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แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด2านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ? ระยะ 5 ปB 

(พ.ศ. 2563 -2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด2านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ? 
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คำนำ 
 

สถานการณ)โลกที่การแข1งขันทางเศรษฐกิจเข:มข:นขึ้น สังคมโลกเชื่อมโยงกันมากขึ้นในสภาพไร:พรมแดน 

แนวโน:มการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย1างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย1างยิ่ง เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย1างก:าวกระโดด และไม1ได:เปNนเพียงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงาน เช1นที่ผ1านมาอีกต1อไป หากแต1

ได:หลอมรวมเข:ากับวิถีการดำเนินชีวิต และปฏิวัติโครงสร:างรูปแบบกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต 

การค:า การบริการ การทำงานของรัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม  

สถาบันการศึกษาก็เช1นเดียวกัน ปWจจุบันผู:เรียนมีความคาดหวังที่จะให:สถาบันการศึกษาต:องปรับตัว ทั้งใน

รูปแบบการเรียนการสอน และวิธีการส1งมอบคุณค1าให:กับผู:เรียน ซ่ึงหากสถาบันการศึกษาไม1เปลี่ยนแปลง ให:

สอดคล:องกับสิ่งแวดล:อมใหม1 ย1อมโอกาสที่จะถูก disrupt จากทางเลือกอื่นๆ ไม1ว1าจะเปNนจากคู1แข1งเดิม หรือจาก

คู1แข1งใหม1ๆ ที่นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต:องการของผู:เรียน หรือการแสวงหาความรู:

เพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม1ๆ ซึ่งไม1จําเปNนต:องเดินทางไป อบรมตามสถาบันการศึกษาต1างๆ แต1สามารถศึกษาผ1านส่ือ

ออนไลน)ได:อย1างตรงตามความต:องการที่แท:จริงของผู :เรียนรู: เปNนต:น อันเปNนผลพวงของความก:าวหน:าทาง

เทคโนโลยี  

รัฐบาลไทยได:ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล1าว และได:กำหนดนโยบายและแผน

ระดับชาติว1าด:วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปNนแผนแม1บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปf (พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดย

ใช:เทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคล:องกับยุทธศาสตร)ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ  

นโยบายและแผนระดับชาติว1าด:วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปNนการต1อยอดการพัฒนา

ประเทศด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ตั้งแต1การเร1งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ1านการลงทุนในโครงสร:างพื้นฐานด:าน

ดิจิทัล การสร:างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส1วนมีส1วนร1วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อน

ระบบ เศรษฐกิจและสังคม และใช:ประโยชน)จากนวัตกรรมดิจิทัลอย1างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให:ประเทศ

ไทย เปNนประเทศในกลุ1มประเทศพัฒนาแล:ว ที่สามารถใช:เทคโนโลยีดิจิทัลสร:างมูลค1า และขับเคลื่อนระบบ 

เศรษฐกิจและสังคมอย1างย่ังยืนในระยะยาว  

นโยบายและแผนระดับชาติว1าด:วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2561-2580 ตาม

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 เปNนแผนแม1บทหลักในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศซ่ึงมีความสอดคล:องกับยุทธศาสตร)ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม1บทภายใต:
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ยุทธศาสตร)ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 

นโยบายและแผนระดับชาติดังกล1าวได:กําหนดทิศทาง การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใช:เทคโนโลยี

ดิจิทัลโดยมีความมุ1งหมายสําคัญเพื่อปฏิรูปประเทศไทย ให:ทันต1อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กําลัง

เปล่ียนแปลงอย1างรวดเร็วไปสู1ยุคดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)ในฐานะหน1วยงานของรัฐ ซ่ึงเปNนหน่ึงในการกลไกการขับเคล่ือน “ทักษะด'าน

ดิจิทัล (Human Capital/ Digital Skill)” จึงมีความจำเปNนต:องดำเนินการจัดทำ “แผนพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะด'านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT” เพื่อให:สอดคล:องกับนโยบายของรัฐบาล และบริบทการ

เปลี่ยนแปลงด:านดิจิทัลในยุคปWจจุบัน อีกทั้งเปNนส1วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข1งขันของประเทศ

ไทย ทักษะด:านดิจิทัลจึงได:กลายเปNน ทักษะพ้ืนฐานเปNนทักษะที่จําเปNนในการใช:งาน และสร:างประโยชน)จาก

เทคโนโลยีดิจิทัล  จึงได:ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ) ระยะ 5 ปf (พ.ศ.2563-2567) ท่ีช1วยขับเคล่ือนภารกิจของมหาวิทยาลัยสู1เปsาหมายท่ีวางไว: 
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สารบัญ 
 

 หน'า 

คำนำ  ก 

สารบัญ  ข 

บทสรุปผู'บริหาร  ค 

ส[วนท่ี 1 บทนำ  1 

หลักการและเหตุผล  1 

ข:อมูลเบ้ืองต:น  2 

วัตถุประสงค)ของแผน  4 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค)ของแผน  5 

ส[วนท่ี 2 สาระสำคัญแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด'านดิจิทัล  6 

ยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปf (พ.ศ.2561-2580)  6 

นโยบายและแผนระดับชาติว1าด:วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ.2561-2580)  6 

แผนปฏิบัติการด:านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปf (พ.ศ.2561-2565)  10 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   10 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี  12 

ยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท:องถ่ิน ด:านการยกระดับคุณภาพการศึกษา  14 

แผนยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  15 

หลักสูตรการเข:าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย  16 

แนวนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด:านดิจิทัล  17 

ประเด็นยุทธศาสตร) เปsาประสงค) กลยุทธ) การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัล  19 

ตัวช้ีวัด ค1าเปsาหมาย แผนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัล ระยะเวลา 5 ปf 

(พ.ศ. 2563–2567)   20 

ส[วนท่ี 3 ระบบกลไกและรายละเอียดข้ันตอนนำไปสู[การปฏิบัติ  23 

ระบบกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัล  23 
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สารบัญ (ต-อ) 
 

 หน'า 

 

ข้ันตอนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัล  26 

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด'านดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT  30 
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บทสรุปผู5บรหิาร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ได:จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ระยะ 5 ปf พ.ศ. 2563 – 2567 เพื่อนำและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให:

บรรลุตามแผนการพัฒนาเชิงรุกและแผนพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) โดยสอดคล:องตาม

กรอบทิศทาง 

1. ยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปf (พ.ศ. 2561-2580) 

2. นโยบายและแผนระดับชาติว1าด:วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2580) 

3. แผนปฏิบัติการด:านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2561-2565) 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

5. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

6. ยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท:องถ่ิน ด:านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7. แผนยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

8. แผนพัฒนาความรู:ความเข:าใจดิจิทัลของประเทศไทย 

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด:านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) โดยสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดประเด็นยุทธศาสตร)ในการดำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร)  ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรT 

ยุทธศาสตร)ท่ี 1  พัฒนากำลังคนดิจิทัล 

ยุทธศาสตร)ท่ี 2  พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานดิจิทัลรองรับการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศาสตร)ท่ี 3  มหาวิทยาลัย Ubiquitous 

 

 

 



ส-วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถH 
การพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) จำเปNนต:องมีการแปลงรูป ยกระดับมหาวิทยาลัยสู1ดิจิทัล 

(Digital transformation) เพ่ือยกระดับการเปNนมหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 21  

การสร:างความพร:อมของทุกภาคส1วนให:เกิดการรับรู: มีความรู: และทักษะที่เหมาะสมต1อการดำเนินชีวิต

และใช:ประโยชน)จากผลที่เกิดจะเกิดจากแผนพัฒนานี้ มีความจำเปNนเร1งด1วนที่ต:องดำเนินการไปพร:อมกับการ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร:างพื้นฐานดิจิทัลไปทุกภาคส1วนของมหาวิทยาลัย ขยายโครงข1ายอินเทอร)เน็ตความเร็ว

สูงให:ครอบคลุมท่ัวมหาวิทยาลัย และทุกวิทยาเขต  

บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ที่มีผลต1อการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) มีการศึกษาภาพรวมสถานภาพการเข:าใจดิจิทัลของนักศึกษา  จากผลการ

ประเมินสถานภาพการเข:าใจดิจิทัล (Digital literacy) อยู1ที่ระดับพื้นฐาน  (คะแนนเฉลี่ย 62.41) เมื่อวิเคราะห)เปNน

รายด:าน สมรรถนะด:านดิจิทัลประเด็นสำคัญที่ต:องส1งเสริมและพัฒนาเร1งด1วนมีจำนวน 3 ด:าน ได:แก1 1) สมรรถนะ

ด:านกฎหมายดิจิทัล (Digital law) มีคะแนนเฉลี่ย 49.66 คะแนน 2) สมรรถนะด:านสิทธิและความรับผิดชอบ 

(Digital right) มีคะแนนเฉลี่ย 51.02 คะแนน และ 3) สมรรถนะด:านการรู:เท1าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and 

Information literacy) มีคะแนนเฉล่ีย 56.97 คะแนน 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) จึงตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัลให:กับ

นักศึกษา และได:กำหนดนโยบายในการยกระดับมาตรฐานด:านดิจิทัลในทุกหลักสูตร ทุกคณะ โดยยุทธศาสตร) และ

กลยุทธ)ที่เกี่ยวกับทักษะด:านดิจิทัลของนักศึกษา ที่แสดงถึง ความรู: ความเข:าใจ และทักษะการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล 

หรือ Digital literacy เปNนทักษะในการนำเครื ่องมือ อุปกรณ) และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู1ในปWจจุบัน อาทิ 

คอมพิวเตอร) โทรศัพท) แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร) และส่ือออนไลน) มาใช:ให:เกิดประโยชน)สูงสุด ในการส่ือสาร 

การปฏิบัติงาน และการทำงานร1วมกัน หรือใช:เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค)กรให:มีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพซึ่งครอบคลุมความสามารถ 3 มิติ คือ การเข:าถึง (Access) การประเมิน (Evaluate) 

และการสร:างสรรค)บูรณาการ (Create and Integrate) พร:อมท้ังสนับสนุนในด:านโครงสร:างพื้นฐานเพื่อรองรับการ

เรียนรู:ของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)ในทุกท่ี ทุกเวลา 
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ข5อมูลเบื้องต5น 
1.1 ข:อมูลท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ต้ังอยู1เลขท่ี 27 ถนนอินใจมี  ตำบลท1าอิฐ  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ) 

มีเน้ือท่ี 457 ไร1 206 ตารางวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) มีประวัติการก1อตั้งมายาวนานแต1ปf พ.ศ. 2468 ได:พัฒนาจากโรงเรียน

ประถมกสิกรรม โรงเรียนประถมวิสามัญศึกษา พ.ศ.2478 โรงเรียนฝéกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ) พ.ศ. 

2481 โรงเรียนฝéกหัดครูอุตรดิตถ) พ.ศ. 2497 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ) พ.ศ. 2505 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ) พ.ศ. 2538 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) พ.ศ. 2547  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) มีปรัชญาที่ว1า พัฒนาบัณฑิตให:มีความรู: คู1คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให:

มีความเข:มแข็งอย1างยั่งยืน  กอปรกับเปNนมหาวิทยาลัยที่เน:นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคมที่มีจุดเด1น ด:านการ

บริการวิชาการแก1ท:องถิ่นและสังคม มีการเข:าถึงชุมชนทั่งที่อยู1ใกล:เคียงและชุมชนรอบนอก โดยให:การบริการ

วิชาการทั้งด:านวิชาการด:านศาสนา และด:านสังคม ปfการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) เปêดสอนด:าน

วิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี และด:านมนุษยศาสตร)และสังคมศาสตร)ภายใต:คณะต1าง ๆ มีจำนวน 6 คณะ มีหลักสูตร

ที่เปêดสอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 82 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 76 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร จำนวน  

0 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด 

7,408 คน มีบุคลากร จำนวน 930 คน เปNนบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 466 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 

จำนวน 464 คน 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน) อัตลักษณ) เอกลักษณ) พันธกิจ และวัตถุประสงค) 

1.2.1 ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท:องถ่ิน 

1.2.2 วิสัยทัศน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) เปNนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ) ดี เก1ง มีจิตอาสา เปNน

ผู:ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปNนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค)ความรู:สู1นวัตกรรมในการพัฒนาท:องถ่ิน

เพ่ือความเข:มแข็งและย่ังยืน 

1.2.3 อัตลักษณ) 

 ดี เก1ง มีจิตอาสา พัฒนาให:เปNนผู:ประกอบการ 

1.2.4 เอกลักษณ) 
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 มหาวิทยาลัยของชุมชนท:องถ่ิน 

1.2.5 พันธกิจ 

 1) ผลิตบัณฑิตดีที ่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเปNนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ต:องการของผู:ใช:บัณฑิต 

2) ผลิตและพัฒนาครูอย1างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา 

3) วิจัยและบริการวิชาการ ถ1ายทอดเทคโนโลยี สร:างองค)ความรู:และนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพและ 

ได:มาตรฐานเปNนท่ียอมรับ มุ1งเน:นการบูรณาการเพ่ือนำไปใช:ประโยชน)ในท:องถ่ินได:อย1างเปNนรูปธรรม 

4) พัฒนาท:องถ่ินและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามศักยภาพ สภาพปWญหาและความต:องการท่ี 

แท:จริงของชุมชน โดยน:อมนำแนวพระราชดำริสู1การปฏิบัติ 

5) สร:างเครือข1ายความร1วมมือกับทุกภาคส1วนเพ่ือการพัฒนาท:องถ่ินและเสริมสร:างความเข:มแข็ง 

ของผู:นำชุมชนให:มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน)ต1อ ชุมชน ท:องถ่ิน 

6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด:วยหลักธรรมาภิบาล พร:อมรับการเปล่ียนแปลง  

เพ่ือให:เกิดการพัฒนาอย1างต1อเน่ือง 

1.2.6 วัตถุประสงค) 

 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท:องถ่ิน 

 2) เพ่ือผลิตและพัฒนาครูอย1างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา 

 3) เพื่อวิจัย บริการทางวิชาการ ถ1ายทอดเทคโนโลยี สร:างองค)ความรู:และนวัตกรรมในการพัฒนา

ชุมชน ท:องถ่ิน 

 4) เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน:อมนำแนวพระราชดำริมาใช:ในการพัฒนาชุมชน 

ท:องถ่ิน 

 5) เพ่ือสร:างเครือข1ายและความร1วมมือภาคีเครือข1ายทุกภาคส1วน เพ่ือร1วมพัฒนาท:องถ่ิน 

 6) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด:วยหลักธรรมาภิบาล 
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วัตถุประสงคTของแผน 

1. เพื ่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล โดยพัฒนาทักษะด:านดิจิทัลให:กับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนสร:างความตระหนักในการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล

อย1างสร:างสรรค) 

2. เพื่อพัฒนาโครงสร:างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) และ

ยกระดับการเรียนรู:ของประชาคม 

3. เพื่อปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเฉพาะในพื้นที่ เปNนมหาวิทยาลัยที่สามารถเข:าถึงได:

จากทุกท่ี ทุกเวลา (Ubiquitous University) 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคTของแผน 

วัตถุประสงคT กลยุทธT ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล 1. แผนพัฒนาสมรรถนะ และทักษะด>านดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถG  

ระดับความสำเร็จของการจัดทำพัฒนาสมรรถนะ และ

ทักษะด>านดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถG 

2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสูNการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล โดยบูรณา

การเรียนการสอน และการทำงานเชิงพื้นที ่

หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสูNการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด>านดิจิทัล โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 

และการทำงานเชิงพื้นที ่

3. พัฒนาแบบทดสอบทักษะด>านดิจิทัล จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ด>านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

4. พัฒนาสื่อดิจิทัลในการสNงเสริมสมรรถนะให>กับ

นักศึกษา 

ระดับความสำเร็จในการจัดการ การทดสอบวัดระดับ

ทักษะด>านดิจิทัล 

5. พัฒนาสมรรถนะและทักษะ ด>านดิจิทัลให>กับ

นักศึกษา  

ร>อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีป[สุดท>ายที่เข>ารับ

การสอบวัดสมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล ผNานเกณฑGวัด
ระดับตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด RU Baseline 

ร>อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีป[สุดท>ายที่เข>ารับ
การสอบวัดสมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล The 
Internet and Computing Core Certificate (IC3) 

6. พัฒนาสมรรถนะ และทักษะ ด>านดิจิทัลให>กับ
อาจารยG บุคลากร 

ร>อยละของบุคลากร และคณาจารยGที่เข>ารับการสอบวัด
สมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล ผNานเกณฑG RU 

Baseline หรือ IC3 

จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล

ของบุคลากร และคณาจารยG 

2. เพื่อพัฒนาโครงสร>าง

พื้นฐานดจิิทัลรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. จัดเตรียมความพร>อมของโครงสร>างพื้นฐานให>

เอื้อตNอการสร>างข>อมูลที่จำเปxนตNอการบริหาร
จัดการ 

ระดับความเชื่อมั่นของผู>ใช>ตNอคุณภาพเครือขNายของ

มหาวิทยาลัย 

2. บูรณาการเพื่อให>เกิดการพัฒนาด>าน Smart 

Facility 
ร>อยละความสำเร็จในการจัดทำ Smart Facility 

3. เพื่อการเปxนมหาวิทยาลัย 

Ubiquitous 

1. ปรับเปลี่ยนเนื้อหา และบริการให>อยูNในรูปแบบ

ดิจิทัล 

จำนวนรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนออนไลนGเต็ม

รูปแบบ 

2. สร>างชNองทางเพื่อเข>าถึงเนื้อหา และบริการ การพัฒนา URU One แอพพลิเคชั่นสำหรับนกัศึกษา 

3. สร>างความรNวมมือกับหนNวยงานอื่นๆ ที่มีดิจิทัล
แพลตฟอรGม (Digital platform) ในการเผยแพรN

เนื้อหาและบริการ 

จำนวนรายวิชาที่อยูNบนแพลตฟอรGมชั้นนำระดับประเทศ 



ส-วนที่ 2 สาระสำคญัแผนพฒันาสมรรถนะและทกัษะด5านดิจทิัล 
การเชื ่อมโยงยุทธศาสตร)แนวนโยบายและเกณฑ)การประกันคุณภาพที่เกี ่ยวข:อง ในการนำเข:าสู 1การ

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ได:เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร) แผนงาน 

กรอบการทำงานต1างๆ ดังน้ี 

ยุทธศาสตรTชาติ 20 ปj (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร)ชาติด:านการพัฒนาและเสริมสร:างศักยภาพทรัพยากรมนุษย) มีเปsาหมายการพัฒนาท่ี

สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช1วงวัยให:เปNนคนดี เก1ง และมีคุณภาพัโดยคนไทยมีความพร:อมทั้งกาย ใจ 

สติปWญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด:านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช1วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต1อสังคมและผู:อ่ืน 

มัธยัสถ) อดออม โอบอ:อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปNนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต:อง มีทักษะท่ีจำเปNน

ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ)ภาษาท:องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู:และ 

การพัฒนาตนเองอย1างต1อเนื ่องตลอดชีวิตสู1การเปNนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปNนนวัตกร นักคิด ผู :ประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหม1และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู:ที่ตอบสนองต1อ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

1) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู:ให:เอ้ือต1อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

2) การเปล่ียนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให:เปNนครูยุคใหม1 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 

4) การพัฒนาระบบการเรียนรู:ตลอดชีวิต 

5) การสร:างความตื่นตัวให:คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบและการวางตำแหน1งของ 

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย)และประชาคมโลก 

6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู:โดยใช:ดิจิทัลแพลตฟอร)ม 

7) การสร:างระบบการศึกษาเพ่ือเปNนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร)ชาติด:านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปsาหมายการพัฒนาท่ี

สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน)ส1วนรวม” โดยภาครัฐ

ต:องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน1วยงานของรัฐที่ทำหน:าที่ในการกำกับหรือในการ

ให:บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข1งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให:มุ1ง

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน)ส1วนรวม มีความทันสมัย และพร:อมที่จะปรับตัวให:ทันต1อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู1

ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย1างยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข:อมูลขนาดใหญ1 ระบบการทำงานที่เปNนดิจิทัลเข:ามา

ประยุกต)ใช:อย1างคุ:มค1า และปฏิบัติงานเทียบได:กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปêดกว:าง เชื่อมโยงถึงกันและ

เปêดโอกาสให:ทุกภาคส1วน เข:ามามีส1วนร1วมเพื่อตอบสนองความต:องการ ของประชาชนได:อย1างสะดวก รวดเร็วและ
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โปร1งใสโดยทุกภาคส1วนในสังคมต:องร1วมกันปลูกฝWงค1านิยมความซื่อสัตย)สุจริตความมัธยัสถ) และสร:างจิตสำนึกใน

การปฏิเสธไม1ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย1างส้ินเชิง นอกจากน้ันนักฎหมายต:องมีความชัดเจน มีเพียงเท1าท่ี

จำเปNน มีความทันสมัย มีความเปNนสากล มีประสิทธิภาพและนำไปสู1การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต1อการพัฒนา 

โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเปNนธรรม ไม1เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตาม

หลักนิติธรรม โดยภาครัฐท่ียึดประชาชนเปNนศูนย)กลาง ตอบสนองความต:องการ และให:บริการอย1าง สะดวกรวดเร็ว

โปร1งใสดังน้ี 

1) การให:บริการสาธารณะของภาครัฐได:มาตรฐานสากลและเปNนระดับแนวหน:าของภูมิภาค 

2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให:บริการสาธารณะต1างๆ ผ1านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต)ใช: 

 

นโยบายและแผนระดับชาติว[าด'วย การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  

การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ นี้ได:

ดำเนินการโดยยึดหลักการพื้นฐานคือ ความสอดคล:องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช:ประโยชน)สูงสุดจาก

พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข:าถึงของคนทุกกลุ1ม การวางแผนจากข:อมูลความพร:อมของประเทศ 

และการรวมพลังทุกภาคส1วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ จึงได:กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือ

ภูมิทัศน)ดิจิทัลออกเปNน 4 ระยะ เพ่ือนำไปสู1ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 
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เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน)และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน)ดิจิทัล

ของประเทศไทย 4 ระยะ จึงได:กำหนดยุทธศาสตร)การพัฒนาไว: 6 ยุทธศาสตร) ที่ส1งเสริมซึ่งกันและกัน มีการ

กำหนดเปsาหมาย เพื่อให:สามารถติดตามและประเมินความก:าวหน:าได:อย1างชัดเจน และมีแผนงานเพื่อดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร) ดังน้ี 

ยุทธศาสตร)ท่ี ๑ พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให:ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

โครงสร:างพื้นฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเข:าถึงและใช:ประโยชน) เพื่อรองรับการเปNนดิจิทัลไทย

แลนด) เปNนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

โครงสร:างพื้นฐานดิจิทัลท่ีสำคัญ ประกอบด:วยโครงสร:างพ้ืนฐานด:านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม 

และการแพร1ภาพกระจายเสียงท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถ

ให:บริการได:อย1างต1อเนื่องเพื่อรองรับการติดต1อสื่อสาร การเชื่อมต1อ การแลกเปลี่ยนข:อมูลสารสนเทศ การค:าและ

พาณิชย) การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใช:งานรูปแบบต1างๆ อันเปNนประโยชน)ต1อ การสร:างความม่ังค่ัง

ทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางสังคมของประเทศ รวมท้ังเพ่ือรองรับการเปNนศูนย)กลาง ด:านดิจิทัลในอนาคต  

สำหรับยุทธศาสตร)ท่ี ๑ นี้ จะสร:างให:เกิดโครงสร:างพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชน ทุกคนสามารถ

เข:าถึงและใช:ประโยชน)ได: ซ่ึงการเข:าถึงบริการจะสามารถทำได:ทุกท่ี ทุกเวลา อย1างมีคุณภาพ ด:วยอินเทอร)เน็ต

ความเร็วสูงท่ีรองรับความต:องการ และราคาค1าบริการท่ีต:องจ1ายจะต:องไม1เปNนอุปสรรค ในการเข:าถึงบริการดิจิทัล

อีกต1อไป ในอนาคตโครงสร:างพื้นฐานอินเทอร)เน็ตความเร็วสูงจะกลายเปNน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช1นเดียวกับ 

ถนน ไฟฟsา ประปา ท่ีสามารถรองรับการเช่ือมต1อกับทุกสรรพส่ิง 

ยุทธศาสตร)ท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให:ภาคธุรกิจสามารถลดต:นทุนการผลิตสินค:าและบริการ พร:อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข1งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม1ในระยะยาว ภายใต:การส1งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล 

จำเปNนต:องเร1งสร:างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ1งเน:นการยกระดับและพัฒนา ขีดความสามารถในการ

แข1งขันของภาคธุรกิจ ท่ีจะส1งผลต1อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ:างงาน ของประเทศไทยอย1างย่ังยืนใน

อนาคต  

สำหรับยุทธศาสตร)ที ่ 2 นี ้ เปNนการเร1งส1งเสริมเศรษฐกิจด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy 

Acceleration) โดยมุ1งเน:นการสร:างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคู1กับการ
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พัฒนาระบบโครงสร:างพ้ืนฐานดิจิทัล และการใช:ประโยชน)จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ และกระตุ:นให:

ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเปNนท่ีจะต:องเรียนรู:และปรับปรุง แนวทางการทำธุรกิจ

ด:วยการใช:เทคโนโลยีดิจิทัลอย1างมีศักยภาพ โดยเฉพาะอย1างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม1 

(Startup) ในด:านเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะช1วยเชื่อมโยงท:องถ่ินกับตลาดโลก สร:างมูลค1าเพ่ิมให:กับ

สินค:าชุมชน  

 ยุทธศาสตร)ท่ี 3 สร:างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท1าเทียมด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

การสร:างสังคมคุณภาพด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยท่ีประชาชน  ทุกกลุ1ม 

โดยเฉพาะอย1างยิ่งกลุ1มเกษตรกร ผู:ที่อยู1ในชุมชนห1างไกล ผู:สูงอายุ ผู:ด:อยโอกาส และคนพิการสามารถเข:าถึง และ

ใช:ประโยชน)จากบริการต1างๆ ของภาครัฐผ1านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงข:อมูลองค)ความรู: ของ

ประเทศทั้งระดับประเทศและระดับท:องถ่ินให:อยู1ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเข:าถึงและนำไปใช: ประโยชน)

ได:โดยง1ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู:เท1าทันข:อมูลข1าวสาร และมีทักษะในการใช:ประโยชน) จากเทคโนโลยี

ดิจิทัลอย1างมีความรับผิดชอบต1อสังคม  

สำหรับยุทธศาสตร)ท่ี 3 นี้ เปNนการสร:างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุ1งหวังที่จะลดความ

เหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข:าไม1ถึงโครงสร:างพื้นฐาน การขาดความรู:ความเข:าใจในเรื่อง

เทคโนโลยีดิจิทัล  หรือการไม1สามารถเข:าถึงข:อมูลข1าวสารผ1านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ียังมีราคาแพง เกินไป และให:

ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองท่ีฉลาด รู:เท1าทันข:อมูล และมีความรับผิดชอบ เพื่อให:เกิดการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล

อย1างสร:างสรรค) โดยสุดท:า เมื่อโครงสร:างพ้ืนฐานดิจิทัลพร:อม และพลเมืองดิจิทัลพร:อมแล:ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะ

เปNนเคร่ืองมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกล1ุมผ1านบริการดิจิทัลต1างๆ  

ยุทธศาสตร)ท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู1การเปNนรัฐบาลดิจิทัล  

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู1การเปNนรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช:ในการ ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน1วยงานรัฐท้ังส1วนกลางและส1วนภูมิภาคอย1างมีแบบแผน และเปNนระบบจน

พัฒนาสู1การเปNนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ) โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยู1ในรูปแบบ

ดิจิทัลท่ีขับเคลื่อนโดยความต:องการของประชาชนหรือผู:ใช:บริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถ เข:าถึงบริการได:โดย

ไม1มีข:อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะต1อไป รัฐบาลสามารถหลอมรวม การทำงานของภาครัฐ

เสมือนเปNนองค)กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปNนผู:อำนวยความสะดวกในการสร:าง บริการสาธารณะโดยเอกชน

และประชาชน เรียกว1า บริการระหว1างกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปNนสากล (Universal Design) 
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ประชาชนมีส1วนร1วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปกครอง/การบริหารบ:านเมืองและ

เสนอความคิดเห็นต1อการดำเนินงานของภาครัฐได:อย1างสมบูรณ)  

ยุทธศาสตร)ท่ี 4 นี้ เปNนการมุ1งเน:นการใช:เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให:บริการภาครัฐ 

เพ่ือให:เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและข้ันตอนการให:บริการ ให:มีประสิทธิภาพ ถูกต:อง รวดเร็ว อำนวยความ

สะดวกให:ผู:ใช:บริการ สร:างบริการของภาครัฐท่ีมีธรรมาภิบาล และสามารถให:บริการ ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียว ผ1านระบบเชื่อมโยงข:อมูลอัตโนมัติ การเปêดเผยข:อมูลของภาครัฐที่ไม1กระทบต1อสิทธิส1วนบุคคลและความ

ม่ันคงของชาติ ผ1านการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอย1างมีมาตรฐาน ให:ความสำคัญกับการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร)และข:อมูล รวมไปถึงการสร:างแพลตฟอร)มการให:บริการภาครัฐ เพื่อให:ภาคเอกชนหรือนักพัฒนา

สามารถนำข:อมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาต1อยอดให:เกิดนวัตกรรม บริการ และสร:างรายได:ให:กับระบบ

เศรษฐกิจต1อไป  

ยุทธศาสตร)ท่ี 5 พัฒนากำลังคนให:พร:อมเข:าสู1ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  

การพัฒนากำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร:างและพัฒนาบุคลากรผู:ทำงานให:มีความสามารถในการ

สร:างสรรค)และใช:เทคโนโลยีดิจิทัลอย1างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด:านเทคโนโลยี

ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให:มี

ความรู:ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสร:างให:เกิดการจ:างงานที่มีคุณค1าสูงรองรับ

การพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช:เทคโนโลยีเปNนปWจจัยหลักในการขับเคล่ือน   

ยุทธศาสตร)ท่ี 5 น้ี มุ1งเน:นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ข้ึนมารองรับ การทำงานใน

ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน:นทั้งกลุ1มคนทำงานที่จะเปNนกำลังสำคัญในการสร:างผลิตภาพการผลิต (Productivity) 

ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ1มคนที่เปNนผู:เชี่ยวชาญด:านดิจิทัล อย1างไรก็ตามการเตรียมความพร:อมให:ประชาชนทั่วไป

ก็เปNนอีกเร่ืองท่ีสำคัญอย1างทัดเทียมกัน  

ยุทธศาสตร)ท่ี 6 สร:างความเช่ือม่ันในการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล  

การสร:างความเช่ือมั่นในการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบ และกติกา ท่ี

มีประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคล:องกับหลักเกณฑ)สากลที่เปNนพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ของประเทศ ตลอดจนการสร:างความมั่นคงปลอดภัย การสร:างความเช่ือม่ัน และการคุ:มครองสิทธิให:แก1ผู:ใช:งาน

เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส1วน เพื่อก1อให:เกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวข:องต1างๆ พร:อมกับสร:างแนวทางขับเคลื่อนอย1างบูรณาการ เพื่อรองรับการเติบโตของ

เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  
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ยุทธศาสตร)ท่ี 6 น้ี มุ1งเน:นการสร:างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื ่อมั ่นในการทำธุรกรรม ด:วย

เทคโนโลยีดิจิทัลให:กับผู:ประกอบการ ผู:ทำงาน และผู:ใช:บริการ ซึ่งถือได:ว1าเปNนปWจจัยพื้นฐานที่ช1วยขับเคล่ือน

ประเทศสู1ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเปNนบทบาทหน:าท่ีหลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให:กับทุกภาคส1วน 

โดยภารกิจสำคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตร)น้ี จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ:มครอง ความเปNนส1วนตัว

และข:อมูลส1วนบุคคล (Privacy) การรักษาความม่ันคงปลอดภัย (Cybersecurity)  

 

แผนปฏิบัติการด'านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2565) 

แผนปฏิบัติการด:านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2565) โดยแปลงวิสัยทัศน) เปsาหมาย และ

ยุทธศาสตร)ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว1าด:วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู1กรอบการ

ปฏิบัติที่เปNนรูปธรรมในระยะสั้นโดยมุ1งเน:นการเปลี่ยนผ1านประเทศไทยสู1การเปNนประเทศที่ขับเคลื่อนและใช:

ประโยชน)จากเทคโนโลยีดิจิทัลได:อย1างเต็มศักยภาพ หรือ “Digital Transformation” อันเปNนการสร:างรากฐาน

การพัฒนาประเทศให:เปNนประเทศท่ีขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด:วยนวัตกรรม เพื่อสร:าง

ศักยภาพในการแข1งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต:กรอบยุทธศาสตร)การ

พัฒนา 6 ด:านดังน้ี 

ยุทธศาสตร)ท่ี 1 พัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให:ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตร)ท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร)ท่ี 3 สร:างสังคมคุณภาพด:วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร)ท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสู1การเปNนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร)ท่ี 5 พัฒนากำลังคนให:พร:อมเข:าสู1ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร)ท่ี 6 สร:าวความเช่ือม่ันในการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปNนแผนหลักของการพัฒนา

ประเทศและเปsาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร:าง

ประเทศไทยไปสู1ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได:ให:ความสำคัญกับการมีส1วน

ร1วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส1วน เพื่อร1วมกันกำหนดวิสัยทัศน)และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้งร1วมจัดทำ

รายละเอียดยุทธศาสตร)ของแผน ฯ เพื่อมุ1งสู1 “ความมั่งคงมั่งคั่ง และย่ังยืน” กล1าวถึงการเตรียมความพร:อมของ
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ประเทศในด:านการพัฒนาวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ1งเน:น ในเรื่องสำคัญ การพัฒนาประเทศใน

ระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 จะมุ1งบรรลุเปsาหมายในระยะ 5 ปfที่จะสามารถต1อยอดในระยะต1อไปเพื่อให:บรรลุ

เปsาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปf โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังน้ี 

1) ยึด “เปsาหมายอนาคตประเทศไทยปf 2579” ท่ีเปNนเปsาหมายในยุทธศาสตร)ชาติ 20 ปfมาเปNนกรอบ

ในการกำหนดเปsาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปfแรกและเปsาหมายในระดับย1อยลงมา โดยท่ีเปsาหมายและตัวชี้วัดในด:าน

ต1าง ๆ มีความสอดคล:องกับกรอบเปsาหมายท่ีย่ังยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปsาหมายประเทศไทยใน ปf 2579 ซึ่งเปNนท่ี

ยอมรับร1วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสำคัญ

ของประเทศลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ1มเปsาหมายในสังคมไทย โดยกำหนดไว:ดังน้ี 

“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย1างม่ันคงและย่ังยืนบนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนสังคมไทยเปNนสังคมที่เปNน

ธรรมมีความเหลื่อมล:าน:อย คนไทยเปNนมนุษย)ที่สมบูรณ) เปNนพลเมืองที่มีวินัยต่ืนรู:และเรียนรู:ได:ด:วยตนเองตลอด

ชีวิตมีความรู: มีทักษะและทัศนคติท่ีเปNนค1านิยมท่ีดี มีสุขภาพร1างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ) มีความเจริญเติบโตทางจิต

วิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน)ต1อส1วนรวม มีความเปNนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 

ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจต้ังอยู1บนฐานของการใช:นวัตกรรมนำดิจิทัล สามารถ

แข1งขันในการผลิตได:และค:าขายเปNน มีความเปNนสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและ

รูปแบบที่โดดเด1นเปNนที่ต:องการในตลาดโลกเปNนฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ เช1นัการให:บริการคุณภาพทั้งด:าน

การเงิน ระบบโลจิสติกส) บริการด:านสุขภาพ และท1องเที่ยวคุณภาพเปNนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย 

เปNนฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เปNนอุตสาหกรรมแห1งอนาคตที่ใช:นวัตกรรม ทุนมนุษย)ทักษะสูงและ

เทคโนโลยีอัจฉริยะมาต1อยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปWจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการ

ใหม1 ๆ เพื่อนำประเทศไทยไปสู1การมีระบบเศรษฐกิจ สังคมและประชาชนที่มีความเปNนอัจฉริยะ” ซึ่งสอดคล:องกับ

ยุทธศาสตร)การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร)ท่ี 1 การเสริมสร:างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย) 

วัตถุประสงค) 

1) เพ่ือปรับเปล่ียนให:คนในสังคมไทยมีค1านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

2) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให:มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21  

เปsาหมายการพัฒนา 

1) คนไทยส1วนใหญ1มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 

2) คนในสังคมไทยทุกช1วงวัยมีทักษะ ความรู: และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
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3) คนไทยได:รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู:ด:วยตนเองอย1าง

ต1อเน่ือง 

ยุทธศาสตร)ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร) เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค) 

1) เพื่อสร:างความเข:มแข็งและยกระดับความสามารถด:านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีขั้นก:าวหน:า ให:

สนับสนุนการสร:างมูลค1าของสาขาการผลิตและบริการ 

2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ 1งเน:นการลดความเหลื่อมล:าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผู:สูงอายุ ผู:ด:อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพส่ิงแวดล:อม 

3) เพื ่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร) เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให:สามารถ

ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

เปsาหมายการพัฒนา 

1) เพ่ิมความเข:มแข็งด:านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีของประเทศ 

2) เพิ ่มความสามารถในการประยุกต)ใช:วิทยาศาสตร) เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื ่อยกระดับ

ความสามารถการแข1งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร ื ่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ เก่ียวกับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี 

ประกาศคณะกรรมการการอ ุดมศึกษา เร ื ่อง แนวทางการปฏิบ ัต ิตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให:สอดคล:องกับทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษ

ท่ี 21 แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได:กำหนดแนวทางในการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู:ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห1งชาติโดยให:นำสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีมาเปNนแนวทางในการกำหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู:ด:านท่ี 5 ด:านทักษะการวิเคราะห)เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช:เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังน้ี 

1) ด:านการสืบค:นและการใช:งาน 

- สามารถใช:เคร่ืองมือต1าง ๆ เพ่ือสืบค:นข:อมูลท่ีเก่ียวข:อง รู:วิธีใช:ตัวกรองเพ่ือจำกัดผลลัพธ) 

- รู:วิธีการตรวจสอบความน1าเช่ือถือของแหล1งข:อมูลต1าง ๆ 
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- รู:วิธีการจัดระบบและแบ1งปWนทรัพยากร และตระหนักถึงประเด็นต1าง ๆ เร่ืองลิขสิทธ์ิและประเด็น

การคัดลอกผลงาน 

2) ด:านการสร:างสรรค)และนวัตกรรม 

- สามารถผลิต (และได:ผลิต) สื่อดิจิทัล เช1น กราฟêก คลิปวีดีโอหรือ คลิปเสียง และการบันทึกภาพ

หน:าจอ เปNนต:น 

- สามารถเรียนรู:หลักการพ้ืนฐานได:ตามคำแนะนำและสามารถทดลองทำได: 

3) ด:านเอกลักษณ)และคุณภาพชีวิต 

- ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน) รวมถึงการปกปsองข:อมูลและภาพลักษณ)ส1วนตน 

- ใช:คุณลักษณะด:านความปลอดภัย เช1น ซอฟต)แวร)ต:านไวรัสและตั้งค1าความมั่นคงปลอดภัยบน

อุปกรณ) รวมท้ังข:อมูลส1วนตัวบนส่ือสังคมออนไลน) 

4) ด:านการสอน หรือการเรียนรู: 

- สามารถใช:เทคโนโลยีท่ีหลากหลายอย1างสะดวกสบายในการเรียนรู: 

- สามารถติดต้ังและใช:ซอฟแวร) รวมถึงแอพพลิเคช่ันท่ีเปNนประโยชน)บน 

อุปกรณ)ส1วนตัวทั้ง โทรศัพท)มือถือ หรือแท็บเล็ตเพื่อช1วยในการรวบรวมและจัดระเบียบบันทึก

ข:อมูลในการใช:งาน 

5) ด:านเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 

- สามารถใช:เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายได:อย1างคุ:นเคย และใช:คำศัพท)เฉพาะได:พอสมควร 

6) ด:านการติดต1อส่ือสารและการประสานงาน 

- สามารถใช:เคร่ืองมือท่ีหลากหลายได:อย1างสะดวกสบายเพื่อการสนทนาและทำงานร1วมกับผู:อ่ืน

แบบออนไลน) รวมถึงการแบ1งปWนเอกสารและหรือข:อคิดเห็นัการประชุมทางไกล (video-conferencing) และการ

เข:าร1วมสัมมนาผ1านเว็บไซต) การสัมมนาผ1านเคร่ืองมือและช1องทางท่ีหลากหลาย 

รัฐบาลมีนโยบายด:านการศึกษาและการเรียนรู: โดยจัดให:มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู:เพื่อสร:าง

คุณภาพของคนไทยให:สามารถเรียนรู: พัฒนาตนได:เต็มศักยภาพและรัฐมนตรีว1าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย

ยกระดับมาตรฐานทักษะด:านดิจิทัลในทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการใช:เทคโนโลยีให:ผู:เรียนมีความรู:

ความสามารถในการใช:เทคโนโลยีดิจิทัลเปNนเคร่ืองมือศึกษาค:นคว:า องค)ความรู:ท่ีเปNนสากลและก:าวทันโลก 

ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข1งขันของประเทศต1อไป ดังน้ี 
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1) ให:สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายและเปsาหมายการยกระดับมาตรฐานทักษะการใช:เทคโนโลยี

ดิจิทัลในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเปNนแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช:เทคโนโลยี

ดิจิทัลให:เปNนบัณฑิตที่มีความพร:อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะด:านดิจิทัลในระดับที่ใช:งานได: (Working 

Knowledge) 

2) ให:สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนเพื่อดำเนินการให:เปNนไปตามนโยบายและเปsาหมายโดยมีตัวชี้วัด

และมีการประเมินผลท่ีชัดเจน 

3) ให:สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการใช:ทักษะด:านดิจิทัล 

โดยมุ1งผลสัมฤทธ์ิตามเปsาหมายท่ีกำหนด 

4) ให:สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรกระบวนการสอน สื่อ และ/

หรือส่ิงแวดล:อม ท่ีจะเปêดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให:นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด:านดิจิทัลได:ด:วยตนเอง 

5) ให:สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให:นักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู :ทักษะด:านดิจิทัลตาม

แบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันสร:างขึ้นหรือท่ีเห็นสมควรจะนำมาใช:วัดสมรรณะและทักษะด:าน

ดิจิทัล โดยสามารถเทียงเคียงผลกับ IC3 (The Internet and Computing Core) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให:ทราบ

ระดับความสามารถของนักศึกษาแต1ละคนและสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานำผลการทดสอบความรู: ทางด:าน

ดิจิทัลบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำเปNนประกาศนียบัตร 

 

ยุทธศาสตรTมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท'องถ่ิน ด'านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏน:อมนำพระราโชบายด:านการศึกษาในการเปNนสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท:องถ่ิน โดยจัดทำยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท:องถ่ิน ระยะ 20 ปf (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้น ได:

มีการทบทวน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คู1มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให:การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรง

ตามเจตนารมณ)ของแผนยุทธศาสตร)บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต1ละมหาวิทยาลัยนำไปสู1ผลสัมฤทธิ์ตาม

เปsาหมายของยุทธศาสตร)ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปsาหมาย กลยุทธ) ท่ีสอดคล:องดังน้ี 

เปsาหมาย 

1) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให:เปNนท่ีต:องการของผู :ใช:บัณฑิตด:วยอัตลักษณ)ด:านสมรรถนะและ

คุณลักษณะ 4 ประการ พร:อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ) 
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1) ผลิตบัณฑิตได:ตามความต:องการของผู:ใช:บัณฑิตทั้งด:านสมรรถนะวิชาชีพทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 

21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ (1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต:อง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข:มแข็ง (3) มีอาชีพมี

งานทำ และ (4) มีความเปNนพลเมือง มีระเบียบวินัย 

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 คือ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล:องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตามเกณฑ)ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด:วย 4 กลุ1มหลัก ได:แก1 

 1) กลุ1มวิชาหลัก ประกอบด:วย ภาษาแม1และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตร) การปกครอง

และหน:าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร) วิทยาศาสตร) ภูมิศาสตร) และประวัติศาสตร) 

 2) กลุ1มทักษะชีวิตและอาชีพประกอบด:วย ความยืดหยุ1นและการปรับตัวการริเร่ิมสร:างสรรค)และเปNน

ตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข:ามวัฒนธรรม การเปNนผู:สร:างหรือผู:ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได: และ 

ภาวะผู:นำและความรับผิดชอบ 

 3) กลุ1มทักษะการเรียนรู:และนวัตกรรม ประกอบด:วย ความคิดริเริ่มสร:างสรรค)และนวัตกรรม การ

คิดอย1าง มีวิจารณญาณและการแก:ปWญหา และการส่ือสารและการร1วมมือ 

 4) กลุ1มทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ประกอบด:วย ความรู:ด:านสารสนเทศความรู:เก่ียวกับส่ือ 

และ ความรู:ด:านเทคโนโลยี 

 

แผนยุทธศาสตรTมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถT ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)ที่เชื ่อมโยงกับแนวนโยบายการ

พัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด:านดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

เปsาหมาย 2.1 บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ)และสมรรถนะเปNนเลิศเปNนที่ต:องการของผู:ใช:

บัณฑิต 

กลยุทธ) 5 ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาและกระบวนการผลิตให:มีสมรรถนะเปNนเลิศเปNนท่ี

ยอมรับด:วย School Integrated Learning และสอดคล:องกับความต:องการของประเทศ 

ตัวชี้วัด 5.3 จำนวนแหล1งเรียนรู:/นวัตกรรมการเรียนรู: ที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู:ใน

ศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นยุทธศาสตร)ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู1ความเปNนเลิศ 
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เปsาหมาย 3.3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให:เปNนที่ต:องการของผู: ใช:บัณฑิตด:วยอัตลักษณ)ด:านสมรรถนะ

และคุณลักษณะ 4 ประการ พร:อมรองรับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ) 13. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู:ท่ีบูรณาการกับการทำงานเสริมสร:างทักษะและจิตสำนึก

ในการพัฒนาท:องถ่ิน (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) 

ตัวชี้วัด 13.1 (3) จำนวนโครงการท่ีส1งเสริมการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามความต:องการของผู:ใช:

บัณฑิตท้ังด:านสมรรถนะ วิชาชีพทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

กลยุทธ) 14. ผลิตบัณฑิตได:ตามความต:องการของผู:ใช:บัณฑิตทั้งด:านสมรรถนะวิชาชีพทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

ตัวชี้วัด 14.1 (2) ร:อยละของนักศึกษาของหลักสูตรได:รับการส1งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 

ตัวชี้วัด 14.2 (1) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส1งเสริมสมรรถนะวิชาชีพทักษะบัณฑิต

ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะ 4 ประการร1วมกับสถานประกอบการ/หน1วยงาน 

 

หลักสูตรการเข'าใจดิจิทัลสำหรับพลเมืองไทย 

 ทักษะหรือสมรรถนะการเข:าใจดิจิทัล (Digital Literacy) เปNนสิ่งสําคัญที่ใช:พิสูจน)การพัฒนาระดับ 

นานาชาติและระดับประเทศมีหน1วยงานและกลุ1มองค)กรระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งแสวงหาผลกําไรและไม1 

แสวงหาผลกําไร ได:พัฒนาและดําเนินกรอบการเข:าใจดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปNนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 หรือ

พลเมืองดิจิทัล  

 หลักสูตรการเข:าใจดิจิทัล ปf พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด:วย 9 

ทักษะ ได:แก1 สิทธิและความรับผิดชอบ การเข:าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล ความ

เข:าใจส่ือดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร)ซ และกฎหมายดิจิทัล  

 จากนั้นมีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเข:าใจดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได:ใช:กรอบหลักสูตรการเข:าใจ

ดิจิทัล พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปNนแกนในการพัฒนาหลักสูตร และนำกรอบ

สมรรถนะ ดิจิทัลหรือหลักสูตรดิจิทัลของในประเทศและต1างประเทศมาประยุกต) ปรับปรุงให:ทันสมัยยิ่งข ึ้น และใน

ส1วนหัวข:อ การเรียนรู: (Topic) หน1วยการเรียนรู: (Unit) และเน้ือหาการเรียน (Content) จะใช:เน้ือหาจากหน1วยงาน

ต1างๆ ท่ี เกี ่ยวข:องก ับองค &ความรู :และทักษะ (Body of Knowledge and Skill) ประกอบด.วย สิทธิและความ

ร ับผ ิดชอบยุคด ิจ ิท ัล (Digital Right)  การเข :าถ ึงด ิจ ิท ัล (Digital Access) การส่ือสารย ุคดิจ ิท ัล (Digital 

Communication) ความปลอดภัยยุคดิจิทัล (Digital Safety) การรู :เท1าทันส่ือและสารสนเทศ (Media and 
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Information Literacy) แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette) สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health) 

ดิจิทัลคอมเมิร)ซ (Digital Commerce) และกฎหมายดิจิทัล (Digital Law)  

จากข:อมูลกรอบสมรรถนะหรือกรอบทักษะการเข:าใจดิจิทัลที่กล1าวมาข:างต:น สามารถสรุปได:ว1าการเข:าใจ

ดิจิทัล คือ การใช:ข:อมูลและสารสนเทศในยุคดิจิทัลได:อย1างเหมาะสม อันประกอบด:วย 4 ด:าน คือ การเข:าถึง 

(Access) การประเมิน (Evaluation) การสร:าง (Creation) และการใช:เครื่องมือและเทคโนโลยี (Use) โดยท่ี การ

เข:าถึง การประเมิน และการสร:างข:อมูลและสารสนเทศ จะเปNนกระบวนการทํางานหลัก และการใช:เครื่องมือ และ

เทคโนโลยี จะเปNนส1วนประกอบสนับสนุนให:กระบวนการการเข:าถึง การประเมิน และการสร:างให:เกิด สารสนเทศ 

(Information) และสาร (Content Media) ได:อย1างเหมาะสม  

 

แนวนโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด'านดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)ได:กำหนดนโยบายในการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะนักศึกษา

ด:านดิจิทัล ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2563–2567) โดยมุ1งเน:นให:สอดคล:องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะ

และทักษะด:านดิจิทัลในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 

2559 ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)ใช:กรอบมาตรฐานความสามารถทางด:านดิจิทัล 2 ส1วนได:แก1 

1.1 การทดสอบสมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร บนความร1วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU Baseline) โดยเปNนกรอบสมรรถนะดิจิทัลของประเทศไทย 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคลการภาครัฐ แรงงาน และเอกชน 

1.2 The Internet and Computing Core Certificate (IC3) คือ ประกาศนียบัตรท่ีรับรอง 

ความรู :และทักษะคอมพิวเตอร)ขั ้นพื ้นฐาน และเปNนประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเปNนมาตรฐานเปNน Neutral 

Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม 

และสมาคมคอมพิวเตอร)แห1งป ระเทศไทย ซึ ่งประกอบด:วย 3 Modules ประกอบด:วย (1) Computing 

Fundamentals (2) Key Applications (3) Living Online 

2) ให:คณะและหน1วยงานที่เกี่ยวข:องร1วมกันพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด:านดิจิทัล 

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ)ให:มีความสอดคล:องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางทางด:าน

ดิจิทัล ได:แก1 RU Baseline และ The Internet and Computing Core Certificate (IC3)  

3) ให:คณะ/หลักสูตรที่รับผิดชอบในรายวิชาการพัฒนาทักษะการใช:คอมพิวเตอร)และเทคโนโลยี

สารสนเทศ และหน1วยงานที่เกี่ยวข:อง ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให:เปNนไปตามกรอบ
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มาตรฐานความสามารถด:านดิจิทัล ได:แก1 RU Baseline หรือ The Internet and Computing Core Certificate 

(IC3) 

4) ส1งเสริมให:มีหลักสูตรอบรมระยะสั้นและกำหนดให:การทดสอบวัดระดับทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับนักศึกษาทุกคนในชั้นปfที ่ 1 และชั้นปfสุดท:าย ด:วยแบบทดสอบท่ีมีการวัดระดับเทียบเคียงผลกับ RU 

Baseline และ The Internet and Computing Core Certificate (IC3)  โดยหน1วยงานกลางที่เกี่ยวข:องเพื่อให:

เปNนไปในแนวทางเดียวกัน 

5) ส1งเสริมให:หน1วยงานที่เกี่ยวข:อง คณะและหลักสูตร พัฒนาบุคลากรและจัดกิจกรรมเสริม เพื่อเปNน

การกระตุ:นและพัฒนาทักษะทางด:าน ทักษะการใช:คอมพิวเตอร)และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาอย1าง

ต1อเน่ือง 

6) พัฒนาจัดหาและจัดสรรสื่อเทคโนโลยี และส1งเสริมสนับสนุนัการเรียนรู:ที่ส1งเสริมให:เกิดธรรมชาติ

ของการเรียนรู:โดยเน:นให:ผู:เรียนมีโอกาสใช:คอมพิวเตอร)และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรT เปwาประสงคT และกลยุทธTการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด'านดิจิทัล 

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด:านดิจิทัล เพื่อให:เปNนไปตามนโยบายการยกระดับมาตรฐาน

สมรรถนะและทักษะด:านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วัตถุประสงค) และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ ท่ีกำหนดไว: รวมถึงเพื่อให:การดำเนินงานมีความสอดคล:อง และเปNนไปตามแนวยุทธศาสตร)การ

พัฒนามหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร)ในการดำเนินงาน 3 ประเด็น 12 เปsาประสงค)และ 11 กลยุทธ)ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรT เปwาประสงคT กลยุทธT 

ยุทธศาสตร+ที่ 1 

พัฒนากำลังคนดิจิทัล 

1. สร>างระบบกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ

ด>านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 
2. จัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด>าน

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล 
3. มีระบบการทดสอบสมรรถนะและทักษะด>าน
ดิจิทัล ทีม่ีประสิทธิภาพ 

4. ออกแบบและพัฒนาสื่อและแหลNงเรียนรู>ด>านดิจิทัล
ในการสNงเสริมสมรรถนะให>กับนักศึกษา 

5. นักศึกษาได>รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด>าน
ดิจิทัลและผNานเกณฑGการทดสอบสมรรถนะดิจิทัล 

6. บุคลากร และคณาจารยGได>รับการพัฒนาทักษะ
ด>านดิจิทัล เพื่อนำไปประยุกตGใช>ในการจัดการเรียน
การสอน 

1. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ และทักษะ

ด>านดิจิทัล  
2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสูN

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด>านดิจิทัล  
3. จัดทำและพัฒนาแบบทดสอบทักษะด>าน
ดิจิทัล  

4. พัฒนาสื่อดิจิทัลในการสNงเสริมสมรรถนะ
ให>กับนักศึกษา 

5. พัฒนาสมรรถนะและทักษะ ด>านดิจิทัล
ให>กับนักศึกษา  

6. พัฒนาสมรรถนะ และทักษะ ด>านดิจิทัล
ให>กับอาจารยG บุคลากร 
 

ยุทธศาสตร+ที่ 2 
พัฒนาโครงสร>างพื้นฐาน

ดิจิทัลรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ปรับโครงสร>างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลย ี

2. ยกระดับการเรียนรู>ของประชาคมมหาวทิยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถG 

1. จัดเตรียมความพร>อมของโครงสร>างพื้นฐาน
ให>เอื้อตNอการสร>างข>อมูลที่จำเปxนตNอการ

บริหารจัดการ 
2. บูรณาการเพื่อให>เกิดการพัฒนาด>าน 

Smart Facility 

ยุทธศาสตร+ที่ 3 
การเปxนมหาวิทยาลัย 

Ubiquitous 

1. การบริการ และการเข>าถึงเนื้อหาของมหาวิทยาลัย
สามารถเข>าถึงได>จากทุกที่ทุกเวลา 

2. จัดเตรียมชNองทางการเข>าถึงเนื้อหาบทเรียนดิจิทัล
ให>ผู>เรียนสามารถเข>าถึงเนื้อหาและบริการได>อยNางไมN

สะดุด 
3. เกิดความรNวมมือกับหนNวยงานอื่นๆ ในด>านการ

เรียนการสอน 

1. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอนและบริการให>
อยูNในรูปแบบดิจิทลั 

2. สร>างชNองทางเพื่อเข>าถึงเนื้อหาและบริการ 
3. สร>างความรNวมมือกับหนNวยงานอื่นๆ ที่มี

ดิจิทัลแพลตฟอรGมในการเผยแพรNเนื้อหาและ
บริการ 
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ตัวช้ีวัด ค*าเป.าหมาย แผนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด?านดิจิทัล ระยะเวลา 5 ปC (พ.ศ. 2563 – 2567) 

รายการ รายละเอียด หน*วยนับ 

ค*าเป.าหมาย ผู?รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567  

ประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 1 พัฒนากำลังคนดิจิทัล 
เป?าประสงค1 1.1 สรAางระบบกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ1 1. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ และทักษะดAานดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1 
ตัวช้ีวัด 1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดAาน

ดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1 
ระดับ 2 3 4 4 5 สำนักวิทยบริการฯ 

และทุกคณะ 
เป?าประสงค1 1.2 จัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดAานการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัล 

กลยุทธ1 2. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสูXการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำงานเชิงพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด 2.1 รAอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนา

สมรรถนะ และทักษะทางดAานดิจิทัลใหAกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(จำนวนหลักสูตร ปริญญาตรีท้ังหมด 76 หลักสูตร) 

รAอยละ 60 61 63 63 64 ทุกคณะ 

เป?าประสงค1 1.3 มีระบบการทดสอบสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัล ท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ1 3. จัดทำและพัฒนาแบบทดสอบทักษะดAานดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด 3.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีพัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลใหA 

กับนักศึกษา 
 
 
 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

10 11 12 13 14 ฝeายวิชาการ/สำนัก
วิทยบริการฯ/ทุก
คณะ 
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รายการ รายละเอียด หน*วยนับ 

ค*าเป.าหมาย ผู?รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567  

เป?าประสงค1 1.4 ออกแบบและพัฒนาส่ือและแหลXงเรียนรูAดAานดิจิทัลในการสXงเสริมสมรรถนะใหAกับนักศึกษา 
กลยุทธ1 4. พัฒนาส่ือดิจิทัลในการสXงเสริมสมรรถนะใหAกับนักศึกษา 
ตัวช้ีวัด 4.1 จำนวนส่ือ/นวัตกรรม/แหลXงเรียนรูA ท่ีสXงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดAานดิจิทัล 
ส่ือ/ระบบ/ 

แหลXง 
2 3 4 5 6 สำนักวิทยบริการฯ 

 4.2 ระดับความสำเร็จในการจัดการ การทดสอบวัดระดับทักษะดAาน
ดิจิทัล 

ระดับ 2 3 3 4 5 สำนักวิทยบริการฯ 

เป?าประสงค1 1.5 นักศึกษาไดAรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลและผXานเกณฑ1การทดสอบสมรรถนะดิจิทัล 
กลยุทธ1 5. พัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลใหAกับนักศึกษา 
ตัวช้ีวัด 5.1 รAอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปgสุดทAายที่เขAารับการสอบวัด

สมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัล ผXานเกณฑ1วัดระดับตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด RU Baseline (ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 

รAอยละ 50 55 60 65 70 สำนักวิทยบริการฯ 
และทุกคณะ 

 5.2 รAอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปgสุดทAายที่เขAารับการสอบวัด
สมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัล The Internet and Computing Core 
Certificate (IC3) (IQA 1.7) 
 
 
 
 

รAอยละ 50 55 60 65 70 สำนักวิทยบริการฯ 
และทุกคณะ 
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รายการ รายละเอียด หน*วยนับ 

ค*าเป.าหมาย ผู?รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567  

เป?าประสงค1 1.6 บุคลากร และคณาจารย1ไดAรับการพัฒนาทักษะดAานดิจิทัล เพ่ือนำไปประยุกต1ใชAในการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ1 6. พัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลใหAกับบุคลากร และคณาจารย1 
ตัวช้ีวัด 6.1 รAอยละของบุคลากร และคณาจารย1ท่ีเขAารับการสอบวัดสมรรถนะและ

ทักษะดAานดิจิทัล ผXานเกณฑ1 RU Baseline หรือ IC3 
รAอยละ 50 55 60 65 70 ทุกหนXวยงาน 

 6.2 จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะดAานดิจิทัลของบุคลากร 
และคณาจารย1 

กิจกรรม 2 3 4 5 6 ทุกหนXวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาโครงสรAางพ้ืนฐานดิจิทัลรองรับการเปล่ียนแปลง 
เป?าประสงค1 2.1 ปรับโครงสรAางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

กลยุทธ1 7. จัดเตรียมความพรAอมของโครงสรAางพ้ืนฐานใหAเอ้ือตXอการสรAางขAอมูลท่ีจำเปÇนตXอการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด 7.1 ระดับความเช่ือม่ันของผูAใชAตXอคุณภาพเครือขXายของมหาวิทยาลัย ระดับ 2 3 4 4 5 สำนักวิทยบริการฯ 

เป?าประสงค1 2.2 ยกระดับการเรียนรูAของประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ1 
กลยุทธ1 8. บูรณาการเพ่ือใหAเกิดการพัฒนาดAาน Smart Facility 
ตัวช้ีวัด 8.1 รAอยละของความสำเร็จในการจัดทำ Smart Facility รAอยละ 60 61 63 63 64 ทุกคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร1ท่ี 3 การเปÇนมหาวิทยาลัย Ubiquitous 
เป?าประสงค1 3.1 การบริการ และการเขAาถึงเน้ือหาของมหาวิทยาลัยสามารถเขAาถึงไดAจากทุกท่ีทุกเวลา 

กลยุทธ1 9. ปรับเปล่ียนเน้ือหาการสอนและบริการใหAอยูXในรูปแบบดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด 9.1 จำนวนรายวิชาท่ีทำการเรียนการสอนออนไลน1เต็มรูปแบบ จำนวน 10 20 30 40 50 สำนักวิทยบริการฯ 

และทุกคณะ 
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รายการ รายละเอียด หน*วยนับ 

ค*าเป.าหมาย ผู?รับผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567  

เป?าประสงค1 3.2 จัดเตรียมชXองทางการเขAาถึงเน้ือหาบทเรียนดิจิทัลใหAผูAเรียนสามารถเขAาถึงเน้ือหาและบริการไดAอยXางไมXสะดุด 
กลยุทธ1 10. สรAางชXองทางเพ่ือเขAาถึงเน้ือหาและบริการ 
ตัวช้ีวัด 10.1 รAอยละของความสำเร็จในการพัฒนา URU ONE application รAอยละ 60 61 63 63 64 ทุกคณะ 

เป?าประสงค1 3.3 เกิดความรXวมมือกับหนXวยงานอ่ืนๆ ในดAานการเรียนการสอน 
กลยุทธ1 11. สรAางความรXวมมือกับหนXวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีดิจิทัลแพลตฟอร1มในการเผยแพรXเน้ือหาและบริการ 
ตัวช้ีวัด 11.1 จำนวนของรายวิชาท่ีบนแพลตฟอร1มช้ันนำในระดับประเทศ จำนวน 5 10 15 20 25 ทุกคณะ 

 



ส"วนที่ 3 ระบบกลไกและรายละเอยีดขั้นตอนนำไปสู"การปฏบิัต ิ
ในส$วนน้ีจะได,อธิบายกลไกการพัฒนา โดยมุ$งเน,นไปท่ีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด,านดิจิทัล 

เนื่องจากเปHนประเด็นของการพัฒนาคน เพื่อต$อยอดในการพัฒนาส$วนอื่นๆ ที่เสริมสรรถนะและทักษะด,านดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถR และมีหน$วยงานของมหาวิทยาลัยหลายหน$วยงานร$วมกันพัฒนา ส$วนยุทธศาสตรR

ที่ 2-3 นั้นจะเปHนส$วนที่ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอโครงการต$อทางมหาวิทยาลัยโดยตรง

ในลำดับถัดไป ซึ่งกระบวนการจัดทำระบบกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด,านดิจิทัล มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถR มีกระบวนการดังน้ี  
 

ข้ันเตรียมการ ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 
การตรียมการ 
(project Setup) 

การวิเคราะหR 
ศักยภาพของ 
หน$วยงาน 
(SWOT Analysis) 

การจัดทำวิสัยทัศนR
ประเด็นยุทธศาสตรR
และเปmาประสงคR 
(Vision, Goals 
and Strategic 
Issues) 

การกำหนดกลยุทธR
ในการพัฒนา
หน$วยงาน 
(Strategies) 
 

การกำหนด
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plans) 
 

จัดต้ังคณะทำงาน 
รวบรวมข,อมูลเพ่ือ
วิเคราะหRศักยภาพ
ในการประเด็นท่ี
เก่ียวข,อง 
 

ปxจจัยภายใน
Strength จุดแข็ง 
Weakness จุดอ$อน 
ปxจจัยภายนอก 
Opportunity 
โอกาส 
Threat อุปสรรค 

ภาพอนาคต
ประเด็นหลักท่ี
สำคัญท่ีต,องได,รับ
การพัฒนา
เปmาประสงคRและ
เปmาหมาย 

วิธีการเพ่ือให,ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศนRและ 
เปmาหมายท่ีกำหนด 
 

การนำยุทธศาสตรR/ 
กลยุทธRแปลงไปสู$
การปฏิบัติใน
รูปแบบของ
แผนงาน/โครงการ 
 

 

1. แต$งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด,านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถRมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถR 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดทิศทางแนวนโยบาย ทิศทาง และระบบกลไกในการพัฒนา

สมรรถนะและทักษะด,านดิจิทัล 

3. จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทักษะด,านดิจิทัลในระดับมหาวิทยาลัยนำไปสู$การจัดทำแผน

ระดับคณะ 

4. ประชาสัมพันธRแนวทางนโยบาย ทิศทาง ระบบกลไก และประกาศไปยังนักศึกษา 
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5. จัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด,านดิจิทัล 

6. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะด,านดิจิทัลในหลักสูตรและหลักสูตรทักษะ

ด,านดิจิทัลระยะสั้นแบบเข,มข,นตามการเทียบเคียงผลกับ RU Baseline และ The Internet and Computing 

Core Certificate (IC3) 

7. พัฒนาระบบและแบบทดสอบวัดระดับทักษะด,านดิจิทัลตามการเทียบเคียงผลกับ RU Baseline และ 

The Internet and Computing Core Certificate (IC3) 

8. พัฒนา/สรรหาบุคลากรผู,สอนเกี่ยวกับทักษะด,านดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือ

การพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

9. ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด,านดิจิทัล 

9.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะด,านดิจิทัลในหลักสูตร และการอบรมหลักสูตรทักษะด,าน

ดิจิทัลระยะส้ัน 

9.2 จัดกิจกรรมส$งเสริมในการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลแก$นักศึกษาเพื่อให,เกิดธรรมชาติของการเรียนรู,

โดยเน,นให,ผู,เรียนมีโอกาสใช,เทคโนโลยี 

9.3 จัดหาสื่อ นวัตกรรม แหล$งเรียนรู,สิ่งแวดล,อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู,เพื่อพัฒนาทักษะด,าน

ดิจิทัล 

10. ทดสอบวัดระดับทักษะด,านดิจิทัล โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถR 

11. แจ,งผลการทดสอบวัดระดับทักษะด,านดิจิทัลของนักศึกษาไปยังคณะ/หลักสูตร/นักศึกษา 

12. รายงานและประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะทักษะด,านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

13. ปรับปรุง/พัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะทักษะด,านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
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ข้ันตอนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด7านดิจิทัล 
วงจร 

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู@รับผิดชอบ 
ชBวงเวลา  

ดำเนินการ 
เอกสารท่ีใช@ประกอบ 

P 1. กำหนดนโยบายและแนวทาง 

ในการสBงเสริมสมรรถนะและ 

ทักษะด@านดิจิทัล 

1. จัดทำระบบกลไกการสBงเสริม 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล 

สำนักวิทยบริการฯ

และทุกคณะ 

มกราคม 2563 1) เอกสารแสดงระบบและกลไก 

การสBงเสริมสมรรถนะและทักษะ 

ด@านดิจิทัล 

2. แตBงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน

การสBงเสริมสมรรถนะและทักษะ

นักศึกษาด@านดิจิทัล 

2) คำส่ังแตBงต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงานการสBงเสริมสมรรถนะ 

และทักษะด@านดิจิทัล 

3. มีการจัดทำมาตรฐานเทียบเคียง 

RU Baseline และ (IC3) เพ่ือ

กำหนดเปhนมาตรฐานสมรรถนะและ

ทักษะด@านดิจิทัลของ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถj 

3) เอกสารเทียบเคียงมาตรฐาน 

RU Baseline และ (IC3) เพ่ือ

กำหนดเปhนมาตรฐานสมรรถนะ

และทักษะด@านดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถj 

P 2. สร@างความเข@าใจและถBายทอด 

แนวทางในการสBงเสริมสมรรถนะ 

และทักษะด@านดิจิทัลให@แกB 

บุคลากร และคณาจารยj 

1. ประชุมเพ่ือสร@างความเข@าใจและ 

ถBายทอดแนวทางในการสBงเสริม 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล

ให@แกB บุคลากร และคณาจารยj

ระดับหลักสูตร 

สำนักวิทยบริการฯ

และทุกคณะ 

มกราคม – 

กุมภาพันธj 

2563 

1) เอกสารประกอบการประชุม/ 

ระบบและกลไกการดำเนินงานฯ  

2) หนังสือเชิญประชุม  

3) คำส่ังแตBงต้ังคณะกรรมการ 

ดำเนินงานฯ 
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วงจร 

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู@รับผิดชอบ 
ชBวงเวลา  

ดำเนินการ 
เอกสารท่ีใช@ประกอบ 

D 3. สำนักวิทยบริการดำเนินการ 

 3.1 จัดทำแผนปฏิบัติการการ 

สBงเสริมสมรรถนะและทักษะ

นักศึกษาด@านดิจิทัล 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการการ 

สBงเสริมสมรรถนะและทักษะ

นักศึกษาด@านดิจิทัล 

สำนักวิทยบริการฯ

และทุกคณะ 

กุมภาพันธj 

2563 

1) แผนปฏิบัติการการสBงเสริม 

และสมรรถนะและทักษะ

นักศึกษาด@านดิจิทัลท่ีระบุไว@ใน 

Action plan ปsงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

3.2 จัดสรรงบประมาณในการ 

สBงเสริมสมรรถนะและทักษะ

นักศึกษาด@านดิจิทัล 

2. จัดสรรงบประมาณในการ 

สBงเสริมสมรรถนะและทักษะ

นักศึกษาด@านดิจิทัล 

 

3.3 กำหนดกลุBมเปtาหมายท่ีจะ

เข@า รบการทดสอบสมรรถนะ

และทักษะด@านดิจิทัล นักศึกษา

ช้ันปsสุดท@าย 

3. กำหนดกลุBมเปtาหมายท่ีจะเข@ารับ 

การทดสอบทักษะด@านดิจิทัล 

นักศึกษาช้ันปsสุดท@าย 

2) ตารางการจัดอบรมและ

พัฒนาทักษะด@านดิจิทัล 

 3) รายงานสรุปโครงการและ

การประเมินผลโครงการ 

3.4 กำหนดปฏิทินการจัดอบรม 

และพัฒนาสมรรถนะและทักษะ 

ด@านดิจิทัลและแจ@งให@นักศึกษา 

ทราบ 

4. กำหนดปฏิทินการจัดอบรมและ 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะด@าน 

ดิจิทัลและแจ@งให@นักศึกษาทราบ 
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วงจร 

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู@รับผิดชอบ 
ชBวงเวลา  

ดำเนินการ 
เอกสารท่ีใช@ประกอบ 

3.5 กำหนดปฏิทินการทดสอบ 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล

และแจ@งให@นักศึกษาทราบ 

5. กำหนดปฏิทินการทดสอบ 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัลและ 

แจ@งให@นักศึกษาทราบ 

 

3.6 มอบประกาศนียบัตรให@กับ 

นักศึกษาท่ีสอบผBานการทดสอบ 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล 

RU Baseline หรือ (IC3) ร@อยละ 

60 

6. มอบประกาศนียบัตรให@กับ 

นักศึกษาท่ีสอบผBานการทดสอบ 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล RU 

Baseline หรือ (IC3) ร@อยละ 60 

 

7. นักศึกษาท่ีสอบผBานการทดสอบ 

RU Baseline หรือ (IC3) จะได@รับ

ประกาศนียบัตรโดยสามารถ 

download ได@จากระบบออนไลนj 

 

C 4. คณะดำเนินการรวบรวมผล 

คะแนนและแจ@งผลการทดสอบ 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล

ให@สำนักวิทยบริการฯ ทราบและ 

รายงานผลตBอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1) คณะดำเนินการแจ@งผลการ 

ทดสอบสมรรถนะและทักษะด@าน 

ดิจิทัลให@สำนักวิทยบริการฯ ทราบ 

สำนักวิทยบริการฯ

และทุกคณะ 

กุมภาพันธj – 

มีนาคม 2563 

1) ใบสรุปแจ@งผลการทดสอบ 

สมรรถนะและทักษะด@านดิจิทัล 

2) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

และผลการทดสอบสมรรถนะและ 

2) รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะ 
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วงจร 

คุณภาพ 

PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน ผู@รับผิดชอบ 
ชBวงเวลา  

ดำเนินการ 
เอกสารท่ีใช@ประกอบ 

ทักษะด@านดิจิทัลตBอคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

A 5. นำข@อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ไปปรับปรุงในคร้ังตBอไป 

1) นำข@อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไป 

ปรับปรุงในปsตBอไป 

สำนักวิทยบริการฯ

และทุกคณะ 

มีนาคม 2563 1) รายงานการประชุมคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

2) รายงานสรุปโครงการ 
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คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด7านดิจิทัล 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถB 

 


