
ล ำดบัที่ กระบวนงำน ขอ้มลู โครงสรำ้งขอ้มลู คณุลกัษณะของขอ้มลู ระบแุหลง่ทีม่ำ

ของขอ้มลู และรำยชือ่ผูม้สีทิธใินกำรเขำ้ถงึ

ฝ่ำยงำน/ผูป้ฏบิตั/ิผูร้บัผดิชอบ สถำนทีเ่ก็บขอ้มลู/ทีจ่ดัเก็บในสว่น

งำน

ลกัษณะงำน ประเด็น/ปญัหำทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

พรบ.คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล

คดิวำ่จะป้องกนัหรอืแกไ้ขอยำ่งไร

1 บรกิารการศกึษา นักศกึษาทนุ ขอ้มลูการรับทนุ นักศกึษา 
หลกัสตูร ป.เอก/โท สาขา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ศกึษา สถาบันนวตักรรมการ
เรยีนรู ้การใชง้บประมาณ 
รายงานผลการศกึษา รายงาน
กจิกรรมพัฒนานักศกึษา

รายชือ่นักศกึษา ขอ้มลูสว่นบคุคล บัตร
ประจ าตวับคุคล ชือ่ทนุ ชือ่แหลง่ทนุ 
ระยะเวลารับทนุ มลูคา่ทนุ การขออนุมัติ
เบกิทนุ สญัญาทนุ โครงการพัฒนา
นักศกึษา การใชง้บประมาณ รายงานผล
การศกึษา รายงานกจิกรรมพัฒนา
นักศกึษา(มรีายละเอยีดเฉพาะกรณีทนุ
นักศกึษา ผา่นสถาบันนวตักรรมการ
เรยีนรู ้หรอืผา่นหลกัสตูรป.เอก/โท 
สาขาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยศีกึษา
 ทนุบางประเภท ตน้สงักัดหรอืแหลง่ทนุ
จา่ยตรงทีนั่กศกึษาจะไมส่ามารถ
ตรวจสอบได ้)

แหลง่ทนุ ผูบ้รหิาร ระบบประกันคณุภาพ
การศกึษา มหาวทิยาลยั

งานการศกึษา จัดเก็บขอ้มลูผา่นโครงการปฐมนเิทศ  
โดยสอบถามผูรั้บทนุจากการกรอก
แบบฟอรม์

จนท. บันทกึขอ้มลูในรปูแบบของ 
Excel หรอื Word

มกีารน าขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการการ
ประกันคณุภาพการศกึษา น าสง่
ขอ้มลูไปตามระบบประกันคณุภาพ
 มหาวทิยาลยั

1. จัดท า consent form เพือ่ขออนุญาต
 เก็บ และใชข้อ้มลู

2 การประชาสมัพันธผ์า่นสือ่
ออนไลน ์
   1.ดา้นวชิาการ 
   2.ดา้นความเป็นนานาชาติ

1.ขอ้มลูก าหนดการสอบ
วทิยานพินธ์
2.1 เสนอขอ้มลูการรว่มวจัิย 
การแลกเปลีย่นนักศกึษา หรอื
อาจารย ์การรว่มจัดการเรยีนการ
สอน ความรว่มมอืทางวชิาการ
กับหน่วยงานคูค่วามรว่มมอืใน
ตา่งประเทศ
2.2 บทความการถา่ยทอด
ประสบการณ์การเสนอ
ผลงานวจัิย ของนักศกึษา หรอื
อาจารย ์ณ ตา่งประเทศ

1.รายชือ่ผูส้อบ หวัขอ้สอบ วนั เวลา 
สถานทีส่อบ รายนามประธานสอบ 
กรรมการสอบ 
2.1 ขอ้มลูนักศกึษาหรอือาจารยผ์ูร้ว่ม
วจัิย รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน ในวนั
 เวลา สถานที ่แนวทางในความรว่มมอื
ทางวชิาการ ภาพกจิกรรม การเรยีนการ
สอน การท าวจัิย การท างานรว่มกับ 
Professor ผูท้รงคณุวฒุ ิหรอื 
คณาจารย ์หรอื นักวจัิย หรอื ผูป้ฏบิัต ิ
2.2 ขอ้มลูประการณ์การ การน าเสนอ
ผลงานวจัิยของนักศกึษาหรอือาจารย ์
ในการประชมุวชิาการ ระบ ุชือ่การประชมุ
 หวัขอ้น าเสนอ เรือ่งเลา่ผา่นคอลมัภใ์น
จลุสาร สถาบันฯ มภีาพประกอบตามทีผู่ ้
น าเสนอสง่มาใหน้ าขึน้สือ่ออนไลน ์ระบ ุ
วนั เวลา สถานที ่ทีน่ าเสนอผลงาน ณ 
ตา่งประเทศ

1. ขอ้มลูก าหนดการสอบวทิยานพินธแ์ตล่ะ
ภาคการศกึษา โดยน าขอ้มลูจากระบบ
ฐานขอ้มลูบัณฑติวทิยาลยัมาสรปุ และ
น าเสนอตามล าดบัการสอบ 
2.1 ขอ้มลูจากนักศกึษาหรอือาจารยผ์ูไ้ป
แลกเปลีย่นประสบการณ์ตา่งแดน น าเสนอ
ผา่นสือ่ออนไลน ์หรอืรายงานประจ าปีทีไ่มไ่ด ้
จ ากัดการเขา้ถงึ
2.2 ขอ้มลูการไดรั้บรางวลั นักศกึษาหรอื
ศษิยเ์กา่สง่มาให ้หรอืจากการประกาศรางวลั
ของหน่วยงานทีใ่หร้างวลั หรอืประกาศเกยีรติ
คณุ ทีแ่สดงใหป้ระจักษ์แบบสาธารณะ ไม่
จ ากัดการเขา้ถงึ

1.งานการศกึษาและหลกัสตูร 1. เก็บขอ้มลู ตามค าสัง่สอบ น าเสนอ
ขอ้มลูบน web site การศกึษา  
2.1 เก็บขอ้มลู น าเสนอขอ้มลูบน web
 site การศกึษา  web site 
สถาบันฯ facebook สถาบันฯ
2.2 เก็บขอ้มลู น าเสนอขอ้มลูใน
รายงานประกันคณุภาพสถาบันฯ ตาม
ระบบคณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล

1.เจา้หนา้ที ่ผูรั้บผดิชอบน าเสนอขอ้มลู
ออนไลนทั์ง้ตารางการสอบทาง web 
site และภาพกจิกรรมทาง facebook
 สถาบันฯ

1.มกีารจัดเก็บภาพกจิกรรมสว่น
บคุคล บรรยากาศการสอบ ภาพ
ผูส้อบ กรรมการสอบ น าเสนอผา่น
สือ่ออนไลน์

1. จัดท า consent form เพือ่ขออนุญาต
 เก็บ และใชข้อ้มลู 

3 งานศษิยเ์กา่สมัพันธ ์ผูจ้บ
การศกึษา  ผูใ้ชบ้ัณฑติ

ขอ้มลูการท างาน ผลประเมนิ
ความพงึพอใจหลกัสตูรฯ ของผู ้
จบการศกึษา ผลประเมนิความ
พงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติตอ่
ศษิยเ์กา่

ขอ้มลูต าแหน่งงาน รปูแบบการท างาน 
หน่วยงานทีส่งักัด เบอรโ์ทร ทีอ่ยูต่ดิตอ่
 หวัหนา้งาน ผลประเมนิความพงึพอใจ
หลกัสตูร ของผูจ้บการศกึษา การจัดการ
เรยีนการสอน การด าเนนิงานของ
หลกัสตูร ผลประเมนิผูใ้ชบ้ัณฑติ ทาง
วชิาการ ทางความสรู ้ความสามารถ
เฉพาะทางวชิาชพี

ขอ้มลูการท างาน ผลประเมนิความพงึพอใจ
หลกัสตูรฯ ของผูจ้บการศกึษา ผลประเมนิ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ัณฑติตอ่ศษิยเ์กา่ ซึง่
ผูป้ระเมนิ กรอกขอ้มลูทางออนไลน์

งานการศกึษา  เก็บขอ้มลู น าเสนอขอ้มลูในรายงาน
ประกันคณุภาพสถาบันฯ ตามระบบ
คณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล

เจา้หนา้ที ่ผูรั้บผดิชอบน าเสนอขอ้มลู เก็บ
ขอ้มลู น าเสนอขอ้มลูในรายงานประกัน
คณุภาพสถาบันฯ ตามระบบคณุภาพ
มหาวทิยาลยัมหดิล

มกีารจัดเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล 
รวมถงึขอ้มลูรายรับ การท างาน ที่
อยู ่เบอรโ์ทรตดิตอ่ หวัหนา้งาน 
สถานทีท่ างาน  โดยขอ้มลูสถานที่
ปฏบิัตงิานถกูน าเสนอตอ่ไปทาง 
บัณฑติวทิยาลยั งานประกัน
คณุภาพมหาวทิยาลยั

1. จัดท า consent form เพือ่ขออนุญาต
 เก็บ และใชข้อ้มลู

4 ฐานขอ้มลูการศกึษา 1.ขอ้มลูประวตันัิกศกึษา 2.
ขอ้มลูเกีย่วกับวทิยานพินธ ์3.
ขอ้มลูสถานะทางการศกึษา 4.
ขอ้มลูการเผยแพรผ่ลงาน
5.ขอ้มลูการไดรั้บรางวลั 6.
ขอ้มลูศษิยเ์กา่

1.ขอ้มลูนักศกึษาปัจจบุัน 
2.ขอ้มลูเกีย่วกับวทิยานพินธข์อง
นักศกึษา
3.ขอ้มลูสถานะทางการศกึษาของ
นักศกึษา
4.ขอ้มลูการเผยแพรผ่ลงานทีส่บืเนือ่ง
จากวทิยานพินธ์
5.ขอ้มลูการไดรั้บรางวลัของนักศกึษา
6.ขอ้มลูนักศกึษาทีส่ าเร็จการศกึษา 
(ศษิยเ์กา่)

 

1.ชือ่ ทีอ่ยู ่วนัเดอืนปีเกดิ รปูภาพ email  
เบอรโ์ทรศพัท ์เพศ เชือ้ชาติ
2.ชือ่วทิยานพินธ ์รายชือ่อาจารยท์ีป่รกึษา
หลกั/รว่ม ภาพการสอบ
3.สถานะทางการศกึษา (ก าลงัศกึษา/
ส าเร็จ/พน้สภาพ) วนัทีส่อบ (QE, โครง
รา่ง, ป้องกัน)
วนัทีเ่ขา้ศกึษา/ส าเร็จการศกึษา"
4.รายละเอยีดการเผยแพร่
5.รายละเอยีดรางวลั รปูถา่ย
6.ชือ่ ทีอ่ยู ่ วนัเดอืนปีเกดิ รปูภาพ email 
 เบอรโ์ทรศพัท ์การเขา้รว่มกจิกรรม" 
แหลง่ทีม่าของขอ้มลู
1.1 จากการเก็บขอ้มลูผา่นระบบ
1.2 จากบัณฑติวทิยาลยั"
2.1 จากการเก็บขอ้มลูผา่นระบบ
2.2 จากอาจารยท์ีป่รกึษา
2.3 จากเจา้หนา้ที่
2.4 จากบัณฑติวทิยาลยั"
3.1 จากการเก็บขอ้มลูผา่นระบบ
3.2 จากอาจารยท์ีป่รกึษา
3.3 จากบัณฑติวทิยาลยั"
4.1 จากนักศกึษา
4.2 จากอาจารยท์ีป่รกึษา
4.3 จากเจา้หนา้ที"่

งานการศกึษา
งานการศกึษา
งานการศกึษา
งานการศกึษา/งานวจัิย
งานการศกึษา
งานการศกึษา

1. ระบบฐานขอ้มลูสว่นงาน
2. ระบบฐานขอ้มลูสว่นงาน
3. ระบบฐานขอ้มลูสว่นงาน
4. ระบบฐานขอ้มลูสว่นงาน
5. ระบบฐานขอ้มลูสว่นงาน
6. ระบบฐานขอ้มลูสว่นงาน ระบบ
ฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลยั

1.1 นักศกึษากรอกขอ้มลูสว่นบคุคลบน
เว็บเมือ่สมัครเขา้ศกึษาผา่นบัณฑติวทิยาลยั
1.2  จนท. บันทกึขอ้มลูของนักศกึษา
ในระบบของสว่นงาน
1.3 งานการศกึษา สามารถสบืคน้ หรอื 
Download Report เพือ่ด าเนนิการ
ตา่งๆ "
2. จนท. บันทกึขอ้มลูของนักศกึษาใน
ระบบของสว่นงาน
3.1 จนท. บันทกึขอ้มลูของนักศกึษาใน
ระบบของสว่นงาน
3.2 งานการศกึษา สามารถสบืคน้ หรอื 
Download Report เพือ่ด าเนนิการ
ตา่งๆ "
4.1 จนท. บันทกึขอ้มลูของนักศกึษาใน
ระบบของสว่นงาน
4.2 งานการศกึษา/งานวจัิย สามารถ
สบืคน้ หรอื Download Report เพือ่
ด าเนนิการตา่งๆ "
5.1 จนท. บันทกึขอ้มลูของนักศกึษาใน
ระบบของสว่นงาน
5.2 งานการศกึษา สามารถสบืคน้ หรอื 
Download Report เพือ่ด าเนนิการ
ตา่งๆ "
6.1 จนท. บันทกึขอ้มลูประวตัขิอง
นักศกึษาในระบบฐานขอ้มลูศษิยเ์กา่ของ

1.1 มกีารเก็บขอ้มลูสว่นบคุคคล 
เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่วนัเดอืนปีเกดิ 
รปูภาพ ขอ้มลูการศกึษา email 
เบอรโ์ทรศพัท ์
1.2 มกีารสรา้ง Report ตา่ง ๆ 
เพือ่ใชใ้นงาน และงานอืน่ ๆ ทีร่อ้ง
ขอทัง้ในระดบัสว่นงานและ
มหาวทิยาลยั
1.3 มกีารประชาสมัพันธข์า่วและ
ขอ้มลูตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับ
นักศกึษาในสือ่ตา่งๆ
1.4 มกีารแจง้ขา่วสารเพือ่
ประชาสมัพันธไ์ปยังนักศกึษา"
2.1 มกีารสรา้ง Report ตา่ง ๆ 
เพือ่ใชใ้นงาน และงานอืน่ ๆ ทีร่อ้ง
ขอทัง้ในระดบัสว่นงานและ
มหาวทิยาลยั
2.2 มกีารประชาสมัพันธข์า่วและ
ขอ้มลูตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับ
นักศกึษาในสือ่ตา่งๆ ***ใชร้ปู
ประชาสมัพันธ*์**"
3. มกีารสรา้ง Report ตา่ง ๆ 
เพือ่ใชใ้นงาน และงานอืน่ ๆ ทีร่อ้ง
ขอทัง้ในระดบัสว่นงานและ
มหาวทิยาลยั
***รายงานเป็นจ านวน****"

1.1 จัดท า consent form เพือ่ขอ
อนุญาต เก็บ และใชข้อ้มลู
1.2 เก็บขอ้มลูเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการตา่ง ๆ"
2.1 จัดท า consent form เพือ่ขอ
อนุญาต เก็บ และใชข้อ้มลู
2.2  เก็บขอ้มลูเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการตา่ง ๆ"
4.1 จัดท า consent form เพือ่ขอ
อนุญาต เก็บ และใชข้อ้มลู
4.2 เก็บขอ้มลูเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการตา่ง ๆ"
5.1 จัดท า consent form เพือ่ขอ
อนุญาต เก็บ และใชข้อ้มลู
5.2 เก็บขอ้มลูเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการตา่ง ๆ"
6.1 จัดท า consent form เพือ่ขอ
อนุญาต เก็บ และใชข้อ้มลู
6.2 เก็บขอ้มลูเทา่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใชใ้นการ
ด าเนนิการตา่ง ๆ"

5 งานรับเขา้นักศกึษา ขอ้มลูสว่นตวั ประวตักิารศกึษา 
ประวตักิารท างานของผูส้มัคร

ขอ้มลูสว่นตวั ประวตักิารศกึษา ประวตั ิ
การท างานของผูส้มัคร

ระบบการสมัครแบบออนไลน ์ของบัณฑติ
วทิยาลยั

คณะกรรมการสอบคดัเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตู

จัดเก็บขอ้มลูใน google drive โดย
ใช ้account ของหลกัสตูร ซึง่สามารถ
เขา้ถงึไดเ้ลขานุการหลกัสตูร

เลขานุการหลกัสตูรท าการแชรข์อ้มลูใหก้ับ
คณะกรรมการแบบ viewer กอ่น
กระบวนการสมัภาษณ์และหลงัการ
พจิารณาของคณะกรรมการ เลขาฯ จะท า
การยกเลกิการแชรข์อ้มลู และเก็บขอ้มลูใน
 drive เป็นเวลา 10 ปี และจะท าการ
ลบขอ้มลูหลงัจากนัน้

มกีารน าขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการ
พจิารณาคณุสมบัตขิองผูส้มัครจาก
ระบบการสมัครออนไลนข์อง
บัณฑติวทิยาลยั และมกีารแชร์
ขอ้มลูดงักลา่วใหค้ณะกรรมการ
สอบคดัเลอืกผูส้มัครและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

จัดเก็บขอ้มลูใน google drive โดยใช ้
account ของหลกัสตูร ซึง่สามารถเขา้ถงึได ้
เลขานุการหลกัสตูร เลขานุการหลกัสตูรท า
การแชรข์อ้มลูใหก้ับคณะกรรมการแบบ 
viewer กอ่นกระบวนการสมัภาษณ์และหลงั
การพจิารณาของคณะกรรมการ เลขาฯ จะท า
การยกเลกิการแชรข์อ้มลู และเก็บขอ้มลูใน 
drive เป็นเวลา 10 ปี และจะท าการลบ
ขอ้มลูหลงัจากนัน้

6 สอบ QE คะแนนสอบขอ้นักศกึษา รายชือ่นักศกึษา ค าตอบของนักศกึษา 
คะแนนของนักศกึษา และผลการ
ประเมนิการสอบ

กระดาษค าตอบของนักศกึษา คณะกรรมการสอบ QE คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตู

เลขานุการหลกัสตูรท าการสแกนขอ้มลู
และบันทกึใน google drive โดยใช ้
 account ของหลกัสตูร และท าการ
สง่กระดาษค าตอบของนักศกึษาใหแ้ก่
คณะกรรมการสอบ QE เพือ่ท าการ
ประเมนิ

เลขานุการหลกัสตูรท าการแชรข์อ้มลูใหก้ับ
คณะกรรมการ และหลงัการพจิารณาของ
คณะกรรมการ เลขาฯ จะท าการยกเลกิการ
แชรข์อ้มลู และเก็บขอ้มลูใน drive เป็น
เวลา 10 ปี และจะท าการลบขอ้มลู
หลงัจากนัน้

มกีารน าผลการสอบไปใชใ้นการ
พจิารณาคณุสมบัตใินการท าวจัิย
ของนักศกึษาระดบัปรญิญาเอก

ในเอกสารชีแ้จงการสอบ จะมรีายละเอยีดการ
เขา้ถงึขอ้มลูแจง้แกนั่กศกึษา และใหนั้กศกึษา
ท าการลงนามเพือ่รับทราบและอนุญาตในการ
เขา้ถงึขอ้มลู เลขานุการหลกัสตูรท าการแชร์
ขอ้มลูใหก้ับคณะกรรมการ และหลงัการ
พจิารณาของคณะกรรมการ เลขาฯ จะท าการ
ยกเลกิการแชรข์อ้มลู และเก็บขอ้มลูใน 
drive เป็นเวลา 10 ปี และจะท าการลบ
ขอ้มลูหลงัจากนัน้

7 คะแนนในรายวชิาตา่งๆ คะแนนสอบขอ้นักศกึษา รายชือ่นักศกึษา ค าตอบของนักศกึษา 
คะแนนของนักศกึษา และผลการ
ประเมนิการสอบ

งานทีไ่ดนั้กศกึษาไดรั้บมอบหมาย อาจารยผ์ูส้อน อาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยผ์ูป้ระสานงาน
รายวชิา ท าการก าหนดงานทีม่อบหมาย
และเก็บผลงานของนักศกึษา

อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยผ์ูป้ระสานงาน
รายวชิา รว่มกันพจิารณาคะแนนและตดั
เกรด โดยไดรั้บการรับรองจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูร

มกีารน าคะแนนมาพจิารณาตดัเกรด ในประมวลรายวชิาจะมรีายละเอยีดการเขา้ถงึ
ขอ้มลูแจง้แกนั่กศกึษา และใหนั้กศกึษาท า
การลงนามเพือ่รับทราบและอนุญาตในการ
เขา้ถงึขอ้มลูเมือ่มกีารแนะน ารายวชิา 
เลขานุการหลกัสตูรท าการแชรข์อ้มลูใหก้ับ
คณะกรรมการ และหลงัการพจิารณาของ
คณะกรรมการ เลขาฯ จะท าการยกเลกิการแชร์
ขอ้มลู และเก็บขอ้มลูใน drive เป็นเวลา 
10 ปี และจะท าการลบขอ้มลูหลงัจากนัน้


