
# กระบวนงาน ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูล ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล และ

รายช่ือผู้มีสิทธิในการเข้าถึง

ฝ่ายงาน/ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ สถานท่ีเก็บข้อมูล/ท่ีจัดเก็บในส่วนงาน ลักษณะงาน ประเด็น/ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คิดว่าจะป้องกันหรือแก้ไขอย่างไร

1 จัดท ำเอกสำรส่งมหำวิทยำลัยส ำหรับ (ซ่ึงเป็นผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน 

และบุคลำกร) เข้ำรับกำรเข้ำรับสัมภำษณ์ ในกิจกรรมรับกำรตรวจประเมิน ตำม

เกณฑ์ AUN-QA

1. ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต

2. ข้อมูลศิษย์เก่ำ

3. ข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน

4. ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

5. รูปภำพ-วีดีโอภำพเหตุกำรณ์

1. ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต = ช่ือ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ 

email สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่ง

2. ข้อมูลศิษย์เก่ำ = ช่ือ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ 

email สถำนท่ีท ำงำน ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรท ำงำน

3. ข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน= ช่ือ-นำมสกุล หมำยเลขโทรศัพท์ 

email ช้ันปี

4. ข้อมูลบุคลำกร = ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์

โทรศัพท์ อีเมล อำยุงำน

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File และ Word File ใน 

Harddisk เคร่ืองท ำงำน และGoogle Drive

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนกำรศึกษำ งำน

ทรัพยำกรบุคคล

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนพัฒนำคุณภำพ

1. งำนพัฒนำคุณภำพ

2. คกก.AUN-QA

1. ส่วนงำน 

2. Google Drive

3. เผยแพร่ไปยังภำยนอก คือ กองพัฒนำคุณภำพ และ

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน

ส่งรำยละเอียดข้อมูล ซ่ึงเป็นผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำ ศิษย์ปัจจุบัน 

และบุคลำกร เข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะผู้ประเมินท้ังภำยใน

และภำยนอกมหำวิทยำลัย

1. มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ช่ือ-นำมสกุล, e-mail, 

หมำยเลขโทรศัพท์ ต ำแหน่ง สถำนท่ีท ำงำน 

1. ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลสู่ภำยนอก

2. ต้องมีกำรขอควำมยินยอม มำก่อน

2 จัดท ำเอกสำรส่งมหำวิทยำลัยส ำหรับ (ซ่ึงเป็น และบุคลำกร) เข้ำรับกำรเข้ำรับ

สัมภำษณ์ ในกิจกรรมรับกำรตรวจประเมิน ตำมเกณฑ์ EdPEx

1. ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

2. รูปภำพ-วีดีโอภำพเหตุกำรณ์

1. ข้อมูลบุคลำกร = ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง เบอร์

โทรศัพท์ อีเมล อำยุงำน

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File และ Word File ใน 

Harddisk เคร่ืองท ำงำน และGoogle Drive

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล =  งำนทรัพยำกรบุคคล

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนพัฒนำคุณภำพ

1. งำนพัฒนำคุณภำพ 1. ส่วนงำน 

2. Google Drive

3. เผยแพร่ไปยังภำยนอก คือ กองพัฒนำคุณภำพ และ

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน

ส่งรำยละเอียดข้อมูล ซ่ึงเป็นบุคลำกร เข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำก

คณะผู้ประเมินจำกมหำวิทยำลัย

1. มีกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง อำยุงำน 1. ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลสู่ภำยนอก

2. ต้องมีกำรขอควำมยินยอม มำก่อน

3 จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำบันฯ 1. ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

2. ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ ของอำจำรย์และนักศึกษำ  

3. ข้อมูล รูปภำพกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำด้ำนต่ำง ๆ

4. รูปภำพบุคลำกรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของสถำบันฯ เช่น 

ฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย งำนสถำปนำ เป็นต้น

5. รูปภำพ ข้อมูลด้ำนกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร

1. ข้อมูลบุคลำกร = ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ผลงำน

รูปภำพ กำรผ่ำนกำรอบรม

2. ข้อมูลนักศึกษำ = ช่ือ นำมสกุล ช้ันปี ผลงำน รูปภำพ

3. ข้อมูลผู้เข้ำรับบริกำร = รำยละเอียดกิจกรรม รูปภำพ

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File และ Word File ใน 

Harddisk เคร่ืองท ำงำน และGoogle Drive

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนต่ำง ๆ ของ

สถำบันฯ

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = คทง.รำยงำนประจ ำปี

1. คทง.รำยงำนประจ ำปี

2. งำนพัฒนำคุณภำพ

1. ส่วนงำน 

2. Google Drive

3. เผยแพร่ไปยังภำยนอก คือ มหำวิทยำลัยมหิดล บนเว็บไซต์

สถำบันฯ

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำยงำนต่ำง  ๆ เพ่ือประมวลผลข้อมูล

ให้อยู่ในรูปแบบรำยงำนประจ ำปี

ข้อมูลท่ีน ำมำน้ัน อำจมีข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงได้รับอนุญำตหรือไม่ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ท่ีน ำข้อมูลมำให้ คทง.รำยงำนประจ ำปี รวบรวม 

และเผยแพร่น้ัน ต้องมีกำรขอควำมยินยอม มำก่อน

4 จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ EdPEx (SAR) 1. ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

2. ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ ของอำจำรย์และนักศึกษำ

1. ข้อมูลบุคลำกร = ช่ือ นำมสกุล ต ำแหน่ง ผลงำน

รูปภำพ กำรผ่ำนกำรอบรม อำยุ อำยุงำน

2. ข้อมูลนักศึกษำ = ช่ือ นำมสกุล ช้ันปี ผลงำน

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File และ Word File ใน 

Harddisk เคร่ืองท ำงำน และGoogle Drive

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนต่ำง ๆ ของ

สถำบันฯ

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนพัฒนำคุณภำพ

1. งำนพัฒนำคุณภำพ

2. คกก.ประกันคุณภำพ

1. ส่วนงำน 

2. Google Drive

3. เผยแพร่ไปยังภำยนอก คือ กองพัฒนำคุณภำพ 

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน

จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำยงำนต่ำง  ๆ เพ่ือประมวลผลข้อมูล

ให้อยู่ในรูปแบบรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

ข้อมูลท่ีน ำมำน้ัน อำจมีข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงได้รับอนุญำตหรือไม่ ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ท่ีน ำข้อมูลมำให้ งำนพัฒนำคุณภำพ รวบรวม 

และเผยแพร่น้ัน ต้องมีกำรขอควำมยินยอม มำก่อน


