
 
ประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

ส าหรับนักศึกษาของสถาบัน 
---------------------------------------------------------------------- 

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ("สถาบัน") ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงประกาศ 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ส าหรับนักศึกษาของสถาบัน เนื่องจากประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันจึงได้จัด
ให้มีประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นและสถาบันขอเรียนให้ท่านโปรดอ่านประกาศ 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพ่ือทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันที่ด าเนินการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สถาบันมีพันธกิจในการสร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของ
ประเทศและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่
สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในภู มิปัญญาไทย 
วัฒนธรรมไทยและการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การด ารงชีวิต ชุมชนและสังคม พัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคล เท่าท่ีจ าเป็นตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของสถาบันและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามวัตถุประสงค์และภายใต้ฐานดังต่อไปนี้ 
      (1) ฐานสัญญา (Contract) 
 เป็นการจ าเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สถาบันเมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับ
ข้อเสนอการให้บริการหรือเข้าท าสัญญากับสถาบัน เพ่ือสถาบันจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับ
การให้บริการหรือการเข้าท าสัญญาหรือเพ่ือให้สถาบันได้ติดต่อสื่อสารหรือเพ่ือติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ท่านทราบ 
 (2) ฐานความยินยอม (Consent) 

กรณีจ าเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับสถาบัน สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการ
ประมวลผลเพ่ือการออกแบบ หรือเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพ่ือน าเสนอกิจกรรม
ทางการตลาดที่เก่ียวกับการศึกษา หรือเพ่ือการบริหารจัดการภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน 
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 (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest) 
     กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการจัดการและ 
การจัดท ารายงานที่จ าเป็นภายในสถาบัน การดูแลรักษาระบบเพ่ือรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ  
การจัดการบริหารความเสี่ยงในสถาบัน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์
โดยชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน 
    (4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ 
 สถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
จัดท าเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดท าสถิติ ซึ่ง
ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม 

(5) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest) 
 กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการระงับ
อันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอ่ืน 

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task) 
 กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ 
ในการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่สถาบัน 

(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
กรณีมีความจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือปฏิบัติ 

ตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์

การใช้บริการ ประกอบกับฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรม (Lawful Basis for Processing) 
ในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

1) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ
การศึกษา ส าหรับนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น การลงทะเบียนเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

1.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
1.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ส าหรับภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

2) เพ่ือใช้ในการให้บริการรับช าระค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการศึกษา 

2.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
2.1) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ส าหรับภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  

3) เพ่ือใช้ในการด าเนินการของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการ
สอน พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมทักษะ 

3.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
3.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ส าหรับภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  



3 
 

วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

ประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายของ
นักศึกษา  

3.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการจัดกิจกรรมให้แก่
นักศึกษา 

4) เพ่ือใช้ในการให้บริการด้านสุขภาพ และการ
ประกัน เช่น การประกันอุบัติเหตุ  เพ่ือช่วย
บรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้แก่นักศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ค่า
รักษาพยาบาล ทุพพลภาพ รวมถึงการจ่ายเงิน
ชดเชยต่าง ๆ 

4.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
4.2) ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต  
      กรณีจ าเป็นสถาบันอาจน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ไปใช้ในการประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการระงับ
อันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของ
ท่านหรือบุคคลอ่ืน 

5) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านสหกิจ ส าหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ออกไป
ปฏิบัติงานจริง ที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพ ณ แหล่ง
ฝึกภายนอกสถาบัน รวมทั้งประสานงานให้
นักศึกษาในการสมัครงาน 
 
 

5.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
5.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ส าหรับภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
5.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

6) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านวิชาการ และ
งานวิจัย ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย โดยอาจด าเนินการร่วมกับ
อาจารย์ เช่น การเป็นผู้ช่วยงานวิจัยของอาจารย์ 

6.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
6.2) ฐานภารกิจของรัฐ : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ส าหรับภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
6.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการ 
6.4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย สถิติ : เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เก่ียวกับการศึกษาวิจัย หรือสถิติ ซึ่งได้จัด
ให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของท่าน 

7) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลของศิษย์เก่า เพ่ือใช้

7.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
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วัตถุประสงค์ ฐานการประมวลผล 

ในการติดต่อสื่อสารและท ากิจกรรม ในการสร้าง
ความผูกพันระหว่างกัน 

7.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันและศิษย์เก่า 

8) เพ่ือใช้ในการบริหารงานด้านทุนการศึกษา 
ส าหรับให้นักศึกษาเข้าถึงทุนการศึกษาประเภท
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงโดยน าข้อมูลไปใช้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการรักษาสถานภาพส าหรับกรณี
นักศึกษาท่ีเคยกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
ตลอดจนการรับทุนการศึกษาทุกประเภท และ
การติดตามนักศึกษารวมถึงผู้ปกครอง 

8.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
8.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 

9) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
ส าหรับนักศึกษาของสถาบันหรือนักศึกษา
ต่างประเทศ เช่น งานตรวจคนเข้าเมือง ประวัติ
ข้อมูลเบื้องต้น การจัดท าหนังสืออนุญาตการ
เดินทาง เพื่อประกอบการท าวีซ่า หรือเพ่ือ
การเคลมประกันสุขภาพ เป็นต้น 

9.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
9.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับ
นักศึกษาต่างชาติ 

10) เพ่ือการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการ
ร้องเรียน หรือการด าเนินงานทางวินัย หรือที่
เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีความ 

10.1) ฐานสัญญา : เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อสถาบันจะได้น า
ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลให้เป็นไปตามสัญญา 
10.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม : เพื่อประโยชน์โดย
ชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน ส าหรับการจัดกิจกรรม
ให้แก่นักศึกษา 
10.3) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย : เพื่อความจ าเป็นที่
สถาบันจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ร้องเรียน การด าเนินงานทางวินัย หรือที่เก่ียวข้องกับข้อ
พิพาทหรือคดีความ 

สถาบันอาจจะใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของสถาบันที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด 
สถาบัน หรือบุคคลภายนอกที่สถาบันมีข้อตกลงด้วย อาจด าเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม

การตลาด โดยจะน าข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการท ากิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) การท ากิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) สถาบันจะด าเนินกิจกรรมการตลาดแบบ
ตรงเฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับสถาบัน ตามที่สถาบันได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิก  
การรับข้อมูลของสถาบัน 

(2) การท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด สถาบันจะด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรับนักศึกษา เช่น 
กิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการของสถาบัน โดยสถาบัน
จะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งสถาบันจะไม่น าข้อมูลไปท าการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) 
ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพ่ือการท าการตลาดแบบตรง ตามที่สถาบันได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการ
ยกเลิกการรับข้อมูลของสถาบัน 
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันจะท าการประมวลผล 
      3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 (1) ข้อมูลเฉพาะบุคคล :  ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สถานที่เกิด เพศ สัญชาติ น้ าหนัก ส่วนสูง ชื่อ
เล่น สถานภาพ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่สามารถ
ระบุตัวตนได ้
 (2) ข้อมูลทางการเงิน : หมายเลขบัญชีธนาคาร สถานภาพทางการเงิน 
 (3) ข้อมูลการศึกษา : ข้อมูลบันทึกการท ากิจกรรม หน่วยกิตสะสม ชั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรที่ศึกษา 
วันที่ส าเร็จการศึกษา ชื่อทุนการศึกษา สถานภาพการรับทุน เกรดเฉลี่ย เวลาเรียน หน่วยกิตที่ลงทะเบียน  
ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา สถานภาพของนักศึกษา 
 (4) ข้อมูลทางเทคนิค :  การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยสถาบันอาจใช้คุกกี้ 
(Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง 
หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของสถาบัน และข้อมูลซึ่งระบุต าแหน่งพ้ืนที่
ของท่านขณะที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน 
 (5) ข้อมูลส าหรับการติดต่อ : ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร Id line 
 (6) ข้อมูลประวัติการศึกษา : สถานศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการเรียน ประวัติการฝึกอบรม หรือฝึกงาน  
ผลการสอบภาษา  
 (7)  ข้ อมู ล อ่ืน  ๆ  :  ความสามารถ พิ เศษ รู ปภาพใบหน้ า  ข้ อมู ลบุ คคลที่ ส ามที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
     3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว 
 (1) ข้อมูลส่วนตัว : เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ ความพิการ กรุ๊ปเลือด  
 (2) ข้อมูลชีวภาพ : ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
 (3) ความพิการ : ความผิดปกติทางร่างกาย สติปัญญา หรือทางจิตใจ 
 ทั้งนี้ สถาบันต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่
เป็นข้อมูลอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันก าหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
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4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มา เมื่อ 

       (1)  ท่านเข้าเว็บไซต์ของสถาบัน (Cookies) 
       (2)  ท่านให้ข้อมูลกับสถาบันผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
       (3)  ท่านให้ข้อมูลกับสถาบันผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันหรือช่องทางปกติ 
       (4)  ท่านให้ข้อมูลกับสถาบันผ่านเอกสารสัญญาเข้าศึกษา 
 

5. การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
      5.1 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันอาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอกตามความยินยอม 
ของท่าน และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนี้ 
        (1) สภากาชาดไทย 
        (2) แหล่งฝึกในการจัดการเรียนการสอน 
        (3) ธนาคารคู่สัญญา 
        (4) หน่วยงานที่นักศึกษามีความประสงค์สมัครเข้าท างาน 
        (5) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษามีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม 
        (6) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
        (7) หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดโดยกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี 
กรมสรรพากร ส านักงานอัยการหรือศาล สถานฑูต เป็นต้น 
 (8) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นต้น 
 (9) องค์กรวิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น 
 5.2 การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ 

ในกรณีที่สถาบันเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ สถาบันจะด าเนินการส่ง
หรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรการในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอและสถาบันอาจขอความยินยอมจากท่านส าหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วน
บุคคลไปยังต่างประเทศตามที่กฎหมายก าหนด 

บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสถาบัน จะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น 
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้กับสถาบัน 

 
6. สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล 
      ท่านมีสิทธิในการด าเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระท าได้ ดังต่อไปนี้ 
        (1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม 
        กรณีท่านให้ความยินยอมเพ่ือให้สถาบัน เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะ
ถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับสถาบัน เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิ
นั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อ  
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบัน หรือ

ขอให้สถาบันเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 
(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 

        ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
(4) สิทธิในการขอลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

        ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมด 
ความจ าเป็นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ของสถาบันแล้ว หรือกรณีที่ท่านได้
ถอนความยินยอมและสถาบันไม่มีอ านาจด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ หรือท่านได้
ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและสถาบันไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือ
ในกรณีทีส่ถาบันได้ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
        ท่านมีสิทธิขอให้สถาบันระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่สถาบันด าเนินการระหว่าง
การตรวจสอบความถูกต้องตามค าขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่
หมดความจ าเป็นแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านได้คัดค้านสถาบันในการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่านดังกล่าว 

(6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
        ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่สถาบันได้ท าให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านมีสิทธิขอให้
สถาบันส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอ่ืน รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูล  
ส่วนบุคคลที่สถาบันได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค 
        (7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
        ท่านมีสิทธิขอคัดค้านสถาบันในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ 
ที่ได้ด าเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่สถาบันแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วย
กฎหมายที่ส าคัญยิ่งกว่า หรือเพ่ือวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นความจ าเป็นเพื่อการด าเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของสถาบัน 
        (8) สิทธิในการร้องเรียน 

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการที่สถาบัน
ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระท าในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
7. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล  
ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอ านาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย สถาบันจึง
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
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ซึ่งจะก าหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่สถาบันอนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของสถาบันเพ่ือคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
8. ผู้เยาว์ 

ในกรณีที่ท่านอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ถือว่าท่านยังเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมได้โดยล าพัง ดังนั้น  สถาบันมีความจ าเป็นจะต้องได้รับ 
ความยินยอมจากท่าน ประกอบการให้ความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนท่าน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ทั้งนี้  หากสถาบันทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้รับ  
ความยินยอมจากผู้ใช้อ านาจปกครองที่มีอ านาจกระท าการแทนท่านตามที่กฎหมายก าหนด สถาบันจะ
ด าเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากระบบของสถาบัน 
 
9. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน 
 กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบัน อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่าน  
ในการเข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการประมวลผลฉบับ
นี้ 

 
10. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 สถาบันจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว้นแต่ สถาบันอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจ าเป็นหรือกฎหมายก าหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานขึ้น 
 ทั้งนี้ สถาบันจะลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจ าเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลา 
ตามวัตถุประสงค์นั้น 
 
11. การเปลี่ยนแปลงประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
      สถาบันอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขประกาศการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพ่ือ 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของสถาบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบันที ่htpp://stin.ac.th  
 
12. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 กรณีท่ีท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้ 
 (1)  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่ 1873  
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

(2)  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
02-2564092-9 หรือโทรสาร 02-256-4090 หรือ E-mail : dpo@stin.ac.th 
 

มติคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ของสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการประชุมคร้ังท่ี 3 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

mailto:dpo@stin.ac.th

