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นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

ปรับปรุงลาสุด: 8/25/2022 

ฉบับยอ 

เราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร  ตามท่ีระบุในนโยบาย

คุมครองขอมูลสวนบุคคลนี้ ซ่ึงจะไดรับการดูแลตามมาตรฐานสูงสุดสอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยทานสามารถดูรายละเอียดของนโยบายไดตาม QR Code ซ่ึงอาจสรุป

เบื้องตนเพ่ือความสะดวกไดดังตอไปนี้ 

หัวขอ ขอมูลโดยสรุป 
เราประมวลผล
ขอมูลอะไรบาง? 

เราประมวลผลขอมูลตามท่ีจําเปนท่ีไดเก็บรวบรวม
จากทาน ไดแก ขอมูล ID, ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ,
ขอมูลประวัติ, ขอมูลอัตลักษณ, ขอมูลรูปภาพ, 
ขอมูล IT, ขอมูลการเงิน, เอกสารหลักฐาน เปนตน 

เราใชขอมูล
อยางไร? 

เราใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือการดําเนินการท้ังหลาย
ตามวัตถุประสงคของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เราไดอธิบายเหตุผลความจําเปนเอาไว 

เราสงขอมูลให
ใคร? 

เราอาจจํา เปนตองสงขอมูลสวนบุคคลไปยัง
หนวยงานภายนอกตามเหตุผลความจําเปนท่ีได
อธิบายเอาไวพรอมรายการหนวยงานท่ีมีการสง
ขอมูล 

ผูใชบริการ
สามารถทําอะไรได
บาง? 

ทานสามารถใชสิทธิของเจาของขอมูลซึ่งรวมถึง 
การเขาถึง, การแกไข หรือการลบขอมูลไดตามท่ีได
อธิบายเอาไว 

การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย 

เราจะไดแจงใหทานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญของนโยบายน้ี และอาจแจงเตือนทาน
เก่ียวกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน
เปนระยะ ๆ 
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ฉบับเต็ม 

 

ก. ขอบเขตและวัตถุประสงคของนโยบายนี ้

ข. เราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใดบาง? 

ค. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางไร? 

ง. เราใชขอมูลสวนบุคคลอยางไร? 

จ. การใชขอมูลสวนบุคคลรวมกันกบัหนวยงานภายนอก 

ฉ. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

ช. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

ซ. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมลูสวนบุคคล 

ฌ. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

ญ. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี ้

 

ก. ขอบเขตและวัตถุประสงคของนโยบายนี้ 

 

เราใหความสําคัญตอความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของทาน ดังนั้นเราจะดูแลขอมูลสวนบุคคล

ของทานอยางเหมาะสมเพ่ือปกปองขอมูลสวนบุคคลของทานใหปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุดสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เอกสารนี้เปนนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับ 

ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร โดยมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลตาม

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะไดอธิบายใหทานทราบถึงแนวปฏิบัติวา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเก็บรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลของ ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

อยางไรตามขอบเขตและวัตถุประสงคของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
รายละเอียดการติดตอผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล 
สํานักงานวิทยทรัพยากร 
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 
โทรศัพท: 0-2218-2900 
อีเมล: libraryDPO@car.chula.ac.th 

รายละเอียดการติดตอเจาหนาท่ีคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล 
ศาสตราจารย ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 
โทรศัพท: 02-218-3341 
อีเมล: DataBreach@chula.ac.th 

 

นโยบายนี้ครอบคลุม ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร ไดแก นิสิต  อาจารย บุคลากร  สมาชิก 

รายป สมาชิกบุคคลภายนอก ผูรับบริการผลิตสื่อ ผูเขารวมกิจกรรมประชุม สัมมนา อบรมตาง ๆ ท่ีสํานักงาน   

วิทยทรัพยากรเปนผูจัด 

ตามนโยบายนี้จะใชคําวา  
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“การประมวลผล” หมายถึง การดําเนินการใด ๆ ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอขอมูลสวนบุคคล

ของผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร รวมถึง การเก็บรวมรวม, การใช, การจัดเก็บ, การเปดเผย และ

การลบขอมูลสวนบุคคล 

“ฐานการประมวลผล” หมายถึง เหตุผลความจําเปนในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา 

24 และ 26 แหงพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรง

หรือทางออม ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

“ทาน” หมายถึง ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

“เรา” หมายถึง สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

ข. เราประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใดบาง? 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

- ขอมูล ID เชน เลขท่ีบัตรประชาชน, เลขท่ีหนังสือเดินทาง เปนตน 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ เชน ท่ีอยู, เบอรโทรศัพท, สถาบันการศึกษา, สถานท่ีทํางาน, อีเมล เปนตน 

- ขอมูลประวัติ เชน สถานภาพ, สัญชาติ, วันเดือนปเกิด, ประวัติการศึกษา เปนตน 

- ขอมูลอัตลักษณ เชน ชื่อ-นามสกุล, คํานําหนา, ตําแหนงทางวิชาการ, ภาพถาย, ภาพเคลื่อนไหว     

เปนตน 

- ขอมูลรูปภาพ  เชน  ภาพถาย,  ภาพเคลื่อนไหว 

- ขอมูล IT เชน คุกก้ี เปนตน 

- ขอมูลการเงิน เชน เลขท่ีบัญชีธนาคาร เปนตน 

- เอกสารหลักฐาน เชน สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร,  

ใบแสดงผลการศึกษา/สําเนาวุฒิการศึกษา, หนังสือรับรองการผานงาน เปนตน รวมถึงการแลกบัตรท่ีทาง

ราชการออกใหเพ่ือการขอรับบริการ/ติดตองาน 

 

ค. เราเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลอยางไร? 

 

โดยท่ัวไปแลว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจาก ผูรับบริการของสํานักงาน

วิทยทรัพยากร โดยตรง ผานกระบวนการ ดังนี้ 

- การลงทะเบียนการใชงาน การกรอกประวัติระบบสมัครงานผานเว็บไซต   

- การบันทึกขอมูลของทานท่ีจัดเก็บอยูบนระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

- ขอมูลโดยตรงท่ีไดรับจากการใชบริการเว็บไซต เรามีการใชคุกก้ีเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล 

ต า ม ท่ี กํ า ห น ด ไ ว ต า ม  น โ ย บ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช  Cookies (ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ท่ี  

https://www.car.chula.ac.th) 
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อยางไรก็ดีอาจมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงรวมถึง  

- การใชงานผานทางเว็บไซต ขอมูลบัญชีผูใชงาน (Account) หรือขอมูลท่ีทานไดแกไขปรับปรุงใน

ขอมูลบัญชีผู ใชงาน (Account) ของทาน หรือขอมูลท่ีไดจากการติดตอกับจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

- การพิสูจนและยืนยันตัวตนท่ีไดจากบัญชีผูใชงาน (Account) อ่ืน ๆ ท่ีนาเชื่อวาทานควบคุมดูแล

อยู อันรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ เชน การเขาใชงานผานบัญชี Facebook หรือ Google 

 ในสวนของขอมูลเพ่ิมเติมจากหนวยงานอ่ืน หากมีนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลจะตองไมขัดกับ

นโยบายนี้ 

 

ง. เราใชขอมูลสวนบุคคลอยางไร? 

 

เราใชขอมูลสวนบุคคลเพ่ือการดําเนินการท้ังหลายตามวัตถุประสงคของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ท่ีเก่ียวของกับ ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร โดยเราจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือ

วัตถุประสงคในการใหบริการสารสนเทศ  การรักษาความม่ันคงปลอดภัย  และการประมวลผล  การจัดเก็บ

สถิติ  รวมถึงการประเมินเพ่ือการพัฒนาองคกรและการใหบริการ ตามฐานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
กลุมกิจกรรม กลุมขอมูลสวนบุคคล ฐานการประมวผล 
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับขอมูลสมาชิก   
การจัดเก็บขอมลูนสิิต 
 
 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

ฐานภารกจิของรัฐ 

การจัดเก็บขอมลูบุคลากร 
 
 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

ฐานภารกจิของรัฐ 

การสรางฐานขอมลูสมาชิก, 
ฐานขอมูลผูรับบริการ 
 
 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

- ขอมูลประวัต ิ

ฐานภารกจิของรัฐ 

การรับสมัครสมาชิกหองสมุด - ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

- เอกสารหลักฐาน 

- ขอมูลการเงิน 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การลงทะเบียนเขาใชบริการรายวัน - ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

- เอกสารหลักฐาน 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 
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กลุมกิจกรรม กลุมขอมูลสวนบุคคล ฐานการประมวผล 
การจัดเก็บขอมลูเขา - ออกผาน
ประตู 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับบริการ   
การใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ผานระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การใหบริการสารสนเทศ การ
ใหบริการชวยคนควา บริการให
คําปรึกษารายบุคคล 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การขอรับบริการสารสนเทศตาง ๆ 
ผานแบบฟอรม 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

- เอกสารหลักฐาน 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การขอรับบริการสารสนเทศตาง ๆ 
ผานแบบฟอรมออนไลน 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การใหบริการเติมเงินเคร่ืองถาย
เอกสาร 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ  

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การใหบริการ Wifi สําหรับ
บุคคลภายนอก 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานความยินยอม 

การลงทะเบียนเพ่ือใชบริการสืบคน
และดาวนโหลดทรัพยากรสารสนเทศ
ออนไลน  

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

 

การลงทะเบียนรวมกิจกรรมตาง ๆ 
การอบรม สัมมนา  

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

บริการหองประชุม/อบรม/สัมมนา - ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

บริการผลิตสื่อ (การบันทึกภาพ เสียง 
การถายทํานอกสถานท่ี ฯลฯ) 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

คลังขอมลูสื่อวิดีทัศน - ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

- ขอมูลรูปภาพ 

ฐานสัญญา 
ฐานภารกจิของรัฐ 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ - ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ 

- ขอมูลรูปภาพ 

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

บริการตูล็อคเกอร - ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

ฐานสัญญา 

การรักษาความปลอดภัย   
การรักษาความปลอดภัยและการ
สํารวจพ้ืนท่ีวางกอนการเขาใชบริการ 

- ขอมูลรูปภาพ  ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 
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กลุมกิจกรรม กลุมขอมูลสวนบุคคล ฐานการประมวผล 
การแลกบัตรเขา-ออกสําหรับผูมา
ติดตอ 

- เอกสารหลักฐาน ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

การวิเคราะหขอมูลสถิติเพ่ือพัฒนาบริการ 
การสํารวจความพึงพอใจ การจัดทํา
สถิติ และการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา
บริการ 

- ขอมูล ID 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีติดตอ 

- ขอมูลอัตลักษณ  

- ขอมูลรูปภาพ 

- ขอมูล IT 

ฐานเพ่ือประโยชนโดยชอบดวย
กฎหมาย 

 

เราจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงไวเทานั้น ในบางกรณีอาจ

พิจารณาวาสามารถประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลอ่ืนท่ีเ ก่ียวของและไมขัดหรือ

นอกเหนือไปจากวัตถุประสงคเดิม แตในกรณีท่ีเราจําเปนตองประมวลผลขอมูลดวยวัตถุประสงคอ่ืนท่ีไม

เก่ียวของกับวัตถุประสงคเดิม เราจะขอความยินยอมใหมเพ่ือการใชขอมูลตามวัตถุประสงคใหมนั้น 

 

จ. การใชขอมูลสวนบุคคลรวมกันกับหนวยงานภายนอก 

 

เราอาจมีความจําเปนตองสงขอมูลไปยังหนวยงานภายนอกดังตอไปนี้เพ่ือประมวลผลขอมูลตามหนาท่ี

ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย  

- บุคคลซ่ึงทํางานรวมกับเรา หรือบุคคลอ่ืน เชน ผูพัฒนาระบบสารสนเทศ บุคคลท่ีเราไดวาจางให

ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลเพ่ือนําขอมูลสวนบุคคลของทานไปใชเพ่ือประโยชนใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานตาง ๆ มากยิ่งข้ึน 

- สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชย  

- บุคคลอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหเราสามารถดําเนินการและใหบริการแกทานรวมถึงดําเนินการใด ๆ  

ตามขอบเขตและวัตถุประสงคตามท่ีระบุไวในนโยบายนี้  

ในกรณีท่ีใชหรือสงขอมูลสวนบุคคลไปยังหนวยงานภายนอก เราจะดําเนินการเทาท่ีจําเปนโดยใชหรือ

สงขอมูลใหนอยท่ีสุด และอาจพิจารณาใชวิธีจัดทําขอมูลนิรนาม (anonymisation) การแฝงขอมูล 

(pseudonymisation) เพ่ือความปลอดภัยของขอมูล โดยกรณีบุคคลภายนอกท่ีเปนผูประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลใหกับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะตองจัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสมตาม

นโยบายนี้ และเราจะไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกดังกลาวใชขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนนอกจากท่ีเรากําหนด 

 

ฉ. การสงหรือโอนขอมูลไปยังตางประเทศ 

 

เราอาจมีความจําเปนตองสงขอมูลของทานไปยังตางประเทศ ซ่ึงในกรณีเชนนี้เราจะสงขอมูลไปยัง

ตางประเทศก็ตอเม่ือเปนไปตามเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
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- ประเทศปลายทางท่ีรับขอมูลไดรับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลวา

มีการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเพียงพอ 

- หนวยงานตางประเทศท่ีรับขอมูลอยูภายใตนโยบายในการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีไดรับ

การตรวจสอบและรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

- หนวยงานตางประเทศไดจัดใหมีมาตรการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีเหมาะสมสามารถบังคับ

ตามสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลได รวมท้ังมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมี

ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

กําหนด เชน ขอสัญญามาตรฐาน, ประมวลวิธีปฏิบัติ, มาตรฐานท่ีไดรับการรับรอง เปนตน 

- เปนสิ่งจําเปนเพ่ือการใชสิทธิตามกฎหมาย 

- ไดรับความยินยอมจากทานโดยทานไดรับทราบถึงมาตรฐานการคุมครองสวนบุคคลท่ีไม

เพียงพอของประเทศปลายทางหรือองคการระหวางประเทศท่ีรับขอมูลสวนบุคคลแลว 

- เปนการจําเปนเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงทานเปนคูสัญญาหรือเพ่ือใชในการดําเนินการ

ตามคําขอของทานกอนเขาทําสัญญานั้น 

- เปนการกระทําตามสัญญาระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนของ

ทาน 

- เพ่ือปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิต รางกาย หรือสุขภาพของทาน หรือบุคคลอ่ืน เม่ือทาน

ไมสามารถใหความยินยอมในขณะนั้นได 

- เปนการจําเปนเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะท่ีสําคัญ 

 

ช. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลของ 

ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร บุคคลภายนอกท่ีเปนผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลใหเราจะตอง

ดําเนินการตามคําสั่งและตกลงท่ีจะรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลเทานั้น รวมท้ังการจํากัด

การเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของทานจากบุคลากรท่ีไมมีความเก่ียวของกับการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ดังกลาว 

โดยทานสามารถดูรายละเอียดมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคลไดท่ี 

https://www.it.chula.ac.th/security-standards-pdpa/ 

 

ซ. ระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 

 

เราจะจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงงานตาง ๆ ท่ีจําเปนเก่ียวกับดานกฎหมาย บัญชี และการติดตามตรวจสอบ 

ตาง ๆ ดูรายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลไดท่ี ตารางกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวน

บุคคลสําหรับ ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร 

https://www.it.chula.ac.th/security-standards-pdpa/
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ฌ. สิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคล 

 

ทานมีสิทธิในขอมูลสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

- สิทธิในการไดรับแจงขอมูล (Right to be Informed) ทานมีสิทธิไดรับการแจงถึงรายละเอียดใน

การเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคล  

- สิทธิในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล (Right of Access) โดยทานสามารถขอรับสําเนาขอมูลของ

ทานและตรวจสอบวาเราไดประมวลผลขอมูลของทานตามกฎหมายหรือไม 

- สิทธิในการโอนขอมูลสวนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีท่ีเราไดจัดทําขอมูลสวน

บุคคลในรูปแบบท่ีสามารถอานหรือใชงานโดยท่ัวไปไดดวยเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีทํางานไดโดย

อัตโนมัติ และสามารถใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไดดวยวิธีการอัตโนมัติ ทานสามารถขอใหสง

หรือโอนขอมูลสวนบุคคลของทานไปยังหนวยงานอ่ืนไดดวยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับขอมูลสวน

บุคคลท่ีเราสงหรือโอนไปยังหนวยงานอ่ืนโดยตรง เวนแตโดยสภาพทางเทคนิคไมสามารถทําได 

- สิทธิในการคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล (Right to Object) โดยทานสามารถคัดคาน

ในกรณีท่ีเราประมวลผลขอมูลของทาน 

o ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 

(Legitimate Interest) 

o เพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการตลาดแบบตรง 

o เพ่ือวัตถุประสงคเก่ียวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร หรือสถิติ เวนแต

เปนการจําเปนเพ่ือการดําเนินภารกิจเพ่ือประโยชนสาธารณะของเรา 

- สิทธิในการลบขอมูลสวนบุคคล (Right to Erasure) โดยทานสามารถขอใหลบขอมูล หรือทําลาย 

หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวทานได ในกรณีดังตอไปนี้ 

o เม่ือหมดความจําเปนในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล 

o เม่ือทานถอนความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและเราไมมีเหตุผลตาม

กฎหมายท่ีจะประมวลผลขอมูลสวนบุคคลนั้นไดตอไป 

o เม่ือทานคัดคานการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทานแลว 

o เม่ือขอมูลสวนบุคคลไดถูกประมวลผลโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

- สิทธิในการระงับการใชขอมูลสวนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยทานสามารถขอให

ระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของทานได ในกรณีดังตอไปนี้ 

o เม่ืออยูในระหวางการตรวจสอบตามท่ีทานขอใหแกไขขอมูลสวนบุคคล 

o เม่ือเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีตองลบหรือทําลาย แตทานขอใหระงับการใชแทน 

o เม่ือขอมูลสวนบุคคลหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตามวัตถุประสงค แตทานมีความ

จําเปนตองขอใหเก็บรักษาไวเพ่ือใชในการกอตั้งสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามหรือการใชสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย หรือการยกข้ึนตอสูสิทธิเรียกรองตามกฎหมาย 

o เม่ืออยูในระหวางการพิสูจน หรือตรวจสอบ ตามคําขอใชสิทธิในการคัดคานของทาน 
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- สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบ5ุคคล (Right to Rectification) โดยทานสามารถขอแกไขขอมูลของ

ทานใหถูกตอง สมบูรณ และเปนปจจุบันได หากทานพบวาขอมูลของทานไมถูกตอง สมบูรณ และ

เปนปจจุบัน เราไมสามารถตรวจสอบและแกไขขอมูลดังกลาวไดดวยตนเอง 

 

ในบางกรณีตามสภาพของการดําเนินการ เราอาจไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีทานขอได เชน มี

ความจําเปนตองดําเนินการตามหนาท่ีตามสัญญาหรือกฎหมาย เปนตน อยางไรก็ดีในกรณีท่ีทานไดใหความ

ยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลเอาไว ทานสามารถถอนความยินยอมนั้นเม่ือใดก็ไดดวยการติดตอ

ไปยังสวนงานท่ีเก่ียวของ โดยเราจะยุติการประมวลผลขอมูลดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด แตการถอนความยินยอมนั้น

จะไมมีผลเปนการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีไดดําเนินการไปแลว  

ขอใหทานรับทราบวาเราจะบันทึกรายการตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการเก่ียวกับคํารองของทานเอาไวเพ่ือใช

ในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หากมีขอสงสัยในรายละเอียดทางปฏิบัติของการดําเนินการเก่ียวกับการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคล (ทานอาจศึกษาไดจากแนวปฏิบัติเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (TDPG3.0 

EXTENSION) ไดท่ี https://www.law.chula.ac.th/event/10316/ ) 

ในกรณีท่ีทานมีประสงคจะใชสิทธิดังกลาวขางตน หรือมีขอรองเรียนเก่ียวกับการประมวลผลขอมูล

สวนบุคคล โปรดติดตอท่ี สํานักงานวิทยทรัพยากร โทร. 0-2218-2900 เราจะรีบดําเนินการตามคํารองของ

ทานโดยเร็วและสอดคลองกับท่ีกฎหมายกําหนด อยางไรก็ดีทานมีสิทธิรองเรียนเก่ียวกับการไมคุมครองขอมูล

สวนบุคคลตามกฎหมายไดท่ีสํานักงานคณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 

ญ. การทบทวนและปรบัปรุงนโยบายนี้ 

 

เอกสารนี้เปนนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับ ผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร   

ปรับปรุงลาสุดเม่ือวันท่ี 8/25/2022 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพ่ิมเติมบางสวนของ

นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูรับบริการของสํานักงานวิทยทรัพยากร ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ในสาระสําคัญ ทานสามารถเขามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลไดและเรา

จะแจงใหทานทราบตามชองทางท่ีเหมาะสมตอไป   
 

https://www.law.chula.ac.th/event/10316/


ตารางกิจกรรมการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูรับบริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร 

โปรดระบุ วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลวาเปนกรณเีก็บขอมูลโดยตรงจากเจาของขอมูลหรือจากแหลงอ่ืน 

ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับขอมูลสมาชิก      

1087 การจัดเก็บ
ขอมูลนิสติ 

-ขอมูล ID ไดแก หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  หมายเลขบัตร
ประจำตัวนิสิต 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ท่ีอยูท่ี
ติดตอได  คณะ  ภาควิชา  อีเมล  
เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ 
นามสกุล คำนำหนาช่ือ  ภาพถาย 
 

1. เพ่ือการใหบริการ 
2. เพ่ือนำเขาฐานขอมูล
สมาชิก  สำหรับการใชบริการ
ในระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ
3. เพ่ือนำขอมูลเขาระบบ
ฐานขอมูลอ่ืนใดท่ีสรางข้ึนเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษา
คนควาวิจัยของประชาคม
วิชาการ 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1.บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
2.บุคลากรฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
 

ตลอดอายุ
สมาชิก 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

ใชและอัตราการจัดเก็บเงิน
ประเภทตาง ๆ สำหรับ
หองสมุดในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงินคา
สมาชิกสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2561” 

1089 การจัดเก็บ
ขอมูลบุคลากร 

-ขอมูล ID ไดแก หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  หมายเลขบัตร
ประจำตัวพนักงาน 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ท่ีอยูท่ี
ติดตอได  หนวยงานท่ีสังกัด  อีเมล  
เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ 
นามสกุล คำนำหนาช่ือ  ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการภาพถาย 
 

1. เพ่ือการใหบริการ 
2. เพ่ือนำเขาฐานขอมูล
สมาชิก  สำหรับการใชบริการ
ในระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ
3. เพ่ือนำขอมูลเขาระบบ
ฐานขอมูลอ่ืนใดท่ีสรางข้ึนเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษา
คนควาวิจัยของประชาคม
วิชาการ 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1.บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
2.บุคลากรฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
 

ตลอดอายุ
สมาชิก 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงิน
ประเภทตาง ๆ สำหรับ
หองสมุดในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงินคา
สมาชิกสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2561” 
 
 
 

 การสราง
ฐานขอมูล
สมาชิก, 
ฐานขอมูล
ผูรับบริการ  

-ขอมูล ID ไดแก เลขประจำตัว
ประชาชน  เลขประจำตัวบุคลากร 
เลขประจำตัวนิสิต 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ  ท่ีอยูท่ี
ติดตอได  ภาควิชา  คณะ  
หนวยงานตนสังกัด  อีเมล  เบอร
โทรศัพท 

1.เพ่ือใหบริการ 
2.เพ่ือเผยแพรขอมลู
ผูเช่ียวชาญ  ผลงานของ
ประชาคมจุฬา 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1. บุคลากรฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หองสมุด 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

ตลอด
ระยะเวลาการ
ใชงาน 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือนามสกุล  
คำนำหนาช่ือ  ยศตำแหนงทาง
วิชาการ ภาพถาย 
-ขอมูลประวัติ ไดแก ประวัติ
การศึกษา ผลงานและรางวัลท่ีไดรบั 

เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

604 การรับสมัคร
สมาชิกหองสมดุ 

-ขอมูล ID ไดแก หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  หมายเลขบัตร
ประจำตัวพนักงาน 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ท่ีอยูท่ี
ติดตอได  อีเมล  เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ 
นามสกุล คำนำหนาช่ือ  ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการภาพถาย 
ลายมือช่ือ 
-เอกสารหลักฐาน ไดแก สำเนาบัตร
ประชาชน สำเนาใบแสดงผล
การศึกษา/วุฒิการศึกษา/ปริญญา
บัตร สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร 
-ขอมูลการเงิน ไดแก เลขท่ีบัญชี
ธนาคาร 
 

1. เพ่ือการใหบริการ 
2. เพ่ือนำเขาฐานขอมูล
สมาชิก  สำหรับการใชบริการ
ในระบบหองสมดุอัตโนมัต ิ
3. เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6 
  
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงิน

1. ผูใหบริการ ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และบัญชี 
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1. บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1. 5 ป (PM-
LIM-01) 
2. 10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

ประเภทตาง ๆ สำหรับ
หองสมุดในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงินคา
สมาชิกสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2561” 
 

1558 การลงทะเบียน
เขาใชบริการ
รายวัน  

-ขอมูล ID ไดแก หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  หมายเลข
หนังสือเดินทาง 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ 
นามสกุล คำนำหนาช่ือ  ภาพถาย 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ  ท่ีอยูตาม
บัตรประชาชน 
-เอกสารหลักฐาน ไดแก สำเนาบัตร
ประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง 
หรือบัตรสำคญัท่ีทางราชการออกให 

1. เพ่ือการใหบริการ 
2. เพ่ือเปนขอมูลติดตอหาก
พบเหตุผดิปกต ิ
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงิน
ประเภทตาง ๆ สำหรับ
หองสมุดในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559” 
 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1. บุคลากรฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หองสมุด 
สำนักงาน
วิทยทรัพยการ 
ตามสิทธิ   
2. บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1.   5 ป 
2. 10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

“ประกาศจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงินคา
สมาชิกสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2561” 
 

 การจัดเก็บ
ขอมูลเขา-ออก
ผานประต ู

-ขอมูล ID ไดแก รหัสประจำตัว
บุคลากร รหัสประจำตัวนิสติ  
ขอมูลบุคคลภายนอก 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก  ภาพถาย 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือการจัดเก็บสถิติและ
วิเคราะหการใชบริการ 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 

1. ผูปฏิบัติงานฝาย
จัดการสารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
2. ผูปฏิบัติงานฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
 

ผูปฏิบัติงานฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
 

5 ป 

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับบริการ      
607 การใหบริการ

ทรัพยากร
สารสนเทศผาน
ระบบหองสมุด
อัตโนมัต ิ

-ขอมูล ID ไดแก เลขประจำตัวนิสติ 
เลขประจำตัวบุคลากร เลข
ประจำตัวสมาชิก 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ภาควิชา  
คณะ  หนวยงานตนสังกัด  อีเมล  
เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณไดแกช่ือ นามสกุล 
คำนำหนาช่ือ รูปถาย 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือการติดตอสื่อสารหากมี
ปญหาในการบริการ 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

ตลอดอายุ
สมาชิก 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6”  
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงิน
ประเภทตาง ๆ สำหรับ
หองสมุดในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงินคา
สมาชิกสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2561” 

 การใหบริการ
สารสนเทศ การ
ใหบริการชวย
คนควา บริการ
ใหคำปรึกษา
รายบุคคล 

- ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ 
นามสกุล คำนำหนาช่ือ ตำแหนง 
ลายมือช่ือ 
- ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ หนวยงาน
ท่ีสังกัด คณะ ภาควิชา เบอร
โทรศัพท อีเมล 
 

1 เพ่ือใหบริการ 
2 เพ่ือการติดตอสื่อสาร 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

1 ป ระบบ 
ISO 
9001:2015 
(PM-LIM-01) 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

602 การขอรับ
บริการ
สารสนเทศตาง 
ๆ ผาน
แบบฟอรม  

-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ไดแก คณะ 
ภาควิชา เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณไดแกช่ือ นามสกุล 
คำนำหนาช่ือ ลายมือช่ือ 
-เอกสารหลักฐาน ไดแก บัตร
ประชาชน บัตรบุคลากร บัตรนิสติ 
หรือเอกสารยืนยันตัวตนท่ีหนวย
ราชการออกให 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือการติดตอสื่อสาร 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1 ป ระบบ 
ISO 
9001:2015 
(PM-LIM-01)  

601 การขอรับ
บริการ
สารสนเทศตาง 
ๆ ผาน
แบบฟอรม
ออนไลน  

-ขอมูล ID ไดแก เลขประจำตัวนิสติ 
เลขประจำตัวบุคลากร เลข
ประจำตัวสมาชิก 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ไดแก ท่ีอยู
ปจจุบัน  คณะ ภาควิชา เบอร
โทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณไดแกช่ือ นามสกุล 
คำนำหนาช่ือ ลายมือช่ือ 
 

1. เพ่ือใหบริการ 
 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1. บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

1 ป 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

3. บุคลากรศูนย
เอกสารประเทศ
ไทยและ
ประชาคม
อาเซียน 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

 การใหบริการ
เติมเงินเครื่อง
ถายเอกสาร 

-ขอมูล ID ไดแก หมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน  หมายเลขบัตร
ประจำตัวพนักงาน 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ท่ีอยูท่ี
ติดตอได  อีเมล  เบอรโทรศัพท 
  

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาฯ เรื่อง เกณฑ
การใชและอัตราการจดัเก็บ
เงินคาบัตรเติมเงิน สำหรับ
ชำระคาบริการพิมพเอกสาร 
ถายเอกสาร สแกนเอกสาร 
สำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 
2563” 

1. ผูใหบริการ ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และบัญชี 
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1. บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 

1557 การใหบริการ 
Wifi แก
บุคคลภายนอก 

-ขอมูล ID ไดแก เลขบัตรประจำตวั
ประชาชน 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ เบอร
โทรศัพท 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. จัดเก็บขอมูลผูขอใชบริการ 
เพ่ือการตรวจสอบยอนหลัง 
หากมีการกระทำผดิตาม

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1.บุคลากรฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำนักงาน

1.  3 ป 
2. 10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

-ขอมูลอัตลักษณไดแกช่ือ นามสกุล 
คำนำหนาช่ือ รูปถาย 
 

พระราชบัญญัติ วาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร 
3. เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 
 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงินคา
สมาชิกสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2561  บัญชี
แนบทาย ขอ 2.2 ” 

วิทยทรัพยกร 
ตามสิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 

605 การลงทะเบียน
เพ่ือใชบริการ
สืบคนและดาวน
โหลดทรัพยากร
สารสนเทศ
ออนไลน 

-ขอมูล ID ไดแก เลขบัตรประจำตวั
ประชาชน 
-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ไดแก  
คณะท่ีสังกัด อีเมล เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณไดแกช่ือ นามสกุล 
คำนำหนาช่ือ รูปถาย ลายมือช่ือ 

1. เพ่ือการใหบริการ 
2. เพ่ือยืนยันสถานะการเปน
ประชาคมในจุฬา 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

1.บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

3 ป 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

357 ,390, 881 การลงทะเบียน
รวมกิจกรรมตาง 
ๆ การอบรม 
สัมมนา  

-ขอมูลท่ีอยูท่ีติดตอ ไดแก 
หนวยงานท่ีสังกัด คณะ ภาควิชา 
อีเมล เบอรโทรศัพท Line ID  
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ-
นามสกุล คำนำหนาช่ือ ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการ ลายมือช่ือ 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือเปนขอมูล
ประชาสมัพันธการจัด
กิจกรรม 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

1. บุคลากร
บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ   
2. บุคลากร
บุคลากรศูนย
สารสนเทศประเทศ
ไทยฯ สำนักงาน
วิทยทรัพยากร 
ตามสิทธิ 

1. บุคลากร
บุคลากรฝาย
จัดการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ   
2. บุคลากร
บุคลากรศูนย
สารสนเทศ
ประเทศไทยฯ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

2,3,5 ป 

718 การบริการหอง
ประชุม/อบรม/
สัมมนา 

- ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ไดแก ท่ี
อยู, เบอรโทรศัพท, เบอรโทรสาร,
สถานท่ีทำงาน, อีเมล 
- ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ-
นามสกุล คำนำหนาช่ือ ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการ ลายมือช่ือ 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ืออกใบเสร็จรับเงิน 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราคาใชสถานท่ีของ
สำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 
2563” 

1. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
กายภาพ ฝาย
บริหาร สำนักงาน
วิทยทรัพยากร 
ตามสิทธิ  
2. บุคลากรงาน
การเงิน และบัญชี 
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
กายภาพ ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ  
2. บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย

10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

 
 

ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 
3. หัวหนากลุม
ภารกิจบริหาร
ท่ัวไป ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร 
4. ผูอำนวยการ
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร 
 

541 การใหบริการ
ผลิตสื่อ (การ
บันทึกภาพ 
เสียง การถาย
ทำนอกสถานท่ี 
ฯลฯ) 

-ขอมูลท่ีอยูท่ีติดตอ ไดแก 
หนวยงานท่ีสังกัด คณะ ภาควิชา 
อีเมล เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ-
นามสกุล คำนำหนาช่ือ ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการ ลายมือช่ือ 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ืออกใบเสร็จรับเงิน 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 

1. บุคลากรฝาย
บริการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
2. . บุคลากรงาน
การเงิน และบัญชี 
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1. บุคลากรฝาย
บริการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
2. . บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

1.  2 ป (PM-
MIS-01) 
2.  10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยมื 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

“ประกาศจุฬาฯ เรื่อง เกณฑ
การใชและอัตราการจดัเก็บ
เงินคาบริการผลติ
สื่อการศึกษา สำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2559” 
 

และทำลาย
หนังสือ 

 คลังขอมูลสื่อ
วิดีทัศน 

-ขอมูลท่ีอยูท่ีติดตอ ไดแก 
หนวยงานท่ีสังกัด คณะ ภาควิชา 
อีเมล เบอรโทรศัพท 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ-
นามสกุล คำนำหนาช่ือ ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการ ลายมือช่ือ 
-ขอมูลรูปภาพ ไดแก รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว 

1. เพ่ือใหบริการ 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยั 
เรื่อง สวนงานของ
มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2556  ขอ 6 (6.5)” 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 

บุคลากรฝาย
บริการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

บุคลากรฝาย
บริการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

ตลอด
ระยะเวลาท่ีใช
งาน 

389 การสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ 

-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ ไดแก ท่ีอยู, 
เบอรโทรศัพท, สถาบันการศึกษา, 
สถานท่ีทำงาน, อีเมล 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ-
นามสกุล, คำนำหนาช่ือ ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการ  
-ขอมูลรูปภาพ ไดแก รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือเปนขอมูล
ประชาสมัพันธการจัด
กิจกรรม 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ

1. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานสาร
บรรณ ฝายบริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรฝาย
บริการขอมลู

1.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานสาร
บรรณ ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 

-  1 ป ระบบ 
ISO 
9001:2015 
(PM-TIC-01) 
- 10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตามสิทธิ 
3. บุคลากรศูนย

สารสนเทศประเทศ

ไทยฯ   สำนักงาน

วิทยทรัพยากร ตาม

สิทธิ 

 

2. บุคลากรฝาย
บริการขอมลู
สารสนเทศ 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
3. บุคลากรศูนย

สารสนเทศ

ประเทศไทยฯ 

สำนักงานวิทย

ทรัพยากร ตาม

สิทธิ 

4.หัวหนากลุม
ภารกิจบริหาร
ท่ัวไป ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร 
5. ผูอำนวยการ
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร 

บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 
 

 บริการตูล็อค
เกอร 

-ขอมูลท่ีอยูและท่ีตดิตอ เชน เบอร
โทรศัพท,  
-ขอมูลอัตลักษณ เชน ช่ือ-นามสกุล 

1. เพ่ือการติดตอรับทรัพยสิน
คืน กรณี ทรัพยสินเก็บไวในตู
ล็อคเกอรของสำนักงานวิทย
ทรัพยากร ขามวัน  

1. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
กายภาพ ฝาย
บริหาร สำนักงาน

1. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
ระบบกายภาพ 
ฝายบรหิาร 

10 ป 
ระเบียบสำนัก
นายกฯ วา
ดวยงานสาร



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

2. เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 
“ประกาศจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เรื่อง เกณฑการ
ใชและอัตราการจัดเก็บเงิน
ประเภทตาง ๆ สำหรับ
หองสมุดในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559  ขอ 8 (5)” 

วิทยทรัพยากร 
ตามสิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และบัญชี 
ฝายบรหิาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

สำนักงานวิทย
ทรัพยากร ตาม
สิทธิ 
2. บุคลากรงาน
การเงิน และ
บัญชี ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร  ตาม
สิทธิ 

บรรณ พ.ศ. 
2526 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 
หมวด 3 การ
เก็บรักษา ยืม 
และทำลาย
หนังสือ 

การรักษาความปลอดภัย      

 การรักษาความ
ปลอดภัยและ
การสำรวจพ้ืนท่ี
วางกอนการเขา
ใชบริการ 

-ขอมูลรูปภาพ ไดแก ภาพถาย 
ภาพเคลื่อนไหว (กลองวงจรปด) 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนท่ี 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

1. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
กายภาพ ฝาย
บริหาร สำนักงาน
วิทยทรัพยากร 
2. ผูปฏิบัติงานตาม
สิทธิ 

1. เจาของขอมลู
ท่ีกลองวงจรปด
จับภาพได 
2. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน
กายภาพ ฝาย
บริหาร 
สำนักงานวิทย
ทรัพยากร 
3. ผูปฏิบัติงาน
ตามสิทธิ 

30 วัน 
ตาม
คุณลักษณะ
ของอุปกรณ 
 



ID OneTrust กิจกรรม  
 

รายละเอียดขอมูล วัตถุประสงค ผูใชขอมูล ผูเขาถึงขอมูล ระยะเวลา
การเก็บ
ขอมูล 

 การแลกบัตร
เขา-ออกสำหรับ
ผูมาตดิตอ 

-เอกสารหลักฐาน ไดแก บัตร
ประจำตัวประชาชน หรือเอกสาร
สำคัญท่ีทางราชการออกใหสำหรบั
แลกไวท่ีเคานเตอร 

1. เพ่ือใหบริการ 
2. เพ่ือเปนเอกสารหลักฐาน
เพ่ือแลกบัตรผานเขา-ออก 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 
 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

ผูใหบริการตาม
สิทธิ 

ตลอด
ระยะเวลา
ท่ีมาติดตอใน 
1 วัน 

การวิเคราะหขอมลู สถิติ เพ่ือพัฒนาบริการ     

 การสำรวจความ
พึงพอใจ  การ
จัดทำสถิติ และ
การวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือ
พัฒนาบริการ 

-ขอมูล ID ไดแก เลขประจำตัวนิสติ 
เลขประจำตัวบุคลากร เลข
ประจำตัวสมาชิก 
-ขอมูลท่ีอยูท่ีติดตอ ไดแก 
หนวยงานท่ีสังกัด คณะ ภาควิชา 
อีเมล เบอร 
-ขอมูลอัตลักษณ ไดแก ช่ือ-
นามสกุล คำนำหนาช่ือ ยศ 
ตำแหนงทางวิชาการ 
-ขอมูลรูปภาพ ไดแก ภาพถาย 
ภาพเคลื่อนไหว 
-ขอมูลไอที ไดแก ขอมลูคุกก้ี  

1. เพ่ือพัฒนาบริการ 
 
 
“ขอบังคับจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยัวาดวยการ
บริหารสำนักงานวิทย
ทรัพยากร พ.ศ. 2560 ขอ 6” 

ผูไดรับมอบหมาย ผูไดรับ
มอบหมาย 

1 ป 
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