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ส่วนที่่� 1 

บที่นำ

หลักการและเหตุผล
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและร้้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ได้จัดทำระบบและกลไกเพื่อ

กำกับติดตามโดยกำหนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกำหนดตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ ที่ 1 

ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน โดยระดับคณะได้กำหนดไว้ใน

ตัวชี้วัดที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล และระดับสถาบันกำหนดไว้ในตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การ

ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ในปี พ.ศ.2563 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ร่วมกับสำนักงาน   

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ “สดช.” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้      

ประชาชนมีความตระหนัก ความร้้ ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และ

สร้างสรรค์ (Digital Literacy) ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชน มีความตระหนัก ความร้้ ความ

เข้าใจและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้ระบบ

สารสนเทศและฐานข้อม้ลสมรรถนะดิจิทัล ในการทดสอบสมรรถนะและความเชี่ยวชาญทางด้าน

ดิจิทัล การเข้าถึงข้อม้ลในระบบ และการออกหนังสือรับรองผลการทดสอบ การจัดทำข้อม้ลและ

รายงานผลการทดสอบสมรรถนะ รวมทั้งการพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

ในการพัฒนานักศึกษา บุคลากรและประชาชนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้าง

ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาความร้้ ความเข้าใจ ในสมรรถนะทาง

ด้านดิจิทัลที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ที่ประกอบด้วย              

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) และการพัฒนาทักษะ

ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล (Digital Competence) ให้ได้รับมาตรฐานในระดับประเทศและระดับ

สากล

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่มี

ปรัชญาที่ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล”และอัตลักษณ์ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยาที่ว่า “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภััฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีจิตสาธารณะ ทักษะสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยี มีความเป็นไทย และเข้าใจหลักสากล” จากอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่มุ่งพัฒนาบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัยให้มีเป็นอัตลักษณ์ด้านการใช้เทคโนโลยี ซึ่ึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคักญในยุคศตวรรษที่ 

21 ดังนั้น การพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลจึงเป็นแนวทางเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไป

ปรับใช้ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามหลักสากลโดยในการพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับ   

ปริญญาตรีฉบับนี้ ได้ยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของชาติในการพัฒนาแผนฯ ฉบับนี้
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นโยบาย สถานการณ์์ความเปล่�ยนแปลท่ี่�ม่ผลต่อการพัฒันาสมรรถนะ

และที่กัษะดิิจิิที่ลัสำาหรบันักศึึกษา

 ยุที่ธศึาสตร์ชาติ 20 ป่ (พั.ศึ. 2561  - 2580)
 สมเด็จพระเจ้าอย้่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก้ร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบ้รณาการกัน

เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปส้่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์

ชาติ พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ เพื่อรับ          

ผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 

ให้นายกรัฐมนตรีนำข้ึนท้ลเกล้าท้ลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป    

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง”

 บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะ

รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมี สาระสำคัญ

ตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 ได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ “ประเที่ศึม่ค์วามมั�นค์ง ยั�งยืน เป็นประเที่ศึพัฒนาแล้ว 

     ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชี้ญาของเศึรษฐกิจัพอเพ่ยง”

 เป้าหมาย 

 1. ค์วามมั�นค์ง 

  1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่เข้ม

แข็ง เป็นศ้นย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปส้่ การบริหาร

ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

  1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ

เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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  1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่

อย้่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ

 2. ค์วามมั�งค์ั�ง

  2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม

รายได้ส้งความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

กันมากขึ้น     

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันส้ง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ สร้าง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภ้มิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 

การผลิต การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภ้มิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

  2.3 ความสมบ้รณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ 

ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดล้อม

 3. ค์วามยั�งยืน 

  3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ

ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

  3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของ

ประชาคมโลก ซึ่ึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบ้รณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี

คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

 3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 วัตถุุประส่งค์์ 

 1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

 2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม

 3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ

 4) เพื่อเพิ่มม้ลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม

 ยุที่ธศึาส่ตร์ประกอบด้วย 6 ยุที่ธศึาส่ตร์ ดังนี้

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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 นโยบายและแผนระดิบัชาติว่าด้ิวยการพัฒันาดิิจิิที่ลัเพ่ั�อเศึรษฐกิจิและสงัคม 

(พั.ศึ. 2561 –2580)

 การขับเคลื่อนการปฏิร้ปประเทศส้่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการพัฒนา และ

ปฏิร้ปเชิงโครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น “กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ

มีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560” อันเป็นการวางรากฐานโครงสร้าง

เชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กำหนดว่า “เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และ

การแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให้ทำเป็นประกาศ

พระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา”นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ึ่งมีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดย มุ่งหวังปฏิร้ปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปส้่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการสร้างระบบ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชา

รัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลัก

ดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างม้ลค่าและขับเคลื่อน

ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพส้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐส้่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าส้่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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 แผนปฏิิบติัการดิิจิิที่ลัเพ่ั�อเศึรษฐกิจิและสงัคมระยะ 5 ป่ (พั.ศึ. 2561 – 2565) 

ภายใต้นโยบายและแผนระดิบัชาติว่าด้ิวยการพัฒันาดิิจิิที่ลัเพ่ั�อเศึรษฐกิจิและสงัคม 

(พั.ศึ. 2561 – 2580)

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ตาม        

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่ึ่งมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) และแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวได้กำหนด

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีความมุ่งหมายสำคัญเพ่ือปฏิร้ป

ประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปส้่ยุคดิจิทัลในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น คณะ

รัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) โดย

แปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมส้่กรอบการปฏิบัติที่เป็นร้ปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปส้่การเป็น

ประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อัน

เป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

นวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแผนปฏิบัติการ

ฉบับนี้จะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานในลักษณะบ้รณาการระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในลักษณะของเครือข่ายหรือพันธมิตรร่วมกันโดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นแกนกลาง ในการบ้รณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งใน

มิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda based) มิติเชิงพื้นที่ (Area based) และมิติการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมการบริการ (Innovation based) เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยส้่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบายและแผนระดับ

ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 1) การดำเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์ส้งสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่ง

อย่างใดที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเช่ือมโยงกันได้หรือวิธีอืน่ใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความ

สะดวกต่อผ้้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่ึ่งต้องครอบคลุม

โครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกร้ปแบบไม่ว่าจะอย้่ในภาคพื้นดิน พื้นน้ำในอากาศหรืออวกาศ

และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์ส้งสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและประโยชน์ของ

ประชาชน

 3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสำหรับประยุกต์ใช้งานด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้

เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม

วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ

 5) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและความร้้ด้านเทคโนโลยี

ดจิทิลัและสง่เสรมิและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานของรฐัและเอกชนใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้กดิประโยชนท์างเศรษฐกจิและ

สังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและร้้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำใน

การเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 6) การพัฒนาคลังข้อม้ลและฐานข้อม้ลดิจิทัล การบริหารจัดการความร้้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่

เป็นศ้นย์แห่งการเรียนร้้และให้บริการข้อม้ลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยซึ่ึ่งเอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในร้ปแบบท่ี

เหมาะกับยุคสมัย

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์

ชาติ ระยะ 20 ปี ส้่การปฏิบัติอย่างเป็นร้ปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับประเทศไทย

ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ึ่งการ

พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ 

คือ

 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบ้รณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล มี

ความพอประมาณ และมีระบบภ้มิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบ้รณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส

ให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอย้่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

 2) ยึด “คนเป็นศ้นย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี

ความเป็นคนที่สมบ้รณ์ มีวินัย ใฝ่่ร้้ มีความร้้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี

จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าส้่สังคมผ้้ส้งอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ

สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอย้่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อก้ล อนุรักษ์ ฟื้้�นฟื้้ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ ประเทศไทย ในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น กรอบ

ในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบค้่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน 

(SDGs) 

 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่ม

ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภ้มิปัญญาและนวัตกรรม” 

 6) ยึด “หลักการนำไปส้่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ�อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปส้่ผลสัมฤทธิ�ที่เป็นเป้า

หมายระยะยาว”
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศส้่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต ประพฤติชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย

 7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

 8) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

 9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและเพื่อนเศรษฐกิจ

 10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

 แผนพัฒันาความร้้ความเข้้าใจิดิิจิิที่ลัข้องประเที่ศึไที่ย
 รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องรวมถึง

บ้รณาการและส่งเสริมให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปส้่เป้าหมายของประเทศและต่อมามีการประกาศใช้นโยบายและ

แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นแผนแม่บทหลักในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดย

มีเป้าหมายในภาพรวม คือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อม้ลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความร้้และทักษะที่เหมาะสมต่อการ

ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และปฏิร้ปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อม้ลเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิ 

ผลการสร้างความพร้อมภาคประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดการรับร้้ มีความร้้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและ

ใช้ประโยชน์จากผลที่เกิดจากนโยบายดังกล่าว มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกับการปรับปรุงและ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปทุกหม้่บ้าน ในโครงการเน็ตประชารัฐที่ดำเนินการขยายโครงข่ายอินเอเทอร์เน็ต

ความเร็วส้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนในภาคเกษตร ผ้้มีราย

ได้น้อยและผ้้ด้อยโอกาสซึ่ึ่งนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงจำเป็นต้องสร้าง การเข้าใจัดิจัิที่ัล    (Digital 

Literacy) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบตลอดจนรองรับการเข้า

ถึงข้อม้ลข่าวสารและการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเท่าเทียมกับคนเมืองและผ้้มีรายได้ปานกลาง

 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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 แผนพัฒนาความร้้ความเข้าใจดิจิทัลประเทศไทย นำวิสัยทัศน์จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายการ

ดำเนินงานส้่การส่งเสริมและพัฒนาความร้้ความเข้าใจดิจิทัลที่ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศ คือ

 แผนพัฒนาความร้้ความเข้าใจดิจิทัลประเทศไทย นำวิสัยทัศน์จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมาย

การดำเนินงานส้่การส่งเสริมและพัฒนาความร้้ความเข้าใจดิจิทัลที่ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศ คือ

 วิสัยทัศน์“ปฏิรูปประเที่ศึไที่ยสู่่ดิจัิที่ัลไที่ยแลนด�”

 เป้าหมาย “ประชี้าชี้นทีุ่กค์นม่ค์วามรู้ ค์วามเข้าใจั และที่ักษะการใชี้้เที่ค์โนโลย่ส่ารส่นเที่ศึดิจัิที่ัล รวมถุึง

ที่ักษะในศึตวรรษที่่� 21 และม่ระดับค์ะแนนเฉล่�ยอยู่ในระดับด่มาก”

 ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาความร้้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ตามวิสัยทัศน์และ

แนวทางการพัฒนาตามภ้มิทัศน์ดิจิทัล 3 ระยะ ได้อ้างอิงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผน

ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นกรอบในดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพส้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐส้่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าส้่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แผนการศึึกษาแห่งชาติ (พั.ศึ. 2560 – 2579)
 เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่ึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี 

เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยกำหนดวิสัยทัศน์          

จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “ค์นไที่ยทีุ่กค์นได้รับการศึึกษาและเร่ยนรู้ตลอดชี้่วิตอย่างม่ค์ุณภัาพ ดำรงชี้่วิตอย่าง

เป็นสุ่ข ส่อดค์ล้องกับหลักปรัชี้ญาของเศึรษฐกิจัพอเพ่ยง และการเปล่�ยนแปลงของโลกศึตวรรษที่่� 21” 

 

 วัตถุุประส่งค์์ในการจััดการศึึกษา 4 ประการ คือ 

 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมน้ญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนร้้และคุณธรรม จริยธรรม ร้้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก

กำลังมุ่งส้่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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ลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้

วางเป้าหมายไว้ 2  ด้าน คือ 

 (1) เป้าหมายด้านผ้้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผ้้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนร้้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

  (1.1)  3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) 

  (1.2) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Think-

ing and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน

ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ

ทำงานเป็นทีม และภาวะผ้้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 

และการร้้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนร้้ (Career 

and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

 (2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 

  (2.1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 

  (2.2) ผ้้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า

เทียม (Equity) 

  (2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผ้้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 

(Quality)

  (2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ

เป้าหมาย (Efficiency) 

  (2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีแผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 

ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี

แผนยทุี่ธศึาสตรม์หาวิที่ยาลยัราชภฏัิเพ ่�ออการพัฒันาท้ี่องถิ�นระยะ 20 ป่ 

(พั.ศึ. 2560 – 2579)
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอย้่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร

เทพยวรางก้รที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทยแให้มีคุณลักษณะ 4 

ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถ้กต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดีมีระเบียบ

วินัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ กอปรกับการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญา

บัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ได้ทรงติดตามและทอดพระเนตรเห็นศักยภาพ

อย่างเข้าพระทัยลึกซึ่ึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตคร้ที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง

ความร้้วิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของ

พสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่ และสามารถดำเนินการแก้ไขและพัฒนาอย่างมุ่งเป้าเพื่อให้ประชาชน มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน จึงทรงมอบหมายภารกิจให้องคมนตรีแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยก

ระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพ จึงน้อมนำพระราโชบายด้านการ

ศึกษามาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่

สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้ทบทวนแผนฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้

ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเป้าหมายกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราโชบาย มุ่งผลิตคร้คุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริส้่การ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพ จึงน้อมนำพระราโชบายด้านการ

ศึกษามาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่

สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้ทบทวนแผนฯ ฉบับดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้

ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเป้าหมายกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราโชบาย มุ่งผลิตคร้คุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริส้่การ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 วิสัยทัศน์“มหาวิที่ยาลัยราชี้ภััฏเป็นส่ถุาบันที่่�ผลิตบัณฑิิตที่่�ม่อัตลักษณ์ ม่ค์ุณภัาพ ม่ส่มรรถุนะ และเป็น

ส่ถุาบันหลักที่่�บูรณาการองค์์ค์วามรู้สู่่นวัตกรรมในการพัฒนาที่้องถุิ�นเพื�อส่ร้างค์วามมั�นค์งให้กับประเที่ศึ”

 ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร้

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 10



แผนยทุี่ธศึาสตรม์หาวิที่ยาลยัราชภฏัิบา้นสมเดิจ็ิเจ้ิาพัระยา ระยะ 5 ป่ 

(พั.ศึ. 2564-2568) ฉบบัปรบัปรงุ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยส้่คุณภาพ

มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2560-2579) [ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561] ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ.  2547 และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะ

ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสำหรับหน่วยงานระดับ คณะ สำนัก สถาบัน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงาน การเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ส้่การปฏิบัติที่

เป็นร้ปธรรมจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนดไว้

วิสัยทัศน์ “เป็นส่ถุาบันชี้ั�นนำแห่งการเร่ยนรู้ในการผลิตและพัฒนาค์รู และบุค์ลากรที่างการศึึกษา การดนตร่ 

อุตส่าหกรรมบริการและวิที่ยาศึาส่ตร์สุ่ขภัาพที่่�ม่ค์ุณภัาพได้มาตรฐานส่ากล”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต “ม่จัิตส่าธารณะ ที่ักษะการส่ื�อส่าร การใชี้้เที่ค์โนโลย่ ม่ค์วามเป็นไที่ย และเข้าใชี้้หลักส่ากล”

พันธกิจั 

1. พัฒนาหลักส้ตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบ้รณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาองค์ความร้้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงานและการผลิตบัณฑิต

3. เป็นศ้นย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความร้้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน

4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภ้มิปัญญาไทยส้่สากล  

5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลัก ธรรมาภิบาล

ยุที่ธศึาส่ตร์มหาวิที่ยาลัยราชี้ภััฏบ้านส่มเด็จัเจั้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศึ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง  

  มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อม้ลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วยทั้งหมด 4 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทศาสตร์ที่ 1 การบ้รณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

 ยุทศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาคร้ การวิจัย และนวัตกรรม

 ยุทศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นบน 

         พื้นฐานของมหาวิทยาลัยส้่ความเป็นเลิศ

 ยุทศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการส้่ความเป็นเลิศ

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 11



ผัังคว�มเชื่่�อมโยงก�รพััฒน�สมรรถนะที่ักษะดิิจิิที่ัลสำหรับนักศึึกษ�ระดิับปริญญ�ตร่ 

มห�วิที่ย�ลัยร�ชื่ภััฏบ้�นสมเดิ็จิเจิ้�พัระย�

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(พ.ศ.  2561 - 2580)

แผนการศึกษาแห่งชาติ

(พ.ศ.  2560 2579)

มาตรฐานอุดมศึกษา

(พ.ศ.  2561)

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(พ.ศ.  2561)

ยุทศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้อง

ถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(พ.ศ. 2564 - 2568)

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี

ความสุข

ยุทธศาสต์ที่ 1 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ

ยุทธศาสต์ที่ 1 

การบ้รณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ

ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสต์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น

มาตรฐานที่่� 1

ด้านผลลัพธ์ผู้เร่ยน

 1.ผู้เร่ยนรู้ เพื�อส่ร้างงานและ

ค์ุณภัาพชี้่วิตที่่�ด่

มาตรฐานที่ 2 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

2.ผ้้ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อ

สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

มาตรฐานที่ 3

ด้านการบริการวิชาการ

3.พลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อ

สันติสุข

มาตรฐานที่ 4

ด้านการทำานุศิลปและความเป็น

ไทย

มาตรฐานที่ 5

ด้านการบริหารจัดการ

ยุที่ธศึาส่ตร์ที่่� 2 

การผลิตและพัฒนากำาลังค์น การ

วิจััยและนวัตกรรมเพื�อส่ร้างข่ดค์วาม

ส่ามารถุในการแข่งขันของประเที่ศึ

ยุที่ธศึาส่ตร์ที่่� 2 

พัมนาศักยภาพการผลิตและพัฒนาคร้

 การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตและพัฒนาคร้

ยุทธศาสต์ที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย

และการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนร้้

ยุที่ธศึาส่ต์ที่่� 3 

การยกระดับค์ุณภัาพการศึึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิิตที่่�ม่

อัตลักษณ์โดดเด่น 

บนพื�นฐานของมหาวิที่ยาลัยสู่่

ค์วามเป็นเลิศึ

ยุที่ธศึาส่ต์ที่่� 3 

การยกระดับค์ุณภัาพการศึึกษา

ยุทธศาสต์ที่ 4

การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และความเท่่าเทียมทางการศึกษา

ยุทธศาสต์ที่ 4

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารจัดการส้่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสต์ที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสต์ที่ 5 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม

ยุทธศาสต์ที่ 6

การพัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการ

ด้านการสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนาและเส่ริมส่ร้าง

ศึักยภัาพที่รัพยากรมนุษย์

ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ



วัตถุประสงค์ข้องแผน
 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีสมรรถนะและทักษะดิจิทัลตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประโยชน์ท่ี่�คาดิว่าจิะได้ิรบั
 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีสมรรถนะและทักษะ

ด้านดิจิทัล สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ตวัช่�วดัิและค่าเป้าหมาย
 ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำาปีงบประมาณ 2565 สามารถกำาหนดตัวชี้วัดความสำาเร็จและค่าเป้าหมาย ดังนี้

วัตถุุประส่งค์์ของแผน ตัวชี้่�วัดตามแผน ค์่าเป้าหมาย หน่วยนับ

เพื่อให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มีสมรรถนะและ

ทักษะดิจิทัลตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหา      

วิทยาลัยฯ และเป็นไป

ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน

ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ 

เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด (ยุทธศาสตร์ที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 2 / ตบช.1.7)

50 ร้อยละ

จำานวนโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล

สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2 โครงการ

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ดิจิทัลของนักศึกษา

80 ร้อยละ

ส่วนที่่� 2 

วัตถุประสงค์ ตัวชื่่�วัดิและค่�เป้�หม�ยก�รจิัดิที่ำแผันก�รส่งเสริม

สมรรถนะและที่ักษะดิ้�นดิิจิิที่ัลสำหรับนักศึึกษ�

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 13



นิยามศึัพที่์เฉพาะ

ส่มรรถุนะและที่ักษะด้านดิจัิที่ัล หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอย้่ใน

ปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ส้งสุดใน

การสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถสำหรับ

การเรียนร้้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใช้ (use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการ

ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึง (Access)

คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐาน

ระดับสากลที่รับรองความร้้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟื้ต์แวร์ โปรแกรมสำเร็จร้ป 

อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพื้นฐานประกอบไปด้วยโมดุลพื้นฐาน 3 โมดุลได้แก่ Fun-

damental Module เป็นโมด้ลด้านความร้้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไป Key Application เป็นโมด้ลด้านการ

ใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางทำการ เป็นต้น และ Living Online 

Module เป็นโมด้ลด้านการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและ การค้นหา  การใช้อีเมล์ สังคมออนไลน์โดยทุกโมด้ล

จะต้องสอบผ่านให้ได้คะแนนอย่างต่ำ 700 คะแนนเต็ม 1000 คะแนน หากสอบผ่านโมด้ลใดจะได้รับใบรับ

รองในแต่ละโมด้ลและหากสอบผ่านครบ 3 โมด้ลจะได้รับใบรับรองอีกฉบับที่ควบรวม 3 โมด้ลไว้ในใบเดียว

  ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อเป็นแนวทางให้

สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงหลักส้ตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงใช้แนวทางดังกล่าวเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนร้้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลัง

คนเพื่อรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกำหนดแนวทางใน

การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนร้้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ โดยให้นำสมรรถนะ

ดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานผลการเรียนร้้ด้านที่ 5 ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จึงใช้แนวทางตามประกาศดังกล่าวในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ โดยมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญาตรี ดังนี้

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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 แนวที่�งก�รปฏิบัติต�มกรอบม�ตร�ฐ�นคุณวุฒิระดิับอุดิมศึึกษ�แห่งชื่�ติ

เก่�ยวกับสมรรถนะดิิจิิที่ัลสำหรับคุณวุฒิระดิับปริญ�ตร่ 

ส่มรรถุนะดิจัิที่ัลส่ำาหรับค์ุณวุฒิระดับปริญญาตร่

ด้าน ระดับที่่�จัำาเป็น ระดับสู่ง

1.การสืบค้นและการใช้

งาน

สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสืบค้น

ข้อม้ลที่เกี่ยวข้อง ร้้วิธีใช้ตัวกรองเพื่อ

จำากัดผลลัพธ์ (เช่น การค้้นหาร้ปภาพ 

วิดีโอ หรือ สื่อร้ปแบบอื่น ๆ) 

- ร้้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

แหล่งข้อม้ลต่าง ๆ 

-ร้้ วิ ธี การจัดการระบบและแบ่ งปัน

ทรัพยากร (เช่น เครื่องมือ bookmark-

ing) และตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ เรื่อง

ลิขสิทธิ�และประเด็นการคัดลอกผลงาน

สามารถใช้เครื่องมือสืบค้นขั้นส้งสำาหรับ

ระบบห้องสมุดและแหล่งเก็บข้อม้ลออนไลน์

ได้อย่างชำานาญ และติดตามข้อม้ลหรือ

ทรัพยากรเฉพาะด้านได้ และติดตามข้อม้ล

หรือทรัพยากรเฉพาะด้านได้ เข้าใจข้อจำากัด

ด้านสิขสิทธิ� ตระหนักถึงสิทธิร้ปแบบอื่น ๆ 

เช่น ครีเอทีฟื้คอมมอนส์ (Creative Com-

mons) และสามารถ (หรือร้้วิธี) เผยแพร่

และแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม

- สามารถผลิต (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล 

เช่น กราฟื้ิก คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง 

และการบันทึกภาพหน้าจอ เป็นต้น 

- สามารถเรียนร้้หลักการพื้นฐานได้ตาม

คำาแนะนำาและสามารถทดลองทำาได้

-สามารถผลิต (และได้ผลิต) ทรัพยากรดิจิทัล

และมัลติมี เดียเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลาก

หลาย รวมถึงการนำาเสนอในร้ปแบบอินโฟื้

กราฟื้ิก เสียง และวิดีโอ ฯลฯ รวมทั้งร้้แหล่ง

ที่มาและปรับแต่ง อาิท แหล่งทรัพยากรด้าน

การศึกษาแบบเปิด (Open Education Re-

source (OER))

- มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือสร้างสรรค์

และแก้ไขสื่อแบบปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ

3. เอกลักษณ์และคุณภาพ

ชีวิต

- ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย

ออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อม้ลและ

ภาพลักษณ์ส่วนตน 

- ใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เช่น 

ซึ่อฟื้ต์แวร์ด้านไวรัส และการตั้งค่าความ

มั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ์ รวมทั้งข้อม้ล

ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนลไน์

- ร้้จักสิ่งจำาเป็นพื้นฐานสำาหรับการ

ปกป้องข้อม้ล

- ระมัดระวังและไตร่ตรองในการแบ่งปัน

ข้อม้ลกับผ้้อื่น และในการมีปฏิสัมพันธ์

กับคนอื่น ๆ ทางออนไลน์

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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ส่มรรถุนะดิจัิที่ัลส่ำาหรับค์ุณวุฒิระดับปริญญาตร่

ด้าน ระดับที่่�จัำาเป็น ระดับสู่ง

4. การสอนและการเรียนร้้ - สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย

อย่างสะดวกสบายในการเรียนร้้

- สามารถติดตั้งและซึ่อฟื้ต์แวร์ รวมถึง

แอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์บนอุปกรณ์

ส่วนตัวทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต 

เพื่อช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบ

บันทึกข้อม้ลในการใช้งานส่วนตน

สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนร้้ได้อย่าง

มั่นใจ รวมทั้งเครื่องมือสำาหรับการอ้างอิง 

การผลิตงานนำาเสนอ การเชื่อมโยงและการ

แบ่งปันความคิด และแหล่งทรัพยากรการ

เรียนร้้ สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยทดสอบ

ความก้าวหน้าในการเรียนร้้และความเข้าใจ

เรื่องที่ศึกษา

5. เครื่องมือ และ

เทคโนโลยี

สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย

ได้อย่างคุ้นเคย และใช้คำาศัพท์เฉพาะได้

พอสมควร

สามารถติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี

อุบัติใหม่ อาทิ กรีนเทคโนโลยี (Green 

Tecthnology) เอนเนอจีเซึ่ฟื้วิ่ง (Energy 

Saving) และสามารถนำามาใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. การติดต่อสื่อสารและ

การประสานงาน

สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้

อย่างสะดวกสาบายเพื่อการสนทนาและ

ทำางานร่วมกับผ้้อื่นแบบออนไลน์ รวม

ถึงการแบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิด

เห็น การประชุมทางไกล (Video-Con-

ferencing) และการเข้าร่วมสัมมนาผ่าน

เว็บไซึ่ต์ การสัมมนาเครื่องมือและช่อง

ทางที่หลากหลาย

 และนอกจากประกาศแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญาตรี ของสำนักงานการอุดมศึกษา

แล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ยังได้มีการพัฒนานักศึกษาตามแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามกรอบมาตราฐานของสำนักงาน กพ. ใน

กลุ่มที่ 6 กลุ่มผ้้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ซึ่ึ่งเป็นผ้้ปฏิบัติงานภาครัฐที่ร้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถ้กต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนร้้เพื่อพัฒนาตนเองและผ้้อื่น

อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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แนวที่�งพััฒน�ที่ักษะดิ้�นดิิจิิที่ัลของข้�ร�ชื่ก�รและบุคล�กรภั�ครัฐ

เพั่�อก�รปรับเปล่�ยนเป็นรัฐบ�ลดิิจิิที่ัล
 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำาคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพ

ทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้

นำามากำาหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ 

ปี  ซึ่ึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา

ประเทศไทยไปส้่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อม้ล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปส้่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วัตถุุประส่งค์์ 

1. เพื่อให้ภาครัฐมีกำาลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ

เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปส้่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

2. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ส้งสุด 

บที่บาที่และพฤติกรรมที่่�ค์าดหวังส่ำาหรับกลุ่มเป้ามหมายผู้ปฏิบัติงาน (Other)

กลุ่มเป้า

หมาย

ค์ำานิยามกลุ่ม

เป้าหมาย

บที่บาที่แลพฤติกรรมที่่�ค์าดหวัง

ปีที่่� 1 – 2 

(Early) 

ปีที่่� 3 – 5 

(Develop)* 

ปีที่่� 6 - 10 

(Maturity)

ผ้้ปฏิบัติงาน

อื่น 

(Others)

ผ้้ปฏิบัติงาน

ด้านอื่น ๆ หรือ

ผ้้ปฏิบัติงานที่

อาศัยทักษะ และ

ฝ่ีมือเฉพาะด้าน

ต่าง ๆ เช่น ผ้้

ปฏิบัติงานใน

กลุ่มบริหารทั่วไป 

ผ้้ปฏิบัติงาน

ด้านศิลปกรรม

คีตศิลป์ 

ดุริยางคศิลป์ 

นาฏศิลป์ เป็นต้น

เป็น ผู้ใชี้้เที่ค์โนโลย่

ดิจัิที่ัลภัาค์รัฐ ที่ตระหนัก

ร้้เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล และสามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บริหารจัดการงานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างเหมาะ

สม

เป็น ผู้รู้เที่่าที่ันเที่ค์โนโลย่

ดิจัิที่ัล ที่มีความร้้ความ

เข้าใจและเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

และสามารถนำาเทคโนโลยี

มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เหมาะสมและปลอดภัย 

และเป็นผ้้ที่ใฝ่่เรียนร้้มุ่ง

พัฒนาตนเอง ให้สามารถ

ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

เป็น ผู้ใชี้้เที่ค์โนโลย่

ดิจัิที่ัลอย่างชี้าญฉลาด 

ที่สามารถนำาเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างถ้กต้อง 

เหมาะสมและปลอดภัย ร้้

รอบและเท่าทันเทคโนโลยี 

ใฝ่่เรียนร้้ มุ่งพัฒนาตนเอง

และผ้้อื่นอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งสามารถพัฒนาและ

บริหารจัดการงานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและบรรลุ

เป้าหมายด้วยทคโนโลยี

ดิจิทัล

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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ที่ักษะดิ้านดิิจิิที่ัลข้องข้้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
 ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถดำาเนินบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้กำาหนดแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป้าหมายการเรียนร้้และกลุ่มทักษะด้านดิจิทัลที่

ควรส่งเสริมและพัฒนาให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐไว้ 5 ด้าน 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายการเร่ยนรู้ กลุ่มที่ักษะ

1 ร้้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy Skill Set)*

2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและ

มาตรฐาน

กลุ่มทักษะด้านการควบคุมกำากับ และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล 

(Digital Governance, Standard and Compliance Skill 

Set)

3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์

และพัฒนา

กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร 

(Digital 

Technology Skill Set)

กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ

ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 

(Digital Process and Service Design Skill Set)

4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหาร

จัดการ และนำาองค์กร

กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ 

(Project and Strategic Management Skill Set)

กลุ่มทักษะด้านผ้้นำาดิจิทัล 

(Digital Leadership Skill Set)

5 กลุ่มทักษะด้านผ้้นำาดิจิทัล 

(Digital Leadership Skill Set)

กลุ่มทักษะด้านผ้้นำาดิจิทัล 

(Digital Leadership Skill Set)

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช้แนวทางในด้านที่ 1 ของทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐสำาหรับการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษา
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แนวที่างการพัฒันาที่กัษะดิิจิิที่ลัข้องข้้าราชการและบคุลากรภาครฐั ด้ิานท่ี่� 1
 ตามแนวทางการกำาหนดการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในด้านที่ 1 ร้้เท่าทันและ

ใช้เทคโนโลยีเป็น ซึ่ึ่งสอดคล้องกับแนวทาง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำาหรับคุณวุฒิระดับปริญาตรี  ซึ่ึ่งมีแนวทางในการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้านที่ 1 ดังนี้

 ด้านที่่� 1 ค์วามส่ามารถุด้านค์วามเข้าใจัและใชี้้เที่ค์โนโลย่ดิจัิที่ัล (Digital Literacy) 

 หมายถึง ความสามารถในการนำาประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อการพัฒนางานและพัฒนา

องค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถ้กต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 7 หน่วยความ

สามารถ ดังนี้

  DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล*

  DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำาหรับการทำางาน*

  DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำางานร่วมกัน*

  DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำางาน*

  DLit500 ผลิตชุดข้อม้ลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data)

  DLit600 ใช้ข้อม้ลระหว่างหน่วยงาน

  DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อม้ลสำาหรับงานประจำา

 สำาหรับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษา ใช้แนวทางการพัฒนาในหน่วยที่ 1 - 4 (DLit100 

- DLit400) เป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยมีคำาอธิบายสำาหรับการพัฒนในแต่ละหน่วยดังนี้ 

  DLit100 เข้าถุึงและตระหนักดิจัิที่ัล

  ทักษะในการนำาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอย้่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ส้งสุด ในการสื่อสาร การ

ปฏิบัติงานและการทำางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทัน

สมัยและมีประสิทธิภาพ เรียนร้้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการประกอบคอมพิวเตอร์ หลักการทำางานของ                                       

คอมคอมพิวเตอร์ วิธีติดตั้งโปรแกรมรวมถึงการซึ่่อมบำารุงคอมพิวเตอร์ เรียนร้้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตระหนักและร้้เท่าทันภัยทางโลกไซึ่เบอร์

  DLit200 ใชี้้งานเค์รื�องมือด้านดิจัิที่ัลหรือแอปพลิเค์ชี้ันขั�นต้นส่ำาหรับการที่ำางาน

  เรียนร้้การใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานในการทำางาน อาทิ การใช้งานซึ่อฟื้ต์แวร์ประมวลผลคำา การ

ใช้งานซึ่อฟื้ต์แวร์ตารางคำานวณ การใช้งานซึ่อฟื้ต์แวร์เพื่อการนำาเสนอ ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อม้ล

และการใช้ข้อม้ลอย่างถ้กลิขสิทธิ�

  DLit300 ใชี้้ดิจัิที่ัลเพื�อการที่ำางานร่วมกัน

  ทักษะในการทำางานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน การสร้างสื่อดิจิทัล 

และการใช้ดิจิทัลเพื่อความทั่นคงปลอดภัย

  DLit400 ประยุกต์ใชี้้เค์รื�องมือดิจัิที่ัลเพื�อการที่ำงาน

  เรียนร้้เครื่องมือสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ  สามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืดจิทิลั

ต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับงาน  
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แนวที่างในการพัฒันาสมรรถนะและที่กัษะดิิจิิที่ลัสำาหรบันักศึึกษาระดิบัปริญญาตร่

มหาวิที่ยาลยัราชภฏัิบา้นสมเดิจ็ิเจ้ิาพัระยา

 จากแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะและ

แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา จึงใช้แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลเพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังกรอบแนวคิดด้านล่าง

กรอบแนวคิดิในการพััฒนาสมรรถนะและที่ักษะดิิจิิที่ัลสำาหรับนักศึึกษา

การพัฒันาสมรรถนะและที่กัษะดิิจิิที่ลัข้องนักศึึกษาแต่ละชั �นป่

 ชี้ั�นปีที่่� 1  -การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล

   -การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน

   -การสืบค้นและการใช้งานดิจิทัล

 ชี้ั�นปีที่่� 2  -การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน

   -การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน

   -การสืบค้นและการใช้งานดิจิทัล

 ชี้ั�นปีที่่� 3  -การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน

   -การสืบค้นและการใช้งานดิจิทัล

   -การประยุกต์ใช้งานดิจิทัลเฉพาะอาชีพ

 ชี้ั�นปีที่่� 4  -การทดสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับ

คุณวุฒิระดับปริญาตรี

ของ สกอ.

สมรรถนะและทักษะดิจิทัล

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ด้านที่ 1

ของสำนักงาน ก.พ.

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 20



เกณ์ฑ์์การดิำาเนินงานตามตัวช่� ว ัดิข้องแผนยุที่ธศึาตร์มหาวิที่ยาลัยราชภัฏิ

บา้นสมเดิจ็ิเจ้ิาพัระยา (พั.ศึ. 2564 - 2568)

ยทุี่ธศึาสตรท่์ี่� 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น

บนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยส้่ความเป็นเลิศ

กลยทุี่ธท่์ี่� 4 พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ ที่มีทักษะและมี

ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 ส้่การเปลี่ยนแปลง

ฐานวิถีใหม่ (New Normal)

ตวัช่�วดัิท่ี่� 2 ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน   

                  เกณฑ์  IC3 หรือเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คำาอธิบายตวัช่�วดัิ 
 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความร้้และทักษะในการนำ

เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ส้งสุดในการเรียนร้้การแก้ไขปัญหา การ

สื่อสาร ตลอดจนควาทมสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อร้้ทำงานการใช้งานและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตรกรรม และการเรียนร้้

อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดนี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถดิจิทัลของนักศึกษาปริญญาตรี

ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อประเมินทักษะการใช้ Digital Litera-

cy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รองรับความร้้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟื้ต์แวร์ 

โปรแกรมสำเร็จร้ป อินเทอร์เน็ตและการจัดกระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน

ส้ตรการคำนวณ 

 

 ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัล

     ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย

       ที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่

           มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การ   

ทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล

จำนวนนักศึกษาที่สอบวัดความสามารถ

ด้านดิจิทัลทั้งหมด 

x 100=

เกณฑิ์การประเมิน ร้อยละความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สุดท้ายที่ผ่าน

เกณฑ์ IC3 หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 21



เกณ์ฑ์ก์ารประกนัคณุ์ภาพัการศึึกษาภายใน  

มหาวิที่ยาลยัราชภฏัิบา้นสมเดิจ็ิเจ้ิาพัระยา ประจิำาป่การศึึกษา 2564
ระดับค์ณะ 

องค์์ประกอบที่่� 1 การผลิตบัณฑิิต

ตัวบ่งชี้่�ที่่� 1.7 การส่งเสริมและทักษะด้านดิจิทัล

ค์ำอธิบายตัวบ่งชี้่�

 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความร้้ และทักษะในการนำา

เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ส้งสุดในการเรียนร้้ การแก้ไขปัญหา              

การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อร้้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรมและการเรียน

ร้้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้น

ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

เกณฑิ์การประเมิน

 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล

 2. มีการจัดทำาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักส้ตร 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำาคณะ

 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสา

มารถด้านดิจิทัล

 4. มีการประเมินความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำาผลจากการประเมินมาปรับปรุง

ในปีถัดไป

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า และ/หรือนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า และ/หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีสุดท้าย

ที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้น

ปีสุดท้ายที่เข้าสอบ

หมายเหตุ

ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน

ระดับส่ถุาบัน

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 22



องค์์ประกอบที่่� 1 การผลิตบัณฑิิต

ตัวบ่งชี้่�ที่่� 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

ค์ำอธิบายตัวบ่งชี้่�

 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความร้้ และทักษะในการนำาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ส้งสุดในการเรียนร้้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจน

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อร้้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนร้้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้

ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่

สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

เกณฑิ์การประเมิน

 1. มีการกำาหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

 2. จัดทำาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำาเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

 4. มีการประเมินความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำาผลจากการประเมินมาปรับปรุง

ในปีถัดไป

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า และ/หรือนักศึกษาระดับปริญญา

โทชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า และ/หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3

หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

หมายเหตุ

ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในปีที่ประเมิน

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 23



แนวที่างที่่� 2 การส่่งเส่ริมส่มรรถุนะและที่ักษะด้านดิจัิที่ัล ตามค์ู่มือประกันค์ุณภัาพการศึึกษา

 หลักส้ตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำาหรับนักศึกษา เพราะความสามารถ

ด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนร้้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มโอกาสใน

การประกอบอาชีพ การเรียนร้้เพื่อการบ้รณาการศาสตร์ต่างๆ สามารถร้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล 

โดย การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ให้พิจารณาจากแนวทาง ดังต่อไปนี้

 แนวทางที่ 2.1 ระบบและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

 แนวทางที่ 2.2 ผลการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

แนวที่างที่่� 2.1 ระบบและกลไกการส่่งเส่ริมส่มรรถุนะและที่ักษะด้านดิจัิที่ัล

ชี้นิดของแนวที่าง กระบวนการ

ค์ำาอธิบายแนวที่าง

 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หลักส้ตรสามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษา 

ด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนร้้ เพื่อสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนร้้เพื่อการบ้รณาการศาสตร์ต่าง ๆ สามารถร้้เท่าทันการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยหลักส้ตรมีส่วนร่วมกับคณะในการจัดทำาแผนพัฒนานักศึกษา ให้มีความสามาร

ถด้านดิจิทัล และให้ความร่วมมือดำาเนินการตามแผน ให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม อย่างครบถ้วน

โดยหลักส้ตรอธิบายกระบวนการและแสดงผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับระบบและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะและ

ทักษะด้านดิจิทัล และแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

ในปีถัดไป

แนวที่างที่่� 2.2 ผลการส่อบวัดส่มรรถุนะและที่ักษะด้านดิจัิที่ัล

ชี้นิดของแนวที่าง กระบวนการ

ค์ำาอธิบายแนวที่าง

 ผลการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยหลักส้ตรพิจารณาร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3 

(Digital Literacy Certificate) การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดยใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรอง

ความร้้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่อฟื้ต์แวร์ โปรแกรมสำาเร็จร้ป อินเทอร์เน็ต และการจัดการ

ระบบโครงข่ายระดับพื้นฐาน จากการที่หลักส้ตรมีส่วนร่วมกับคณะในการจัดทำาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามาร

ถด้านดิจิทัล และให้ความร่วมมือดำาเนินการตามแผน ให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอย่างครบถ้วน

เกณฑิการประเมิน

 ร้อยละนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า และ/หรือนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า และ/หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีสุดท้าย

ที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน  = x 100จำานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3
จำานวนนักศึกษาทั้งหมด

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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แผนการดิำาเนินงานด้ิานการพัฒันาสมรรถนะและที่กัษะดิิจิิที่ลัสำาหรบันักศึึกษา

 แผนการดำาเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำาปีการศึกษา 2564 มีแผนการดำาเนินงานดังนี้

โค์รงการ/กิจักรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้่�วัด ผู้รับผิดชี้อบ

กิจกรรม เตรียมความ

พร้อมการใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทัลสำาหรับ

นักศึกษาใหม่ ประจำาปี

การศึกษา 2565

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของนักศึกษาใหม่ประจำา

ปีการศึกษา 2565

-นักศึกษามีความร้้ในการ

นำ า เทคโนโลยี ดิ จิท้ั ลของ

มหาวิทยาลัยไปใช้ในการ

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ของผ้้เข้าร่วมกิจกรรม

-คณะครุศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

-คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-วิทยาลัยการดนตรี

-สำานักคอมพิวเตอร์

กิจกรรมทดสอบวัด

สมรรถนะและทักษะ

ดิจิทัลสำาหรับนักศึกษา

ใหม่ ประจำาปีการศึกษา 

2565

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -จำานวนนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของนักศึกษาใหม่ประจำา

ปีการศึกษา 2565

-คณะครุศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

-คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-วิทยาลัยการดนตรี

-สำานักคอมพิวเตอร์

ส่วนที่่� 3 
แผันก�รดิำ�เนินง�นก�รพััฒน�สมรรถนะและที่ักษะดิิจิิที่ัล

สำ�หรับนักศึึกษ�ระดิับปริญญ�ตร่ ประจิำ�ปีก�รศึึกษ� 2564    

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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โค์รงการ/กิจักรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้่�วัด ผู้รับผิดชี้อบ

กิจกรรม พัฒนาทักษะ

การใช้งานดิจิทัลสำาหรับ

นักศึกษา 

นักศึกษาทุกชั้นปี -จำานวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้

งานดิจิทัลไม่น้อยกว่า 1,000 

คน

-ผ้้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

นำ าความร้้ แ ละทั กษะ ไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียน ไม่

น้อยกว่าร้อยละ70 ของผ้้เข้า

อบรม

-ผ้้เข้าร่วมกิจกรรมมีคววาม

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

ในระดับมากไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของผ้้เข้าอบรม

สำานักคอมพิวเตอร์

กิจกรรม พัฒนาทักษะ

การใช้งานดิจิทัลเพื่อการ

ประยุกต์ในการทำางาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

(หลักส้ตร 4 ปี) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

(หลักส้ตร 5 ปี)

- จำานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของนักศึกษา

ทั้งหมด

- ผ้้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ

นำาความร้้และทักษะไป

ประยุกต์ใช้ในการทำางาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งหมด

- ผ้้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของผ้้เข้าอบรม

-คณะครุศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

-คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-วิทยาลัยการดนตรี

-สำานักคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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โค์รงการ/กิจักรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้่�วัด ผู้รับผิดชี้อบ

กิจกรรม ทดสอบวัด

สมรรถนะและทักษะ

ดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาชั้น

ปีสุดท้าย

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

(หลักส้ตร 4 ปี) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 

(หลักส้ตร 5 ปี)

-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับ

การทดสอบไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด

- นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร

ทดสอบสอบผ่านเกณฑ์ที่

กำาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของจำานวนนักศึกษาที่

เข้าสอบทั้งหมด

-คณะครุศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

-คณะวิทยาการจัดการ

-คณะมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-วิทยาลัยการดนตรี

-สำานักคอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่่� 4

ก�รติดิต�มและประเมินผัล

 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2564 เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานกับเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผ้้รับผิดชอบและผ้้บริหารมหาวิทยาลัย ได้

ทราบและพิจารณาเป็นระยะ และมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา

สมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้สามารถนำผลประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาสมรรนถะและทักษะดิจิทัล

สำหรับนักศึกษาในปีต่อไป 

วตัถปุระสงคข์้องการติดิตามและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และ

สัมฤทธิ�ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อนำไปส้่การปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ�โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสมารรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2564 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ

วิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ

ข้ั �นตอนการติดิตาม และประเมินผล
1. ประชุมวางแผนในร้ปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผ้้บริหาร 1 ครั้ง ต่อปี

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผน

5. รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และผ้้บริหารพิจารณา

6.ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564
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หน้าที่ 28



ภั�คผันวก

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 29



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 30



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำาปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หน้าที่ 31

























“บร ิการด ้ วยใจ  

ตอบสนองเร ็ ว ไว 

 ใส ่ ใจผ ู ้ ร ั บบร ิการ 

อย ่ างม ีค ุณภาพ”

ค ือค ่ าน ิยม

ของเรา

สำานักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำานักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ ๑๕

แขวงหรัญร้จี เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

       ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๒ - ๑๗๒๓  cc.bsru.ac.thรุงเทพ fb.mb/ccbsru๑๐๖๐๐@ccbsru


