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เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ : พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและ
ให้กำ�ลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ณ อาคาร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำ�นักงาน
แจ้ ง วั ฒ นะ หลั ก สี่ ซึ่ ง มี ศั ก ยภาพรองรั บ การฉี ด ได้
มากกว่า  ๕,๐๐๐ คนต่อวัน โดยนำ�ร่อ งฉี ด วั ค ซี น
ชิโนฟาร์มพระราชทานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ า น้ อ งนางเธอเจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษ์ ณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ที่โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ นำ�เงินทุนมา
จัดซื้อวัคชีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม และพระราชทานแก่
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำ�นวน ๖,๔๐๐ โดส ในโอกาส
ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๔ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำ�ไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก
ต่อหน้า ๒
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ด้ า น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงฯ
ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการ
ราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ และผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้น้อมนำ�พระนโยบายในศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรี ส วางควั ฒ น วรขั ต ติ ย ราชนารี ที่ ไ ด้ พ ระราชทานแนว
พระนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำ�เนินการประสานติดต่อหา
วั ค ซี น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ รั ฐ บาลในด้ า นความมั่ น คงด้ า นการสาธารณสุ ข
ของประเทศอี ก ทางหนึ่ ง โดยราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ ได้ น้ อ มนำ �
พระนโยบายมาดำ�เนินการประสานติดต่อซื้อวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” จาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเพื่อสนับสนุนการทำ�งานของภาครัฐ
โดยวัคซีนตัวเลือก “ชิโนฟาร์ม” ล็อตแรกจำ�นวน ๑ ล้านโดส ทั้งนี้เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนได้รับวัคชีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์
ประกอบที่สำ�คัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

เปิดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE
ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์
ทรงศิวไิ ล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ผ่านระบบ ZOOM
CLOUD MEETING ผู้ร่วมรับฟังประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น ที่ปรึกษาสมาคมสหกิจศึกษาไท ดร. อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษา รมว.อว
คณะวิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าทีส่ มาคมสหกิจศึกษาไทยและ สป.อว. รวมกว่า ๑๐๐ คน

อว.ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้ทรานสคริปต์ดิจิทัล
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เป็ น ประธาน
ในการเปิดงานและมอบนโยบายแก่ที่ประชุม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ� Digital
Transcript (สถานศึกษาเอกชน) โดยมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่กำ�กับดูแลงานด้านทะเบียน ผู้ดูแลกระบวนการด้านทะเบียน
และผู้ดูแลด้านเทคนิค เข้าร่วมการประชุมกว่า ๘๗ สถาบัน
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวว่า โครงการ Digital Transcript จะเป็นโครงการสำ�คัญในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล โดยปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัด อว. ทุกแห่งได้เข้าร่วมโครงการ Digital Transcript แล้ว ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว
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จำ�นวน ๒๖ แห่ง ซึ่ง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนครบทุกแห่ง โครงการ Digital Transcript ที่พวกเราผลักดันร่วมกันนี้
จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสำ�คัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของ อว. เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถนำ�ไปปฏิบัติตามได้
“ในระยะเปลี่ยนผ่านอาจจำ�เป็นต้องมีการใช้งาน Transcript ในรูปแบบ
กระดาษควบคู่ไปด้วย แต่เราคาดหวังว่าภายในระยะเวลา ๒ ปี ฝ่ายผลิตบัณฑิต
ซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง
จะปรับเปลี่ยนมาใช้งาน Digital Transcript อย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต กระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา  วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรมมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการนำ �
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการนิสิต นักศึกษา ประชาชน
และองค์กรต่าง ๆ และยินดีสนับสนุนและพร้อมผลักดันโครงการ Digital Transcript
อย่างเต็มที่ เพื่อการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่าง
เป็นรูปธรรม” รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กล่าวในตอนท้าย
การประชุมเชิงปฏิบัตินี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลากหลายหน่วยงาน ในการแนะนำ�แนวทางในการพัฒนา  Digital Transcript
ที่เหมาะสม การบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย แนะนำ� Technology
และกระบวนการที่ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกัน รวมถึง การแบ่งปันประสบการณ์
จากสถาบันที่ให้บริการ Digital Transcript แล้ว โดยที่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จาก Digital Transcript ของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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