
No. กระบวนงาน ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูล ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูล และ

รายช่ือผู้มีสิทธิในการเข้าถึง

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

1 จัดท ำรำยงำนข้อมูล MUKPI (PA) ส่งมหำวิทยำลัย 1. ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน

2. ข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ของอำจำรย์และนักศึกษำ

3. ข้อมูลโครงกำรวิจัย และแหล่งทุน  

4. ข้อมูลนักศึกษำ

5. ข้อมูลบริกำรวิชำกำร

6. ข้อมูลกำรเงิน

1. ข้อมูลบุคลำกร = ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง ผลงำน อำยุ

งำน กำรเข้ำอบรม

2. ข้อมูลผลงำนวิจัย = ช่ือ-นำมสกุลของผู้วิจัย/หัวหน้ำ

โครงกำร แหล่งทุน จ ำนวนเงินสนับสนุน ข้อมูลผลงำน

ตีพิมพ์

3. ข้อมูลนักศึกษำ = ช่ือ-นำมสกุล ระดับปริญญำ ช้ันปี 

ผลงำน Inbound/Outbound Exchange

4. ข้อมูลบริกำรวิชำกำร = รำยช่ือโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ระดับควำมพึงพอใจ งบประมำณ และ

ค่ำใช้จ่ำย

5. ข้อมูลกำรเงิน = รำยได้และค่ำใช้จ่ำย จำกแหล่งเงินง

ปม. และเงินรำยได้ ข้อมูลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงงบลงทุน 

(ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำง)

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File ใน คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 

และ Harddisk (ข้อมูลบำงส่วนอยู่ใน External 

Harddisk, Email และ Google Drive)

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนวิจัย งำน

กำรศึกษำ งำนบริกำรวิชำกำร และกำรเงินและกำรคลัง

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนนโยบำยและแผน

1. งำนนโยบำยและแผน

2. รองผู้อ ำนวยกำรท้ัง 3 ฝ่ำย

- ภำยในส่วนงำน (PC computer/ Harddisk)

- ภำยนอกคณะฯ (กองแผนงำน)

- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำยงำนต่ำง  ๆ เพ่ือประมวลผล

ข้อมูลและสรุปรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อตกลงกำร

ปฏิบัติงำน (PA) ระหว่ำงส่วนงำน กับ มหำวิทยำลัยมหิดล

- ข้อมูลท่ีน ำมำน้ัน อำจมีข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงได้รับอนุญำตหรือไม่ - ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ท่ีน ำข้อมูลมำให้ งำนนโยบำยและแผน รวบรวม

 และเผยแพร่ข้อมูล อำจต้องมีกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของ

ข้อมูล หรือแจ้งตอบรับจำกเจ้ำของข้อมูลผ่ำน Email

2 จัดท ำรำยงำนแผนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรเงิน

 (สงป.) ส่งมหำวิทยำลัย

1. ข้อมูลด้ำนกำรเงิน

2. ข้อมูลนักศึกษำ

3. ข้อมูลบริกำรวิชำกำร

1. ข้อมูลด้ำนกำรเงินของส่วนงำน (เงินงปม. และเงินรำยได้)

2. ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ (เข้ำ/ ส ำเร็จ/ คงอยู่/ พ้นสภำพ)

3. ข้อมูลรำยช่ือโครงกำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 

ระดับควำมพึงพอใจ และงบประมำณค่ำใช้จ่ำย

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File ใน คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 

และ Harddisk (ข้อมูลบำงส่วนอยู่ใน External 

Harddisk, Email และ Google Drive)

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนกำรเงินและกำร

คลัง งำนกำรศึกษำ และงำนบริกำรวิชำกำร

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนนโยบำยและแผน

1. งำนนโยบำยและแผน

2. รองผู้อ ำนวยกำรท้ัง 3 ฝ่ำย

- ภำยในส่วนงำน (PC computer/ Harddisk)

- ภำยนอกคณะฯ (กองแผนงำน/ บนเว็บสถำบันฯ ในส่วน 

OIT-ITA)

- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจำกฝ่ำยงำนต่ำง  ๆ เพ่ือประมวลผล

ข้อมูลและสรุปรำยงำนข้อมูลตำมแบบฟอร์ม สงป.

- ข้อมูลท่ีน ำมำน้ัน อำจมีข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลของส่วน

งำนซ่ึงได้รับอนุญำตหรือไม่

- ฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ท่ีน ำข้อมูลมำให้ งำนนโยบำยและแผน รวบรวม

 และเผยแพร่ข้อมูล อำจต้องมีกำรขอควำมยินยอมจำกเจ้ำของ

ข้อมูล หรือแจ้งตอบรับจำกเจ้ำของข้อมูลผ่ำน Email

- ข้อมูลบำงส่วนท่ีเผยแพร่ OTA ตำมตัวช้ีวัด ITA อำจมีลบ

ข้อมูลบำงส่วน เช่น กำรใช้จ่ำยเงินของส่วนงำน ก่อนน ำข้ึน

เผยแพร่แบบสำธำรณะ (OIT) บนเว็บไซต์

3 กำรประชุมเย่ียมส ำรวจ/ เย่ียมประเมินส่วนงำนของ

มหำวิทยำลัย

- รำยช่ือบุคลำกรส่วนงำน และข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ

- รำยช่ือคณะกรรมกำรเย่ียมส ำรวจ/ประเมิน และ

ข้อมูลส ำหรับกำรติดต่อ

- รูปภำพ และวีดีโอ บันทึกกำรประชุม

- ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร = ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรูปภำพ (บำงคร้ัง)

- ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน = ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และรูปภำพ (บำงคร้ัง)

- ข้อมูลผู้เย่ียมส ำรวจ/ประเมิน = ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

รูปภำพ (บำงคร้ัง) และทะเบียนรถ (ถ้ำมี)

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File และ Word File ใน 

คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน และ Harddisk (ข้อมูลบำงส่วนอยู่

ใน External Harddisk, Email และ Google Drive)

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนนโยบำยและแผน

 และหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยท่ีเข้ำมำเย่ียมส ำรวจ/

ประเมิน

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนนโยบำยและแผน

1. งำนนโยบำยและแผน

2. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

3. คณะกรรมกำรประจ ำสถำบันฯ

- ภำยในส่วนงำน (PC computer/ Harddisk)

- ภำยนอกคณะฯ (หน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของงำนกำรมำเย่ียม

ส ำรวจ/ประเมิน)

- กำรประชุมเย่ียมส ำรวจ/ เย่ียมประเมินต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย

- กำรบันทึกภำพกำรร่วมงำน กำรเผยแพร่ภำพ/ข้อมูล

- มีกำรบันทึกภำพ มีกำรลงช่ือเข้ำร่วมประชุม อำจมีกำรจัดท ำ

รำยงำนสรุปกำรเย่ียมส ำรวจ (Feedback) ในบำงกรณี

- ส่วนงำน: อำจแจ้งเวียนผ่ำน Email ขอให้ตอบรับควำมยินยอม

ในส่วนของกำรบันทึกข้อมูลท่ีมหำวิทยำลัยต้องกำรขอไปยัง

บุคลำกรเจ้ำของข้อมูลโดยตรง 

- หน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของงำนกำรเย่ียมส ำรวจ/ประเมิน อำจต้อง

สร้ำงแบบแสดงควำมยินยอม (Consent Form) หรือตอบรับค ำ

ขอข้อมูลผ่ำนทำง Email เพ่ือให้ส่วนงำนสำมำรถน ำภำพเหล่ำน้ัน

 มำด ำเนินกำรต่อได้

4 กำรจัดท ำเสนอค ำขอต้ังงบประมำณจำกเงินแผ่นดินและเงิน

รำยได้

- ข้อมูลเงินเดือนส่วนบุคคล

- ข้อมูลสวัสดิกำรส่วนบุคคล

- ข้อมูลเงินเดือนของบุคลำกรสถำบันฯ เพ่ือประกอบกำร

วิเครำะห์งบประมำณจำกเงินรำยได้ส่วนงำน

- ข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินสวัสดิกำรส ำหรับบุคลำกรสถำบันฯ 

เพ่ือประกอบกำรวิเครำะห์งบประมำณจำกเงินรำยได้ส่วน

งำน

1. ข้อมูลเก็บใน Excel File และ Word File ใน 

คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน และ Harddisk (ข้อมูลบำงส่วนอยู่

ใน External Harddisk, Email และ Google Drive)

2. แหล่งท่ีมำของข้อมูล = ข้อมูลจำกงำนกำรเงินและบัญชี

3. รำยช่ือผู้มีสิทธิในกำรเข้ำถึง = งำนนโยบำยและแผน

1. งำนนโยบำยและแผน

2. งำนกำรเงินและบัญชี

3. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

- ภำยในส่วนงำน (PC computer/ Harddisk) - รวบรวมข้อมูลมำประกอบกำรค ำนวณประมำณกำรงบประมำณ 

เพ่ือจัดท ำเสนอค ำขอต้ังงบประมำณจำกเงินรำยได้ส่วนงำน

- ข้อมูลท่ีน ำมำน้ัน อำจมีข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงได้รับอนุญำตหรือไม่ - ไม่กำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังภำยในและภำยนอก


