แผนสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา (ปพ.ศ. 2563 – 2567)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดใหความสําคัญในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนใหสอดคลองกับ
แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรับรองดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และจากประกาศคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ส7งผลใหมหาวิทยาลัยฯ
จะตองมีการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการ
ดําเนินการดานการส7งเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และใหสอดคลอง
กับเกณฑ;การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบันตามตัวบ7งชี้ที่ 1.7
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดจัดทําแผนส7งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา โดยนําแนวปฏิบัติการส7งเสริมสมรรถนะ และทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เทพสตรี มาเป>นแนวทางในการพัฒ นา (อางอิงแผนส7งเสริ มสมรรถนะและทักษะดานดิจิ ทัลของ
มหาวิทยาลัย ป@การศึกษา 2562 – 2564)
คํานิยาม
1. “การใชดิจิทัล” หมายความว7า การใชคอมพิวเตอร; การใชอินเทอร;เน็ต การใชโปรแกรมหรือการใช
งานอื่นที่เกี่ยวของกับการใชดิจิทัลมาประยุกต;ใชเพื่อการประกอบอาชีพ
2. “สมรรถนะ” หมายความว7า การใชความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค;อื่นๆ
ในการใชดิจิทัลมาประยุกต;ใชเพื่อการประกอบอาชีพ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ
1. เพื่อกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานที่ส7งเสริมใหนักศึกษา ใหมีทักษะดานดิจิทัลและรูเท7าทัน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2. เพื่อใหมีแหล7งเรียนรู ตามขอ 1 ที่เอื้อต7อการเรียนรูตลอดชีวิตที่ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย
3. เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและแหล7งขอมูลเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพทั้งมหาวิทยาลัย
4. เพื่อดําเนินการกํากับ ส7งเสริม และสนับสนุนใหหน7วยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามระบบและ
กลไกที่กําหนด
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แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห$งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลสําหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อเป>นแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาใชในการพัฒนา
บุคลากรและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถ
ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีคุ ณภาพตามเจตนารมณ; ของประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห7งชาติ พ.ศ. 2562 นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จึงมีแนวทางดังกล7าวเป>นหลักสําคัญใน
การดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบ
การผลผลิตและพัฒนากําลังคน เพื่อรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของคณะอนุกรรมการวางแผนการ
ผลิต และพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดสมรรถนะดิจิทัลสําหรับบุคลากรและนักศึกษาดังนี้
สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ด,าน
ระดับที่จําเป-น
ระดับสูง
1. การสืบคนและ - สามารถใชเครื่องมือต7างๆ เพื่อสืบคน
- สามารถใชเครื่องมือสืบคนขั้นสูงสําหรับ
การใชงาน
ขอมูลที่เกี่ยวของ รูวิธีใชตัวกรองเพื่อ
ระบบหองสมุดและแหล7งเก็บขอมูล
จํากัดผลลัพธ; (เช7น การคนหารูปภาพ
ออนไลน;ไดอย7างชํานาญและติดตาม
วิดีโอ หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ)
ขอมูลหรือทรัพยากรเฉพาะดานได เขาใจ
- รูวิธีการตรวจสอบถามความน7าเชื่อถือ ขอจํากัดดานลิขสิทธิ์รูปแบบอื่นๆ เช7น
ของแหล7งขอมูลต7างๆ
ครีเอทีฟคอมมอนส; (Creative
- รูวิธีการจัดระบบ และแบ7งปLนทรัพยากร Commons) และสามารถ (หรือรูวิธี)
(เช7นเครื่องมือ bookmarking) และ
เผยแพร7และแบ7งปLนสิ่งต7างๆ ทาง
ตระหนักถึงประเด็นต7างๆ เรื่องลิขสิทธิ์
ออนไลน;อย7างมีประสิทธิภาพและ
และประเด็นการคัดลอกผลงาน
ประสิทธิผล
2. การสรางสรรค; - สามารถผลิต (และไดผลิต) สื่อดิจิทัล
- สามารถผลิต (และไดผลิต) ทรัพยากร
และนวัตกรรม
เช7น กราฟ^ก คลิปวิดีโอหรือคลิปเสียง
ดิจิทัลและมัลติมีเดียเพื่อวัตถุประสงค;ที่
และการบันทึกหนาจอ เป>นตน
หลากหลายรวมถึงการนําเสนอในรูปแบบ
- สามารถเรียนรูหลักการพื้นฐานได
อินโฟกราฟ^ก เสียง และวิดีโอ ฯลฯ
รวมทั้งรูแหล7งที่มาและปรับแต7ง อาทิ
แหล7งทรัพยากรการศึกษาแบบเป^ด
(Open Education Resource) OER
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สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ด,าน
ระดับที่จําเป-น
ระดับสูง
ตามคําแนะนําและสามารถทดลองทําได - มีประสบการณ;การใชเครื่องมือ
สรางสรรค;และแกไขสื่อแบบปฏิสัมพันธ;
โตตอบ
3. เอกลักษณ;และ - ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัย
คุณภาพชีวิต
ออนไลน; รวมถึงการปกปfองขอมูลและ
ภาพลักษณ;ส7วนตน
- ใชคุณลักษณะดานความปลอดภัย เช7น
ซอฟต;แวร;ตานไวรัส และการตั้งค7าความ
มั่นคงปลอดภัยบนอุปกรณ; รวมทั้งขอมูล
ส7วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน;
- รูจักสิ่งจําเป>นพื้นฐานสําหรับการ
ปfองกันขอมูล
- ระมัดระวังและไตร7ตรองในการแบ7งปLน
ขอมูลกับผูอื่น ในการมีปฏิสัมพันธ;กับคน
อื่นๆ ทางออนไลน;
4. การสอนหรือ - สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลายอย7าง - สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูได
การเรียนรู
สะดวกสบายในการเรียนรู
อย7างมั่นใจ รวมทั้งเครื่องมือสําหรับการ
- สามารถติดตั้งและใชซอฟต;แวร;รวมถึง อางอิง การผลิตงานําเสนอ การเชื่อมโยง
แอพพลิเคชั่นที่เป>นประโยชน;บนอุปกรณ; และการแบ7งปLนความคิดและแหล7ง
ส7วนตัวทั้งโทรศัพท;มือถือหรือ แท็บเล็ต ทรัพยากรการเรียนรูสามารถใชเทคโนโลยี
เพื่อช7วยรวบรวมและ จัดระเบียบบันทึก ช7วยทดสอบความกาวหนาในการเรียนรู
ขอมูลบางส7วนตน
และความเขาใจเรื่องที่จะศึกษา
5 เครื่องมือ และ - สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่
- สามารถติดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยี
หลากหลายไดอย7างคุนเคย และใช
เทคโนโลยีอุบัติใหม7 อาทิ กรีน เทคโนโลยี
คําศัพท;เฉพาะไดพอสมควร
(Green technology) เอนเนอจีเซฟวิ่ง
(Energy saving) และสามารถนํามาใช
งานไดอย7างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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ด,าน
6 ติดต7อสื่อสาร
และการ
ประสานงาน

สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ระดับที่จําเป-น
ระดับสูง
- สามารถใชเครื่องมือที่หลากหลายได
อย7างสะดวกสบายเพื่อการสนทนาและ
ทํางานร7วมกับผูอื่นแบบออนไลน; รวมถึง
การแบ7งปLนเอกสารหรือขอคดเห็น การ
ประชุมทางไกล video-conferencing
และการเขาร7วมสัมมนาผ7านเว็บไซต; การ
สัมมนาผ7านเครื่องมือและช7องทางที่
หลากหลาย

หมายเหตุ
ระดับที่จําเป-น หมายถึง ทักษะพื้นฐานสําหรับคุณวุฒิสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากร
ระดับสูง
หมายถึง ทักษะเพิ่มเติมขั้นสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคลากร
วัตถุประสงคของแผน
1. เพื่อส7งเสริมและพัฒนาทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาสามารถเขาใจดิจิทัล การใชดิจิทัล แกปLญหาดวยเครื่องมือดิจิทัล
และการปรับตัวและเรียนรูในยุคดิจิทัล
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา เมื่อจบการศึกษา
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รอยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะดานดิจิทัลผ7านเกณฑ;ที่กําหนดก7อนสําเร็จการศึกษา
เป2าหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด
1. นักศึกษาชั้นป@ที่ 1 – ป@ที่ 3 ทุกสาขาวิชาจะตองเขาร7วมการอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะและ
ทักษะทางดิจิทัลที่ดําเนินการจัดโดยหลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย เพื่อเป>นการเตรียมความพรอมทางดาน
สมรรถนะดิจิทัล
2. นักศึกษาชั้นป@ที่ 4 หรือนักศึกษาชั้นป@สุดทาย ตองมีผลการสอบวัดความรูและสมรรถนะทางดิจิทัล
ตามเกณฑ;ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ก7อนสําเร็จการศึกษา
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เกณฑคะแนนความ
สามารถด,านดิจิทัล
Digital Literacy ของ
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห7งชาติ (สดช)
IC3 Digital Literacy
Certificate
The International
Computer Driving Licence
(ICDL)
Information Technology
Professional Examination:
ITPE

คอมพิวเตอร4
ศึกษา
ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 60

สาขาวิชา
วิทยาการ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร4
สารสนเทศ
ไม7ต่ํากว7า
ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 60
รอยละ 60

ไม7ต่ํากว7า 700

ไม7ต่ํากว7า 700

ไม7ต่ํากว7า 700

ไม7ต่ํากว7า 700

ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 75

ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 75

ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 75

ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 75

-

ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 60

ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 60

-

เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
ไม7ต่ํากว7า
รอยละ 60

เกณฑมาตรฐานความสามารถด,านดิจิทัล สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. สอบผ7านมาตรฐาน Digital Literacy ของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห7งชาติ (สดช) ผูสอบตองไดคะแนนไม7ต่ํากว7ารอยละ 60
2. สอบผ7านมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certificate ผูสอบตองไดคะแนนไม7ต่ํากว7า 700
3. สอบผ7านมาตรฐาน The International Computer Driving License (ICDL)
ผูสอบตองไดคะแนนไม7ต่ํากว7ารอยละ 75
4. สอบผ7านมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE ผูสอบ
ตองไดคะแนนไม7ต่ํากว7ารอยละ 60

