
นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  
 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ในที่นี้ ให้หมายถึง ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งด าเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

ที่มา : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Protection Act : PDPA) ตามท่ีก าหนดไว้ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ ค าสั่ง ที่ออกภายใต้      
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บังคับใช้ และการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใด ๆ หรือ
การออกกฎหมายใด ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นครั้งคราว และ
พยายามที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการปฏิบัติตาม PDPA นั้น ส านักหอสมุดจึงให้ความส าคัญด้านการ
เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โ ดยได้
ก าหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของส านักหอสมุดด้วยมาตรการที่เข้มงวด 
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือท่านได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านักหอสมุด
ได้ถือครอง จะถูกน าไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน และถูกต้องตามกฎหมาย และให้ท่านในฐานะเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงนโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
ส านักหอสมุดจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้            
การเปิดเผย รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ดังนั้น ส านักหอสมุด      
จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  
๑. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 
  ๑.๑ ส านักหอสมุดเคารพและให้ความส าคัญถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน และส านักหอสมุดตระหนักดีว่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับ
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของส านักหอสมุด 
  ๑.๒ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านักหอสมุดถือครอง เช่น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์  
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกน าไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานของส านักหอสมุด
เท่านั้น และส านักหอสมุดจะด าเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน 
  
 
 
 



๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัด 
  ๒.๑ ส านักหอสมุดจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จ าเป็น ภายใต้อ านาจหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของส านักหอสมุด และโดยที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมไว้
ก่อนหรือในขณะนั้น โดยท าเป็นหนังสือหรือท าโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ โดยสภาพไม่อาจขอความ
ยินยอมด้วยวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าวได้   
   ๒.๑.๑ ในกรณีที่ส านักหอสมุด ประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 
ส านักหอสมุดจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอ
ความยินยอมนั้น จะแยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ 
รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเข้าใจผิดใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว แต่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่  
    ๒.๑.๑.๑ กฎหมายก าหนด หรือในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 
    ๒.๑.๑.๒ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ใน
เวลานั้น 
    ๒.๑.๑.๓ เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
และผู้ใช้บริการท่านอื่น 
    ๒.๑.๑.๔ เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล 
    ๒.๑.๑.๕ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 
   ๒.๑.๒ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ส านักหอสมุดจะค านึงอย่างถึงที่สุด
ในความเป็นอิสระของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการให้ความยินยอม ทั้งนี้ ในการเข้าท าสัญญา ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการใด ๆ ต้องไม่มีเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพ่ือเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มี
ความจ าเป็นหรือเก่ียวข้องส าหรับการเข้าท าสัญญาซึ่งรวมถึงการให้บริการนั้น ๆ ด้วย          
   ๒.๑.๓ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอม แสดง แก้ไข ลบ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 
เสียเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องถอนความยินยอมได้ง่ายเช่นเดียวกับการให้ความยินยอม เว้นแต่มีข้อจ ากัดสิทธิใน
การถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความ
ยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ให้ความยินยอมไปแล้ว โดยชอบตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ 
   ๒.๑.๔ ในกรณีที่การถอนความยินยอมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด 
ส านักหอสมุด จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมนั้น 
   ๒.๑.๕ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
นโยบายฉบับนี้ ไม่มีผลผูกพันเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และไม่ท าให้ส านักหอสมุดสามารถท าการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ 
  ๒.๒ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน ส านักหอสมุดจะ
ใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจ ากัดเพียง
เท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินการของส านักหอสมุด การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของส านักหอสมุดเท่านั้น 



  ๒.๓ ส านักหอสมุดจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ             
ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจเป็นผลร้าย ท าให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่ 
   ๒.๓.๑ ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน 
   ๒.๓.๒ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
   ๒.๓.๓ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระท าได้ในเวลานั้น 
   ๒.๓.๔ เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและ
ผู้ใช้บริการท่านอ่ืน 
   ๒.๓.๕ เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล 
   ๒.๓.๖ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 
  ๒.๔ ส านักหอสมุดอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมา
จากแหล่งอื่น เฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของส านักหอสมุดให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒.๕ ส านักหอสมุด จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน ให้แก่บุคคลที่สามโดย
เด็ดขาด เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  
๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
  ๓.๑ ส านักหอสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือการด าเนินงานของส านักหอสมุด        
การศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของส านักหอสมุด และเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดให้แก่ท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๓.๒ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ส านักหอสมุด
จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐาน ตามรายละเอียด
ในข้อ ๒.๑.๑ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  ๓.๓ ในกรณีที่ส านักหอสมุดมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือด าเนินการ
อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน     
ในการเลือกว่า จะให้ส านักหอสมุดเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
  ๓.๔ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์ หรือระบบออนไลน์อ่ืนใด 
และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน ส านักหอสมุดจึงจัดเก็บบันทึกข้อมูล
โดยระบบอัตโนมัติ ในการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) การเข้าออกอาคาร (Access Control) การบันทึกภาพ 
CCTV การรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การแจ้ง
เตือน และหรือการน าเสนอบริการต่าง ๆ  เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็น  
อย่างน้อย 
 



   ๓.๔.๑ หมายเลขประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) 
   ๓.๔.๒ ประเภทของเว็บบราวเซอร์ (Browser) 
   ๓.๔.๓ ชื่อผู้ใช้ 
   ๓.๔.๔ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
  นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอก ที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออก
ระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหมายก าหนดด้วย ส าหรับกรณีที่ส านักหอสมุดใช้บริการหน่วยงาน
ภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์ 
  ๓.๕ ส านักหอสมุดจะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เว้นแต่ 
   ๓.๕.๑ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ 
   ๓.๕.๒ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
  
๔. การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจ ากัด และการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม 
  ๔.๑ ส านักหอสมุดจะก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักหอสมุด มิให้เปิดเผย แสดง หรือท าให้การ
ปรากฏในลักษณะอ่ืนใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่ 
   ๔.๑.๑ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนด 
   ๔.๑.๒ ได้รับความยินยอมจากท่าน 
   ๔.๑.๓ เป็นไปเพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและทรัพย์สิน 
รวมถึงผู้ใช้บริการอ่ืน และไม่สามารถขอความยินยอมที่เก่ียวข้องได้อย่างสะดวก 
   ๔.๑.๔ เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล 
   ๔.๑.๕ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดท าสถิติ 
  ๔.๒ ในบางกรณีส านักหอสมุดอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เท่าท่ีจ าเป็น และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของส านักหอสมุด  
  
๕. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๕.๑ ส านักหอสมุดตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน ส านักหอสมุดจึงก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น
อย่างดี ตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational 
Measure)  และสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง 
ท าลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทค โนโลยีสารสนเทศ              
ของส านักหอสมุด 
 
๖. สิทธิการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๖.๑ ท่านมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่อไปนี้ ก่อนที่ส านักหอสมุดจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เข้าระบบหรือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 
   ๖.๑.๑ ค าบรรยายลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ 



   ๖.๑.๒ จุดประสงค์ในการประมวลผลหรือน าข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล 
   ๖.๑.๓ ขอบเขตและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๖.๑.๔ ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่เปิดเผยหรืออาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๖.๑.๕ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส านักหอสมุดได้รับ ส านักหอสมุดจะจัดเก็บในรูปแบบที่
สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ท างานอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ 
   ๖.๑.๖ รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการติดต่อกับส านักหอสมุดหรือห้องสมุดสาขา 
   ๖.๑.๗ ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
  ๖.๒ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีค าร้องขอตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักหอสมุดก าหนด เมื่อส านักหอสมุดได้รับค าร้องขอแล้ว ส านักหอสมุ ดจะ
ด าเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านทราบภายในระยะเวลา
สามสิบ(๓๐)วัน นับจากวันที่ได้มีการร้องขอ 
  ๖.๓ หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้ง 
ส านักหอสมุดเพ่ือให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) นั้นได้ ในการนี้  
ส านักหอสมุดจะจัดท าบันทึกค าคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระท าใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  ๖.๔ ท่านมีสิทธิเข้าถึง ตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการน าข้อมูล
ไปใช้ การถอนความยินยอม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่ส านักหอสมุดถือครอง ซึ่งท่านให้
ไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ PDPA อนุญาต นอกจากนี้ ยังมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันสมควร 
โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
   ๖.๔.๑ ขอส าเนา หรือขอส าเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน 
   ๖.๔.๒ ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
   ๖.๔.๓ ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตน 
   ๖.๔.๔ ขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
   ๖.๔.๕ ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่ง
ผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ 
   ๖.๔.๖ เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๖.๔.๗ วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  ๖.๕ สิทธิในการร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่มี
การจัดหาไว้ หรือการยืนยันที่ท าขึ้นกับท่านเกี่ยวกับสาระส าคัญเหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า   
  ๖.๖ สิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้
ส านักหอสมุดด าเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพ่ือก่อกวนหรือไม่
สมเหตุสมผล 
 อนึ่ง ท่านมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ท้ังหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือท าลายข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของส านักหอสมุด เมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต หรือไม่จ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป และส านักหอสมุด     



มีสิทธิที่จะปฏิเสธตามค าร้องขอการเข้าถึงข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูลไม่เกี่ยวเนื่องกัน มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสูง 
ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนค าสั่งศาล 
  อย่างไรก็ตาม ส านักหอสมุดอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายก าหนด หรือในกรณีท่ีข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านถูกท าให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก 
  
๗. การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 
  ๗.๑ ส านักหอสมุดอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ภายใต้ความ
ยินยอมท่ีท่านให้ไว้ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
   ๗.๑.๑ บุคคลหรือหน่วยงานที่จะท าการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๗.๑.๒ วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๗.๑.๓ วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๗.๑.๔ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะท าการเชื่อมโยง 
   ๗.๑.๕ บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
  ๗.๒ ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ส านักหอสมุดจะแสดงชื่อผู้เก็บ
รวบรวม บุคคลผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ส านักหอสมุดจะจัดท าบันทึก
การเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
  ๗.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล ส านักหอสมุดจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และขอความยินยอมก่อนการด าเนินการ 
 
 
๘. การใช้คุกกี้ (Cookies) 
  คุกกี้ (Cookies) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ (HardDrive) เพ่ือบันทึกจดจ าและจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ภาษาท่ีเลือกใช้ หรือการตั้งค่าอ่ืน ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้า
ชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจ าได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลก าหนด จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบคุกกี้ (Cookies) หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ (Cookies) 
นั้นท างานอีกต่อไป ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookies) ก็ได้ ในกรณีที่
เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่าง
ถูกต้อง เหตุที่ส านักหอสมุดต้องการใช้คุกกี้ (Cookies) เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๘.๑ จัดท าสถิติในการใช้งาน (จ านวนครั้งที่เข้าชม จ านวนยอดชมหน้าเว็บไซต์ การละทิ้งขณะใช้
บริการ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของส านักหอสมุด 

๘.๒ ปรับการน าเสนอเว็บไซต์ของส านักหอสมุดให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ท่ีท่านใช้งาน 
  ๘.๓ จดจ าข้อมูลต่าง ๆ ที่กรอกลงในแบบฟอร์ม รวมทั้งจัดการและท าการให้เข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล 
เช่น บัญชีผู้ใช้  
  ๘.๔ น าเสนอเนื้อหา ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการและอ่ืน ๆ ของส านักหอสมุดที่เกี่ยวข้อง
กับความสนใจของท่าน 
  อนึ่ง ส านักหอสมุดต้องแจ้งให้ท่านทราบว่า การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) Webmail นั้น ไม่มีความปลอดภัย เว้นแต่มีการเข้ารหัส e-mail Webmail นั้น ๆ 
การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกก าหนดเส้นทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถูกน าส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็น



การท างานของ www/Internet ส านักหอสมุดไม่สามารถและไม่ยอมรับผิดต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรือการขัดขวาง หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ
ส านักหอสมุด 
 
๙. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล 
  ๙.๑ ส านักหอสมุดอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การด าเนินงานของส านักหอสมุด และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน 
ส านักหอสมุดจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มด าเนินการเปลี่ยนแปลง หรือ
อาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง 
  ๙.๒ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดศึกษาจาก
นโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็ม หากท่านมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม โปรดติดต่อ                  
ส านักหอสมุดได้ท่ี : 
   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ๑๒๓ หมู่ ๑๖ ถนนมิตรภาพ 
   ต าบลในเมือง  
   อ าเภอเมืองขอนแก่น 
   จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๐๐๒ 
 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๐๗๒-๒๕๕๔   
หมายเลขโทรสาร  ๐๔๓-๒๐๒-๕๔๓ 
เว็บไซต์ https://library.kku.ac.th/ 




