แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2563 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทนา แผนการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผล คาอธิบายตัวชี้วัดและเกณฑ์
ในการประเมิน ตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีตัวชี้วัด 3 ตัว มีโครงการรองรับ 6
โครงการ วงเงิน 6,448,000 บาท
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามตรวจสอบ ผลการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และการดาเนิน
โครงการได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ จานวน 3 ตัวชี้วัด
สานักงวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒ นานั กศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
จะเป็นแนวทางการดาเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดต่อไป
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มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนพัฒ นานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จานวน 3
ตัวชี้วัด มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ วงเงิน 6,448,000 บาท จาแนกโครงการ ตามวัตถุป ระสงค์ เพื่ อให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ จัน ทรเกษมมีส มรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีตัวชี้วัด 3 ตัว
โครงการที่ ร ะบุ ในแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นดิ จิ ทั ล มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้นาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
แผนงานต่อไป พร้อมได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของวัตถุประสงค์ จานวน 3 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

หน่วยนับ

ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลไม่ต่ากว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายวิชาในหลักสูตรทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหาด้านสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไว้ ใ นหมวด 6 ดั ง นี้ มาตรา 47
ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่า งๆ
สาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบกั บ มหาวิท ยาลั ย ได้ ป ระกาศ “มาตรฐานการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม”
ที่ครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และตาม
มาตรฐานการอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2561 มุ่ งเน้ นการพั ฒ นาคนและสั งคมไทยให้ เป็ นรากฐานที่แ ข็งแกร่งของ
ประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย
มีภาวะผู้นารู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายการยกระดับความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สาหรับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพั ฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ มี ทั ก ษะความรู้ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561
- 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิ ตและพัฒ นาศั กยภาพบัณ ฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒ นาประเทศ และการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถด้ านดิ จิ ทั ล เป็ น สิ่ งที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ สู งสุ ดในการเรี ย นรู้ การแก้ไขปั ญ หา การสื่ อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้ น มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ จัน ทรเกษมจึงได้จัดทาแผนพั ฒ นานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ จัน ทรเกษม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานการยกระดับ
ความสามารถด้านดิจิ ทัล ของนั กศึกษา และเป็นการส่ งเสริมการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้เกณฑ์ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตั้งคณะกรรมการจัดทา

1

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ซึ่งในการจัดทาแผนดังกล่าว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
1.2 กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
แผนพัฒ นานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย ที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันระดม
ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนดังกล่าว
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย รูปแบบแนวทางการจัดทาแผน
และการติ ด ตามและประเมิ น ผล โดยมี เกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั น ทรเกษม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ น กรอบในการจั ดท าแผน โดยมุ่ งเน้ นให้ ห น่ ว ยงานและ
บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจั ด ท า เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการจั ดท าแผนพั ฒ นานัก ศึกษาด้านดิจิทั ล มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ จัน ทรเกษม
ประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก คณะวิชา ศูนย์การศึกษา สานัก
และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการและกิจกรรมจะต้อง
สอดคล้องและตรงกับโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒ นานักศึกษาด้านดิจิ ทั ล มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จัน ทรเกษม
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและกิจกรรม กาหนดวัตถุป ระสงค์
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน
4. คณะทางานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม (ตามข้อ 3) ให้สมบูรณ์

2

5. คณะทางานปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมเสนอและจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง)
6. เสนอแผนพั ฒ นานั กศึ กษาด้านดิจิ ทัล มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 (ร่าง) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (กบม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
7. จั ดท าและเผยแพร่ แผนพั ฒ นานั กศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลั ยราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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1.3 นโยบำย สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลของนักศึกษำ
1.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้ าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ และเมื่อได้รับ ความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติแล้ ว ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไปวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”
บัดนี้ คณะกรรมการยุ ทธศาสตร์ชาติได้ดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ช าติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็ นชอบร่างยุทธศาสตร์ช าติแล้ว ดังมี
สาระสาคัญตามที่แนบท้ายนี้ 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) โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
เป้ำหมำย
1. ความมั่นคง
1.1 การมี ความมั่ น คงปลอดภั ยจากภัย และการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่ การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
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1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มี ความสามารถในการแข่งขัน สู ง สามารถสร้างรายได้ ทั้ งภายใน และภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพั ฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ ดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2) เพื่อเพิม่ กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
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ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 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
1.3.2 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 –
2580)
การขับ เคลื่ อนการปฏิ รูป ประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการ
พัฒ นา และปฏิ รูป เชิงโครงสร้ างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเป็ น
“กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และมีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560” อันเป็น
การวางรากฐานโครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวภายใต้
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กาหนดว่า “เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรี จัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุ งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ทาเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่กาหนดทิศทางการขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ สาหรับ
ประเทศไทยหากแต่เป็ นการต่อยอดการพัฒ นาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดย
มุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่
ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการสร้างระบบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม
และใช้ป ระโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้ ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่ ม
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ประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ในระยะยาว ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1.3.3 แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ภำยใต้
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 – 2580 ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ดังกล่าวได้กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีความมุ่งหมาย
สาคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ไปสู่ยุคดิจิทัล
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคมนั้ น คณะรั ฐ มนตรี ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2561 – 2565)โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อ นและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ
“Digital Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง
ในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นแนวทางสาหรับการดาเนินงานในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานในลักษณะของเครือข่ายหรือพันธมิตรร่วมกัน
โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนกลาง ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda based) มิติเชิงพื้นที่ (Area based)
และมิติการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริการ (Innovation based) เพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
สู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบายและแผนระดับ
ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1) การดาเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่ทาให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัด ทรัพยากรของชาติและเกิด
ความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2) การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เป็ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมซึ่ ง ต้ อ ง
ครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้าในอากาศ
หรื ออวกาศและเป้ าหมายในการใช้คลื่ น ความถี่ให้ เกิด ประโยชน์สู งสุ ดต่อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมและ
ประโยชน์ของประชาชน
3) การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ระบบการให้ บ ริก ารหรือแอปพลิ เคชัน ส าหรับ ประยุ กต์ ใช้งานด้ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล
4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกันเพื่อให้การ
ทางานระหว่างระบบสามารถทางานเชื่ อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมตลอด
ทั้งทาให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลใการ
ทาธุร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ และพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ และมีห ลั กประกัน การเข้าถึ ง และใช้ป ระโย ชน์ของ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนา
ให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
6) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อม
ล้าในการเข้าถึงบริการที่จาเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มีระบบ
ที่เป็ น ศูน ย์ แห่ งการเรีย นรู้ และให้ บ ริการข้อมูล ทางอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ทั นสมัยซึ่งเอื้อต่อการนาไปใช้ป ระโยชน์ใน
รูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพั ฒ นาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี สู่ ก ารปฏิบั ติ อย่างเป็น รูป ธรรม เพื่ อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการ
ยกระดับ ประเทศไทยให้เป็ นประเทศที่พัฒ นาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒ นาตามปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒ นาประเทศในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ อย่างสมเหตุสมผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อ นไขที่จาเป็นสาหรับการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒ นาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิด
โอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึ ด “วิสั ย ทั ศน์ ภ ายใต้ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ” มาเป็ น กรอบของวิ สั ย ทั ศน์ ประเทศไทย ใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 วิสั ยทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่
ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสั มฤทธิ์ ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
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
1.3.4 แผนพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจดิจิทัลของประเทศไทย
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทยกาหนดให้ มียุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็ น
เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล อี ก ทั้ งเป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนต่ างๆ ให้
สอดคล้ องรวมถึงบู รณาการ และส่ งเสริมให้ เกิดการผลั กดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายของประเทศและต่อมามีการ
ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็น
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี ที่กาหนดทิศทางการขับเคลื่อน
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้ าหมายในภาพรวม คือ เพิ่มขัดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้ วยข้อมูลข่าวสารและ
บริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และปฏิรูปกระบวนทัศน์การ
ทางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การสร้างความพร้อมภาคประชาชนทุกกลุ่มให้เกิดการรับรู้ มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนิน
ชีวิตและใช้ประโยชน์จากผลที่เกิดจากนโยบายดังกล่าว มีความจาเป็นเร่ งด่วนที่ต้องดาเนินการไปพร้อมกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไปทุกหมู่บ้าน ในโครงการเน็ตประชารัฐที่ดาเนินการขยายโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนในภาค
เกษตร ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสซึ่งนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงจาเป็นต้องสร้างกำรเข้ำใจ
ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ
ตลอดจนรองรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสานและการบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้ประโยชน์จาก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเท่าเทียมกับคนเมืองและผู้มีรายได้
ปานกลาง
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แผนพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัลประเทศไทย นาวิสัยทัศน์จากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็น วิสัยทัศน์ในการดาเนินงาน เพื่อช่วยกาหนดทิศทางและเป้าหมาย
การดาเนินงาน สู่การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัลที่ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศ คือ
วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
เป้ำหมำย “ประชาชนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล รวมถึง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก”
ยุทธศำสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ตามวิสัยทัศน์และ
แนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัล 3 ระยะ ได้อ้างอิงแนวทางการดาเนินงานยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นกรอบในดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1.3.5 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
เนื่ องจากแผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะสิ้นสุ ดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน ระยะยาว
20 ปี เพื่ อเป็ น แผนแม่ บ ทส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องน าไปใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นา โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
วัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพือ่ นาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศ
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ลดลง เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น์ แ ละจุ ด มุ่ งหมายในการจั ดการศึก ษาดั งกล่ าวข้างต้ น แผนการศึก ษาแห่ งชาติ ได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
(1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
- 3Rs ได้ แ ก่ การอ่ า นออก (Reading) การเขี ย นได้ ( Writing) และการคิ ด เลขเป็ น
(Arithmetic)
- 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทั ก ษะด้ า นการสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒ นธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทั ก ษะด้ านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ
การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)
(2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้
- ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
- ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่าง
เท่าเทียม (Equity)
- ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)
- ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า
และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)
- ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ ย นแปลง(Relevancy) มีแผนการศึกษาแห่ งชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาการศึกษาภายใต้ 6
ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
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1.3.6 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูรที่ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษา และทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทย ให้มีคุณลั กษณะ 4
ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทา และเป็นพลเมืองดีมี
ระเบี ย บวิ นั ย อั น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ างความมั่ น คงให้ กั บ ประเทศ กอปรกั บ การเสด็ จ พระราชด าเนิ น
พระราชทานปริญ ญาบั ตรให้ กับ บั ณ ฑิ ตมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ ได้ท รงติ ดตามและ
ทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัยลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่ง
ผลิตครูที่มีคุณ ภาพ เป็ น แหล่ งความรู้วิช าการ และเป็นปราชญ์ แห่ งการพัฒ นาท้องถิ่นอันเป็นกลไกสาคัญที่จะ
สามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่ และสามารถดาเนินการแก้ไขและพัฒนา
อย่ างมุ่ งเป้ าเพื่ อให้ ป ระชาชน มี คุณ ภาพชีวิต ที่ ดีขึ้ นในทุ กด้ าน จึงทรงมอบหมายภารกิ จให้ องคมนตรีแ นะน า
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทางานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน
เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพ จึงน้อมนาพระราโชบายด้าน
การศึกษามาจัดทาเป็น แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) ที่สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้ทบทวนแผนฯ ฉบับดั งกล่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2561 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเป้าหมายกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 4
ประการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราโชบาย มุ่งผลิตครูคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมนาแนว
พระราชดาริสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ขึ้น ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง
เพื่อให้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒ นาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความ
เข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดทายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพั ฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่ อให้ การดาเนิ นการของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ตรงตาม
เจตนารมณ์ ของแผนยุทธศาสตร์บ นพื้น ฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลั ยนาไปสู่ผ ลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็น
สถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ”
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พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณา
การเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนาแนวพระราชดาริสู่การปฏิบัติ
4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้นาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อม
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1.3.7 แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565
สืบเนื่องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด
3 มาตรา 14 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีและ
กาหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
นโยบายการปรับยุทธศาสตร์ (REPROFILE) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่กาหนดให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพื่อรองรับโจทย์ การพัฒนากาลังคนเพื่อตอบสนองต่อการ
พั ฒ นาประเทศและหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั กประเทศรายได้ ป านกลางได้ ภ ายใน ระยะ 20 ปี ข้ างหน้ า ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ที่มุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ศาสตร์พระราชา มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561 – 2565 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564
ยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ต่างๆ
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ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ที่ จ ะใช้ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ส าหรั บ หน่ ว ยงานระดั บ คณะ ส านั ก สถาบั น
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง การพัฒนามหาวิทยาลัยและ
แนวทางการปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินงาน การ
เปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
วิ สั ย ทั ศ น์ “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมเปนแหลงเรีย นรู แ ละพั ฒ นาภู มิ ป ญญา สอดคลองกั บ
ประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3) บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุง เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5) พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดาริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

แผนกลยุ ท ธ์ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ จั น ทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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1.3.8 ผังควำมเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดกำรเขียนแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580)

ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมี
ความสุข

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
(พ.ศ.2650-2579)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

มำตรฐำนอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2561
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ระยะ 20 ปี
มำตรฐำนกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรกษม
แผนกลยุทธ์มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 25612565 (ปรับปรุง 2562)

มำตรฐำนที่ 1
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน

1. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้ำงงำนและ
คุณภำพชีวิตที่ดี

ยุทศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

มำตรฐำนที่ 1
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน

ยุทศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

มาตรฐานที่ 2
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2 ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ยุทศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

มาตรฐานที่ 2
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ยุทศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริการวิชาการ

ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
ชีวิตที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

มาตรฐานที่ 4
ด้านการทานุศิลปและความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 5
ด้านการบริหารจัดการ

3 พลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข

ยุทศำสตร์ที่ 3
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริการวิชาการ

ยุทศำสตร์ที่ 3
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
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ยุทศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 4
ด้านการทานุศิลปะและความเป็นไทย

ยุทศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มาตรฐานที่ 5
ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการ

1.4 วัตถุประสงค์ของแผน (ตรงกับตารางความสอดคล้อง ข้อ 1.3)
เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
มีกระบวนการการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้มีสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัล สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1.6 ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตามวัตถุป ระสงค์ของแผนพั ฒ นานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายได้ จานวน 3 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของแผน
(ตรงกับข้อ 1.4)
เพื่อให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จั น ทรเกษมมี ส มรรถนะและทั ก ษะ
ด้ า นดิ จิ ทั ล เป็ น ไปตามเกณฑ์ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ร้อยละนักศึกษาชั้ นปีสุ ดท้ายสามารถผ่ าน
การวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่ต่า
กว่าเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน
รายวิชาในหลักสูตรทั่วไปได้รับการปรับปรุง
เนื้อหาด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

50

หน่วย
นับ
ร้อยละ

1

จานวน

4.00

ระดับ

1.7 นิยำมศัพท์
สมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถสาหรับ
การเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใช้ (use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จาเป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
สื่ อ ดิ จิ ทั ล สร้ า ง (Create) คื อ ความสามารถในการสร้ า งเนื้ อ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเข้ า ถึ ง (Access)
คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะด้านการใช้ Digital Literacy โดย
ใช้มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม
สาเร็จรูป อินเทอร์เน็ต และการจัดการระบบโครงข่ายระดับพื้นฐานประกอบไปด้วยโมดุลพื้นฐาน 3 โมดุลได้แก่
Fundamental Module เป็นโมดุลด้านความรู้ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไป Key Application เป็นโมดุลด้าน
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลคา ตารางทาการ เป็ นต้น และ Living Online
Module เป็นโมดุลด้านการใช้งานระบบอินเตอร์ เน็ ต การค้นหา การใช้อีเมล์ สังคมออนไลน์ โดยทุกโมดุล
จะต้องสอบผ่านให้ได้คะแนนอย่างต่า 700 คะแนนเต็ม 1000 คะแนน หากสอบผ่านโมดุลใดจะได้รับใบรับรอง
ในแต่ละโมดุลและหากสอบผ่านครบ 3 โมดุลจะได้รับใบรับรองอีกฉบับที่ควบรวม 3 โมดุลไว้ในใบเดียว
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ส่วนที่ 2
รำยละเอียดโครงกำรและกิจกรรม
การจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้มี การกาหนดโครงการและกิจกรรมให้ ส อดคล้ องกับวัตถุป ระสงค์ของแผน เพื่ อให้ ลั กษณะ
โครงการและกิจ กรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบั ติราชการของ
มหาวิทยาลัย
โดยโครงการและกิจกรรมที่กาหนดในแผนได้ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์
ของแผนกลยุ ท ธ์ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิ บั ติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถจาแนกวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้
- เพื่อให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีตัวชี้วัด 3 ตัว มีโครงการรองรับ 6 โครงการ วงเงิน 6,448,000
บาท
นอกจากนี้ ยังจาแนกรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
งบประมาณของโครงการ รวมถึงการกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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2.1 โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่ต่ากว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป้ำหมำย ร้อยละ 50
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
โครงกำร
ของโครงกำร
ของโครงกำร
ดำเนินงำน
โครงการที่ 1 จั ด หาโปรแกรม เพื่อจัดหาชุดข้อสอบมาตรฐานใน จานวนชุดข้อสอบ
3000
ไตรมาส 2
ชุดข้อสอบสาหรับการทดสอบ ก า ร วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ต า ม
มาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร
ของโครงกำร
ของโครงกำร
ดำเนินงำน
โครงการที่ 2 ฝึกอบรมเตรียม เพื่อทบทนและสร้างเสริมความรู้ จ านวนวิ ท ยากรที่ เ ข้ า ร่ ว ม
20
ไตรมาส 4
ความพร้อมวิทยากรสาหรับ
ใหม่ในแต่ละปี
โครงการ
อบรมนักศึกษา
โครงการที่ 3 จัดอบรมให้
เพื่ อดาเนิ นการฝึกอบรมและวัด ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ไตรมาส 3
ความรู้และสอบประเมิน
ระดับ ความรู้ความสามารถตาม สุ ด ท้ า ยที่ ส อบ ผ่ า นการวั ด
ความสามารถด้านดิจิทัล
แผน
สมรรถนะและทั กด้ านดิ จิทั ล
สาหรับนักศึกษา
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
รวม 3 โครงกำร
โครงกำร/กิจกรรม
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งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
โครงกำร
1,300,000 สานักวิทยบริการฯ

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
โครงกำร
18,000 สานักวิทยบริการฯ

30,000 สานักวิทยบริการฯ
คณะวิชา

รวม 1,348,000

ตัวชี้วัดที่ 2 รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหาด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป้ำหมำย จานวน 1 รายวิชา
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
โครงกำร
ของโครงกำร
ของโครงกำร
ดำเนินงำน
โครงการที่ 1 ปรั บ ปรุ งหมวด เพื่ อให้ นักศึก ษาทุก คนได้ เรียนรู้ จ าน วน ราย วิ ช าใน ห ม วด
ไม่น้อยกว่า
ไตรมาส 2
รายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปให้ มี เนื้ อ ด้ า นสมรรถนะและทั ก ษะ การศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ไ ด้ รั บ การ
1 รายวิชา
เนื้ อ ห าด้ า นสม รรถนะและ ด้านดิจิทัลในทุกหลักสูตร
ป รั บ ป รุ งเนื้ อ ห ารู้ เท่ าทั น
ทักษะด้านดิจิทัล
เทคโนโลยี
รวม 1 โครงกำร
โครงกำร/กิจกรรม
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งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
โครงกำร
50,000 GE , คณะวิชา
หมวดวิ ชาการศึ ก ษา
ทั่วไป
รวม 50,000

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล เป้ำหมำย ระดับ 4.00
โครงกำร/กิจกรรม
โครงการที่ 1 พัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ดา้ นการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา
โครงการที่ 2 จัดหาผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
รวม 2 โครงกำร

วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ระยะเวลำ
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
โครงกำร
ของโครงกำร
ของโครงกำร
ดำเนินงำน
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ สิ่ ง
4.00
ไตรมาส 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ทั ก ษะด้ านดิ จิ ทั ล ของ สนับสนุนการเรียนรู้
นักศึกษา
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สาร ระดับความพึงพอใจต่อการใช้
และสืบค้นด้านอินเทอร์เน็ต
บริการอินเทอร์เน็ต

4.00

ไตรมาส 1

งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
(บำท)
โครงกำร
3,750,000 สานักวิทยบริการฯ

1,300,000 สานักวิทยบริการฯ
รวม 5,050,000
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ส่วนที่ 3
กำรติดตำม และประเมินผล
การก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า นดิ จิ ทั ล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จัน ทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกั บ
เป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ เสนอให้ผู้รับผิ ดชอบ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ทราบและ
พิจารณาเป็นระยะ มหาวิทยาลัยได้กาหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถนาผลประเมินมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลในปีต่อไป
3.1 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข เวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์
ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่ อ ทราบปั ญ หา อุ ป สรรคการด าเนิ น งานเป็ น ระยะๆ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรับ ปรุง แผนพั ฒ นา
นักศึกษาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒ นานั กศึกษาด้านดิจิทั ล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัน ทรเกษม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ
3.2 เป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
คณะ
วิทยำกำรจัดกำร

ร้อย
ละ

50

50

50

50

50

50

50

50

1

ราย
วิชา

1

1

1

1

1

1

1

-
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บัณฑิตวิทยำลัย

คณะ
มนุษยศำสตร์ฯ

50

คณะ
ศึกษำศำสตร์
วิทยำลัย
กำรแพทย์
ทำงเลือก

คณะ
วิทยำศำสตร์

ตั วชี้ วัดที่ 1 ร้อ ยละนั ก ศึ ก ษา
ชั้น ปี สุ ด ท้ า ยสามารถผ่ า นการ
วั ด สมรรถนะและทั ก ษะด้ า น
ดิ จิ ทั ล ไม่ ต่ ากว่ า เกณ ฑ์ การ
ประกั น คุ ณ ภ าพการศึ ก ษา
ภายใน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 ร า ย วิ ช า ใน
ห ลั ก สู ต ร ทั่ วไป ได้ รั บ ก า ร
ปรับปรุงเนื้อหาด้านสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล

เป้ำ หน่วย
หมำย นับ

คณะเกษตรและ
ชีวภำพ

ตัวชี้วัด
(ตำมวัตถุประสงค์ของแผน)

สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เป้ำหมำยจำแนกตำมหน่วยงำน

4.00

4.00

4.00

4.00

สำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

4.00

บัณฑิตวิทยำลัย

4.00

ระดับ

คณะ
ศึกษำศำสตร์
วิทยำลัย
กำรแพทย์
ทำงเลือก

คณะ
วิทยำกำรจัดกำร

4.00

คณะ
มนุษยศำสตร์ฯ

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ระดั บ ความพึ ง
พ อ ใจ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

เป้ำ หน่วย
หมำย นับ

คณะ
วิทยำศำสตร์

ตัวชี้วัด
(ตำมวัตถุประสงค์ของแผน)

คณะเกษตรและ
ชีวภำพ

เป้ำหมำยจำแนกตำมหน่วยงำน

4.00

4.00

3.3 ขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผล
1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
3. ติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 1ครั้ง ต่อปี
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
5. รายงานผลประเมินต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารพิจารณา
6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3.4 กำรติดตำมแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ตำมช่วงเวลำ
โครงกำร
1. โครงการจัดหาโปรแกรมชุด
ข้อสอบสาหรับการทดสอบ
มาตรฐานความรูด้ ้านดิจิทลั
2. โครงการ ฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมวิทยากรสาหรับอบรม
นักศึกษา
3. โครงการจัดอบรมให้ความรู้และ
สอบประเมินความสามารถด้าน
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
4. โครงการพัฒนารายวิชาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้ ้านการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา
6. โครงการจัดหาผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

สวท

สวท

สวท , คณะวิชา
GE , คณะวิชา

สวท
สวท

หมำยเหตุ: * สวท คือ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ GE คือ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
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ก.ย.

ส่วนที่ 4
คำอธิบำยตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตำม กำรประเมิน/คำนวณ และเกณฑ์ในกำรประเมิน
แผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 นักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสุดท้ำยนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยสำมำรถผ่ำนกำรวัดสมรรถนะและ
ทักษะด้ำนดิจิทัลไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
คำอธิบำย
ความสามารถด้านดิจิทัลของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในปัจ จุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญ หา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อเป็นการวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัลก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมการทดสอบเพื่อวัด
ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ ายในระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิ ทั ล ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน เมื่ อส าเร็จ การศึก ษาสามารถน าไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองที่มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมาตรฐานที่จะใช้ในการวัดคือ มาตรฐาน
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
สูตรกำรคำนวณ (ถ้ามี)
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด X 100
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละ
มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50
ระหว่าง ร้อยละ 40 – 49.99
ระหว่าง ร้อยละ 30 – 39.99
ระหว่าง ร้อยละ 20 – 29.99
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 19.99

เท่ำกับค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
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ผลกำรประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
ส่งออกข้อมูล การเข้าสอบ ผลสอบ จากระบบการสอบวัดระดับทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
ออนไลน์ ทาการแยกจานวนผู้เข้าสอบและจานวนผู้สอบผ่านโดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานคือไม่ต่ากว่า
700 คะแนนเต็ม 100 คะแนน แล้วดาเนินการคานวณตามสูตร
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นำยกฤษฎำ พูลยรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 2921
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยสังสรรค์ แก้วหน่อ เบอร์โทรศัพท์ 2919
ตัวชี้วัดที่ 2 รำยวิชำในหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไปได้รับกำรปรับปรุงเนื้อหำด้ำนสมรรถนะและทักษะด้ำน
ดิจิทัล
คำอธิบำย
ความสามารถด้านดิจิทัลของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในปัจ จุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญ หา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาในทุกหลักสูตร จึงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา
หมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไปในทุกหลักสูตรโดยอาจเพิ่มรายวิชาหรือปรับปรุงวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดรายวิชา
การศึกษาทั่วไปซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเรียนจานวนอยู่ 30 หน่วยกิต ให้มีเนื้อหาด้านด้านสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลอย่างน้อย 1 รายวิชาและต้องไม่ทาให้ หน่วยกิตในหมวดวิชานี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้นักศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านนี้ทุกคน โดยกรอบการพัฒนาต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานสากล IC3 หรือ
มาตรฐานอื่นที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สูตรกำรคำนวณ
แจงนับรายวิชาในหลักสูตรทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหาด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั

เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวน
มากกว่า 1 รายวิชา
จานวน 1 รายวิชา
จานวน 0 รายวิชา

เท่ำกับค่ำคะแนน
5
4
3
2
1
26

ผลกำรประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
1. สอบถามจากงานวิชาการคณะวิชา
2. สอบถามจากหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นำยกฤษฎำ พูลยรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ 2921
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำงกัญญำรัตน์ ภำคำเขตร์
เบอร์โทรศัพท์ 2922
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัล
คำอธิบำย
ความสามารถด้านดิจิทัลของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์
และเทคโนโลยีในปัจ จุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สู งสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญ หา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา จึงกาหนดให้มีการวัดผลด้านความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลทีม่ ีต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะ หรือหลักสูตร
สูตรกำรคำนวณ (ถ้ามี)
ค่าคะแนนที่ได้ = ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล
จานวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินฯ ทั้งหมด

เกณฑ์กำรประเมิน
จำนวน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
1.00 – 1.50

เท่ำกับค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ผลกำรประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
1. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลแบบออนไลน์
2. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาประเมินในวันฝึกอบรมและทดสอบวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลฯ
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด นำยกฤษฎำ พูลยรัตน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยนิรชำ เสือนำค

เบอร์โทรศัพท์ 2621
เบอร์โทรศัพท์ 2935
27

ภำคผนวก

28

ภำคผนวก ก.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

29

30

31

ภำคผนวก ข.
แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

32

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
แผนพัฒนำนักศึกษำด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ....................เดือน

ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์
ค่ำ
ผลกำร
เป้ำหมำย ดำเนินงำน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตัวชี้วัดที่ 1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัดสมรรถนะและ ร้อยละ
50
ทั กษะด้ านดิ จิ ทั ล ไม่ ต่ ากว่าเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา
ภายใน
ตัวชี้วัดที่ 2 รายวิชาในหลักสูตรทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหาด้าน รายวิชา
1
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ตั วชี้ วั ดที่ 3 ระดั บความพึ งพอใจของนั กศึ กษาต่ อสิ่ งสนั บสนุ นการ ระดับ
4.00
เรียนรู้ด้านดิจิทัล
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

33

ตำรำงที่ 2 ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร จำแนกตำมวัตถุประสงค์ของแผน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษมมีสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลเป็นไปตำม
เกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
 บรรลุ  ไม่บรรลุ

ตัวชี้วัดที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
เป้ำหมำย ร้อยละ 50
ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ .....  บรรลุ  ไม่บรรลุ


โครงการ

ดาเนินการ
 ไม่
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอร์โทรศัพท์..............................................
ผู้จัดเก็บข้อมูล........................................................................ เบอร์โทรศัพท์..............................................
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ตัวชี้วัดที่ 2 รายวิชาในหลักสูตรทั่วไปได้รับการปรับปรุงเนื้อหาด้านสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
เป้ำหมำย จานวน 1 รายวิชา
ผลกำรดำเนินงำน จานวน ...... รายวิชา  บรรลุ  ไม่บรรลุ


โครงการ

ดาเนินการ
 ไม่
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ตัวชี้วัด

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ)

บรรลุ
 ไม่บรรลุ

หมายเหตุ
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ)

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านดิจิทัล
เป้ำหมำย ระดับ 4.00
ผลกำรดำเนินงำน ระดับ .....  บรรลุ  ไม่บรรลุ


โครงการ

ดาเนินการ
 ไม่
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด................................................................. เบอร์โทรศัพท์..............................................
ผู้จัดเก็บข้อมูล........................................................................ เบอร์โทรศัพท์..............................................
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