปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลที่ดีพอ เกิดผลกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพสวนบุคคลของประชาชน ที่อาจสงผลตอ
ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ การเงิน การปกครอง 
และความปลอดภัยของประเทศในภาพรวมได7 
 “มนุษยทุกคนมีสิทธิในการปกปองขอมูล
สวนบุคคลของตน และจะตองไดรับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลจากผูอ่ืน” เปนหลักการสากลที่
ทุกชาติในโลกตองยึดถือและปฏิบัติ เพื่อใหไดรับ
การยอมรับจากประเทศอ่ืนๆ อันนํามาซึ่งความ
รวมมือในการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ดังเห็น
ไดจากระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด กฎหมายของ
องคกรระหวางประเทศที่สําคัญ เชน หลักการ
สหประชาชาติ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 
การคุมครองสวนบุคคลตามแนวทางองคการเพื่อ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก (APEC) และขอบังคับสหภาพยุโรปที่ระบุ
เก่ียวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล (GDPR)1 ซึ่งเปนที่มาในการ
ดําเนินการเพื่อออกกฎหมายพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย 
ที่แสดงถึงการใหความสําคัญและดําเนินมาตรการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลใหไดมาตรฐาน 

ขอมูลสวนบุคคล (Personal data)  
คืออะไร 

 ขอมูลสวนบุคคล คือ ขอมูลใดๆ ที่สามารถ
ระบุไปถึง “เจาของขอมูล”(Data subject) ไดไมวา
ทางตรงหรือทางออม ขอมูลนั้นสามารถถูกนําไป
ประมวลผลตอได อยู ใน รูปแบบเอกสารหรือ
รูปแบบอ่ืนๆ แมวาขอมูลนั้นจะไมสามารถระบุถึง

บุคคลไดแตหากใชรวมกับขอมูลหรือสารสนเทศ
อ่ืนๆ แลวยังสามารถระบุตัวบุคคลไดโดยไมจําเปน
วาขอมูลหรือสารสนเทศอ่ืนจะอยูดวยกันหรือไม 
และไมวาจะเปนขอมูลจริงหรือเท็จ ก็จัดเปนขอมูล
สวนบุคคลไดทั้งสิ้น แตทั้งนี้ไมรวมขอมูลสวนบุคคล
ของผูเสียชีวิต ตัวอยางขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
ชื่อ-นามสกุล ชื่อเลน เลขประจําตัวประชาชน เลข
หนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับข่ี เลขบัญชีธนาคาร 
เลขบัตรเครดิต รวมทั้งสําเนาเอกสารดังกลาว ที่อยู 
อีเมล เลขโทรศัพท MAC address ขอมูลทางชีวมิติ 
(Biometric) เชน รูปภาพใบหนา ลายนิ้วมือ ฟลม
เอกซเรย ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลทรัพยสินของ
บุคคล เชน ทะเบียนรถยนต โฉนดที่ดิน และขอมูล
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังขอมูลเบื้องตนได เชน วัน
เกิด สถานที่เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ําหนัก สวนสูง 
ตําแหนงที่อยู (Location) ขอมูลการแพทย การศึกษา 
การเงิน การจางงาน หมายเลขอางอิงที่เก็บไวใน
ไม โค รฟ ล ม  ผ ลการทํ า งาน  ข อมู ลติ ดต าม
ตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ของบุคคล และขอมูลที่
ใชคนหาขอมูลสวนบุคคลอ่ืนในอินเทอรเน็ต ขอมูล
สวนบุคคลบางเร่ืองเปนขอมูลออนไหว (Sensitive 
data) เชน เชื้อชาติ เผาพันธุ ความคิดเห็นทาง 
การเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูล
สุขภาพ ความพิการ สุขภาพจิต พันธุกรรม และ
ขอมูลชีวภาพ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้มีความ
ละเอียดออนและสุมเสี่ยงตอการถูกใชในการเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรม จึงจําเปนตองดําเนินการ
ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ2,5,8 

พระราชบัญญัติคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

 พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เร่ิมมีผลบังคับใชเมื่อ 27 พฤษภาคม 
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พ.ศ. 2563 ซึ่งครบ 1 ป นับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยมีการดําเนินการแลวใน
หมวด 1 และหมวด 4 เก่ียว กับการจัด ให มี
คณะกรรมการและสํานักงานคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ตอมาคณะรัฐมนตรีไดประกาศพระราช
กฤษฎีกาเพิ่มเติมเพื่อระบุหนวยงานและกิจการ 22 
กิจการ ที่ยังไมอยูภายใตบงัคับแหงพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ในหมวดที่
เหลือ ระหวาง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งตอมาไดมีการขยายการ
ประกาศใชตออีก 1 ป ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565 เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดเตรียมความพรอม
ไดทันทวงทีกอนประกาศใชเต็มรูปแบบตอไป9 
 ประโยชนของพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 25626 
 1. ประชาชน มีความมั่นใจวาขอมูลสวน
บุคคลของตนจะไดรับการรักษาอยางปลอดภัย ไดรับ
ประโยชนจากสิทธิในการไดรับทราบวัตถุประสงค
การจัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลอยาง
แจงชัด มีสิทธิที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือ
ถอนความยินยอมใหมีการจัดเก็บ ใช หรือเผยแพร
ขอมูลสวนบุคคล การขอเขาถึง ขอรับสําเนาหรือ
ขอใหเปดเผยการไดมา การขอใหลบ ทําลาย หรือ
ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลได รวมทั้งการรองเรียน
และขอใหชดใชคาสินไหมทดแทน หากพบวามี
การละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
 2. ภาคธุรกิจ มีกระบวนการและกลไกใน
การคุมครองขอมูลสวนบุคคลขององคกรที่มี
ประสิทธิภาพ สงเสริมภาพลักษณองคกรดาน
ธรรมาภิบาลในการดําเนินการเก่ียวกับขอมูลสวน
บุคคลที่โปรงใส ตรวจสอบได และรับผิดชอบตอ
สังคม ไดรับความยินยอมจากประชาชนในการให
จัดเก็บ ใช หรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลตาม
วัตถุประสงค เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจที่มีการ
ใชขอมูลสวนบุคคลรวมกับตางประเทศ ไดรับความ

เชื่อมั่นในมาตรฐานการจัดเก็บ ใช หรือเผยแพร
ขอมูลสวนบุคคลในระดับนานาชาต ิ
 3. ภาครัฐ มีมาตรการกํากับดูแลรวมถึง
เครื่องมือกํากับการดําเนินการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลที่ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงานดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่
โปรงใส ตรวจสอบได สรางสังคมที่เขมแข็งจาก
การที่สามารถตรวจสอบการทํางานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
สงเสริมภาพลักษณและมีความทัดเทียมนานา
อารยประเทศในดานกฎหมายหรือระเบียบในการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 256210 
 “ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูล
เก่ียวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนัน้ได
ไมวาทางตรงหรือทางออม เชน เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ชื่อ นามสกุล เชื้อชาติ ศาสนา ขอมูล
สุขภาพ ประวัติอาชญากรรม เปนตน โดยไมรวมถึง
ขอมูลของผูถึงแกกรรม นอกจากนี้ยังมีขอมูลสวน
บุคคลที่มีความละเอียดออน (Sensitive personal 
data) ไดแก ขอมูลเก่ียวกับเชื้อชาติ เผาพันธุ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือ
ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม 
ขอมูลสุขภาพ ความพิการ ขอมูลสหภาพแรงงาน 
ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ หรือขอมูลอ่ืนใด
ซึ่งกระทบตอเจาของขอมูล สิทธิตามกฎหมายของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย สิทธิที่จะ
ไดรับการแจงใหทราบ ขอเขาถึง ขอใหโอนขอมูล 
คัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล 
ขอใหลบหรือทําลาย หรือทําใหเปนขอมูลที่ไม
สามารถระบุตัวบุคคล ขอระงับการใช และขอให
แกไขขอมูลสวนบุคคล มีผลบังคับใชกับผูควบคุม
หรือผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลที่อยูในหรือ
นอกราชอาณาจักรดวย ในกรณีที่มีการเสนอขาย
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สินคาหรือบริการแกเจาของขอมูลหรือเฝาติดตาม
พฤติกรรมเจาของขอมูลในราชอาณาจักร 
 ขอยกเวนการบังคับใชพระราชบัญญัติฯ นี้ 
ในกรณีที่ 1) บุคคลทําการเก็บรวบรวม ใช หรือ
เผยแพรขอมูลสวนบุคคล เพื่อประโยชนสวนตน
หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลเทานั้น 
2) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของหนวยงาน
รัฐที่มีหนาที่ในการรักษาความมั่นคง การคลัง การ
รักษาความปลอดภัยของประชาชน การปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร 
หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
3) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งใชหรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลที่ทําการเก็บรวบรวมไวเพื่อกิจการ
สื่อมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอัน
เปนไปตามจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพหรือ
เปนประโยชนสาธารณะเทานั้น 4) สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา และรัฐสภา รวมถึงคณะกรรมาธิการที่
แตงตั้งโดยสภาดังกลาว และมีการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลในการพิจารณาตาม
หนาที่และอํานาจของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
รัฐสภา หรือคณะกรรมาธิการ 5) การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคด ี
และการวางทรัพย  รวมทั้ งการดําเนินงานตาม
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ 6) การ
ดําเนินการกับขอมูลของบริษัทขอมูลเครดิตและ
สมาชิกตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ขอมูลเครดิต 
 การเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล ที่เปนขอยกเวนและไมผิดกฎหมาย 
กระทําไดในกรณีดังนี้  คือ เพื่อจัดทําเอกสาร
ประวัติศาสตรหรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน
สาธารณะ หรือการศึกษาวิจัย หรือสถิติ การปองกัน
หรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพ 
การปฏิบัติตามสัญญาเพื่อประโยชนสาธารณะ 

หรือปฏิบัติหนาที่ในการใชอํานาจรัฐเพื่อประโยชน
โดยชอบดวยกฎหมายของผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การปองกันโรคติดตอ
อันตรายหรือโรคระบาดที่อาจแพรเขามาใน
ราชอาณาจักร การควบคุมคุณภาพของยา เวชภัณฑ 
หรือเคร่ืองมือแพทย โดยทั้งนี้ตองเปนการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเทาที่
จําเปน ภายใตวัตถุประสงคอันชอบดวยกฎหมาย
เทานั้น กิจกรรมใดที่นอกเหนือจากฐานการยกเวน
ขางตนจะกระทําไดก็ตองเมื่อไดรับความยินยอม 
(Consent) จากเจาของขอมูลเทานั้น 
 การขอความยินยอมตองทํากอนหรือขณะ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยทําอยางชัดแจงเปนหนังสือ
หรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส แจงวัตถุประสงคใน
การเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
โดยแยกสวน ใชภาษาที่อานงาย ไมหลอกลวง ให
อิสระ และใหสิทธิในการถอนความยินยอมเมื่อใด
ก็ไดเวนแตมีขอจํากัดสิทธิ โดยมีรายละเอียดที่ตอง
แจงเจาของขอมูลดังนี้ คือ สิทธิของเจาของขอมูล 
วัตถุประสงค ความจําเปนเมื่อตองใหขอมูลเพื่อ
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา การเก็บรวบรวม
และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ประเภทบุคคล
หรือหนวยงานที่เก็บขอมูลสวนบุคคล ขอมูลเก่ียวกับ
ผูควบคุมขอมูล สถานที่ และวิธีการติดตอ หาม
เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากแหลงอ่ืนที่ไมใช
จากเจาของขอมูล ยกเวน 1) แจงเจาของขอมูล
ทราบในทันที โดยไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่เก็บ
รวบรวมและไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล 
2) เปนการดําเนินการที่ไมตองขอความยินยอมจาก
เจาของขอมูลโดยตรง 
 การขอความยินยอมจากผูเยาว ในกรณีที่
การใหความยินยอมไมใชการใดๆ ที่ผูเยาวอาจให
ความยินยอมโดยลําพังไดตามกฎหมาย ตองไดรับ
ความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มีอํานาจ
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กระทําการแทนผูเยาวดวย ผูเยาวที่อายุไมเกิน 10 ป 
ใหขอความยินยอมจากผูใชอํานาจปกครองที่มี
อํานาจกระทําการแทนผูเยาว การขอความยินยอม
จากเจาของขอมูลสวนบุคคลที่ไมเปนไปตามที่
กําหนดไวไมมีผลผูกพันเจาของขอมูล และไมทําให
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลสามารถทําการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลได 
 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับขอมูลจาก  
ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะตองไมใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน ผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลตองบันทึกการใชหรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับยกเวนไมตองขอความ
ยินยอม ปลายทางหรือองคการระหวางประเทศที่
รับขอมูลสวนบุคคลตองมีมาตรฐานการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ เวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไดรับความยินยอมจากเจาของ
ขอมูล การปฏิบัติตามสัญญา การทําตามสัญญา
ระหวางผูควบคุมขอมูลกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
เพื่อปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย
หรือสุขภาพ และประโยชนสาธารณะที่สําคัญ 
 ผูมีหนาที่ในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ในองคกร ประกอบดวย 1) ผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล (Data controller) 2) ผูประมวลผลขอมูล
สวนบุคคล (Data processor) และ 3) เจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอํานาจหนาที่
ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล มีหนาที่จัดใหมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ดําเนินการปองกันมิใหผูอ่ืน
ใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยมิชอบ จัดใหมี
ระบบการตรวจสอบเพื่อลบหรือทําลายขอมูลสวน
บุคคล แจงเหตุการละเมิดไปยังสํานักงานคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมงนับแต
ทราบเหตุ แตงตั้งตัวแทนภายในราชอาณาจักร 
และจัดทําบันทึกรายการ ผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคล คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการ
เก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูควบคุม
ขอมูลสวนบุคคลเทานั้น เวนแตคําสั่งนั้นขัดตอ
กฎหมายหรือบทบัญญัติที่มี จัดใหมีมาตรการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งแจงใหผูควบคุมขอมูล
ทราบถึงเหตกุารละเมิด จัดทําและเก็บรักษาบันทึก
รายการของกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวน
บุคคล แตงตั้งตัวแทนภายในราชอาณาจักร และ
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล ซึ่งเปนบุคคล
ที่ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลจัดใหมี ข้ึน เพื่ อทํ าหนาที่ ให
คําแนะนํา ตรวจสอบการดําเนินงานเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวม การใช หรือการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 
ประสานงานและใหความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และรักษา
ความลับของขอมูลสวนบุคคลที่ตนลวงรูหรือไดมา
เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ 
 เมื่อ เกิดเหตุละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
เจาของขอมูลที่ทราบเหตุการละเมิดใหดําเนินการ
รองเรียนตอคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
จากนั้นคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
เร่ืองรองเรียน ตรวจสอบการกระทําของผูควบคุม 
ขอมูลหรือผูประมวลผลขอมูลหรือผูเก่ียวของ 
ไกลเกลี่ยขอพิพาท สวนพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่
แจงบุคคลมาใหขอมูล สงเอกสารหรือหลักฐาน 
ตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงแลวรายงานตอ
คณะกรรมการฯ ขอหมายศาลเพื่อเขาไปในสถานที ่
ของผูควบคุม ผูประมวลผลหรือผูอ่ืนไดในกรณี
จําเปนเพื่อคุมครองประโยชนของเจาของขอมูล
หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ ในกรณีที่พบวา มีมูล
ความผิดและไกลเกลี่ยไมได คณะกรรมการฯ จะมี
คําสั่งใหแกไขหรือหามกระทําการใดที่กอใหเกิด
ความเสียหาย หากไมดําเนินการตามคําสั่งจะมีการ
บังคับทางปกครองได สําหรับโทษที่เก่ียวของกับ
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การทําผิดกฎหมายฉบับนี้มีทั้งการรับผิดทางแพง 
และโทษทางอาญา เชน ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 
เดือน หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีกรรมการ 
ผูจัดการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลสั่งการ กระทําการ ละเวนไมสั่งการ 
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลกระทํา
ความผิด ตองรับโทษดวย 

ปญหาการละเมิดขอมูลสวนบุคคล 
ในสถานศึกษา 

 ขอมูลสวนบุคคลในสถานศึกษา ประกอบดวย 
ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน ผูปกครอง และขอมูล
บุคลากร ที่สถานศึกษาไดมีการเก็บรวบรวม ใช และ
เผยแพรในกิจกรรมตางๆ ของสถาบันจํานวนมาก 
ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสุขภาพ ขอมูลชีวภาพ 
รวมทั้งผลการเรียน ความประพฤติ ผลการประเมิน
ตางๆ ที่เปนเฉพาะบุคคลของผูเรียน จัดเปนขอมูล
ที่ละเอียดออนอยูแลว อีกทั้งเจาของขอมูลเปน
ผู เยาว ซึ่งจะตองไดรับการคุมครองเปนพิเศษ
ตามที่ระบุไวในกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เปนตน11,12 
 การจัดการศึกษาใหกับผูเรียนเปนภารกิจ
หลักของสถานศึกษาที่ จํ าเปนตองมีการเก็บ
รวบรวม ใช หรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลของ
ผูเรียน เพื่อบรรลุเปาหมายของสถาบัน นั่นคือ 
คุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน นอกจากนี้สถานศึกษายังมีภารกิจหลักอ่ืนๆ 
เชน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจําเปนตองมีการเก็บรวบรวม ใช 
หรือเผยแพรขอมูลขอมูลของบุคลากร ไดแก ผูสอน 
หรือบุคลากรสนับสนุน ตลอดจนผูเก่ียวของอ่ืนๆ 
ในการดําเนินภารกิจของสถาบัน ซึ่งมีความสุมเสี่ยง

ที่จะละเมิดขอมูลสวนบุคคลไดมาก อีกทั้งหาก
ผูบริหารหรือบุคลากรในสถานศึกษาไมตระหนัก
ถึงความสําคัญหรือหลักการความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล รวมทั้งพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 นี้ ก็จะเปนปจจัยเสริม
ใหเกิดปญหาความไมปลอดภัยของขอมูลสวน
บุคคลในสถานศึกษา เกิดการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย 
ซึ่งนํามาซึ่งผลกระทบตอการชื่อเสียงและการ
บรรลุภารกิจของสถาบันตามมาได 
 นโยบายการศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษที่ผานมาเนนการพัฒนาผู เรียนในทุก
ระดับชั้นใหมีทักษะศตวรรษที่ 21 และใหความ 
สําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะดานดิจิทัล ซึ่ ง
ประเด็นความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลจัดเปน
หนึ่งในสมรรถนะที่ผูเรียนยุคดิจิทัลตองรูเทาทัน13 
โดยสถานศึกษาตองมีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเรียนในดานดังกลาว เปนจุดเร่ิมให
ผูบริหารสถานศึกษาและผูสอนบางสวนตระหนัก
ถึงความสําคัญ และพัฒนาความรูของตนเอง
เก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมากข้ึน
ตามลําดับ อยางไรก็ตามองคความรูที่ ถูกตอง
เก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลอาจ
จํากัดอยูเพียงในระดับนโยบาย กลุมผูบริหาร หรือ
ผูที่เก่ียวของกับงานสารสนเทศโดยตรงเทานั้น ยัง
ไมครอบคลุมถึงบุคลากรในทุกระดับ นอกจากนี้
ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
ทําใหสถานศึกษา ผูเรียน และผูสอนตองปรับตัว
เขากับการเรียนการสอนยุคใหม เชน การเรียน
หรือการสอบออนไลน การประชุมบุคลากรออนไลน 
ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จําเปนตองมีการเขาถึงขอมูล
สวนบุคคลมากข้ึน จึงมีความเสี่ยงตอการละเมิด
ขอมูลสวนบุคคลมากข้ึนตามไปดวย จึงจําเปนที่
ตองมีการเสริมสรางความรูความเขาใจให กับ
บุคลากรการศึกษาเก่ียวกับหลักการความปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคลและพระราชบัญญัติคุมครอง
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ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อปองกันปญหา
การละเมิดขอมูลสวนบุคคลหรือการกระทําผิด
กฎหมายที่เก่ียวของภายในสถาบันตอไป 

หากพิจารณาตามขอกฎหมายที่ระบุใน
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
การดําเนินการของสถานศึกษาในหลายกิจกรรมมี
ความเสี่ยงที่เขาขายละเมิดขอมูลสวนบุคคลของ
ผูเรียนได เชน การเก็บรวบรวม ประมวลใช หรือ
เผยแพรขอมูลสวนบุคคลเกินความจําเปนตั้งแตใน
ข้ันตอนการรับสมัครผู เรียน การเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลจากผูเรียนในขณะจัดการเรียน
การสอนทั้งในรูปแบบเอกสารและออนไลนที่เกิน
ความจําเปน การไมแจงวัตถุประสงคในการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนบุคคลหรือนโยบายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล และไมขอความยินยอมในการ
เก็ บ รวบ รวมข อมู ล ส วน บุ ค คลจากผู เรี ย น
โดยเฉพาะขอมู ลส วนบุ คคลที่ ละ เอียดออน 
กระบวนการขอความยินยอมจากผูเรียนไมเปนไป
ตามแนวทางตามมาตรฐาน ไมแจงหรือขอความ
ยินยอมจากผู ปกครองในกรณี เก็บรวบรวม 
ประมวลผล หรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลของ
ผูเรียนที่เปนผูเยาว มีการเผยแพรหรือนําขอมูลสวน
บุคคลของผูเรียนไปใชนอกเหนือจากวัตถุประสงค
ดานการเรียนการสอน การเผยแพรขอมูลสวน
บุคคลระหวางการสอนหรือการสอบออนไลน และ
การใชหรือเผยแพรขอมูลสวนบุคคลของผูเรียนใน
กิจกรรมที่ไมใชการพัฒนาผูเรียนหรือกิจกรรมอ่ืน
ที่นอกเหนือจากเปาหมายที่กําหนดไวแตแรก สวน
การปฏิบัติที่อาจเสี่ยงตอการละเมิดขอมูลสวน
บุคคลของบุคลากรในสังกัด เชน การเผยแพร
ขอมูลสวนบุคคลในระหวางประชุมออนไลน การ
ใหบุคลากรเปดเผยตําแหนงเพื่อติดตามการทํางาน
ในระหวาง Work from Home การใชงานสื่อสังคม
ออนไลนของผู เรียนและบุคลากรที่อาจละเมิด
ขอมูลสวนบุคคลของบุคคลอ่ืน ขาดบุคลากรผูรับ 

ผิดชอบเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลหรือผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา
เก่ียวกับปญหาขอมูลสวนบุคคล ขาดระบบการรักษา
ความปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานทั้ง
ในดานอุปกรณ (Hardware) โปรแกรม (Software) 
และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Peopleware) 
ขาดการกําหนดอํานาจหนาที่ของบุคคลที่เก่ียวของ
กับขอมูลสวนบุคคลตามลําดับชั้น รวมทั้งการใช
บริการหนวยงานภายนอกในการประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคลที่ไมมีมาตรฐานเพียงพอเก่ียวกับ
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล11 อีกทั้งใน
ระดับนโยบายของสถานศึกษาบางแหงอาจยัง
ไมใหความสําคัญกับกฎหมายฉบับนี้มากนัก ขาด
ความตระหนักและการเตรียมความพรอมเพื่อ
กําหนดนโยบายหรือมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลสวนบุคคลภายในสถาบันของตน 
อาจเกิดความเสี่ยงในการละเมิด ถูกรองเรียน 
ฟองรอง ตองรับผิด หรือชดใชตามกฎหมายได จึง
จําเปนที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการวิเคราะห 
ทบทวน ทําความเขาใจ เพื่อเตรียมรับมืออยาง
เหมาะสมกอนที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชอยางสมบูรณใน 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามที่มีพระราชกฤษฎีกา
ให เลื่อนการบังคับใชออกไปจากเดิมอีก 1 ป 
เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศไทย14 

อยางไรก็ตามมิใชวากฎหมายฉบับนี้จะ
ทําใหสถานศึกษาไมสามารถนําขอมูลสวนบุคคล
มาใชโดยปราศจากความยินยอม สถานศึกษาสามารถ
นําขอมูลสวนบุคคลของผูเรียนหรือบุคลากรมาใชได
ตามความจําเปนเพื่อใหบรรลุภารกิจของการจัด
การศึกษาอันเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดในการ
พัฒนาผูเรียนตามเปาหมายการเรียนรูในแตละ
ระดับชั้นและเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสม
กับภารกิจของสถาบัน ซึ่งไดระบุไวในมาตรา 24(3) 
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แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
พ.ศ. 2562 ที่ใหอํานาจในการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนบุคคลไดโดยไมตองขอความยินยอมในกรณี
เปนความจําเปนเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ง
เจาของขอมูลสวนบุคคลเปนคูสัญญา หรือเพื่อใช
ในการดําเนินการตามคําขอของเจาของขอมูลสวน
บุคคลกอนเขาทําสัญญานั้น อยูในฐานการปฏิบัติตาม
สัญญา (Contract) ระหวางสถานศึกษา กับผูเรียน 
หรือสถานศึกษากับบคุลากร ซึ่งมีการกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุในกฎหมายการศึกษา
อ่ืนๆ ที่ เก่ียวของไวแลว เชน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2562 หรือ พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เปนตน 

แนวทางการดําเนินงานของ 
สถานศึกษาตอพระราชบัญญัติ 

คุมครองขอมูลสวนบุคคล           
พ.ศ. 25622,11 

 1. กําหนดและประกาศนโยบายของ
สถานศึกษาในการตระหนักและเคารพสิทธิของ
เจาของขอมูลสวนบุคคล เสริมสรางบรรยากาศองคกร
ที่สงเสริมความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
ผูบริหารทุกระดับควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ในการแสดงออกและชื่นชมการปฏิบัติที่ไมละเมิด
ขอมูลสวนบุคคล เพื่อมุงสูการเปนสถาบันการศึกษา
ที่มีธรรมาภิบาลในดานการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลภายในองคกร 
 2. แตงตั้งบุคคล คณะทํางาน หรือคณะ 
กรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลภายในสถาบัน 
ประกอบดวย ผูควบคุมขอมูลสวนบคุคล ผูประมวลผล
ขอมูลสวนบุคคล และเจาหนาที่คุมครองขอมูล
สวนบุคคล มีการกําหนดบทบาทที่สอดคลองกับ
กฎหมาย และพัฒนาใหบุคคลหรือคณะทํางาน
ดังกลาวมีความรูและสมรรถนะเพื่อปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่บางสถาบันไมมี
บุคลากรที่พรอมในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว อาจ
ตองสรรหาบุคลากรภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ 
ก็ควรพิจารณาปจจัยดานงบประมาณ คุณสมบัติ 
ประสบการณ และความรูความเขาใจในบริบทของ
องคกร เพื่อสามารถทํางานรวมกันกับบุคลากรใน
สถาบันไดอยางราบร่ืน 
 3. วิเคราะหภารกิจหรือการดําเนินงาน
ในทุกภาคสวนภายในสถานศึกษาที่เก่ียวของกับ
ขอมูลสวนบุคคล วามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะ
ละเมิดขอมูลสวนบุคคลในข้ันตอนใดบาง มีการ
วิเคราะหทบทวนวัตถุประสงคความจําเปนในการ
ใชขอมูลสวนบุคคลในทุกกิจกรรมของสถานศึกษา 
เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเก็บรวบรวม 
การใช และการเผยแพรขอมูลสวนบุคคลใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 
 4. พัฒนาความรูเก่ียวกับความปลอดภัย
ของขอมูลสวนบุคคล และพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหกับนักเรียน นักศึกษา 
ทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยใช
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตจริงได เชน การวิเคราะห
ประเด็นการละเมิดขอมูลสวนบุคคล เปนตน ทั้งนี้
ความรูสําหรับผูเรียนแบงออกเปนสองประเด็น คือ 
การตระหนักในสิทธิความเปนเจาของขอมูลและ
ความรูความเขาใจเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของตนเองและการไมละเมิดขอมูลสวนบุคคลของ
ผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่ผลิตบัณฑิตเขาสูวิชาชีพสาขาตางๆ ตองใหความรู
แกนักศึกษาเก่ียวกับการไมละเมิดขอมูลสวนบุคคล
ของผูรับบริการที่ตนรับผิดชอบ ตามแนวทางหรือ
มาตรฐานวิชาชีพ เชน แนวปฏิบัติการใชสื่อสังคม
ออนไลนของผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ15 เปนตน 
 5. เสริมสรางความรูใหกับบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกระดับ เชน ครู อาจารย บุคลากร
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สนับสนุน เพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกัน สามารถ
ประเมินการปฏิบัติของตนวามีความสุมเสี่ยงตอ
การละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผู เรียนหรือ
ผูรวมงานอยางไรบาง เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางานของตนใหเปนไปตามแนวทาง
คุมครองขอมูลสวนบุคคลของสถานศึกษา 
 6. พัฒนาหรือจัดหาโครงสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่รองรับการทํางานของผูควบคุมขอมูล
สวนบุคคล ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล และ
เจาหนาที่คุมครองขอมูลสวนบุคคล สถานที่เก็บ
รวบรวมหรือประมวลผลขอมูลที่มีความปลอดภัย 
มีซอฟตแวรหรือโปรแกรมรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตองใชบริการ
จากผูใหบริการภายนอก ตองมีการคัดเลือกผูให
บริการที่เชื่อถือได มีแนวทางในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคลที่ไดมาตรฐานและมีมาตรการจัดการ
กับความเสี่ยงกรณีมีการร่ัวไหลหรือการถูกคุกคาม
ระบบฐานขอมูลจากภายนอกที่มีประสิทธิภาพ 
 7. จัดใหมีแนวปฏิบัติในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อสังคมออนไลน การเรียนการสอน
อีเลิรนนิง การประชุมออนไลนภายในองคกร การ
ใชซอฟตแวร หรือแอปพลิเคชันที่ไดมาตรฐาน โดย
คํานึงถึงการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของตนเอง 
และการไมละเมิดขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน รวมทั้ง
เปนไปตามมาตรฐานหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
แหงสถาบันที่ตนเปนสวนหนึ่งในองคกรนั้นๆ 
 8. การกําหนดขอบเขต สิทธิ อํานาจหนาที่
ของบุคคล องคกรหรือคณะทํางานในการเก็บ
รวบรวม ใช เผยแพร หรือเขาถึงขอมูลสารสนเทศ
ในสถาบันที่มีขอมูลสวนบุคคลของผูเรียนหรือของ
บุคลากร กําหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุละเมิด
ขอมูลสวนบุคคลหรือพบเห็นเหตุการณที่ผู อ่ืน
กระทําการละเมิดขอมูลสวนบุคคล เพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

 9. การใชระบบสื่อสารออนไลนหรือระบบ
สารสนเทศภายในองคกรที่มีความปลอดภัย มี
นโยบายใหบุคลากรทุกระดับใชชื่อผูใชงานที่เปน
บัญชีทางการเม่ือตองติดตอสื่อสารภายในองคกร
หรือกับองคกรภายนอกในฐานะบุคลากรหรือใน
นามสถาบัน บุคลากรมีการรักษาความปลอดภัย
บัญชีผู ใชงานของตนเอง การจัดการรหัสผาน 
หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่
มีความเสี่ยง ปฏิบัติตามมารยาทอันดีในการสื่อสาร
ออนไลน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของขอมูลสวน
บุคคลขององคกรหรือสถาบันที่ตนเองสังกัด 
 10. กําหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรวบรวม
ขอมูลสวนบุคคลของผูเรียนหรือบุคลากร ตาม
แนวทางที่กฎหมายกําหนดใหกระทําไดเทานั้น 
พัฒนาระบบข้ันตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร ไดแก การแจงเมื่อมีการใชขอมูล
สวนบุคคล การขอความยินยอมจากผูเรียนและ
การขอความยินยอมจากผูปกครองหรือผูมีอํานาจ
ใหการยินยอมตามที่ระบุในกฎหมาย และการ
ดําเนินการกับขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน 

11. กําหนดแนวทางการจัดการขอมูล
สวนบุคคลที่เปนมาตรฐานเพื่อปองกันความเสี่ยง
จากการละเมิดความเปนบุคคลดวยวิธีการที่
เหมาะสม เชน การทําขอมูลใหไมสามารถระบุตัว
บุคคล คือ เปนขอมูลนิรนาม (Anonymization) 
หรือการทําใหขอมูลไมสามารถระบุตัวบุคคลได 
(Pseudonymization) โดยที่ยังคงสามารถใช
ขอมูลสวนบุคคลนั้นเพื่อบรรลุภารกิจของสถาบัน
ตอไปได 
 12. จัดระบบการอนุญาตเขาถึงหรือใช
ขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลสารสนเทศอ่ืนๆ ที่อาจ
เชื่อมโยงไปสูขอมูลสวนบุคคลเมื่อมีการรองขอทั้ง
จากบุคลากรภายในสถาบันและจากหนวยงาน
ภายนอก มีการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตให
ใชขอมูลจากผูควบคุมขอมูลหรือผูเก่ียวของ 
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 13. มีมาตรการหรือแนวทางในการเผยแพร 
นําเสนอ หรือประชาสัมพันธขอมูลของสถาบันที่
ประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลอยางระมัดระวัง 
มอบหมายหนวยงานหรือบุคคลที่มีหนาที่ในการ
เผยแพรขอมูลทางการขององคกร รวมทั้งใหความรู
แกนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในการระมัดระวัง
ไมนําสื่อใดๆ ที่อาจมีขอมูลสวนบุคคลของผูเรียน 
บุคลากรในสถาบัน หรือบุคคลอ่ืน รวมทั้งขอมูล
ของหนวยงานของตนเองหรือหนวยงานอ่ืนที่ไมได
รับสิทธิใหเปนผูเผยแพร ไปปรากฏหรือเผยแพรใน
สื่อสังคมออนไลนสวนตัวดวย 

บทสรุป 
 หลักการดานสิทธิและความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคลเปนทั้งมาตรฐานและกฎหมายที่
สถานศึกษาและบุคลากรการศึกษาตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใชอยาง

สมบูรณ  จึงตองมีการเตรียมการและวางแผน
ปฏิบัติการในดานตางๆ อยางรอบคอบ เนื่องจาก
ภารกิจของสถานศึกษานั ้นเกี่ยวของกับขอมูล
สวนบุคคลจํานวนมาก การขาดแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเสี่ยงตอการละเมิดขอมูลสวน
บุคคลและผิดกฎหมายได สถานศึกษาตองมีการ
ดําเนินการในทุกระดับตั้งแตผูบริหาร นโยบาย
สถานศึกษา การเตรียมบุคลากรผูเก่ียวของ การให
ความรูและเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัล การ
เตรียมพรอมดานโครงสราง สิ่ งอํานวยความ
สะดวก ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 
บุคลากรที่เก่ียวของ การออกแนวทางปฏิบัติใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ โดยยึดหลัก
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคล และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม การใช และ
เผยแพรขอมูลสวนบุคคล ที่จะนํามาซึ่งองคกรที่มี
ธรรมาภิบาลดานความปลอดภัยของขอมูลเปนที่
ยอมรับสูสาธารณชนตอไป 

เอกสารอางอิง 

1. EUR-Lex. REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 27 April 2016. [Internet]. [cited 2020 December 10]. Available from: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/? uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1606858149619. 

2. Royal Thai Government Gazette. The Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) 
[Internet]. 2019 [cited 2020 December 20]. Available from: http://www.ratchakitcha. 
soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF. (in Thai). 

3. Wacks R. Privacy: a very short introduction. Hampshire: Oxford University Press; 2010. 
4. Saereerak N. Speaker’s script on personal data protection. In: The seminar on personal data 

protection: big data & GDPR for Thailand digital economic development; August 22, 2018. 
Learning Center, Thai National Bank, Bangkok. [Internet]. [cited 2021 December 20]. 
Available from: https://ilaw.or.th/node/4908. (in Thai). 

5. Mason R. Four ethical issues of the information age. MIS  Quarterly 1986;10(1):5-12. 
6. Jongserntrakool S. A group investigation learning system on open educational resources 



Royal Thai Navy Medical Journal

วารสารแพทย์นาวี

Volume 48 No.2 May-August 2021446

13 

for digital literacy an awareness in information ethics of student teachers. [Internet]. 
Bangkok: Faculty of Education, Chulalongkorn University; 2014. [cited 2020 December 20]. 
Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43162. (in Thai). 

7. Tamò-Larrieux A. Designing for privacy and its legal framework data protection by design 
and default for the internet of things. Zurich: Springer Nature Switzerland; 2018. 

8. Bunaramrueng P, Eamjumroonlarp P, Aunpat C, Tipsamritkul P. Thailand data protection 
guidelines 1.0. [Internet]. Bangkok: The Center of Law Research and Development, 
Faculty of Law, Chulalongkorn University; 2019 [cited 2020 December 20]. Available 
from: https://drive.google.com/file/d/1BEg4YhOv3KdHdjsLsU8F9FV8Go45hK_-/view. (in Thai). 

9. Royal Thai Government Gazette. The royal decree on entities and businesses not subject 
to enforcement of the PDPA B.E. 2563. [Internet]. [cited 2020 December 12]. Available 
from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/037/T_0001.PDF. (in Thai). 

10. Personal Data Protection Commitee. The important summary of personal data protection 
act B.E. 2562. [Internet]. [cited 2021 December 10]. Available from: https://drive.google.com/ 
file/d/17SJJyQ6gUSUKexJ8hxd7MkrU4UmfCNga/view. (in Thai). 

11. Petty L. Data protection in schools 2018 - requirements in education. [Internet]. [cited 
2020 December 20]. Available from: https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/data-
protection-in-schools/. 

12. Thamangraksat S. Protection of children’s privacy on electronic media. Kasem Bundit 
Journal 2019;20(January-June):131-45. (in Thai). 

13. Office of The Higher Education Commission. The announcement of The Office of The 
Higher Education Commission on the practical guideline according to Thailand National 
Higher Education Quality Framework for digital competency of bachelor degree 
graduates. [Internet]. [cited 2021 December 20]. Available from: http://edu.vru.ac.th/ 
main/?page_id=5736#. (in Thai). 

14. Royal Thai Government Gazette. The Royal Decree on Entities and Businesses Not Subject 
to Enforcement of the PDPA (NO.2) B.E. 2564. [Internet]. [cited 2021 May 7]. Available 
from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/032/T_0001.PDF. (in Thai). 

15. Thailand National Health Commission. The announcement of the guideline for appropriate 
using social media of health care providers. [Internet]. [cited 2020 December 20]. 
Available from: http://www.mtc.or.th/law_doc/approach_social_network59.pdf. (in Thai). 

1 

บทบาทสําคัญของพยาบาลเวชปฏิบัติในการสงเสริมการตรวจ
ติดตามระดับน้ําตาลในเลอืดดวยตนเองของผูปวยเบาหวาน 

ชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล 
โดยการใชหลัก 4M 

The Essential Roles of Nurse Practitioners to 
promote Self-monitoring Blood Glucose of Thais 

Diagnosed with Type 2 Diabetes Mellitus in    
Sub-district Health Promotional Hospitals by 

Using the 4M’s Concept 
 

กันตภณ เชื้อฮอ*  ปาริฉตัร อารยะจารุ** 

Kantaphon Chueahor,*  Parichat Arayajaru** 

*, ** วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก จ.ราชบุรี 

*, ** Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi, Faculty of Nursing, Praboromarajchanok Institute, 

Ratchaburi Province 

* Corresponding Author: kangoshi2008@outlook.com 

บทคัดยอ 

 การตรวจติดตามระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเอง (Self-Monitoring Blood Glucose: SMBG) 
เปนวิธีการตรวจติดตามภาวะสุขภาพที่มีประโยชนในการชวยใหผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลเฉลี่ย
สะสม (HbA1c) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia) ในผูปวย
เบาหวาน ดังนั้นผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ควรมีความรูความสามารถในการตรวจติดตามระดับน้ําตาลในเลือด 
ดวยตนเองรวมกับการจัดการสุขภาพของตนเอง ซึ่งการบริหารจัดการตามหลัก 4M (Man, Material, 
Money and Management) เปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชเพื่อชวยพัฒนาบทบาทที่สําคัญของ
พยาบาลเวชปฏิบัติในการสงเสริมการตรวจติดตามระดับน้ําตาลในเลือดดวยตนเองของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลไดอยางประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ 
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