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ที่มา  

 
               จากทิศทางของกระแสเศรษฐกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง 
ทั้งรูปแบบงาน และลักษณะการจ้างงานและมีหลายธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลง  
ตามเทคโนโลยีหรือที ่เรียกว่า “Digital Transformation” ซึ ่งหมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อสร้าง 
หรือพัฒนากระบวนการต่างๆ โดยแนวคิดของ Digital Transformation ไม่ได้ถูกใช้ในภาคธุรกิจเท่านั้น 
แต่ได้ถูกรับเข้ามาและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ ่งของภาครัฐด้วย โดยรัฐบาลได้มีนโยบายกับการมุ ่งสู่  
การเป ็นร ัฐบาลด ิจ ิท ัลภายใต ้ย ุทธศาสตร ์การพัฒนาด ิจ ิท ัลและส ังคมจากนโยบายด ิจ ิท ัลไทยแลนด์ 
และเกิดผลเป็นร ูปธรรมโดยเร ็ว ด ้วยเหตุน ี ้คณะร ัฐมนตร ีจ ึงม ีมติตั ้ งแต่ว ันที ่  21 ส ิงหาคม 2561 ให้  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจร่วมกั บหน่วยงานและ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
และธนาคารแห ่งประเทศไทย เป ็นต ้น เพื ่อทำหน ้าที ่บ ูรณาการและขับเคล ื ่อนการดำเน ินงานต ่างๆ 
เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย 4.0 เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
เพ่ือให้บรรลุผลใน 2 เรื่อง หลักท่ีสำคัญ คือ (1) สังคมไร้กระดาษ (Paperless) และ (2) สังคมไร้เงินสด (Cashless)  

            ในมิติด้านการศึกษา (Education System) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เป็นหน่วยงานซึ่งมีบทบาท “ส่งเสริม  สนับสนุนและกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
ของโลก โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการให้มีการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับ  
ความต้องการของประเทศและให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 
ทั ้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ” ได้ร ับเอานโยบาย        
Digital Government เพ ื ่อให ้บร ิการในส ่วนของ Student Portal ซ ึ ่ งเป ็น Portal  1 ใน 4 ด ้าน 
ของการให้บร ิการของภาคร ัฐ (Government Portal) ท ั ้งน ี ้  ในด้านของนักศึกษาที ่กำล ังศ ึกษาอยู่  
หรือบัณฑิตที ่จบการศึกษาแล้ว สิ ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาหรือบัณฑิตก็คือ เอกสารสำคัญทางการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ปริญญาบัตร รวมทั้งเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาอื่น ๆ 
ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงาน ซึ่งในแต่ละปีมีผู ้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน 
ซึ่งภาครัฐต้องอำนวยความสะดวก ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการซึ่งหมายรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ก็ต้องการทักษะแรงงานที ่ม ีค ุณวุฒิทางการศึกษาที ่ถ ูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีการปลอมแปลงเอกสาร 
มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ตรงกับความต้องการของบริษัท 

          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในเรื่อง “Digital Transcript” โดยการนำเอา 
ใบทรานสคริปต์ในรูปแบบกระดาษ (Paper Transcript) เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transcript) ในระบบ 
แพลตฟอร์มกลาง (Central Platform)  เพื ่อที ่จะใช้เป็นช่องทางในการแมทซ์หรือจับคู ่ความต้องการ 
ของผู้ประกอบการ (Demand) และบัณฑิตที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาและทักษะในสาขาวิชาต่างๆ (Supply) 
ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ ความต้องการด้านกำลังคนที่จะรับมาทำงานของผู ้ประกอบการร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐโดยแพลตฟอร์ม ดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ที่มีการนำส่ง (Deliver) 
เอกสาร Transcript ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานจ้างงาน นอกจากนี้  
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หากพิจารณาในระดับประเทศแล้วจะเห็นว่าโครงการ  “Digital Transcript” นี้ จะช่วยทำให้ภาครัฐ 
ได้ใช้ประโยชน์กับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จากข้อมูลทรานสคริปต์ ที่ได้จัดเก็บผ่าน 
ระบบอ ิ เล ็ กทรอน ิกส ์  เพ ื ่ อ ใช ้ ในแง ่ ของการว ิ เคราะห ์สถานการณ์  กำล ั งคนในสาขาว ิชาต ่ า งๆ 
และนำไปส ู ่การวางแผนการพ ัฒนากำล ั งคนของประเทศในสาขาต ่างๆ เพ ื ่อเป ็นการสร ้างโอกาส  
และความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตได้ 

     ทั ้งนี้ ในการดำเนินการตามแนวคิดโครงการ “Digital Transcript” กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะร่วมดำเนินการกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานรัฐบาลดิจิทัล          
(องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สำนักง านคณะกรรมการ 
พ ัฒนาระบบราชการ  (ก .พ . ร . )  สถาบ ันอ ุ ดมศ ึ กษา ท ั ้ งภาคร ั ฐและ เอกชน  โ ดยจะวางแนวทาง 
ในการดำเนินงานเป็นระยะ (Phase) รวมไปถึงการติดตามประเมินผล และขยายผลในการพัฒนาให้เกิดเป็น 
Thailand Skill Portal ต่อไปในอนาคต 

  

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ  

 
               โครงการ “Digital Transcript” มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

o ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์  
ส่วนรวม” โดยภาคร ัฐต ้องนำนว ัตกรรม เทคโนโลยี  ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที ่ เป ็นด ิจ ิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ โครงการ “Digital Transcript”
จะเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที ่มุ ่งไปสู ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุทธศาสตร์ชาติ         
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

o แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ เน้นการให้บริการภาครัฐที ่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
ให ้เป ็นภาคร ัฐของประชาชน เพื ่อประชาชน ซึ ่งจะทำให้เก ิดการนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล และนว ัตกรรม  
มาประยุกต์ใช ้ในการให้บริการประชาชน  ซึ ่งจะ เป็นจุดเร ิ ่มต้นในการดำเนินการตามแผนแม่บทที ่ 11 
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

o แผนการปฏิร ูปประเทศที ่  2 ด ้านการบริหารราชการแผ่นดิน  ที ่ม ีว ัตถ ุประสงค์หลัก 
เพ ื ่อสร ้างภาคร ัฐของประชาชนเพ ื ่อประชาชน สามารถตอบสนองความต ้องการและความคาดหวัง 
ของประชาชนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิผล (Customized Public Service)  พัฒนากำลังคนภาครัฐ 
ให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและยึดมั ่นในคุณธรรมพร้อมนำการพัฒนาประเทศ ( Highly 
Competent Public Officials)  โดยโครงการฯ จะเน ้นการพ ัฒนาระบบเพ ื ่ อนำไปส ู ่ การข ับ เคล ื ่ อน  
แผนปฏิรูปด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) 
ความเชื่อมโยงดังแผนภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงโครงการ Digital Transcript กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
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วิเคราะห์สถานการณ์ 
 
        Paper Transcript 
           ปัญหาการออกใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบเอกสาร (Student Transcript) ในปัจจุบันประชาชน 
มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีภาระในการร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาของตนจากสถาบันการศึกษา 
ใช ้ระยะเวลานาน การเก ็บร ักษาเอกสารสำค ัญทางการศ ึกษาในร ูปแบบกระดาษ ( Paper Base) 
ม ีความย ุ ่ งยากและเส ี ่ยงต ่อการส ูญหาย ซ ึ ่ งนอกจากจะเก ี ่ ยวข ้องก ับน ักศ ึกษาแล ้วย ัง เก ี ่ยวข ้อง                             
กับภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะ Transcript นับเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ฝ่ายบุคคลของแต่ละองค์กร          
ทั ้งภาครัฐและเอกชนใช ้ในการพิจารณาคัดเลือกผู ้สมัครเข้าทำงาน ทั ้งย ังต้องมีการตรวจสอบกลับไป  
ที ่มหาว ิทยาล ัยต ้นส ังก ัดอีกว ่า Transcript ที ่ ได ้ร ับมาน ั ้นเป ็นต ัวจร ิงหร ือไม่  การตรวจสอบเหล ่านี้  
ทำให ้ท ั ้ งมหาว ิทยาล ัยและองค ์กรต ่างๆ ม ีต ้นท ุนทางธ ุรก ิจอย ่างหล ีกเล ี ่ยงไม ่ ได ้  โดยในแต ่ละปี  
มีจำนวนนักศึกษาจบใหม่เฉล ี ่ยป ีละ ไม ่ต ่ำกว ่า 200,000 คน หากนักศึกษาทั ้งหมดนี ้สม ัครเข ้าทำงาน 
นั ่นหมายความว่า หน่วยงานภาคธุรก ิจ อาจต้องมีการร ้องขอให้ตรวจสอบเอกสารในจำนวนที ่ เท ่ากัน 
ซ ึ ่ ง น ั บ เป ็ นภาระอย ่ า งมากท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ก ั บท ุ กฝ ่ า ย  ประกอบก ั บคว ามก ้ า วหน ้ า ของ เทคโน โลยี  
ท ี ่ทำให ้การปลอมแปลงเอกสารทำได้แนบเนียน และมีจำนวนมากขึ ้น ย ิ ่งต ้องทำให้การตรวจสอบนั้น  
รัดกุมมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันนี้ “มหาวิทยาลัยต้นสังกัด” คือ หน่วยงานเดียว ที่จะสามารถ ตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ได้  
ซึ่งมีกระบวนการหรือขั้นตอนการตรวจสอบใช้เวลา โดยเฉลี่ย 3-4 สัปดาห์เลยทีเดียว  
 
       Disruptive Innovation  
           ในปัจจ ุบ ันมี Innovation มากมายที ่ตอบสนองความต้องการของผ ู ้ เร ียน และเช ่นเด ียวกัน 
สถาบ ันการศ ึกษาท ี ่ เป ็นผ ู ้  D is rupt ive Innovat ion จะสามารถด ึ งด ูดความสนใจของผ ู ้ เ ร ี ยน 
ให้เข้ามาศึกษาเร ียนรู ้ ได ้มากกว่าสถานศึกษาที ่ ไม ่ม ี Disruptive Innovation และเป็นเหตุผลสำคัญ 
ของการปิดต ัวของสถาบันการศึกษา ถ ้าว ิเคราะห์ลงไปในระดับของการจ ัดการเ ร ียนร ู ้  จะเห ็นได ้ว่า 
การจัดการเรียนรู ้แบบดั ้งเดิมที ่ผู ้สอนถ่ายทอดความรู ้ไปยังผู ้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การพูดบรรยาย 
การมอบหมายงาน เป็นต้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อีกต่อไป มี Disruptive 
Innovat ion ท ี ่ ถ ู กพ ัฒนาข ึ ้ นมาแทนท ี ่  ด้วยการ เร ี ยนร ู ้ ผ ่ านโลกออนไลน ์  ( on l ine  lea rn ing) 
แล้วนำความรู้เหล่านั้นไปสร้างสรรค์โครงงานหรือนวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจผู้สอนที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ   
ดั้งเดิมจึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอีกต่อไป เราเรียกผู้สอนกลุ่มนี ้ว่า ถูก Disrupt ส่วนผู้สอนที่เรียนรู้ 
และพัฒนาวิธ ีการจัดการเร ียนรู ้ของตนเอง จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู ้ เร ียนได้ ผ ู ้ เร ียน 
อยากเข ้ามาเร ียนร ู ้ด ้วย เร ียกผ ู ้สอนกล ุ ่มน ี ้ว ่ า ผู้  Disruptส ิ ่ งต ่างๆ เหล ่าน ี ้ เป ็นส ิ ่ งท ี ่จะต ้องเก ิดขึ้น 
ในทุกบริบทของการจัดการเรียนรู้ แทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดั งนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า จะเปลี่ยนแปลง 
Transform อย่างเชื่องช้าหรือว่ารวดเร็ว ในยุคที่ “ปลาเร็วกินปลาช้า ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” 

ถึงแม้การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู ้จะไม่ใช่ธ ุรกิจเหมือนกับองค์กรภาคเอกชนก็จริง แต่ก็ มี                         
กลุ ่มเป้าหมายคือผู ้เรียนที ่จะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ (กิจกรรมการเรียนรู ้) ที ่ตอบสนองความต้องการของผู ้เรียนได้ 
เพ่ือให้การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ได้ทำหน้าท่ีในการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี     
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ผู ้เรียนมีความพร้อมที ่จะสร้างสรรค์งานในอาชีพของตนเองได้ คือ เป็นผู ้ Disrupt ไม่ใช่ถูก Disrupt ดังน้ัน 
เม่ือพิจารณาถึงการจัดการเรียนรู้ในโลกท่ีเต็มไปด้วย Disruptive Innovation จึงไม่ใช่การยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบเดิมไว้โดยไม่เปล่ียนแปลง แล้วสร้างกำแพง comfort zone ไว้ปกป้องตนเอง  ไม่ให้การเปล่ียนแปลงเข้ามาคุกคาม 
หากแต่ต ้องทลายกำแพง comfort zone แล ้วสร้างสรรค์นว ัตกรรม การเร ียน ที ่ สามารถ Disrupt 
สิ ่งดึงดูดอื ่นที ่ ไม่มีประโยชน์ต่อผู ้ เร ียน ให้ผู ้ เร ียนมีจิตใจมุ ่ งมั ่นอยู ่กับการเรียนรู ้  และพัฒนาศักยภาพ  
ของตนเองอย่างต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องการ  (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2562) ผนวกกับ 
รูปแบบการดำเนินชีวิตในยุคใหม่ (Smart Culture) : พ่ึงพาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มากข้ึน   

 
          โรคอุบัติใหม่และการระบาดใหญ่ 
             การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน  
ไม ่ว ่ าจะเป ็นเศรษฐกิจ ส ังคม การเม ือง รวมไปถ ึงว ิถ ีช ี ว ิตของผ ู ้ คน การปร ับต ัวของประชาชนโดย 
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยแนวโน้ม "การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) 
จะมีความเข้มข้นมากขึ ้น และทำให้ห่วงโซ่อุปทานโลกเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"  ปัญหาเชิงโครงสร้าง 
โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขจะได้รับการแก้ไข ให้ทั่วถึงและเสมอภาคมากขึ้น ที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
อีกอย่างหนึ ่ง คือ "สังคมจะก้าวเข้าสู ่ระบบ  ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื ่อให้ทันพฤติกรรมของผู ้บริโภค     
ที่เปลี ่ยนแปลงไป รูปแบบการเรียนการสอน การจัดการศึกษา รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกที่เกี ่ยวเนื ่อง       
ทางการศึกษาย่อมเปลี ่ยนแปลงไปด้วย” อาทิ แพลตฟอร์มที ่ช่วยสื ่อสารทางไกล จัดประชุม หรืออีเวนท์ 
ซ ึ ่ ง ผู้บร ิ โภคจะเก ิดความค ุ ้นเคยและเปล ี ่ ยนพฤต ิกรรม  หันมาใช ้ เทคโนโลย ีอย ่ างถาวร นอกจากน้ี 
แม้กระทั ่ งสถาบันการศึกษา ก็ต้องพัฒนาไปใช้ว ิธ ีการสอน แบบออนไลน์ทดแทนทั ้งหมดในช่วงว ิกฤต 
ซึ่งอาจพลิกโฉมระบบการศึกษาโลกไปโดยสิ้นเชิงหลังผ่านพ้น วิกฤตแล้ว และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดจะเร่ิ มคุ ้นชิน 
กับการรักษาสุขอนามัยอย่างเข้มงวดไปจนถึงการใช้ชีว ิตประจำวันที ่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ด้วยปัจจัยเหล่าน้ี จึงทำให้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนได้ (สุพริศร์ สุวรรณิก, 2563)        
  
       ระบบการศึกษารูปแบบใหม่ 

ที่เน้นการพิสูจน์เพื่อรับรองความสามารถที่เฉพาะเจาะจงของบุคคล  (Competency-Based Learning) 
โดย Micro-Credential (MC) คือ หน่วยการรับรองความสามารถที ่เฉพาะเจาะจงของบุคคล ที ่ เก ิดจาก 
ประสบการณ์การทำจริงหรือในชีว ิตประจำวัน ซึ ่งมีการกำหนดเกณฑ์การวัดประเมิน และหลักฐานที ่ใช้  
พิสูจน์ความสามารถไว้ อย่างชัดเจน โดยจะมีหน่วยการเรียนรู้หรือไม่ก็ได้ (มี 3 องค์ประกอบหลักคือ Specific 
Outcome (Competency), Evidence และ Assessment Criteria (Submission Guidelines and Evaluation 
Criteria), และ Learning Unit (Resources)) นอกจากนี้ หลักสูตร Reskill & Upskill กลายเป็นเทรนด์การศึกษา 
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคนี้ที ่สุดแล้ว   โดย Reskill จะเป็นการสร้างทักษะใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานของเขา และ Upskill คือ การพัฒนาทักษะ เพิ่มเติม หรือ Top up ให้คนทำงาน 
ทำอย่างไรให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ สร้างสิ่งที่มีมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีใหม่ให้กับงานที่ทำได้”   
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ความต้องการของผู้ใช ้(User) และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

 
           เอกสารสำคัญทางการศึกษา ไม่ว ่าจะเป็นใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)  ปริญญาบัตร  
ประกาศนียบัตร รวมทั ้งเอกสารรับรองอื ่นๆ มีความสำคัญต่อนักศึกษา/บัณฑิต ที ่จะใช้ในการศึกษาต่อ 
หรือสมัครเข ้าทำงาน ในขณะเดียวกันด ้านของผู ้ประกอบการไม่ว ่าจะเป ็นหน่วยงานภาคร ัฐ เอกชน 
หรือมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการได้หลักฐานเอกสารสำคัญทางการศึกษาที ่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 
ยังมีความต้องการอย่างยิ่งยวดในการทราบข้อมูลความรู้ความสามารถ และทักษะจำเป็นที่ตรงกับความต้องการ 
นอกจากนี้ภาครัฐจำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนในสาขาวิชาต่างๆ ของประเทศ เพื่อผลิตกำลังคน  
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด ังน ั ้น ประเทศไทยควรมีการจ ัดทำ “Thailand Skill Portal” 
เพ ื ่อให ้ผ ู ้ประกอบการสามารถเข ้าถ ึง โดยคำน ึงถ ึงเทคโนโลยี กฎหมาย ระเบ ียบต ่างๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข้ อง 
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้องได้รับความยินยอม  จึงเล็งเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นหรือระยะแรก  
ควรมีการเปลี่ยน “Paper Transcript” เป็น “Digital Transcript” โดยได้มีการศึกษาความต้องการจากผู้ใช้ 
(User) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ดังนี้  
          ความต้องการจากผู้ใช้ (User) อาท ิ

1) นักศึกษา/บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
- ลดภาระ/ข้ันตอนในการร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  
- การเก็บรักษาเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษ  มีความยุ ่งยาก  

และเสี่ยงต่อการสูญหาย 
- ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

2) มหาวิทยาลัย 
- ลดภาระในการตรวจสอบเอกสาร  
- ความเชื่อมโยงการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัย 

3) บริษัท / ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
- การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร 
- การตรวจสอบผลการศึกษา เพื ่อพิจารณาการให้กู ้ยืมเงินเพื ่อการศึกษา เช่น กยศ. 

เป็นต้น  
- การเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย/ลดขั้นตอนเวลา 
- ทราบข้อมูลทักษะสำคัญของนักศึกษา/บัณฑิต 
- ต้องการกำลังคนที่ตรงตามความต้องการ 
- การ Upskill/Reskill 

4) ประชาชนทั่วไป 
- การ Upskil/Reskill พร้อมประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะ 

และศักยภาพตนเอง  
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ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อาทิ 
 

1) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการผลักดัน 
และสนับสนุนการจัดทำโครงการ Digital Transcript ในด้านต่างๆ 

2) มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการร่วมกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำ 
รวมทั้งการนำมาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดได้ไปปรับใช้กับการออก Digital 
Transcript ในมหาวิทยาลัย 

3) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค 
และให้บริการแพลต์ฟอร์มกลางในการจัดทำและให้บริการ Digital Transcript 
และวางแผนเพื่อผลักดันให้มีการนำมาตรฐานข้อมูลไปใช้จัดทำ Digital Transcript ให้สำเร็จ 

4) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลของ 
Digital Transcript ในรูปแบบ XML 

5) สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร มีส่วนในการ Transaction ด้านการเงินสำหรับโครงการ Digital 
Transcript 
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ทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ (User) 
 

           จากตัวอย่างความต้องการของผู้ใช้ เช่น กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  ที่ต้องการ Digital 
Transcript  ในการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา รวมถึงการพิจารณาผลการศึกษาเพ่ือพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน 
เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและง่ายต่อการบริหารจัดการ ดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างความต้องการของกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่มีต่อการจัดทำ Digital Transcript 

           ผนวกกับกรณีศึกษาระบบเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัลของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เช่น 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University: ANU) กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) 
มหาวิทยาลัยโมแนช (Monash University) มลรัฐวิคตอเรีย (Victoria) และมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ (University 
of Queensland) มลร ัฐคว ีนส ์แลนด์ (Queensland) นอกจากนี ้  ย ังม ีมหาว ิทยาล ัยของนิวซ ีแลนด์  
บางแห่งเข้าร่วมใช้งานระบบนี้ด้วย เช่น มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) นครโอ๊คแลนด์ 
(Auckland) มหาว ิทยาล ัยโอทาโก (Univers ity of Otago) เม ืองด ันน ีด ีน (Dunedin) เป ็นต้น 
โดยมหาว ิทยาล ัย ได ้ตระหน ั กถ ึ งป ัญหา และความย ุ ่ งยาก เก ี ่ ยวก ับการร ้ องขอเอกสารสำคัญ  
ทางการศึกษาที ่น ักศึกษาต้องเผช ิญ จึงได้ร ่วมมือกันพัฒนาระบบจัดทำ เอกสารสำคัญทางการศึกษา  
ในรูปแบบดิจิทัลขึ ้น และเปิดโอกาสให้ผู ้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันเหล่านี ้สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญ  
ทางการศึกษาของตนได้ผ่านเว็บ www.myequals.net ซึ่งใช้งานได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย 
โดยนักศึกษาผู้ต้องการใช้งานระบบนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตน และสามารถรวมถึงการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม  
เมื่อผู้ได้รับเอกสารเปิดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro DC® โปรแกรมจะแสดงข้อความที่บ่งชี้ว่า 
มหาวิทยาลัยแห่งใดเป็นผู้รับรองความถูกต้องและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ในเอกสารฉบับนั้น 
(ทศพล เชียวชาญประพันธ์, 2561)  ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 การใช้งานระบบผ่านเว็บ www.myequals.net  
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ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาระบบการเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านช่องทางดิจิทัล ทั้งนี้  
อาจเริ ่มต้นจากเอกสารที ่สำคัญและจำเป็นที ่ส ุดก่อน คือ ใบประมวลผลการศึกษา  โดยจัดทำเอกสาร 
ดังกล่าวเป็นไฟล์ด ิจ ิท ัลร ูปแบบ pdf ที ่ม ีระบบการลงลายมือชื ่อดิจ ิท ัลที ่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย 
จากนั้นพัฒนาเว็บท่าที่มีระบบการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง  
และส่งต่อเอกสารสำคัญทางการศึกษาของตนไปให้แก่บุ คคลที ่สามได้อย่างรวดเร ็วและมั ่นคงปลอดภัย       
ยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาระบบการเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลยังช่วยลดภาระของสถาบัน  
อุดมศึกษาแต่ละแห่งในการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของบุคคลตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ร้องขอลงได้อีกด้วย 
นอกจากนั้น ยังสามารถนำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร รายวิชา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคน ทักษะ  
ของนักศึกษา/บัณฑิต เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ 
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การสร้างแนวคิดของทางเลือก 
    การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบเป็นกระบวนการที ่สำคัญของโครงการทางด้านดิจิทัล ซึ ่งต้องคำนึงถึง 
องค์ประกอบหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 

1. ผู้รับบริการ (User) 
ขั้นตอนแรกในการออกแบบระบบคือ การวิเคราะห์ว่ามีผู ้รับบริการ (user) กี่กลุ่มและแต่ละกลุ ่มต้องการ 

บริการอะไร จึงจะทำให้สามารถออกแบบระบบบริการได้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้รับบริการ ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 conceptual design ของระบบและการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการของระบบ 

 
2. รูปแบบการให้บริการ 

เมืื ่อวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการ และกำหนดบริการของระบบแล้ว เราต้องพิจารณาว่าควรจะให้บริการ  
เหล่านี้ในรูปแบบใดบ้าง และควรมีกี่ช่องทางในการให้บริการให้เหมาะสมกับการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ  
สามารถเข้าถึงบริการที ่ง ่ายและมีความรู ้สึกที ่ด ีในการรับบริการ (User Interface and User Experience) 
นอกจากนี ้อาจมีการกำหนด แนวทางการคิดค่าบริการสำหรับการบริการต่างๆ ในระบบ (Pricing Model) 

3. กระบวนการทำงานในระบบ 
เมื ่อมีการกำหนดบริการและรูปแบบการให้บริการแล้ว ต้องมีการกำหนดกระบวนการหรือขั ้นตอน  

การทำงานของระบบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การให้บริการเป็นไปด้วยความถูกต้อง มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธ ิภาพ 
ดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนการทำงานระบบ Digital Trancscript 

 
4. กฎหมาย/กฎระเบียบ 

ในส่วนนี้ต้องศึกษากฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ  
ทำงานของระบบ ซึ่งมีกฎหมาย/กฎระเบียบ บางข้อที่อาจจะเป็นอุปสรรค ในบางกระบวนการของการดำเนินการ 
ทางดิจิทัล ดังนั้นเราจะต้องปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับกฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ หรืออาจจะต้องมี 
การปรับกฎหมาย/กฎระเบียบในบางจุดเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกรรมผ่านทางระบบดิจิทัลได้ 

5. ความม่ันคงปลอดภัย (Security) 
ความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการทางดิจิทัล ต้องคำนึงถึง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
5.1 Confidentiality 
 ในส่วนนี ้จะคำนึงถึงการ Authentication and Authorization นั่นคือการที ่ระบบสามารถ 

ระบุตัวตนของผู้รับบริการได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้ รวมไปถึงสามารถ  
ปฏิเสธการเข้าถึงและการให้บริการต่างๆหากบุคคลผู้ขอรับบริการไม่มีสิทธิ์ในบริการและข้อมูลนั้นๆ 

5.2 Integrity 
 ในส่วนนี้จะคำนึงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้บริการในระบบ 
5.3 Availability 
 ในส่วนนี ้จะคำนึงถึงความสามารถในการให้บริการได้ตลอดเวลา ซึ ่งเราจะต้องมีการจัดทำ  

แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ 
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทั ้ง 5 องค์ประกอบข้างต้น เราต้องวิเคราะห์ว่าผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ของระบบมีใครบ้าง ทั้งในด้านของกระบวนทางธุรกิจ และกระบวนการทางเทคนิค โดยเราต้อง 
สามารถบ่งบอกได้ว่า แต่ละ Stakeholder มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบในเรื่องใด มีบทบาทอะไร ในกระบวนการไหน 
ของระบบ เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาระบบมีความสมบูรณ์และถูกต้องในแต่ละกระบวนการ 
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7. การเลือกใช้เทคโนโลยี (Technology Need) 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบข้างต้น เราต้องเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม  ทั้งเทคโนโลยีที ่ใช้ 

ในภาพรวมของระบบ และแต่ละขั้นตอนที่ควรต้องใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจง เช่น เทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้อง  
กับธุรกรรมทางการเงิน เทคโนโลยีที ่ใช้ในการรับรองความถูกต้องของเอกสาร อีกทั้ งการเลือกเทคโนโลยี 
ต้องคำนึงถ ึงความเป็นไปได ้ (Feasibil ity) ท ั ้งในเร ื ่องของงบประมาณที ่จำเป ็น และการบำร ุงร ักษา 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบ (Sustainability) โดยมีตัวอย่างดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเลือกใช้เทคโนโลยีในการรับรองเอกสารทางการศึกษา 

                                   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
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 การสร้างต้นแบบและทดสอบ 
การสร้างต้นแบบ 

 ในโครงการนี ้ ได ้กำหนดรูปแบบการให้บริการเบื ้องต้นคือ  การให้บริการผ่านเว ็บเบราว์ เซอร์                             
โดยต้นแบบของระบบคือ รูปแบบของหน้าจอสำหรับให้บริการ โดยในเบ้ืองต้นจะแสดงภาพหน้าจอการให้บริการ ได้แก่ 

1. หน้าแรก 
หน้าแรกจะแสดงข้อมูลเชิงสถิติในรูปแบบการแสดงผลแบบกราฟ (Data Visualization) ซึ่งอาจประกอบ 

ไปด้วยข้อมูลสถิติการผลิตกำลังคนของประเทศ ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ skill ของนักศึกษา/บัณฑิตในแต่ละระดับ 
ปริญญาหรือใบประกาศนียบัตร และข้อมูลสถิติของการค้นหา skill ของผู้ประกอบการ  
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2. หน้าผู้ประกอบการ 

หน้านี ้จะแสดงหน้าที่ผู ้ประกอบการสามารถค้นหานักศึกษาที่มี skill ตามความต้องการของบริษัท 
ซึ่งบริษัทสามารถที่ค้นจาก skill, สถานศึกษาที่จบ, และภูมิลำเนาของนักศึกษา/บัณฑิต โดยระบบจะดำเนินการ 
นำเอาข้อมูลมาคำนวณและจัดทำคะแนน (Ranking Score) เพื่อจัดลำดับความสัมพันธ์กันของข้อมูลที่ค้นหา 
และแสดงให้ผู้ประกอบการเรียงตามลำดับ คะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถกดดูรายละเอียด 
ของนักศึกษา/บัณฑิต สามารถคุยกับนักศึกษา/บัณฑิต ในรูปแบบของ chat หรือส่งข้อความทิ้งไว้ รวมไปถึง 
กดเลือกเก็บนักศึกษา/บัณฑิต ไว้ใน favourite list เพ่ือสามารถเรียกดูได้ในอนาคต 

 

 

 

3. หน้านักศึกษา/บัณฑิต 

หน้านี้จะแสดงมุมส่วนตัวของนักศึกษา/บัณฑิต ซึ่งจะมีข้อมูลประวัติการศึกษา โดยนักศึกษา/บัณฑิต
สามารถที่จะกดปุ่มเพื่อขอ Transcript ซึ่งระบบจะมีแบบฟอร์มให้กรอกว่าจะให้ส่ง Transcript ไปให้ใครบ้าง 
เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการชำระค่าบริการในการขอ Transcript หากชำระเงินเรียบร้อย 
แล้ว ระบบจะส่ง Transcript ไปยังผู้ที่ได้กำหนดให้ส่งเอกสารไปให้  

นอกจากประวัติการศึกษาในหน้านี้แล้ว ระบบยังแสดงประวัติการทำงาน เรื่องที่สนใจ  และภูมิลำเนา 
อีกด้วย ซึ ่งข้อมูลของนักศึกษา/บัณฑิตนี ้จะช่วยในการค้นหาของผู ้ประกอบการ ทำให้นักศึกษา/บัณฑิต 
มีโอกาสที่จะมีงานทำมากขึ้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องกดยินยอมในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเห็นข้อมูลต่างๆ ด้วย 
จึงจะสามารถอยู่ใน list ที่ผู้ประกอบการจะมาค้นหาได้ 
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การทดสอบ 

 การทดสอบระบบ (Approach, 2003) (Craig และ Jaskiel, 2002) (Patton, 2005) เป็นกระบวนการ 
ทดลองใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีแนวทาง โดยใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถระบุ  หรือค้นหาความผิดพลาด 
(error) ของซอฟต์แวร์ที ่อาจจะซ่อนอยู ่ให้ปรากฏออกมา และสามารถระบุถึง  แนวทางของการเกิดปัญหา 
พร้อมสมมุติฐานของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ระดับของการทดสอบซอฟต์แวร์ 

ภาพข้างต้นแสดงระดับของการทดสอบซอฟต์แวร์ดังมีรายละเอียดดังต่อไป 
 

Acceptance Testing 

System Testing 

Integration Testing 

Unit Testing 
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1. Unit Testing เป็นการทดสอบในระดับฟังก์ชั่นหรือในระดับหน่วยย่อยๆ เพ่ือเป็นการยืนยันการทำงาน 
ระดับย่อยที่สุดว่าทำงานได้ถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ 

2. Integration Testing เป็นการทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ที ่นำมา  
ประกอบกัน โดยมีกระบวนการทดสอบระบบ 2 วิธีใหญ่ๆ ได้แก่ 

 2.1 Top Down Testing เป็นการทดสอบจากโมดูลระดับบน และเลื่อนลงมาทดสอบโมดูลระดับล่าง 

 2.2 Bottom Up Testing เป็นการทดสอบโมดูลที่ระดับล่างสุดของโครงสร้างซอฟต์แวร์ และก่อรวม 
โมดูลต่างๆ เป็นโครงสร้างลำดับชั้นของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

3. System Testing 
เป็นการทดสอบระบบแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์เพ่ือตรวจสอบว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตาม 

ความต้องการที่ได้ออกแบบไว้ 
4. Acceptance Testing เป็นการทดสอบระบบจากผู้ใช้งานของระบบโดยใช้ข้อมูลจริงในการทดสอบ 

เพ่ือตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ถูกต้องตามต้องการหรือไม่ 

ในการทดสอบระบบในระดับต่างๆนั้นโดยทั่วไปมักมีการทดสอบอยู่ด้วยกัน 2 วิธีใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

1. White Box Texting เป็นการทดสอบเพื ่อดูโครงสร้างของโปรแกรม หรือทางเดินในโปรแกรม 
โดยต้องสร้าง ชุดทดสอบเฉพาะสำหรับการทดสอบในเงื ่อนไขต่าง ๆ การทดสอบด้วยวิธ ีนี ้เหมาะสำหรับ  
การทดสอบในระดับ unit testing และ integration testing 

2. Black Box Testing เป็นการทดสอบโดยไม่คำนึงถึงคำสั ่งภายในโปรแกรม ซึ ่งมุ ่งเน้นการทดสอบ 
การทำงานส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมตามที่ได้กำหนดไว้ โดยดูค่าที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาจากข้อมูลที่ป้อนให้กับ  
โปรแกรมว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ การทดสอบด้วยวิธีนี้สามารถใช้กับการทดสอบในทุกระดับ 
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          Digital Transcript Roadmap 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

การพัฒนาระบบ และใช้ประโยชน์ ประเมินผล ขยายผล 

    

  

การจัดทำ Term of 
Reference (TOR) 
และการจัดซื้อจัดจ้าง   

การนำร่องใช้งานระบบ  
ม. รัฐและเอกชน 
การขยายผล 

July – Dec 2020 Jan – Apr  2021 May – June 2021 July – Nov 2021 Dec 2021 Jan 2022 

กำหนดมาตรฐานและ 
แนวทางการจัดทำ 

Digital Transcript 
 

 

การพัฒนาต้นแบบและ  
การทดสอบ 

การติดตามและประเมินผล
ระบบนำร่อง 

Student/a
lumni 

Governme
nt Agency  

 

 

    

นำร่อง 9 มหาวิทยาลัย KU, MU, KKU, CU, PSU, CMU, KMUTT, KMITL, KMUTNB 

Feasibility Study: FS  

Micro-Credential 

June 2022 

คำย่อ  9 มหาวิทยาลัย 
KU = Kasetsart University, MU = Mahidol University,  
KKU = Khon Kaen University, CU = Chula University,        
PSU = Prince of Songkla University,  
CMU = Chiangmai University,  
KMUTT = King Mongkut's University of Technology Thonburi,  
KMITL = King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang ,  
KMUTNB = King Mongkut's University of Technology North Bangkok 



18 

 
 
 

Implementation Factors Checklist 
 

การดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงของการพัฒนาระบบและใช้ประโยชน์ การวัดผล และการขยายผล 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบ และใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญ  
ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยในระยะแรกนี้ได้วางแผนการดำเนินงานและกำหนด 
องค์ประกอบที่จำเป็นในการจัดทำ Digital Transcript ดังนี้ 

 1.1 หน่วยงานร่วมดำเนินการ 
           1.1.1   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการผลักดัน 

และสนับสนุนการจัดทำโครงการ Digital Transcript ในด้านต่างๆ 
1.1.2 มหาวิทยาลัยนำร่อง จำนวน 9 มหาวิทยาลัยมีหน้าที ่ในการร่วมกำหนดมาตรฐานและแนวทาง 

การจัดทำ รวมท้ังการนำมาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลท่ีกำหนดได้ไปปรับใช้กับการออก Digital Transcript ในมหาวิทยาลัย 
1.1.3 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) มีหน้าที ่ในการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค 

และให้บริการแพลต์ฟอร์มกลางในการจัดทำและให้บริการ Digital Transcript และวางแผนเพื ่อผลักดัน 
ให้มีการนำมาตรฐานข้อมูลไปใช้จัดทำ Digital Transcript ให้สำเร็จ 

1.1.4 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล  
ของ Digital Transcript ในรูปแบบ XML 

1.2 องค์ความรู้ / เทคโนโลยี การพัฒนาระบบจะต้องพิจารณานำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
โดยแบ่งเป็น 

1.2.1 มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ XML  
          ในการจัดทำ Transcript ในรูปแบบดิจิทัลนั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสร้าง Transcript 

ในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถอ่านได้อัตโนมัติโดย machine ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง embed ข้อมูล 
Transcript ในรูปแบบ XML ตามมาตรฐานที ่กำหนดไว้ไปกับไฟล์ pdf เพื ่อทำให้สามารถแลกเปลี ่ยนข้อมูล 
Transcript และทำให้ machine สามารถอ่านข้อมูล Transcript ได ้

1.2.2 Digital Signature 
Digital Signature หร ือการลงนามอิ เล ็กทรอน ิกส ์  เป ็นการแนบข้อม ูลไปก ับเอกสาร 

ซึ ่งสามารถระบุต ัวตนของผ ู ้ลงนามว ่าเป ็นของใคร โดยการลงนามอิเล ็กทรอนิกส ์นี้  เป ็นการเข ้ารหัสลับ 
ผู้ที่นำไฟล์ไปใช้สามารถรับรู้ได้หากมีการปลอมแปลงเอกสารที่มีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2.3 Web Service 
Web Service คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ (หรือคอมพิวเตอร์) ซึ ่งมีได้หลาย  

รูปแบบ เช่น XML และ JSON 
1.2.4 E-KYC ในการทำธุรกรรมทางการเงิน 

E-KYC ย่อมาจาก Electronic Know-Your-Customer เปน็การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งถูกนำมาใช้ในส่วนของการทำธุรกรรมทางการเงิน 
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1.2.5 BlockChain 
BlockChain คือการจัดเก็บข้อมูลที่เก็บเป็นส่วนๆ (เป็น block) และนำมาร้อยต่อกันเหมือนโซ่ 

ที่คล้องกัน (Chain) โดยมีวิธีเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ที่ทำให้รู ้ว่าข้อมูลถูกเก็บ ณ เวลาใด 
มีการแก้ไขหรือเปล่า โดยข้อมูลทั ้งหมดจะส่งและกระจายเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื ่องที ่อยู ่ในเครือข่าย 
เราจึงสามารถนำเอาเทคโนโลยี BlockChain มาใช้ในการรับรองเอกสาร Digital Transcript ได ้

1.3 แหล่งงบประมาณ 
ในช่วงของการพัฒนาระบบ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะเป็นหน่วยงานหลัก  

ที่ดำเนินงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งในส่วนของการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และกิจกรรมการพัฒนาระบบ 
ดังนั้นงบประมาณส่วนใหญ่จะมาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ในช่วงของการใช้ประโยชน์ 
มหาว ิทยาล ัยนำร ่อง จำนวน 9 มหาว ิทยาล ัย จะเป ็นหน ่วยงานหล ักท ี ่สำค ัญในการนำไปใช ้ประโยชน์ 
ซึ่งงบประมาณที่ใช้จะเป็นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

1.4 กฎหมาย / กฎระเบียบ 
ในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จะต้องให้ความสำคัญ 

กับกฎหมาย / กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ใช้ (User) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ 
1.4.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
1.4.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

1.5 แผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน  
      ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 จะมีการใช้ Digital Transcript อย่างเต็มรูปแบบโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง  

ทั ้ง 9 มหาวิทยาลัย ซึ ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย  และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยนำร่อง 
ร่วมกันประชาสัมพันธ์ ระบบการเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) 
ให้ประชาชนได้รับทราบ เพ่ือให้แต่ละกลุ่มผู้ใช้ได้เข้ามาใช้ระบบดังกล่าว โดย 

1.5.1 กลุ ่มผู ้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั ่วไป : กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยนำร่อง ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมเปิดตัวโครงการ สื่อในรูปแบบต่าง ๆ 

1.5.2 กลุ่มนักศึกษา / ศิษย์เก่า : มหาวิทยาลัยนำร่องทั้ง 9 มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ 
 
 2. การวัดผล 

ภายหลังจากการประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการให้ทุกกลุ่มเป้าหมายรับทราบในช่วงเดือน  
กรกฎาคม 2564 ซึ ่งระยะเวลาที ่เหมาะสมในการเริ ่มวัดผลคือเดือนธันวาคม 2564 โดยพิจารณาจากช่วงของ         
การจบการศึกษาและการหางานของนักศึกษา และรับสมัครงานของบริษัทต่าง ๆ 
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กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาจะเริ ่มทยอยจบในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ ่งเป็นช่วงที ่นักศึกษาเริ ่มยื่ น 

Transcript เพื่อสมัครงาน ประกอบกับบริษัท / หน่วยงานภาครัฐจะมีช่วงเปิดรับสมัครงานที่ค่อนข้างสอดคล้องกับ  
ช่วงการจบของนักศึกษา ดังนั้นจึงคาดว่าทุกกลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาใช้งานระบบ ซึ่งการเข้าใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 
ประมาณ 5 เดือนภายหลังการประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวัดผลโดยผู้ใช้งาน 
โดยกระบวนการวัดผลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

  1. ความถูกต้องของกระบวนการของระบบ ซึ ่งอาจจะวัดจากการที ่ม ีผ ู ้ร ้องเร ียนเร ื ่องความถูกต ้อง  
ของระบบหรือไม่ หรือแบบสอบถาม 

  2. security ของระบบ 
 2.1 ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลว ่ามีการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที ่ไม ่มีส ิทธิ ์หรือไม่อาจจะวัดผล  

จากการตรวจสอบ log ของระบบ 
 2.2 ตรวจสอบว่าคนที ่ม ีส ิทธ ิ ์น ั ้นม ีส ิทธ ิ ์จร ิงหรือไม ่ อาจจะว ัดผลจากผู ้ท ี ่ร ้องเร ียนการเข ้าถึง  

ข้อมูลที่ตนเองควรจะเข้าถึงได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึง (incident report) 
  3. experience ของ user ในการใช้งานระบบ ซึ ่งอาจจะวัดผลด้วยการวางแบบสอบถามการใช ้งาน 

ระบบให้ผู้ใช้งานประเมินผลผ่านทางระบบออนไลน์ แล้วจึงนำเอาผลมาวิเคราะห์ความสำเร็จ 
 
   3. การขยายผล 

 เป้าหมายของโครงการนี้ คือ ทุกมหาวิทยาลัยสามารถออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital 
Transcript) รองรับความต้องการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงได้วางแผนการขยายผลโครงการในช่วงเดือนมกราคม 
2565 ตามประเภทของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

        3.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 
        3.2 มหาวิทยาลัยในกำกับ 
        3.3 มหาวิทยาลัยราชภฏั มหาวิทยาลัยราชมงคล 
        3.4 มหาวิทยาลัยเอกชน 
  ในการขยายผลโครงการจะต้องมีการวางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัย และดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

เพื ่อให้มั ่นใจว่าแต่ละมหาวิทยาลัย (แต่ละประเภท) สามารถทำ Digital Transcript ได้จริง โดยจะมีประเด็น 
ที่ต้องพิจารณาร่วมกันหลายประเด็น เช่น แหล่งงบประมาณที่จะใช้ กรณีที ่มหาวิทยาลัยขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณในการดำเนินงาน หน่วยงานที่จะเข้าไปร่วมดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย 
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