
	 ๕	ธันวาคม	๒๕๖๔	:	รศ.	(พิเศษ)	ดร.ดวงฤทธิ์	เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และ โฆษกกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี	 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์	ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวง	อว.	ดร.พัชรินรุจา

จันทโรนานนท์	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง	อว.	ศ.ดร.ศุภชัย	ปทุมนากุล	รองปลัดกระทรวง	อว.	รศ.ดร.พาสิทธิ์	หล่อธีรพงศ์	

รองปลัดกระทรวง	อว.	นางสาวสุณีย์	 เลิศเพียรธรรม	ผู้ตรวจราชการ	อว. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

วางพานพุ่มดอกไม้ เพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พร้อมร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา 

ปีที่	๑๔	ฉบับที่	๖๑๔	ประจำาวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๖๔
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   ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวรายงานการทำากิจกรรมจิตอาสาว่า

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 

และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์	

ทรงศิวิไล	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและ

นวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าท่ี

รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ต่างน้อม

จิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ท่ีพระองค์ได้ทรงปฏิบัติ

บำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการพระราชดำาริหลายพันโครงการ และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ ในการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจัดกิจกรรมจิตอาสา	“อว.	รวมพลัง	ทำาความดี	ถวายพ่อหลวง”

กิจกรรม Clear and Clean เพื่อทำาความสะอาด ฆ่าเชื้อ บริเวณป้ายรถเมล์และพื้นที่โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขึ้น สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาลในการ “รู้รักสามัคคี	รักษ์สิ่งแวดล้อม	พัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง 

รวมถึงสถานีตำารวจนครบาลพญาไท และสำานักงานเขตราชเทวีเป็นอย่างดี ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.)  ร่วมกับ สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ

DGA สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะทำางาน

กำาหนดมาตรฐานการจัดทำาเอกสารสำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล

(Digital Transcript) และ สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(สพธอ.) แถลงข่าว	“อุดมศึกษาไทย	สู่มิติใหม่ไปกับ	Digital	Transcript”	

เพื่อยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม 

เดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์หลังจากได้มีการเปิดโครงการนำาร่องไปเมื่อปีที่ผ่านมา 

โดยมุ่งเน้นการอำานวยความสะดวกทั้งนิสิตนักศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจ

สอบเอกสาร รวมถึงลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษได้อย่างสิ้นเชิง ด้วยการ

ออกเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้สำาเร็จ สอดรับการขับเคล่ือนแวดวงการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย	 ปทุมนากุล

รองปลัดกระทรวง	อว.	เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมให้บริการ Digital Transcript 

ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 ศ.ดร.ศุภชัย	 ปทุมนากุล	 กล่าวว่า ความสำาเร็จของความก้าวหน้าด้านการศึกษาไทยในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง 

สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด สำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนประเด็นด้านมาตรฐานและเทคนิคต่างๆ คณะทำางานกำาหนดมาตรฐานการจัดทำาเอกสารสำาคัญ

ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ร่วมผลักดันให้เกิดมาตรฐาน Digital Transcript สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน และ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำางานร่วมกัน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการใช้งาน Digital Transcript และสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมดำาเนินการ จนสามารถให้บริการเอกสาร

สำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ท่ีมีความปลอดภัยและน่าเช่ือถือ เพ่ือให้บริการแก่นิสิตนักศึกษา ช่วยลดภาระ 

ลดเวลาและขั้นตอนของหน่วยงานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารสำาคัญทางการศึกษา รวมถึงช่วยป้องกันการปลอมแปลง
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วุฒิการศึกษา ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเอกสารและอำานวยความสะดวกแก่หน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่จำาเป็นต้องใช้

เอกสาร Transcript ให้เสมือนเอกสารต้นฉบับหรือฉบับจริง

 ถือเป็นก้าวสำาคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและร่วมกันผลักดันการศึกษาไทยก้าวสู่ยุค Digital Transformation 

อย่างเต็มรูปแบบต่อไป โดยจะเริ่มให้บริการ Digital Transcript แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาในปี ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มแรกที่จัดทำาและพร้อมให้บริการเอกสารสำาคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) แล้ว 

จำานวน ๓๙ แห่ง และมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมสนับสนุนการใช้งาน Digital Transcript แล้วกว่า ๑๖ หน่วยงาน 

ภาครัฐสามารถพัฒนาข้อมูลจาก Digital Transcript ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้

ในมิติของการวิเคราะห์สถานการณ์กำาลังคนในสาขาวิชาต่างๆ รวมไปถึงการติดตามประเมินผล เพื่อนำาไปสู่การวางแผนการผลิตและพัฒนา

กำาลังคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานและความต้องการของประเทศในทุกมิติ อันจะนำาไปสู่การพัฒนาให้เป็น Thailand Skill 

Portal ต่อไปในอนาคต โดยที่การดำาเนินการจัดทำา Digital Transcript เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ

สร้างโอกาสให้กำาลังคนคุณภาพของประเทศเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานระดับโลกได้

 “อว.  มีนโยบายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน  รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา

ในสังกัดให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเพื่ออำานวยความสะดวกแก่นิสิต  นักศึกษา  ประชาชน  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทยุทธศาสตร์  แผนปฏิรูปประเทศ  รวมท้ังบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งการออก

เอกสาร Digital Transcript เป็นการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม และในอนาคตเมื่อสถาบัน อุดมศึกษาใช้ Digital Transcript 

ครบทุกแห่ง  ก็จะเป็นมิติใหม่ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรูปแบบดิจิทัล  ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาการให้บริการด้านการศึกษา  ควบคู่

ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” รองปลัดกระทรวง กล่าวในตอนท้าย
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