นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Policy) และแนวทาง
การปฏิบัติของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติ
เพื่ออธิบายการดำเนินงานของ กยศ. เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ
นำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการเชื่อมโยง และสามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
คำนิยาม
“กยศ.”
“ข้อมูล”

“ผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูล”
“คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล”
“คณะบริกรข้อมูล”
“หัวหน้าคณะบริกรข้อมูล”
“บริกรข้อมูล”

“เจ้าของข้อมูล”
“ผู้ใช้ข้อมูล”

หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมายความว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล องค์กร เหตุการณ์ หรือสิ่ง
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร ภาพ เสียง สัญลักษณ์ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ ที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือผ่าน
วิธีการใด ๆ และให้หมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมายความว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมายความว่า คณะทำงานด้านการปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูล
ที่ได้รับนโยบายมาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
หมายความว่า หัวหน้าคณะทำงานบริกรข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายความว่า บุคลากรในแต่ล ะส่ว นงานที ่มี ห น้ าที่ด ำเนิ น งาน
ตรวจสอบ ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล โดยเป็ น คณะทำงานของคณะ
บริกรข้อมูล
หมายความว่า บุคคล/ฝ่าย/กลุ่มงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูล
หรือมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจด้านข้อมูล
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้
ข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้ ซึ่งได้รับความยินยอมให้ทำงาน
หรือทำผลประโยชน์ให้แก่ กยศ.

“ผู้ดูแลข้อมูล”

“ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ”

“เมทาดาตา”

“ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล”
“คุณภาพข้อมูล”

หมายความว่า ผู้ที่ทำงานร่วมกับเจ้าของข้อมูลโดยตรง ทำหน้าที่
ตรวจสอบ กำกับดูแลข้อมูลให้มีคุณภาพ จัดเก็บรักษาข้อมูล สำรอง
ข้อมูล รวมถึงป้องกันภั ยคุก คามด้านข้ อ มูล ซึ่งดำเนินการตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบาย ทั้งด้านระบบสารสนเทศและมิใช่ระบบ
สารสนเทศ
หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือว่าจ้างจาก กยศ. ให้มีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลรั ก ษาหรื อจัด การระบบคอมพิว เตอร์และระบบ
เครือข่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หมายความว่า ชุดคำอธิบายข้อมูล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจั ดเก็บ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
หมายความว่า การธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง ความครบถ้วน
และการรักษาสภาพพร้อมใช้ของข้อมูล
หมายความว่า ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Measurement)
ของความพร้อมใช้ข้อมูลอย่างมีประโยชน์ โดยมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) ความครบถ้วน (Completeness)
ความต้องกัน (Consistency) และความเป็นปัจจุบัน (Timeliness)

หมวดที่ 1 ทั่วไป (General Domain)
1.1 วัตถุประสงค์
• เพื่อนำเสนอการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
• เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลข้อมูล
1.2 นโยบาย
1) กำหนดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูล และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ข้อมูล
2) กำหนด บุคคล/ฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลในการบริหารจัดการข้อมูล
3) กำหนดขอบเขตข้อมูลที่อยู่ในความดูแลของผู้ครอบครองหรือควบคุมข้อมูล
4) กำหนดนโยบาย และมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง การสูญหาย
การทำลาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาต
5) กำหนดให้มีการจัดทำเมทาดาตา
6) กำหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล และแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
7) ให้ ม ี ก ารฝึ ก อบรมเพื ่ อ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล และการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
โดยให้ครอบคลุมทุกกระบวนการของการบริหารจัดการและวงจรชีวิตของข้อมูล
8) กำหนดให้ ม ี ก ารตรวจสอบ และทบทวนความสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งนโยบายธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
กับการดำเนินการใด ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.3 แนวทางการปฏิบัติด้านกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)
1) หน่ว ยงานที่ได้ร ับ มอบหมายต้องร่ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาดำเนินการ
และจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายที่กำหนด
2) ให้มีการตรวจสอบรายละเอีย ดต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ อาจเป็นบุคคลหรือหน่วยงานภายใน/ภายนอก
ที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
3) ปรับปรุง แก้ไข และตรวจทานรายละเอียดดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อคิดเห็นหรือข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ
4) นำเสนอผู้บังคับบัญชาองค์กรตามสายการบังคับบัญชา ขออนุมัติใช้นโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศ
ให้บุคคลและหน่วยงานภายใน/ภายนอกรับทราบและดำเนินการ

5) ให้มีการอบรมชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ประกาศ
6) คณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวปฏิบัติ
เพื่อเป็นการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างมีนัยสำคัญ ให้ที่ประชุมมีมติทบทวน แก้ไข ปรับปรุงและนำเสนอ
ขออนุมัติ พร้อมประกาศใช้ตามข้อ 4)
1.4 บทบาทหน้าที่
• ผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูล มีอำนาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงการดูแล
เกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ และบุคลากรของหน่วยงาน
โดยผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูล เป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลในการบริหารองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด
• คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (คณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกำกับดูแลข้อมูล ) มีอำนาจ
หน้าที่กำหนดความต้องการ ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติ นโยบายข้อมูล เกณฑ์การวัดคุณภาพ เกณฑ์ความ
มั่นคงปลอดภัย ชั้นความลับ ระเบียบ และข้ อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมไปถึงการจัดลำดับ
ความสำคัญของข้อมูลในการกำกับดูแล
• คณะบริกรข้อมูล มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล
• หั วหน้ า คณะบริ ก รข้ อมู ล มี อำนาจหน้ า ที ่ บ ริ ห ารจั ด การ ควบคุ ม การดำเนิ น งานของคณะบริ ก รข้ อ มู ล
ให้ ด ำเนิ น การตามนโยบายจากคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล และติ ด ตามการดำเนิ น งาน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงด้านข้อมูลหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
• บริกรข้อมูล มีอำนาจหน้าที่
o จัดทำร่างนิยามข้อมูล และนิยามความต้องการด้านคุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัยผู้ที่เกี่ยวข้อง
o จัดทำร่างนโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
o ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายกับการดำเนินการต่อข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
วิ เ คราะห์ ผ ลจากการตรวจสอบ และรายงานผลลั พ ธ์ ไ ปยั ง คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
o ประสานงานและร่วมแก้ไขปัญหาด้านข้อมูลกับบุคลากรในส่วนงานเดียวกัน โดยผ่านการกำกับ
ควบคุมของหัวหน้าคณะบริกรข้อมูล

• เจ้าของข้อมูล (Data Owner) มีอำนาจหน้าที่
o ตรวจสอบดูแลคุณภาพของข้อมูล เช่น การทำดาต้าคลีนซิ่ง (Data Cleansing)
o สร้ า งความมั ่ น ใจว่ า การบริ ห ารจั ด การข้ อมู ล นั ้ น สอดคล้ องกั บ นโยบาย มาตรฐาน กฎระเบี ย บ

หรือกฎหมาย
• ผู้ใช้ข้อมูล (Data Users) มีอำนาจหน้าที่
o นำข้ อ มู ล ไปใช้ ง านทั ้ ง ในระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ง านและระดั บ บริ ห าร แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ ลบข้ อ มู ล
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและนโยบายที่ถูกกำหนดไว้
o สนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลโดยการให้ความต้องการในการใช้ข้อมูล พร้อมทั้งรายงานประเด็น
ปัญหาที่พบระหว่างการใช้ข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังบริกรข้อมูล

หมวดที่ 2 การสร้าง การจัดเก็บรักษา การทำลาย และการควบคุมคุณภาพข้อมูล
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสร้าง การจัดเก็บรักษา การทำลาย และการควบคุมคุณภาพข้อมูล สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานและการให้บริการของ กยศ. เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ กยศ.
รวมทั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2.2 นโยบาย
1) กำหนดสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูลที่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล
2) ให้มีการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
3) สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน
4) กำหนดให้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูล
5) กำหนดให้ ม ี ก ารสร้ า งและการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพ โดยมี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น สอดคล้ อ งกั น
เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และพร้อมใช้งาน
6) มีกระบวนการทดสอบข้อมูลที่จัดเก็บว่ามีคุณภาพ อาทิ ความถูกต้องครบถ้วน
7) กำหนดชั้น ความลับ ของข้อมูล และจัดเก็บให้ส อดคล้องกับแนวทางหรือมาตรฐานการจัดชั้นความลั บ
ของข้อมูล (Data Classification Guideline/Standard) ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย
และรักษาคุณภาพของข้อมูล
8) กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล วิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล
9) กำหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ์และวิธีในการเข้าถึงข้อมูล
10) มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกใน
การรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
11) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงาน
และการให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้ระบบมีความทันสมัย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทาง
ดิจิทัลและเพิ่มมาตรการป้องกันจุดอ่อนช่องโหว่
12) มีการสำรองข้อมูล เพื่อเตรียมรองรับหากเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยข้อมูลจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2.3 แนวทางปฏิบัติ
1) ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบและกำหนดมาตรฐาน
ข้อมูลให้เป็นในแนวทางเดียวกัน มีวิธีการจัดเก็บรักษาอย่างมั่นคงปลอดภัย และจัดทำ Reference Data
เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงการกำหนดและออกแบบสภาพแวดล้อมของการจัดเก็บข้อมูลที่เอื้อ
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติ การสร้าง การจัดเก็บ
รักษา และการควบคุมคุณภาพข้อมูล ให้สอดคล้องกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
จากนั้น ให้น ำเสนอขออนุญาตผู้บ ังคั บบัญชาองค์กร หรือผู้บัง คับ บัญชาหน่ว ยงานที่มีอำนาจตัด สิ น ใจ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาองค์กรแล้วเท่านั้น เพื่อประกาศใช้
2) กำหนดให้มีการจัดประชุม/อบรม/ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงวิธีปฏิบัติ การสร้าง การจัดเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพข้อมูล และมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่ใช้
จัดเก็บรักษาข้อมูล อย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
3) ให้ห น่ว ยงานที่ ส ร้ างข้ อ มูล ตรวจสอบและบัน ทึ ก ข้ อ มูล ตั้ งต้น ให้ ถู ก ต้ อง ครบถ้ว น ตรงกับข้อเท็ จ จริ ง
ที่ตรงกับเอกสารต้นฉบับ โดยมีการบั นทึกข้อมูลและจัดเก็บตามขั้นตอนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
รวมทั้งแจ้งผู้ใช้บริการทราบเหตุผลในการจัดเก็บข้อมูลด้วย
4) ให้ห น่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่จัดเก็บไปแล้ว หากตรวจ พบว่าข้อมูล ผิ ด
ให้แจ้งเจ้าของข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
5) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถกระทำได้ หากเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง
เป็นไปเพื่อการควบคุมคุณภาพข้อมูล
6) ให้ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบและโปรแกรม โดยวิธีการใด ๆ ที่เป็นไปตามขั้นตอน
การดำเนินงานตามที่ผู้ดูแลข้อมูลกำหนด โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น
7) ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดประชุมหารือ เพื่อทบทวนการจัดระดับชั้นความลับของข้อมูล สิทธิ์ในการเข้าถึง
ข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบที่ใช้ในการบริหารงานและการให้บริการให้มี
ความทันสมัย มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางดิจิทัลและมีมาตรการป้องกันจุดอ่อนช่องโหว่ของระบบ
8) ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลจัดอบรมชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
9) ให้ ผ ู ้ ด ู แ ลข้ อ มู ล และผู ้ ด ู แ ลระบบสารสนเทศ ร่ ว มกั น กำหนดวิ ธ ี แ ละ ขั้ น ตอนการสำรองข้ อ มู ล
ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

หมวดที่ 3 การประมวลผล และการใช้ข้อมูล
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
และเกิดประโยชน์ รวมถึงวิธีการและแนวทางในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลและนำมาใช้
3.2 นโยบาย
1) กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานของการประมวลผลข้อมูล และทำการสื่อสารให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
2) ดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามเงื่อนไขหรือนโยบายของหมวดหมู่ข้อมูลนั้น ๆ เช่น การประมวลผลและใช้
ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเป็นไปตามขอบเขต เงื่อนไข หรือคำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
3) นำข้อมูลมาใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากนอกเหนือจากเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ก่อน
4) ต้องมีการบันทึกประวัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูล (Log Files) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
5) จัดทำเมทาดาตาสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ
3.3 แนวปฏิบัติ
1) ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดวิธีปฏิบัติการประมวลผล
และการใช้ข้อมูล จากนั้นให้นำเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่มีอำนาจ
ตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชาองค์กรแล้วเท่านั้น
เพื่อประกาศใช้
2) หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล ต้องประมวลผลและใช้ข้อมูล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แล้วเท่านั้น
3) หากหน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล ต้องการประมวลผลและใช้ข้อมูลเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ง
ไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
4) ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ร่ว มกันจัดทำระบบสำหรับการบันทึกประวัติการประมวลผล
และการใช้ข้อมูล (Log Files) ของผู้ใช้ข้อมูล
5) ผู้ดูแลข้อ มูล และดูแ ลระบบสารสนเทศ ร่ว มกันจัด ทำวิธ ี ป้ อ งกั นมิ ให้ ผ ู้ ใช้ ข้ อ มูล หรื อบุค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้
รับมอบหมายเข้าไปแก้ไขบันทึกประวัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูล (Log Files) ได้
6) ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ร่ว มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ว มกันจัดทำจัดทำเมทาดาตา
สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บ

หมวดที่ 4 การแลกเปลี่ยนและการเชื่อมโยงข้อมูล
4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีความมั่นคงปลอดภัย และข้อมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีและแนวทางการนำข้อมูลไปเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายนอก
ให้สอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่กำหนด บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
4.2 นโยบาย
1) กำหนดกระบวนการในการร้องขอ/แลกเปลี่ยน /เชื่อมโยงข้อมูลให้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ
ขั้นตอนเริ่มดำเนินการ ขั้นตอนระหว่างดำเนินการ และขั้นตอนสิ้นสุดการดำเนินการ
2) กำหนดเมทาดาตาของชุดข้อมูลที่ต้องการร้องขอ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน
3) ทำสัญญาอนุญาต (License) บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) สัญญารักษา
ความลับ (Non-disclosure agreement: NDA) หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของ กยศ.
หรือข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้
4) กำหนดเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูล
5) มีการตรวจสอบการสอดคล้อง (Integrity) ของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) บันทึกรายละเอียดและจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มีการร้องขอ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยง
ข้อมูล (Log Files) ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
7) สามารถตรวจสอบได้ว่าการร้องขอ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติ กระบวนการร้องขอ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูล และมาตรฐานตามที่กำหนด
8) ตรวจสอบชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification) ว่าอยู่ในชั้นความลับที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่
เช่น ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความมั่นคงของประเทศ ความลับทางราชการ และความเป็นส่วน
บุคคล เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์ของหน่วยงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ตามบทบาทและภารกิจตาม
กฎหมายของหน่วยงานนั้น ๆ
4.3 แนวปฏิบัติ
1) การร้องขอข้อมูล
ในกรณีที่ บ ุ ค คล หน่ว ยงานภายนอก หรือหน่ว ยงานภายใน ต้องการร้ อ งขอข้ อ มูล บางส่ว นของ กยศ.
ให้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมายังผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1.1 หากเป็น ข้อมูล ของผู้ร ้อ งขอซึ่ งเป็นเจ้า ของข้ อ มูล โดยตรง ให้มีการยืนยัน ตัว ตนก่ อ นที ่จ ะเปิ ด เผย
และส่งออกข้อมูล โดยต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เว้ นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีช่องทางให้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลนั้นด้วย
1.2 หากเป็ น หน่ว ยงานภายนอก หน่ ว ยงานราชการ หรื อ เอกชน หรื อ บุ ค คลอื่ นที ่ไ ม่ ใช่เ จ้ าของข้ อมูล
ให้มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมายังผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน และให้หน่วยงานที่จัดทำข้อมูลเพื่อส่งออก
พิจารณาและปฏิบัติตามระดับชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
1.3 หากเป็นหน่วยงานภายใน ให้ทำหนังสือร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน หรือให้เป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ หรือตามมติที่ประชุมหรือคณะทำงานตามที่ได้มีมติตกลงร่วมกัน
2) การเชื่อมโยงข้อมูล
2.1 ในกรณีที่หน่วยงานภายนอกต้องการเชื่อมโยงข้อมูลของ กยศ. ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1.1 ให้หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งมายังผู้บังคับบัญชาองค์กรเพื่อจัดทำ
บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการ
เชื่อมโยงข้อมูลของ กยศ.
2.1.2 ให้หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลจัดประชุมหารือร่ว มกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เพื่อพิจารณา
และสรุปข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกต้องการ
2.1.3 ให้ ห น่ ว ยงานฝ่ า ยกฎหมายพิ จ ารณาเนื ้ อ หา บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง ( Memorandum of
Understanding: MOU) หรือข้อตกลงอื่นใด มิให้ กยศ. เสียประโยชน์ และกยศ. ปฏิบัติได้
โดยไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
2.1.4 หากเป็ น การจั ด ทำโครงการที ่ต ้อ งใช้ข ้ อ มูล ของ กยศ. ให้ ห น่ ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้ อ งแต่ งตั้ง
คณะทำงานหรือคณะกรรมการฯ พิจารณา และขออนุมัติขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
องค์กร
2.2 ในกรณีที่หน่วยงานภายในต้องการเชื่อมโยงข้อมูลของ กยศ. ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.2.1 ให้ห น่ว ยงานนั้น ๆ มีห นังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงข้อมูล
บนฐานข้อมูล (Database) มายังผู้บังคับบัญชาองค์กร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณา
2.2.2 ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลพิจารณาขอบเขตการให้ข้อมูล และแจ้งให้หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล
ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล ให้หน่วยงานภายในที่ร้องขอข้อมูล
2.2.3 เมื่อหน่วยงานผู้ร้องขอข้อมูลทำการเชื่อมโยงแล้ว ให้ปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลและแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
3) การส่งออกข้อมูลให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก ให้มีหนังสือตอบกลับเป็นลายลั กษณ์อักษรที่สามารถใช้
เป็นหลักฐานการเปิดเผยและส่งออกข้อมูลได้ โดยอ้างหนังสือหรือการยืนยันตัวตนจากผู้ร้องขอข้อมูล

4) ในการส่งออกข้อมูลทั่วไปต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก่อนเท่านั้น สำหรับข้อมูลสำคัญ
ข้อมูลความลับ ข้อมูลความมั่นคงต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานก่อนเท่านั้น
5) การดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในนโยบายข้อมูลและแนวปฏิบัติ ให้ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศ รวมถึ ง หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ประชุ ม หารื อ พิ จ ารณา กำหนดวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารร้ อ งขอ
การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงข้อมูล จากนั้นให้นำเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
องค์กรแล้วเท่านั้น เพื่อประกาศใช้
6) กำหนดให้มีการจัดประชุม/อบรม/ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ ที่มีส่วนเกี่ย วข้องกับการร้องขอ การแลกเปลี่ยน
และการเชื่อมโยงข้อมูล ให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติการร้องขอ การแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยงข้อมูล

หมวดที่ 5 การรักษาความลับหรือการเปิดเผยข้อมูล
5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดนโยบายในการรักษาความลับและการเปิดเผยข้ อมูล ให้สามารถรักษาความลับ หรือการเปิดเผย
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของการให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
5.2 นโยบาย
1) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติของ กยศ.
ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
2) การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
3) ให้มีการจัดเตรียมข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้
4) ให้มีการคัดเลือกชุดข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่
5) ให้มีการระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและนำไปใช้ได้ง่าย
6) ให้มีการเปิดเผยคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย ในกรณีที่มีการร้องขอ
7) ให้สามารถตรวจสอบว่าการเปิดเผยข้อมูลได้ถูกดำเนินการอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
8) ให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ขั้นตอน และวิธีการนำชุดข้อมูลขึ้นเผยแพร่สู่สาธารณะ
9) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต
5.3 แนวปฏิบัติ
1) ห้ามผู้ใช้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ
ของ กยศ. ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสถานที่ใดก็ตาม
2) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
หรือได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตาม
กฎหมาย โดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำข้อมูลที่จะเปิดเผยให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการนำไปใช้
4) เจ้าของข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุดข้อมูลสำคัญที่ต้องการเผยแพร่
โดยต้องพิจารณาชุดข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้อย่าง
แพร่หลายและเกิดประโยชน์สูงสุด

5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลที่จะเผยแพร่ โดยต้องอยู่ในชั้นความลับที่สามารถเผยแพร่ได้ และต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ของ กยศ. ที่ประกาศใช้ใน
ปัจจุบัน
6) ผู้ดูแลข้อมูลและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล
พร้อมทั้งระบุช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เข้าถึงและนำไปใช้ได้ง่าย ตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับ
สากล จากนั้นให้นำเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาองค์กร หรือผู้บั งคับบัญชาหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจ
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาองค์กรแล้วเท่านั้น เพื่อประกาศใช้
7) ให้ผู้ดูแลข้อมูลและผู้แลระบบสารสนเทศ มีคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ควบคู่ไปกับข้อมูลที่เปิดเผย
ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของข้อมูล ในกรณีที่มีการร้องขอ
8) ผู้ดูแลข้อมูล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการ
เปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
และเป็นการรักษาคุณภาพของข้อมูล จากนั้นให้นำเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาองค์กร หรือผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
องค์กรแล้วเท่านั้น เพื่อประกาศใช้
9) กำหนดให้มีการจัดประชุม/อบรม/ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจวิธี ปฏิบัติการ
เปิดเผยและการรักษาความลับข้อมูล
10) พนักงาน/ลูกจ้างของ กยศ. ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้มีการ
เปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต

