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บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ีเผยให้เห็นถึงแนวคิด ความท้าทายและโอกาสของการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบ 

ใบประมวลผลการศึกษาอเิลก็ทรอนกิส์ของมหาวิทยาลยัขอนแก่น เพือ่เป็นต้นแบบในการน�าเทคโนโลยดีจิทิลั

มาใช้ในการจัดการระบบสารสนเทศด้านการออกเอกสารดิจิทัล การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นับเป็น 

ส่วนส�าคัญในการเอื้อให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ ซึ่งความส�าคัญ

ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเอกสาร แต่ต้องครอบคลุมทั้งวงจรของเอกสาร และการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ที่มีความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน บทความฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงเชื่อมโยงทั้งสองด้านของการจัดการ 

ข้อมลูสาธารณะและระบบสารสนเทศ โดนมกีารศกึษาวจิยัแบบผสมผสาน ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ถึงปัจจยั

แห่งส�าเร็จในการด�าเนินการเพื่อขยายผล ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของปัจจัยร่วมแอนะล็อก เช่น 

โครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการ และการจัดสรรทรัพยากร 

ทีจ่�าเป็นเพือ่รองรบัความเสีย่ง นอกจากนีย้งัมกีารวเิคราะห์ทางการเงนิ เพือ่ประเมนิความพร้อมและศกัยภาพ

ของมหาวิทยาลัยต้นแบบในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นดิจิทัล และเป็นโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผลต่อไป 

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบดิจิทัลในการประหยัดทรัพยากร ลดระยะเวลา และ 

เกดิความคุ้มค่าของงบประมาณแผ่นดนิ อ�านวยความสะดวกให้ผูรั้บบริการในการสบืค้นข้อมูล การยนืยนัตวับคุคล  

และการเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน และที่ส�าคัญช่วยลดภาระของผู้รับบริการ 
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Abstract

 This study reveals the concepts, challenges, and opportunities related to e-transcript 

transformation in Khon Khan University to serve as a model for utilizing digital technologies 

to manage information systems for issuing digital documents. The electronic documents' 

issuance is considered an essential aspect of the complete procedure of providing  

electronic services by public sectors. The important aspect is not only the creation of 

documents but also the whole process of documentation and selecting appropriate digital 

technologies for each procedure. This research paper aims to illustrate the connection 

between public information management and the information system, which plays an 

essential role in mixed methodology research studies. The results of this study reveal  

essential factors that contribute to the success of the operation, including the preparation 

of analog complements, such as the infrastructure, the culture of management in public 

sectors, regulatory guillotine, and allocating of essential resources for risk management. 

Besides, financial analysis is assessed in order to evaluate the university's preparation and 

potential to serve as a model university of developing into a digital organization and  

continue to serve as a model for further improvement. This study's results reflect the  

potential of digital systems in conserving resources, saving time, and optimally utilizing the 

national budget. Furthermore, these results could provide convenience to service receivers 

in terms of searching for data related to personal identification and connecting data within 

the organization and, more importantly, help reduce the burden of service receivers. 

Keywords: Issuing e-transcripts, issuing electronic government documents, financial analysis,  

e-transcript ecosystem, Khon Khan University
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บทน�า 

 ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยน�าแนวคิดเรื่องการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New 

Public Management) (Hood, 1991) มาใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2549  โดยเน้นแนวคิดการบริหารงาน

แบบภาคเอกชน รปูแบบองค์การสมยัใหม่ทีมี่ประสทิธภิาพ มีอสิระและความคล่องตวัมาก การท�างานมุ่งเน้น

การแข่งขันและการจูงใจ มีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือใช้ในการประเมินผลงาน ประชาชน

เปรียบเสมือนลูกค้าในการรับบริการ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการให้ 

ความส�าคัญกับบทบาทของผู้น�ามาก และละเลยเรื่องภาระรับผิดชอบของภาครัฐ (Accountability)  

(Barzelay, 2001)  นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียังเป็นสิ่งท่ีท้าทายแนวคิดการจัดการภาครัฐ

แนวใหม่ในเรื่องการบริหารจัดการในลักษณะประชาธิปไตย (Dunleavy et al, 2006) ในช่วงเวลาต่อมา

แนวคิดการบริการสาธารณะแบบใหม่ (New Public Service - NPS) ได้เข้ามามีบทบาทการในการปฏิรูป

ระบบราชการยิง่ขึน้ ซึง่มุ่งเน้นการปรบัใช้เทคโนโลยดีจิทิลัในการให้บรกิารภาครฐัให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

ดังจะเห็นจากการปรับปรุงกระบวนการท�างานของส่วนราชการท่ีน�าเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การช�าระภาษี

ออนไลน์ การท�าบัตรประชาชน การช�าระค่าสาธารณูปโภคผ่านโทรศัพท์มือถือ  

 ปัจจุบันรัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการน�าแนวคิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ 

ในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะผ่านแผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทท่ีเก่ียวข้องกับ 

รฐับาลดจิิทลั ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ ยทุธศาสตร์ชาต ิประเดน็การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครฐั  

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนดิจิทลัเพือ่ เศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนารฐับาลดจิทัิล 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. 2563 - 2565 พบว่าการพัฒนารัฐบาลสู่รัฐบาลดิจิทัลมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัล ร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบรูณาการข้อมลูและทรพัยากรร่วมกนัน�าไปสูก่ารเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐัมกีระบวนการ

ท�างานเป็นระบบดจิิทลัและมชีดุข้อมลู นอกจากนี ้มตคิณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2562 

ได้พิจารณาเรื่องการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยมีมติเห็นชอบในหลักการ 

การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่สามารถด�าเนินการ 

ผ่านระบบดจิทิลัหรอืไม่สามารถปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบได้ ภายในปี พ.ศ. 2562 หรอืไม่สามารถพฒันางาน

บริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ จัดท�าแผนการด�าเนินการพัฒนางานบริการให้เป็น 

ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือยกเลิกการใช้กระดาษได้ภายในปี พ.ศ. 2563 

 การเปลีย่นผ่านเข้าสูร่ฐับาลดจิทิลั การออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

เป็นส่วนส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะยกระดับอินเทอร์เน็ตและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของภาครัฐ ส่งผลให้ต้นทุนในการท�าธุรกรรมออนไลน์ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการส่งหนังสือราชการ  

ศนูย์บริการ โทรศพัท์ หรอืศูนย์บรกิารด้วยตนเอง แต่การเปรยีบเทยีบดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยเรือ่งความท้าทาย

ทีซ่บัซ้อนมากขึน้ในประเทศไทย ซึง่มีการแบ่งส่วนระบบราชการทีซ่บัซ้อน รวมถงึความท้าทายด้านเทคโนโลยี
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และการก�ากับดูแล การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ และการให้บริการในรูปแบบเสมือนจริงมุ่งเน้นรูปแบบ 

การด�าเนินการเชิงบูรณาการมากข้ึน (Borins, et al. 2007; Dutil et al., 2008; Kernaghan, 2013) 

Klischewski และ Wetzel (2002) กล่าวว่า ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ได้กลายเป็นประเด็นส�าคัญในการบริหารราชการ อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นระบบ “ปิด”  

ยังไม่รองรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ข้ามองค์กรและ/หรือยังไม่ครอบคลุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ทุกประเภท ข้อจ�ากัดในขั้นตอนการออกเอกสารให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น 

ความไม่แน่ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน ด้านเทคโนโลย ีหรอือปุสรรคด้านกฎหมาย ท�าให้ปัจจบัุนหน่วยงานส่วนมาก

ยงัคงออกเอกสารแบบกระดาษ ซึง่มคีวามท้าทายหลายด้าน เช่น การออกเอกสารมีขัน้ตอนมาก ใช้เวลานาน 

และไม่คล่องตัว เอกสารอาจถูกปลอมแปลงจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับมาท่ีหน่วยงานผู้ออกเพื่อให้เกิด 

ความเชื่อมั่นในการน�าไปใช้ การจัดเก็บเอกสารรูปแบบกระดาษมีต้นทุนสูงโดยเฉพาะเอกสารที่ต้องเก็บ 

เป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ การออกใบประมวลผลการศึกษาในรูปแบบเอกสารในปัจจุบัน ได้สร้างภาระ

ให้กับผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะเวลาในการร้องขอเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร 

ในรปูแบบกระดาษมีความยุง่ยาก และเสีย่งกบัการสญูหาย เสีย่งต่อการปลอมแปลงเอกสาร ในส่วนของภาคเอกชน  

การตรวจสอบความถูกต้องของใบแสดงผลการศึกษาไปยังสถาบันต้นสังกัดได้ก่อให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจ 

(Gopal & Prakash, 2018) ซ่ึงกระบวนการตรวจสอบใช้เวลาถึง 3-4 สปัดาห์ ดงันัน้ การออกเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ 

จงึถอืเป็นส่วนส�าคญัในการท�าให้บรกิารของหน่วยงานภาครฐัเป็นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงความส�าคัญ 

ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเอกสาร แต่ต้องครอบคลุมท้ังวงจรของเอกสาร ได้แก่ การจัดท�าการลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ การส่งและการรับ การตรวจสอบ การน�าไปใช้งานหรือประมวลผลเพื่อใช้งาน การเก็บรักษา 

ตลอดไปจนการยกเลิกเอกสาร

 โจทย์หลกัของบทความน้ีคือ ส่วนราชการมแีนวทางหรอืรปูแบบในการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์

ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ให้ผูร้บับรกิารสามารถเรยีกค้นเอกสาร หรอืเข้าถึงข้อมลูท่ีระบุถึงเอกสารเหล่านัน้อย่างไร 

และมีแนวทางหรือเทคโนโลยีใดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ด ี

ส�าหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการสร้างค่านิยมในการลด ละ เลิกการใช้กระดาษ 

งานวิจยัฉบบันีจึ้งมุง่แสดงให้เหน็ถงึเช่ือมโยงท้ังสองด้านของการจัดการข้อมลูสาธารณะและระบบสารสนเทศ 

ซึ่งได้ให้ความส�าคัญในการศึกษาวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ  

(Creswell & Plano Clark, 2011) เพือ่น�าจดุแขง็ของการวจิยัในแต่ละแบบมาใช้ในการตอบค�าถามการวจิยั 

รวมทั้งให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการน�าเทคโนโลยีมาใช้ส�าหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ในการบรหิารจัดการภาครฐั ตลอดจนเพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานทีเ่ก่ียวข้องได้รบัค�าแนะน�าในการด�าเนนิการดงักล่าว 

นอกจากน้ี ยังให้ข้อเสนอโมเดลต้นแบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง 

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อ�านวยความสะดวกให้นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

ลดขั้นตอนการรับสมัครเข้าท�างาน ยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศกึษาการด�าเนนิงานระบบออกใบประมวลผลการศกึษาอเิลก็ทรอนกิส์ในปัจจบุนั เพือ่วเิคราะห์

การการด�าเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และลดภาระประชาชน 

 2. ศึกษาประสบการณ์และบทเรียนในการด�าเนินงานของหน่วยงานรัฐของไทย องค์ประกอบ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานระบบออกใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์และขยายผลต่อไป

 3. เพือ่วเิคราะห์และออกแบบแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการยกระดบัการจดัการเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ และ

เสนอแนะสภาพแวดล้อมที่จ�าเป็นส�าหรับการยกระดับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 4. จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ

เบ็ดเสร็จสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ขอบเขตการวิจัย

 บทความนี้มุ่งเน้นศึกษาหน่วยงานต้นแบบในการด�าเนินงานระบบออกใบประมวลผลการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดยุทธศาสตร์และขยายผลต่อไป โดยพิจารณาจากระยะเวลา 

ในการออกใบรับรองการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุด ใช้ข้อมูลจากคู่มือส�าหรับประชาชน ส�าหรับ 

หน่วยงานที่มีศักยภาพในการเป็นหน่วยงานน�าร่องพิจารณาจากสถิติรายบุคคลผู ้ส�าเร็จการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558-2560 และจ�านวนนักศึกษาท่ีต้องยื่นค�าร้องขอใบประมวลผลการศึกษา  

จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานที่มีระยะเวลาออกใบรับรองการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์น้อยที่สุดคือ 45 นาที และมีความเหมาะสมในการเป็นหน่วยงานต้นแบบระบบนิเวศน์ 

ใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem of e-transcript) และจากการพิจารณาระยะเวลา 

ดังกล่าว สามารถก�าหนดหน่วยงานที่มีศักยภาพในการน�าร่องขยายผลได้จ�านวน 8 หน่วยงาน ได้แก ่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 จากนั้นด�าเนินการสัมภาษณ์การเชิงลึกกับผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูล เจ้าหน้าที่รัฐ 

ในระดับต่าง ๆ เพื่อทราบความคิดเห็นและทัศนคติต่อระบบออกใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  

ผลการด�าเนินการ และความคาดหวัง รวมทั้งการวิจัยเชิงการสังเกตการณ์ (Observational Research)  

และระบุปัจจัยต้นทุนหลักที่เห็นว่าส�าคัญกว่าปัจจัยต้นทุนอื่น ๆ โดยการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial 

Analysis) ของการพฒันาระบบออกใบประมวลผลการศกึษาอเิลก็ทรอนกิส์ หาความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุ

และค่าใช้จ่ายของทรัพยากรเพื่อให้ทราบถึงสถานะการด�าเนินการ และตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายใดท่ีสูงกว่า 

ที่ประเมินจากต้นทุนไว้เมื่อยกระดับระบบดังกล่าว อันจะน�าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ 
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ในการพัฒนาการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเบ็ดเสร็จที่ประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้ผู้บริหาร

สามารถก�าหนดแผนการบริหารทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนวรรณกรรม

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่กับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 หลายประเทศทั่วโลกได้น�าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จดัการภาครฐั ส่งเสรมิให้ภาครฐัใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ท�าให้การบรหิารงานสะดวก รวดเรว็  

และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (Adams & Smith, 2008; Ketsuwan, 2013) ภาครฐัได้มกีารวางรากฐานรฐับาล

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นักวิจัยหลายท่านให้ค�านิยามรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ทีแ่ตกต่างกัน โดย OECD (2014) อธบิายว่า รฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ หมายถึง การน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

โดยเฉพาะการน�าอนิเตอร์เน็ตและเว็ปไซต์มาใช้ในการปฏิบัตงิาน และให้บรกิารประชาชนอย่างมีประสทิธิภาพ 

ซ่ึงสอดคล้องกับ Adams และ Smith (2008) ที่รัฐบาลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลและ 

การบรกิารประชาชน กลุม่ธุรกจิ และกลุ่มอืน่ ๆ ในสงัคมผ่านเทคโนโลย ีจะเหน็ได้ว่ารฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์นัน้ 

มุง่เน้นการยกระดับประสทิธภิาพภาครฐั อ�านวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

 ส�าหรับประเทศไทยการเข้าสู่สังคมดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บรกิารประชาชน การบรหิารราชการแผ่นดนิ กระบวนการก�าหนดนโยบาย และการท�างานร่วมกนั

แบบบูรณาการ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านการเป็นรัฐบาลดิจิทัลไว้ในหลากหลายรูปแบบ 

เช่น การจัดท�าฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อน�าไปสู่การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึด

ประชาชนเป็นศนูย์กลาง การจดัท�าศนูย์บรกิาร ภาครฐัแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service) ในรปูแบบดจิทิลั

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจากนี้แล้ว ยังมีการกฎหมายเก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพือ่ท�าให้การใช้ดิจทิลัของทกุคนในสงัคมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตอบสนอง

กับบริบททางสังคมดิจิทัล

 การออกใบประมวลผลการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-transcript)

 ที่ผ่านมาพบว่า การออกใบประมวลผลการศึกษาในรูปแบบเอกสารได้สร้างภาระให้กับประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การร้องขอเอกสารทีใ่ช้ระยะเวลานานจากสถาบนัการศกึษา นอกจากนี้  

ในส่วนของการบริหารจัดการพบว่า การเกบ็รักษาเอกสารส�าคญัในรปูแบบกระดาษมคีวามยุง่ยาก และเสีย่งต่อ 

การสญูหาย นอกจากนี ้ยงัสร้างภาระให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน กล่าวคอื ใบประมวลผลการศกึษานบัเป็น

เอกสารส�าคัญท่ีฝ่ายบุคคลของแต่ละหน่วยงานน�าไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าท�างาน อีกท้ังยัง

ต้องตรวจสอบความถูกต้องกลบัไปทีม่หาวทิยาลยัต้นสงักดั การด�าเนนิการดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจ 

สร้างภาระให้แก่ทุกฝ่าย จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล น�าไปสู่แนวคิดของการศึกษาระดับสูงที่  
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ไร้กระดาษ” ส�าหรับไนจีเรีย แนวคิด “ไร้กระดาษ” หมายถึง การใช้กระดาษน้อยลงในระบบบริการ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ส�านักงานไร้กระดาษ คือสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีลดการใช้กระดาษหรือ 

ก�าจัดกระดาษ กล่าวคือ เป็นการแปลงเอกสารและเอกสารอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการเก็บข้อมูล

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�านักงานไร้กระดาษนอกจากจะลดความยุ่งยากแล้ว ยังช่วยให้การด�าเนินธุรกิจ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การด�าเนินการออกใบประมวลผลการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-transcript) ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีลายเซ็นดิจิทัล มอบอ�านาจให้แก่ผู้ใช้ในการยืนยันตนเอง และ

การอนุญาตการเข้าถงึทรพัยากรเครอืข่าย (Wong & Lam, 1998) ใบประมวลผลการศกึษาในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

สามารถน�าไปใช้กบัธรุกรรมออนไลน์ซึง่มขีอบเขตเกีย่วข้องกบัความมัน่คงปลอดภยั โดยค�านงึถงึความเช่ือมัน่  

(confidentiality) ได้แก่ การที่ระบบสามารถระบุตัวตนของผู้รับบริการได้ และสามารถก�าหนดสิทธิ ์

การเข้าถงึข้อมลูและบรกิารต่าง ๆ  ได้ ความซือ่ตรง (Integrity) ได้แก่ การค�านงึถึงความถูกต้องและความน่าเช่ือถือ 

ของข้อมูลที่ให้บริการในระบบ และความสามารถในการให้บริการ (Availability) กล่าวคือ การค�านึงถึง 

ความสามารถในการให้บรกิารตลอดเวลา และมีการจดัท�าแผนความต่อเนือ่งทางธรุกิจเพือ่รองรบัความเสีย่ง

ที่อาจเกิดขึ้น

 เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

 งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่ส�าคัญประการหนึ่งในการออกใบประมวลผลการศึกษาคือ  

การรับรองความปลอดภัยของข้อมูลนักศึกษา เนื่องจากขาดกลไกในการควบคุมการปลอมแปลงท่ีมี

ประสทิธภิาพ เพือ่แก้ปัญหาน้ีจึงมกีารน�าระบบใบรบัรองดจิทัิลมาใช้แม้ว่าจะยงัคงมีปัญหาด้านความปลอดภัย

อยู่ก็ตาม Blockchain นับเป็นหน่ึงในเทคโนโลยีล่าสุดที่สามารถน�ามาใช้เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

คุณสมบัติที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ของบล็อกเชนจะช่วยแก้ปัญหาการปลอมแปลงใบรับรอง (Gopal & 

Prakash, 2018)

 ใบประมวลผลการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นความลับของแต่ละบุคคล และไม่ควรให้ผู้อื่น 

เข้าถงึได้โดยง่าย จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้องมกีลไกทีส่ามารถรบัประกนัได้ว่าข้อมลูในเอกสารดงักล่าวเป็นต้นฉบบั  

ซ่ึงหมายความว่า เอกสารนัน้มาจากแหล่งท่ีได้รบัอนญุาตและไม่ใช่เอกสารปลอม นอกจากนี ้ข้อมลูในเอกสาร

ควรเป็นความลับเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้มีส่วนเก่ียวข้องเท่านั้น เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกน�ามาใช ้

เพ่ือลดอุบติัการณ์ของการปลอมใบรบัรอง และท�าให้มัน่ใจได้ว่าจะมกีารปรบัปรงุความปลอดภัยความถูกต้อง

และการรักษาความลับของใบรับรองการส�าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับบล็อกเชน 

ได้แก่ ลายเซน็ดิจิทัลซึง่ใช้ในเอกสารอเิล็กทรอนกิส์เพือ่ให้การรบัรองความถกูต้องความสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม 

การด�าเนินการดังกล่าวจะต้องมมีาตรฐานในการด�าเนนิงาน ไม่ว่าจะเป็นการลงลายมอืช่ือ รวมถึงการตรวจสอบ 

รับรองเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรฐานการยืนยันตัวตนที่ตรวจสอบได้

 Antonopoulos กล่าวว่า บลอ็กเชนนบัเป็นเทคโนโลยพีืน้ฐานทีร่องรบัสกุลเงนิดจิทิลัทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

ข้อได้เปรียบที่ส�าคัญของบล็อกเชน ถือได้ว่าเป็นการกระจายอ�านาจและสามารถช่วยในการสร้างธุรกรรม
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แบบ peer-to-peer (P2P) แบบเชือ่มต่อระหว่างกลางการประสานงานและความร่วมมอืในระบบแบบกระจาย 

โดยปราศจากความไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัและการควบคมุแบบรวมศนูย์ระหว่างแต่ละโหนดโดยอาศยัเทคนคิ 

เช่น การเข้ารหัสข้อมูลการประทับเวลาอัลกอริทึม ฉันทามติแบบกระจายและกลไกการจูงใจทางเศรษฐกิจ 

ด้วยเหตน้ีุบลอ็กเชนจงึสามารถน�าเสนอวธิแีก้ปัญหาทีแ่ปลกใหม่ส�าหรบัปัญหาทีม่มีายาวนานเกีย่วกบัต้นทนุ

การด�าเนินการที่สูงประสิทธิภาพต�่าและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดเก็บข้อมูล 

ในระบบส่วนกลาง Blockchain ถอืได้ว่าเป็นคลาวด์คอมพวิติง้รุน่ต่อไปและคาดว่าจะพลกิโฉมรปูแบบพฤตกิรรม 

ของบคุคลและองค์กรอย่างสิน้เชงิและท�าให้ตระหนกัถึงการเปลีย่นจาก Internet of Information ในวนันีไ้ปสู่  

Internet of Value ในอนาคต

 Blockchain เป็นฐานข้อมลูแบบกระจายท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายในการบันทึกธรุกรรมท่ีแตกต่างกนั  

เมือ่บรรลฉุนัทามติระหว่างโหนดต่าง ๆ  ธรุกรรมจะถูกเพิม่ลงในบลอ็กท่ีเก็บบันทึกการท�าธรุกรรมหลายรายการ 

ไว้แล้ว แต่ละบล็อกมีค่าแฮชของคู่สุดท้ายส�าหรับการเชื่อมต่อ บล็อกทั้งหมดเช่ือมต่อกันและรวมกัน 

เป็นบล็อกเชน ข้อมูลถูกกระจายไปตามโหนดต่าง ๆ (การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย) จึงกระจายอ�านาจ  

ดังนั้น โหนดจึงรักษาฐานข้อมูลไว้ด้วยกัน ภายใต้ blockchain บล็อกจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 

ก็ต่อเม่ือได้รับการตรวจสอบจากหลายฝ่าย นอกจากนี้ ข้อมูลในบล็อกไม่สามารถแก้ไขได้โดยพลการ  

ตัวอย่างเช่นสัญญาอัจฉริยะที่ใช้บล็อคเชนจะสร้างระบบท่ีเช่ือถือได้เนื่องจากช่วยขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

ความจริงของข้อมูล

 Myung San Jun (2018) ให้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัความโดดเด่นของบลอ็กเชนทีแ่ตกต่างจากเทคโนโลยอีืน่ 

และเหมาะสมทีจ่ะน�ามาใช้ในการบรหิารงานภาครฐัคอื บลอ็กเชนเป็นเทคโนโลยทีางสงัคม (Social Technology)  

ทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัการจัดระเบยีบสงัคม กล่าวคอื มแีนวทางในการการสือ่สาร ประนปีระนอม กระบวนการ

ตัดสินใจในชุมชน ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างของสังคมระบบความสัมพันธ์ทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ 

ของแต่ละบุคคล (Nelson & Nelson, 2002) รวมทั้งมุ่งเน้นกลไกฉันทามติ (Consensus) ซึ่งบล็อกเชน

ท�างานโดยมีขัน้ตอนฉนัทามติ เมือ่ข้อมลูได้รบัการยนืยนัและตรงกนักบัฉันทามต ิข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ในบล็อกเชน

จะไม่สามารถแก้ไขหรือปลอมแปลงได้ นอกจากนี้ บล็อกเชนเปรียบเสมือนการสร้างกฎหมายปกครอง  

(Absolute Law) ทีล่ะเมิดไม่ได้ จึงเหมาะทีจ่ะน�ามาใช้ในภาครฐั (Lessig, 2000) นอกจากนี ้ผูเ้ขียนเดยีวกนันี ้

ยังให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเหมือนระหว่างบล็อกเชนและระบบราชการ กล่าวคือ ทั้งสองระบบ 

ถูกก�าหนดด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ  และการวางแนวทางการด�าเนินการตามกฎที่ก�าหนดไว้ มีกลไกการท�างาน

ทีใ่ช้กลยทุธ์การประมวลผลข้อมลูและเปิดเผยข้อมลูเพือ่เสริมสร้างความโปร่งใส อนัจะน�ามาสูค่วามไว้วางใจ

ของประชาชน นอกจากนี ้Myung San Jun (2018) กล่าวถึงศกัยภาพของบล็อกเชน 5 มติคืิอ เป็นเทคโนโลยี

ทีม่กีารบงัคบัใช้อย่างสมบรูณ์ มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสด้วย “open source” และสร้าง ecosystem 

ในการแบ่งปันข้อมูล สร้างระบบการก�ากับดูแลตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยกรบวนการฉันทามต ิ

เป็นกระบวนการอตัโนมัต ิช่วยให้การบรหิารงานภาครฐัมคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ก่อให้เกดิ

การกระจายการปกครองในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้การยินยอม
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 อาจกล่าวได้ว่า การน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ในการบรหิารงานภาครฐัจะช่วยเสรมิสร้างความโปร่งใส

และความไว้วางใจ รวมถึงศักยภาพในการลดต้นทุนก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่แท้จริง อีกนัยหนึ่ง ภาครัฐ

ต้องเตรียมแผนรองรับความท้าทายที่อาจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น อาชญากรรมไซเบอร์ และการรักษา 

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

 การจัดท�าเคร่ืองมือที่ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประสานงานและ 

การก�าหนดมาตรฐาน

 การจัดท�าเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประสานงานและการก�าหนด

มาตรฐาน ดังที่แสดงในส่วนก่อนหน้านี้ ภาครัฐมักจะมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพียงเล็กน้อย 

และการไม่ค่อยมีปฏสิมัพนัธ์กบัประชาชน ดงันัน้ ส่วนพืน้ฐานของการเปลีย่นแปลงทศิทางบรหิารราชการคอื 

การสร้าง และใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน 

ได้แก่ แพลตฟอร์มความสามารถในการท�างานร่วมกนั (Interoperability Platform) ซึง่เชือ่มต่อแหล่งข้อมลู

ที่แตกต่างกัน Digital Identity ที่สามารถตรวจสอบและยืนยันตัวตนได้ ลายเซ็นดิจิทัล (e-signature)  

ใช้ลายเซน็จรงิส�าหรบัการรบัรองความถกูต้องของเอกสาร หรอืขัน้ตอนต่าง ๆ  การช�าระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-payment) ท�าให้สามารถช�าระเงินออนไลน์ได้ทั้งระบบ และพัฒนาระบบ National Single Window 

และการจดัท�า e-document ทีม่มีาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้ภาครฐั นอกจากนี ้ภาครฐัควรให้บรกิารทีเ่ป็นมติร

กับประชาชน โดยยึดหลักการ 3 ประการท่ีช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตรกับผู้ใช้และประชาชนมากข้ึน  

ได้แก่ 1) ลดความซับซ้อนของข้อก�าหนดในการด�าเนินธุรกรรมของภาครัฐ เช่น หลีกเลี่ยงการขอข้อมูล 

ที่ภาครัฐครอบครองอยู่แล้วและสามารถหาได้จากการท�างานร่วมกันระหว่างระบบของหน่วยงานต่าง ๆ  

2) การสร้างมาตรฐานในรูปลักษณ์ของอินเทอร์เฟซและการโต้ตอบ เช่น การออกแบบเดียวกันส�าหรับ 

จุดบริการประชาชน เว็บไซต์และการก�าหนดมาตรฐานของรูปแบบการเก็บข้อมูล และฟังก์ชันการท�างาน

ของเวบ็ไซต์ 3) อ�านวยความสะดวกในการเข้าถึงส�าหรบัคนพกิาร เช่น ส�าหรบัช่องทางปกต ิควรอ�านวยความสะดวก 

ในการเข้าถงึทางกายภาพ ส�าหรบัระบบออนไลน์ ศกัยภาพในการเข้าถึงส�าหรบัผูท่ี้มคีวามสามารถด้านการมองเหน็  

การได้ยนิ หรอืการรบัรูท้ีแ่ตกต่างกัน ควรได้รบัการขยายผลให้มากทีส่ดุ การจดัเตรียมอนิเทอร์เฟซแบบบรูณาการ 

และใช้งานง่ายต้องใช้ปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อกระบวนการส่วนหน้า (Front Office Processes) เช่น  

การแปลงธุรกรรมของรัฐบาลให้เป็นดิจิทัล และการใช้ National Single Window และกระบวนการ  

re-engineering และการสร้างมาตรฐาน ความสามารถในการท�างานร่วมกันและการปรับปรุงกฎข้อบังคับ 

เพือ่ท�าให้การบริหารราชการง่ายข้ึน ปฏสิมัพนัธ์กบัประชาชนเป็นแบบบรูณาการอย่างมปีระสทิธภิาพและเรียบง่าย

วิธีการศึกษา

 งานวิจัยฉบับนี้ออกแบบให้มีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)  

(Creswell & Plano Clark, 2011) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารราชการและแนวคิดรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้เกิด 
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ความเข้าใจกลไกการบริหารราชการแนวคิดการบริการสาธารณะแบบใหม่ และสร้าง “แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด” 

อันจะเป็นพื้นฐานส�าหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย เอื้อประโยชน์ในการเผยแพร่และการถ่ายโอนนโยบาย  

อนัเป็นหนึง่ในเป้าหมายสูงสดุของการวจัิยน้ี Dolowitz และ Marsh (2000: 5) นยิามการถ่ายโอนนโยบายว่า  

“เป็นกระบวนการทีน่�าองค์ความรูเ้กีย่วกบันโยบาย การบรหิารจดัการ สถาบนัและความคดิในระบบการเมอืงเดยีว  

(ตัง้แต่อดตีหรอืปัจจุบนั) มาใช้ในการพฒันานโยบาย และแนวคดิในระบบการเมอืงอืน่” การถ่ายโอนนโยบาย 

ไม่ใช่เพียงแค่การคดัลอกนโยบายของประเทศอืน่ ๆ  แต่อาจรวมถงึการถอดบทเรยีน การเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลง 

ที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาของนโยบาย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Dolowitz & Marsh 2000; 

Radaelli, 2000) 

 การถอดบทเรียนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส�าคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การเตรยีมความพร้อมของปัจจยัร่วมแอนะลอ็กอนัประกอบด้วย โครงสร้างพืน้ฐาน วฒันธรรมการบริหารภาครฐั  

และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการ (Tengratanaprasert & Prateeppornnarong, 2020)  

การจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อรองรับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ร่วมกัน

 การศึกษาวิจัยนี้ใช้แนวทางการใน 2 รูปแบบ ดังนี้

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 การวจิยัเชงิคณุภาพมวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัสถานการณ์ในบรบิทของบคุคลและ

ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายใต้บริบทนั้น (Patton, 2002) ซึ่งในงานวิจัยนี้ก็คือ ความเข้าใจของผู้ก�าหนดนโยบาย 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับต่าง ๆ  รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนว่ามีการรับรู้และตีความ

เรื่องการออกใบประมวลผลการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าสู่องค์การดิจิทัลอย่างไร รวมท้ัง

กระบวนการด�าเนินงานเป็นอย่างไร งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษากรณีศึกษาเพื่อการส�ารวจ (Exploratory Case 

Study) เนื่องจากงานวิจัยเชิงกรณีศึกษานอกจากจะเหมาะสมในการตอบค�าถามว่า ท�าไม (Why) หรือ  

อย่างไร (How) แล้ว ยังเหมาะส�าหรับเรื่องที่ยังใหม่ หรืออยู่ในช่วงเริ่มแรก มีผู้ศึกษาวิจัยน้อยหรืออาจจะ

ทราบข้อมลูน้อยกว่า เกีย่วกบัเร่ืองดังกล่าว (Onwuegbuzie & Leech, 2005) การสุม่ตวัอย่างในงานวจิยันี ้

มรีปูแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่เพ่ือได้ข้อมลูเชิงลกึ และด�าเนนิการสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) บุคลากรภาครัฐจาก 9 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบรุ ีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง กลุม่เป้าหมายคอื นกัวเิคราะห์

นโยบายและแผน นิติกร และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ จ�านวน 20 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

ที่จ�าเป็นในการวิเคราะห์พลวัตของการด�าเนินการระบบบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Moore & Stokes, 

2012) นอกจากนี้ ยังด�าเนินการสังเกตการณ์ (Observational Research) ซึ่งเป็นเทคนิคการสังเกตการณ์

พฤตกิรรมทีเ่ป็นธรรมชาตขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีในพืน้ทีห่รอืในหน่วยงาน เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและ
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น วิธีการนี้ช่วยเสริมความมั่นใจในข้อค้นพบและความถูกต้องของการศึกษา (Eisenhardt, 

1989; Golafshani, 2003) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

(Content Analysis) และการลงรหัส (Coding) เพื่อจัดชุดข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

การด�าเนินงานทัง้ด้านเทคนิค และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนนิการในการพฒันาระบบการให้บรกิาร 

ประชาชนในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ก่ียวข้อง จากการส�ารวจข้อมูลและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน  

และน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Thomas, 2013) 

 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 การวเิคราะห์ต้นทนุ โดยใช้เครือ่งมอืการวเิคราะห์การเงนิ (Financial Analysis) เพือ่ก�าหนดทศิทาง

ในการพฒันาระบบการออกเอกสารหลกัฐานอเิลก็ทรอนกิส์แบบเบด็เสรจ็ โดยค�านวณจากปัจจยัทีเ่ก่ียวข้อง

กับการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จ�านวนเอกสาร ข้ันตอน ระยะเวลา และจ�านวนผู้ขอรับบริการ  

โดยวิเคราะห์ต้นทุนการด�าเนินการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพ 

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นดิจิทัล และจัดท�าโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผล

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกเอกสาร การน�าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ และการตรวจสอบเอกสารเพื่อใช ้

ในการรับรองเอกสารใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการวางระบบท่ีมีความเช่ือมโยง 

ของข้อมูลภายในหน่วยงาน 

 จากนั้นด�าเนินการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อประเมินศักยภาพและความคุ้มค่าของมหาวิทยาลัย 

ทัง้ 8 แห่ง ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัมหดิล  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เพื่อระบุปัจจัยต้นทุนหลัก 

ทีเ่ห็นว่าส�าคญักว่าปัจจยัต้นทนุอืน่ ๆ  หาความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุและค่าใช้จ่ายของทรัพยากรเพือ่ให้ทราบถึง 

สถานะการด�าเนินการ และตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายใดทีส่งูกว่าทีป่ระเมนิจากต้นทนุไว้เมือ่ยกระดบัระบบดงักล่าว  

ในการคาดการณ์ประเมนิผลการวเิคราะห์ทางการเงนิ ระยะเวลาในการด�าเนนิการท่ีลดลง ตลอดจนค่าใช้จ่าย 

ทีค่ดิเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิ ซึง่สามารถน�าไปใช้ในประกอบการตดัสนิใจของผู้บรหิารในการก�าหนดนโยบาย

ในการพัฒนาบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาระบบ

การให้บริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ราชการ และงบประมาณแผ่นดินในการด�าเนินการ อีกทั้งยังเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน

ผลการศึกษาและอภิปรายผล

 รูปแบบการด�าเนินการของต้นแบบ และปัจจัยความส�าเร็จสู่การจัดท�าต้นแบบเพื่อขยายผล

 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึและด�าเนินการสงัเกตการณ์ ศกึษากลไกการด�าเนนิงาน แนวทางการด�าเนนิการ  

พบประเด็นส�าคัญ ดังนี้
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ภาพที่ 1. องค์ประกอบการด�าเนินการที่เป็นเลิศของระบบออกใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

	 	 ปัจจัยร่วมแอนะล็อก	(Analog	Complements):	ด้านนโยบายและการสร้างค่านิยม

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการวางรากฐานในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เร่ิมจากการก�าหนด 

แผนยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 11 ยทุธศาสตร์ 35 กลยทุธ์ และ 61 แผนงาน ได้แก่ ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1  

ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท�างานวิจัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 ปรบัเปลีย่นการบรหิารจดัการองค์กร ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่6 สร้างมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ให้เป็นที่น่าท�างาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  

ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การน�ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่10 การบรหิารโดยใช้หลกัธรรมาภบิาล และประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่11 เสรมิสร้างความร่วมมอื 

เพ่ือการพัฒนา จะท�าให้มหาวทิยาลยัขอนแก่นสามารถปรบัเปลีย่นครัง้ใหญ่ และท�าให้มหาวทิยาลยัขอนแก่น

สามารถผ่านพ้นวิกฤตอดุมศกึษา มีการพัฒนาและมคีวามก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื นอกจากนี ้ผูบ้รหิารได้แสดงทรรศนะ 

ต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้

	 “อยากให้ภาพของการบรกิารของพวกเรามคีวามเป็นเลศิในมมุมองของผูร้บับรกิาร	ใช้

บริการได้ง่าย	รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพสูง	สิ่งที่ได้รับกลับไปเกินความคาดหวัง	การพัฒนา

บริการที่ดีเลิศไม่ได้หมายถึงต้องเป็นการใช้เครื่องมือดิจิทัลเสมอไปแค่เราเริ่มที่จะพัฒนา

กถ็อืเป็นก้าวทีส่�าคัญแล้ว	แต่การน�าเครือ่งมอืเหล่านีม้าใช้มนัจะเตมิเตม็ท�าให้งานบรกิาร

เราง่ายขึ้นในยุคปัจจุบัน	 เราจึงมาส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือเหล่าน้ีท่ีมีเป้าหมาย

สูงสุดคือการให้บริการท่ีดี	 ในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง	 ๆ	 นั้นคนท�างานถือว่าส�าคัญท่ีสุด	 

เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรด้วยการสนับสนุนในทุกด้านจนกระทั่งเขาม ี

ความกล้าที่จะออกมาเพื่อบอกว่าพร้อมจะเปล่ียนแปลง	 ให้เขาได้ท�าในสิ่งท่ีเป็นแนวคิด

ของตนเองทียั่งท�าไม่ได้ให้มคีวามส�าเร็จ...เราอยากบอกว่าความคดิความฝันในการพฒันา

เราพร้อมจะเกื้อหนุนทั้งในด้านนโยบายจากผู้บริหารและการขับเคลื่อนเดินหน้า”	
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ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการวางรากฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเข้าสู่องค์การดิจิทัล 

โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการสร้างค่านิยมในการเข้าสู่องค์การ

ดิจิทัล

	 	 ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย	(Ecological)

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด�าเนินการส�าคัญดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ โดยปรับเปลี่ยน

กฎระเบียบให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระจายอ�านาจบริหาร 2) สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ให้เป็นทีน่่าท�างาน โดยสร้างเคร่ืองมอืและสิง่อ�านวยความสะดวกในท่ีท�างานให้ครบถ้วน พฒันาสภาพแวดล้อม 

ให้ถูกหลักอาชีวอนามัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นท่ีท�างานท่ีสนุกและท้าทายท�าให้คณาจารย์และบุคลากร

อยากท�างานด้วยมากท่ีสุด 3) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีน่าอยู่ เพื่อให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

ในการใช้ชวีติ มสีิง่แวดล้อมท่ีด ี4) การเป็นมหาวทิยาลัยดจิทิลั น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพือ่การบรหิาร

อย่างครบถ้วน โดยการปรับ KKU FMIS ให้เป็น KKU-ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ครอบคลุม

ทั้งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการคลังสินค้า 

และห่วงโซ่อุปทาน 5) การน�ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบด ี

ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงความคาดหวังท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีต่อการด�าเนินงานครั้งนี้ว่า

	 “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขับเคลื่อนการลงนามลายมือชื่อดิจิทัลมาตั้งแต่ปี	 2560	 

การลงลายมือชื่อดิจิทัล	มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออก	Digital	ID	ให้บุคลากรรายบุคคล

แล้วจ�านวนหนึ่งหมื่นกว่าคน	 เป็นลายมือชื่อดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานของลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	 และเป็นไปตามระเบียบ

สารบรรณมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 บุคลากรทุกคนสามารถติดต้ังลายมือชื่อดิจิทัล 

ของตนเอง	 ที่คอมพิวเตอร์	 ที่มีโปรแกรม	 Adobe	 Acrobat	 Reader	 หรือ	 Adobe	 

Acrobat	 Pro	 ไว้ก่อน	 ส่วนขั้นตอนการจัดท�า	 ส่งมอบเอกสาร	 ในกระบวนงานต่าง	 ๆ	 

ก็ต้องท�าด้วยวิธีการทางดิจิทัลด้วยเช่นกัน”

	 	 ความรู้และทักษะด้านดิจิทัล

 ผลการศึกษานี้มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Arendt เก่ียวกับการส�ารวจความคิดเห็นของ 

ผู้ประกอบการชาวโปแลนด์ที่มองว่าการขาดความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเป็นอุปสรรคประการส�าคัญ 

ในการท�าธุรกิจในยุคดิจิทัล ในขณะที่ผลการศึกษาของ Yuldinawati และคณะ แสดงให้เห็นเช่นกันว่า  

ผูป้ระกอบการชาวอนิโดนเิซยีจ�านวนไม่น้อยทีย่งัขาดทักษะด้านดจิิทัลและสิง่น้ีเองท�าให้พวกเขาเกิดความไม่เช่ือมัน่ 

ในตนเองในการด�าเนินการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมด้านความรู ้

และทกัษะด้านดิจิทลันับเป็นประเด็นส�าคัญในการขับเคลือ่นองค์การดจิทัิล ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านหนึง่อธบิายว่า
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 “สถานการณ์ตอนน้ีเชื่อว่าคนไม่อยากสัมผัสกัน	 แม้แต่การสัมผัสกระดาษผ่านกัน	 

การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นตัวเลือกท่ีน่าสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยต้องมี

ลายมือชื่อดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย	 ไม่ใช่เพียงการสแกนแล้วติดแปะไปยังเอกสาร		

ซ่ึงยอมรับว่าเป็นวิธีที่หลายคนยังไม่คุ ้นเคย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ก่อนหน้านี ้

จงึมกีารอบรมส�าหรบัผูบ้รหิาร	รองอธกิารบดี	คณบด	ี	กว่า	60	ท่าน	และวนันี	้ได้จดัอบรม	

คณาจารย์	 	 และบุคลากรกว่า	 435	 คน	 โดยจ�านวนนี้มีความจ�าเป็นในระดับคณะ 

ในการ	 รับ	 –	 ส่งเกรดนักศึกษา	 ด้วยระบบการส่งเกรด	 ที่ปัจจุบันส�านักบริหารและ 

พฒันาวชิาการ	ได้ขานรบันโยบายตรงนีแ้ล้ว	นอกจากนีค้ณาจารย์สามารถส่งเอกสารวจิยั

ด้วยการลงลายมือชื่อดิจิทัล	 โดยฝ่ายวิจัยได้แล้วโดย	 ผู้บริหารฝ่ายวิจัยได้เห็นชอบแล้ว	

เรียกว่าการลงลายมือชื่อดิจิทัลใช้ประโยชน์ได้เป็นจริงมีกฎหมายรองรับ	 เพียงแต	่ 

Work	Flow	หรือขั้นตอนการท�างานระดับคณะ	การเงิน	การคลัง	พัสดุ	 จะต้องเรียนรู้ 

วิธีการร่วมกัน	โดยเป็นโจทย์ของผู้บริหารคณะ	ที่ต้องร่วมกัน		Work	Flow	ให้เกิดขึ้น” 

	 	 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด�าเนินการทบทวนและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อ 

การเปลี่ยนผ่านสู่องค์การดิจิทัล ดังนี้

	 	 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยงานสารบรรณ

 - ปรับปรุงข้อความในระเบียบด้วยการจ�ากัดความเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับการด�าเนินการ 

การรับส่งเอกสารของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 - ก�าหนดรูปแบบการด�าเนินการของการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นตามมาตรฐานของ 

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

	 	 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�า	 ส่งมอบ	 และเก็บรักษา 

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์	(e-Receipt)

 - ก�าหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองดิจิทัล (Digital Certificate)  

ผู้ให้บริการออกใบรับรองดิจิทัล (Certificate Authority) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)  

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นต้น

 - ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดท�า และการส่งมอบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ การลงลายมือชื่อ

ดิจิทัลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 การเก็บรักษาใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกส์ การยกเลิกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

 - ให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ
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ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 	 (ร่าง)	ระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารจดัท�า	ส่งมอบ	และเกบ็รกัษา

หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	พ.ศ.	…

 - ปรับปรุงข้อความในระเบียบด้วยการจ�ากัดความเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับการด�าเนินการ 

จัดท�า ลงนาม ส่งมอบ และจัดเก็บด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 - ก�าหนดนยิามทีเ่ก่ียวข้องกบัการลงนามอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น ใบรบัรองดจิิทลั (Digital Certificate) 

ผู้ให้บริการออกใบรับรองดิจิทัล (Certificate Authority) หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่อดิจิทัล 

(Digital Signature) กุญแจสาธารณะ (Public Key) กุญแจส่วนตัว (Private Key) และคู่กุญแจ (Key Pair) 

เป็นต้น

 - การก�าหนดวธิกีารลงลายมอืชือ่ดิจิทัล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์  

โดยลายมอืชือ่ดิจิทลัต้องเป็นลายมอืชือ่ดิจิทลัของมหาวทิยาลยัหรอืส่วนงาน หรอืผูม้อี�านาจในการออกหนงัสอื

รับรองอิเล็กทรอนิกส์

 - การเกบ็รกัษาหนงัสอืรบัรองอเิลก็ทรอนกิส์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดทัง้การเข้าถงึ และ

การน�ากลบัมาใช้ได้โดยข้อความไม่เปลีย่นแปลง รวมถึงการเกบ็รกัษาให้อยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถแสดงข้อความ

ที่สร้าง ส่ง หรือได้รับให้ปรากฏได้อย่างถูกต้องได้

	 	 ปัจจัยด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม	และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด�าเนินการการสร้างหรือจัดหาแพลตฟอร์มส�าหรับการท�าระบบงาน 

บนระบบดิจิทัลที่ยืดหยุ่น ปรับแก้ได้ง่ายและรวดเร็ว (Agile) หรือการท�า Digital Process Automation 

รวมถึงปรับปรุงระบบเดิมด้วยแนวคิดดิจิทลั นอกจากนี ้ยงัมกีารเลอืกใช้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ดังผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

รายหนึ่งกล่าวว่า

	 “ด้วยแพลตฟอร์ม	Blockchain	นี	้ท�าให้มหาวทิยาลยัสามารถคงให้บรกิารแก่นักศกึษา

และผูป้ระกอบการภายใต้แผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิได้เป็นอย่างด	ีการให้บริการ

ออกใบประมวลผลการศกึษาดิจทิลัผ่านเทคโนโลย	ีBlockchain	[บลอ็กเชน]	มปีระโยชน์

อย่างมากในการลดขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา	 และการตรวจสอบข้อมูล 

ทางการศึกษาของนักศึกษา	 ท�าให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการ 

ใช้ได้ด้วยตัวเอง	 และสามารถน�าส่งไปยังองค์กร	หน่วยงาน	หรือบริษัทท่ีร้องขอได้ทันที	

และทางองค์กร	 หน่วยงาน	 หรือบริษัท	 สามารถลงทะเบียน	 และสามารถตรวจสอบ 

ความถกูต้องของข้อมลูในเอกสารผ่านระบบได้เอง	ด้วยความโปร่งใส	ความปลอดภยั	และ

ความรวดเรว็	สามารถมัน่ใจได้ว่าเอกสารทีไ่ด้รบัเป็นเอกสารตามจรงิท่ีไม่ได้ผ่านการแก้ไข	

ปรับปรุง	 หรือดัดแปลงข้อมูลได้ทันที	 เนื่องจากเอกสารทางการศึกษาของนักศึกษา 

จะถกูก�ากบัความถกูต้อง	และความเป็นปัจจบัุน	ด้วยการเข้ารหสัทีเ่ป็น	Digital	Fingerprint	 

ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด	ๆ	ในเอกสารได้”	
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 นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้สัมภาษณ์ให้ทรรศนะเกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล

 “นอกจากอ�านวยความสะดวกแก่นิสิต/นักศึกษา	 และประชาชน	 ช่วยป้องกัน 

การปลอมแปลงวุฒิการศึกษา	 และลดภาระของหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืของเอกสารส�าคญัทางการศกึษาแล้ว	ยงัเป็นการปรับเปลีย่น 

สู่ดิจิทัลครั้งส�าคัญของประเทศอีกด้วย”	

 สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและเฉพาะเจาะจงในแต่ละข้ันตอน  

ดงัจะเหน็ได้จากการน�าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใช้ในการรบัรองความถูกต้องของเอกสาร อกีท้ังการเลอืกเทคโนโลย ี

ต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้ งบประมาณที่เหมาะสม และการบ�ารุงรักษาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบ 

นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ยังกล่าวถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชน

 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 จากการถอดบทเรยีนข้างต้น แสดงให้เหน็ถงึปัจจยัส�าคญัในการเปลีย่นผ่านสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยั

ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและการลดต้นทุนก็เป็นองค์ประกอบส�าคัญเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์

ทางการเงนิ โดยประเมนิมลูค่าเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง มลูค่ากระดาษ ระยะเวลาในการรอคอยของผูร้บับรกิาร 

และภาระของผู้รับบริการในการเดินทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อประเมินความพร้อม 

และศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นดิจิทัล และเป็นโมเดลต้นแบบ 

เพื่อขยายผลต่อไป 

 ผลการศกึษาพบว่า ก่อนทีจ่ะด�าเนนิการปรบัสูร่ปูแบบระบบออกใบประมวลผลการศกึษาอเิลก็ทรอนกิส์  

จ�านวนนกัศกึษาทีต้่องการใบประมวลผลการศึกษามจี�านวนกว่า 39,344 คน ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาในการรอผล 

พิจารณาตรวจสอบ 576,000 นาทีต่อวัน และหากเปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จะลดระยะเวลา 

ในการด�าเนินการได้ถึง 575,900 นาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 99.98 (พิจารณาภาพที่ 2) และการประเมิน

จ�านวนเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาพบว่า จ�านวนเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนเข้าสู่ระบบ

ดิจิทัลมีจ�านวนกว่า 60 ใบต่อวัน และหลังจากปรับเข้าสู ่ระบบดิจิทัลพบว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้เอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณาในรูปแบบกระดาษ เนื่องจากระบบมีความเชื่อมโยงของข้อมูลภายในหน่วยงาน 

(พิจารณาภาพที่ 3) ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการออกใบประมวลผลการศึกษา ค�านวณจากมูลค่ากระดาษ 

ของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาพบว่า ค่าใช้จ่ายของเอกสารที่ใช้ในการพิจารณามีจ�านวน  

2,400 บาทต่อวัน และเมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิทัลพบว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายของเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา 

(พิจารณาภาพที่ 4) ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบดิจิทัลในการประหยัดทรัพยากร  

การลดระยะเวลา และเกิดความคุม้ค่าของงบประมาณแผ่นดนิ อกีทัง้ยงัเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ผูร้บับรกิาร 

ในการสบืค้นข้อมลู การยนืยนัตวับคุคล และการเช่ือมโยงข้อมูลภายในหน่วยงาน ดงันัน้ ระบบออกใบประมวลผล 

การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิยาลัยขอนแก่นจึงมีความเหมาะสมที่จะน�าไปเป็นโมเดลต้นแบบและ 

ขยายผลเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยได้ และที่ส�าคัญช่วยลดภาระของผู้รับบริการ 
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที ่2. เปรยีบเทยีบระยะเวลาในการออกใบประมวลผลการศกึษาในรปูแบบกระดาษและรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

ภาพท่ี 3. เปรียบเทยีบจ�านวนเอกสารในการออกใบประมวลผลการศกึษาในรปูแบบกระดาษและรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

ภาพที ่4 เปรียบเทยีบจ�านวนเอกสารในการออกใบประมวลผลการศกึษาในรปูแบบกระดาษและรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์
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 การถ่ายโอนนโยบาย (Policy Transfer)

 จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงการสังเกตการณ์ และผลจากการวิเคราะห์ทางการเงิน 

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านระบบออกใบรายงานผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ท�าให้เกิดความเข้าใจรูปแบบ กลไกการด�าเนินการ ระบบนิเวศน์ใบแสดงผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส ์ 

ตั้งแต่ขั้นตอนการออกเอกสาร การน�าไปใช้ และการตรวจสอบ (พิจารณาภาพท่ี 5) รวมท้ังตระหนักถึง 

ผลประโยชน์จากการประเมินทางการเงิน น�าไปสู่การจัดท�าต้นแบบเพื่อขยายผลและเสนอทิศทางส�าหรับ 

การประยกุต์ประโยชน์ทีเ่ป็นไปได้ของระบบการแสดงผลการศกึษาอเิลก็ทรอนกิส์ และบทบาทของการเข้าสู ่

องค์การดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและสร้างคุณค่าสาธารณะในการด�าเนินการ 

ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จ�านวน 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยพิจารณาคัดเลือกจากการสถิติรายบุคคลผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ปี พ.ศ.2558-25601 มจี�านวนนกัศกึษาทีต้่องยืน่ค�าร้องขอใบประมวลผลการศกึษาเฉลีย่ 16,000 คนต่อมหาวทิยาลยั  

ต้นแบบระบบนิเวศน์ใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem of e-transcript) ของ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอนที่ส�าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ภาพที่ 5. ต้นแบบระบบนิเวศน์ใบแสดงผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (Ecosystem of e-transcript) 
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ต้นแบบที่เป็นเลิศในการเปลี่ยนผ่านสู่การออกแบบใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสังเคราะห์

ระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี ความท้าทายและโอกาสของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 ขั้นตอนการออกเอกสาร

 ประกอบด้วยสีข่ัน้ตอน เร่ิมจากการยืน่ค�าร้องของผูถื้อใบประมวลผลการศกึษา จากนัน้หน่วยรบัค�าร้อง 

พจิารณาและส่งต่อผูอ้อกใบประมวลผลการศกึษา ซึง่จะด�าเนนิการรบัค�าร้อง ตรวจสอบ พจิารณาและอนมุตัิ 

และท้ายที่สุดสามารถออกเอกสารใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการลงนามอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ลงนาม และลดระยะเวลาในการเสนอพิจารณาอนุมัติเอกสาร

	 	 ขั้นตอนการน�าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้

 ผู้ถือไปประมวลผลการศึกษาส่งต่อข้อมูลเอกสารใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช ้

ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสาร 

	 	 ขั้นตอนการตรวจสอบ

 ขัน้ตอนนีน้บัว่าเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัเนือ่งจากเป็นข้ันตอนท่ีสามารถตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสาร 

ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์เท่าน้ัน โดยใช้เทคโนโลยบีลอ็กเชน กล่าวคอื เป็นการจดัเกบ็ข้อมลูทีเ่กบ็เป็นส่วน ๆ  

และน�ามาร้อยต่อกนั โดยมวีธิกีารเข้ารหสัคอมพวิเตอร์เพือ่ความปลอดภยั ท�าให้รูว่้าข้อมลูถกูเกบ็ ณ เวลาใด  

และมกีารแก้ไขหรอืไม่ โดยข้อมลูทั้งหมดจะสง่และกระจายเกบ็ไว้ในคอมพวิเตอร์ทกุเครือ่งทีอ่ยูใ่นเครอืข่าย 

เพื่อใช้ในการรับรองเอกสารใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) ของโมเดลต้นแบบในการขยายผล

 งานวจัิยน้ีได้ด�าเนินการวเิคราะห์ทางการเงิน เพือ่ประเมินศกัยภาพและความคุ้มค่าของมหาวิทยาลยั

ทั้ง 8 แห่งในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลการวิเคราะห์ทางการเงินในภาพรวม 

พบว่า ระยะเวลาที่ลดลงต่อปี จ�านวน 8.93 ล้านนาทีต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของระยะเวลาที่ลดลง 

และเอกสารที่ลดลงได้มีจ�านวน 167,900 ใบต่อวัน และค่าใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจจ�านวน  

9.05 ล้านบาทต่อวัน (พิจารณาภาพที่ 6)

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง กับมหาวิทยาลัยต้นแบบพบว่า 

มหาวทิยาลยัทีม่ศีกัยภาพใกล้เคยีงกบัมหาวยิาลยัต้นแบบ ได้แก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล ตามล�าดับ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ทางการเงินของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพบว่า หากมีการด�าเนินการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ 

การประมวลผลการศึกษาอิเลก็ทรอนกิส์ จะท�าให้ลดระยะเวลาจ�านวน 86,354 นาทีต่อวนั ลดจ�านวนเอกสาร

ที่ใช้ประกอบการพิจารณาจ�านวน 20 ใบต่อวัน และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการและการจัดเก็บเอกสาร 

ในรูปแบบกระดาษจ�านวน 2,400 บาทต่อวัน ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พบว่า ลดระยะเวลาจ�านวน 547,100 นาทีต่อวัน ลดจ�านวนเอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาจ�านวน  

60 ใบต่อวนั และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการและการจดัเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษจ�านวน 2,400 บาทต่อวัน  

และผลการวิเคราะห์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหิดล ลดระยะเวลาจ�านวน 115,100 นาทีต่อวัน  

ลดจ�านวนเอกสาร 20 ใบต่อวนั และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการและการจดัเกบ็เอกสารในรปูแบบกระดาษ

จ�านวน 3,000 บาทต่อวัน 
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ภาพที่ 6. เปรียบเทียบภาพรวมการออกใบประมวลผลการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

ต้นแบบและมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

อภิปรายผล

 ผลการศึกษางานวจิยันีส้ะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการน�าระบบอเิลก็ทรอนกิส์มาใช้ในการปรบัปรงุ 

การจดัท�าบรกิารสาธารณะ อ�านวยความสะดวกให้กับผูป้ระกอบการ และประชาชนผูร้บับรกิาร และปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพการบรหิารงานภาครัฐ ผลการศกึษาในส่วนนีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาเชงิส�ารวจของงานวจัิย

ก่อนหน้าทีช้ี่ให้เห็นถงึประโยชน์ทีเ่กดิจากการน�าเทคโนโลยดีจิิทัลมาปรบัใช้กบัการจดัการภาครฐัผ่านการให้บรกิาร 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bhuasiri et al., 2016) นอกจากอ�านวยความสะดวกแล้ว ยังเพิ่มช่องทาง 

ให้ประชาชนมากขึ้น สร้างระบบที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัล และการเช่ือมโยง

ข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้บริการของ 

หน่วยงานต้นแบบ จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทัว่ท้ังองค์การ ตัง้แต่ผู้บรหิาร ข้าราชการและพนกังานของรฐั  

รวมท้ังต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมภายในองค์การ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักถูกต่อต้าน 

จากองค์การและบคุลากรจนกว่าจะเหน็ผลประโยชน์ทันที (Deloitte Access Economics, 2015) ท�าให้เกดิ 

ความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ ประเด็นส�าคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมรัฐบาลดิจิทัล
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คอื การเปลีย่นวฒันธรรมการบรหิารราชการ ภาครฐัจะต้องสร้างวฒันธรรมทีส่ามารถรองรบัการเปลีย่นผ่าน

ทั้งกระบวนการและระบบท�างาน เพื่อส่งมอบบริการท่ีดีและชีวิตท่ีง่ายข้ึนของประชาชน ไม่ว่าบริการนั้น 

จะเข้าถงึได้ผ่านระบบดิจิทลัหรอืทางกายภาพ หากไม่มกีารเปลีย่นวฒันธรรมการบรหิารราชการ รฐับาลดจิทัิล 

ก็ไร้ความหมาย เป็นเพียงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านกระบวนการด้ังเดิมและโครงสร้างที่ซับซ้อน 

สร้างความสับสนให้กับผู้รับบริการ (OECD, 2014; Brown et al., 2017) นอกจากนี้ ภาครัฐต้องเปลี่ยนจาก

หน่วยงานขับเคลื่อนไปสู่ความคิดที่เป็นระบบ ซ่ึงมุ่งเน้นการประสานงานข้ามหน่วยงานทุกระดับ มีกลไก 

การประสานเชิงนโยบายเพือ่ให้แน่ใจว่ามกีารแลกเปลีย่นข้อมลูเป็นประจ�า ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์รฐับาลดจิิทลั  

(OECD, 2014) นอกจากนี ้หน่วยงานจะต้องมกีารปรับกรอบกฎหมายและกฎระเบยีบทีส่นบัสนนุการด�าเนนิการ 

เชิงบูรณาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่จ�าเป็นเพื่อเอื้อต่อ

การใช้ข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างหน่วยงาน รับประกันการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนี้  

ความท้าทายของประเทศไทยในอนาคตคือ การก�าหนดปัจจยัส�าคญัทีเ่อือ้ต่อการให้บรกิารสาธารณะทางดจิทิลั 

และบรกิารทางออนไลน์ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย การรบัรองความถูกต้องออนไลน์และลายเซน็อเิลก็ทรอนกิส์

ทีสั่มพนัธ์กบักรอบการบรหิารราชการ การยดึหลกัการเพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ การแก้ไขกฎหมาย/กฎระเบยีบ

ข้อบงัคับต่าง ๆ  ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการให้บรกิารดจิทิลัภาครฐั การเปลีย่นแปลงวธิกีารด�าเนนิการของภาครฐั

บางครั้งต้องมีการสร้างหรือแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับ (OECD, 2001) กฎหมายที่ยังเป็นอุปสรรค และ

จ�าเป็นต้องมกีารทบทวนเพือ่ให้สอดคล้องกับการปรบักระบวนการดจิทัิล เช่น ระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น

ว่าด้วยงานสารบรรณ ที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 จากการวิเคราะห์ทางการเงิน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและความคุ้มค่าในการปรับเปลี่ยน

เข้าสู ่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลระหว่างมหาวิทยาลัยท้ัง 8 แห่งกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่า  

หากมีการด�าเนินการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบการประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ จะท�าให้ลดภาระ 

ของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในการติดต่อทางด้านระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการท�าและการจดัเก็บเอกสาร 

ในรูปแบบกระดาษ เป็นการประหยัดงบประมาณแผนดิน อีกทั้งยังเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย 

ด้วยกนัได้ ทัง้ในระบบการกูย้มืการศกึษา ระบบการรบัสมคัรงาน และสวสัดกิารของรัฐในการรกัษาพยาบาล 

ใช้เป็นหลกัฐานขอย่ืนกู้ออนไลน์ กองทนุเงนิให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา ซึง่มผู้ีขอยืน่ 2 ทนุ ปีละประมาณ 600,000 ราย  

ใช้เป็นหลกัฐาน ในการสมคัรสอบบรรจเุข้ารบัราชการส�านกังาน ก.พ. มผีูส้มคัรปีละ ประมาณ 500,000 ราย  

ใช้เป็นหลักฐานยื่นสมัครงานขององค์กรต่าง ๆ ประชาชนเก็บเป็นหลักฐานการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลท่ี 2 

เข้าถึงและเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 การออกใบประมวลผลการศกึษาอิเลก็ทรอนกิส์นอกจากจะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่นสิติ นักศึกษา  

และประชาชน ช่วยป้องกนัการปลอมแปลงวุฒิการศกึษา และลดภาระของหน่วยงานท้ังภาครฐัและภาคเอกชน 

ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารส�าคัญทางการศึกษาแล้ว ยังนับเป็นการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล 

ครั้งส�าคัญของประเทศอีกด้วย ทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ของสังคมให้ยอมรับและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง ตรวจสอบ และใช้งานเอกสารส�าคัญ

ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลหรือ Digital Transcript ได้อย่างครบวงจร เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อ�านวยความสะดวกให้นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

ลดข้ันตอนการรับสมคัรเข้าท�างาน ยกระดับการศกึษาไทยเข้าสูย่คุ Digital Transformation อย่างเป็นรปูธรรม  

ซึง่จะกลายเป็นต้นแบบหรือ Model ส�าหรับการปรบัเปลีย่นสูด่จิิทัลในประเดน็หรอืมิตอิืน่ๆ ของภาครัฐต่อไป  

เช่น เกดิการแลกเปลีย่นข้อมลูด้านการศกึษาระหว่างมหาวทิยาลยัด้วยกนัได้ อ�านวยความสะดวกให้กบันสิติ/

นักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งต่อข้อมูลไปยังระบบการรับสมัครงาน (Job Matching)  

ซ่ึงเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กบัหน่วยงานภาครฐั/บรษิทัเอกชน นอกจากนี ้ยงัพฒันาด้านทนุมนษุย์ เช่น 

การเชือ่มโยงและส่งต่อข้อมลูไปยงัระบบพฒันาหลักสตูรศกัยภาพทุนมนษุย์ เป็นก้าวต่อไปท่ีเราจะด�าเนนิงาน 

ต่อเพื่อจะสามารถไปประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ 

 นอกจากนี ้ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานด้านเทคโนโลยดีจิิทัลของภาครฐัเพือ่ส่งเสรมิให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องสามารถพัฒนาระบบการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ จะต้องเริ่มจากการผลักดันแผนนโยบาย 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 แผนระยะสัน้ Quick-Win โดยการเตรยีมความพร้อมด้านการวางโครงสร้างพืน้ฐานระบบ วฒันธรรม 

และสิง่แวดล้อมขององค์กร (Hardware) การจดัเตรยีมความพร้อมเพือ่ปรบัเปลีย่นสูอ่งค์กรดจิทิลั (Software) 

และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาระบบและ 

การใช้ประโยชน์โดยผลักดันหน่วยงานที่มีศักยภาพในการด�าเนินการในการวางแผนเพื่อผลักดันให้มี 

การน�ามาตรฐานข้อมูลไปใช้ ได้แก่ การจัดท�าใบประมวลผลการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ การก�าหนดมาตรฐาน

ในการแลกเปลีย่นข้อมลู การลงนามอเิลกทรอนกิส์ การแลกเปลีย่นชุดข้อมลูระหว่างอุปกรณ์ การยนืยนัตวัตน 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบเอกสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

 แผนระยะกลาง การจัดท�าชดุข้อมูล (Data Catalog) การวางโครงสร้างข้อมลูและจดัท�าฐานข้อมลูกลาง  

เพือ่แลกเปลีย่นเชือ่มโยงข้อมลูทัง้หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั รวมไปถึงการทบทวน แก้ไข 

ระเบยีบมหาวทิยาลยัให้สอดคล้องกับการด�าเนนิงานการพฒันาระบบการให้บรกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

 แผนระยะยาว ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการผล การด�าเนินการพัฒนาการออกเอกสาร

หลกัฐานผ่านระบบดจิทิลัของหน่วยงานน�าร่อง เพ่ือวเิคราะห์ปัญหา อปุสรรคการด�าเนนิงาน และการเชือ่มโยงข้อมูล  

เพื่อปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานและยกระดับการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ และขยายผล 

การพัฒนาการให้บริการสู่สถานศึกษาในทุกระดับ

เชงิอรรถท้ายบท
1 www.info.mua.go.th
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