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ค าน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้สอดคล้องกับแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 

 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทน า แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล ค าอธิบาย
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมินตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       
มีตัวชี้วัด 2 ตัว มีโครงการรองรับ 1 โครงการ วงเงิน 9,600 บาท 
 

 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและ
กิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบ ผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และการด าเนินโครงการได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564  โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ จ านวน 2 ตัวชี้วัด มีโครงการทั้งสิ้น        
1 โครงการ วงเงิน 9,600 บาท จ าแนกโครงการตามวัตถุประสงค์ เ พ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  

 โครงการที่ ร ะบุ ในแผนพัฒนาสมรรถนะและทั กษะด้ านดิจิ ทั ล  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ              เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จะได้น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดแผนงานต่อไป พร้อมได้
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ  แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์

การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ร้อยละ  - 50 55 

2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
มาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 65 70 75 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545           
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา 
รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการ
ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 
 ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ประกาศ “นโยบายส่งเสริมทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับ
นักศึกษา”  และตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม 
เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น ารู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการยกระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ THAILAND 4.0       
ตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(พ.ศ.2559) ส าหรับการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล () ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ให้มีทักษะความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และ
แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)  
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  การ
แก้ไขปัญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา และเป็น
การส่งเสริมการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและให้สอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 และแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน         
การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ซึ่งในการจัดท าแผนดังกล่าว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่        
การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
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1.2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)     
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนดังกล่าว 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การก าหนดนโยบายรูปแบบแนวทางการจัดท าแผน การติดตาม                
และประเมินผล โดยมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เป็นกรอบในการจัดท าแผน โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ประกอบด้วยผู้บริหาร และตัวแทน
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะ ศูนย์ ส านัก ซ่ึงมีอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา และมีรอง
อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานของคณะกรรมการ 
 2. รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยโครงการและ
กิจกรรมจะต้องสอดคล้องและตรงกับโครงการและกิจกรรมในแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
และกิจกรรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน 
 4. คณะกรรมการด าเนินงาน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2564  (ตามข้อ 3) ให้สมบูรณ์ 
 5. คณะกรรมการด าเนินงาน ปรับปรุงข้อมูลตามที่คณะกรรมการพิจารณาแผนการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอและจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ   ด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 6.  เสนอ (ร่ าง )  แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 
 7. จัดท าและเผยแพร่แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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1.3 นโยบาย สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
 1.3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580)/ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
  รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบ
การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นกลไก  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

ส าหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยน
ประเทศไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะมิติด้านมนุษย์ คนไทยจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ 1. เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะและ
ความสามารถที่สอดรับกบัโลกในศตวรรษท่ี 21 2. เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. เป็นคนไทยมีอัต
ลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4. เป็นดิจิตอลไทยเพ่ือสอดคล้องกับการเข้า
สู่ยุคดิจิตอล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 

 

1.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ  

1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ               
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 1.3.3 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-
2580) 
 การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐาน
การพัฒนา และปฏิรูปเชิงโครงสร้างโดยการปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็น “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” เพ่ือเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีการตรา “พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560” อันเป็นการวางรากฐานโครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาวภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้กาหนดว่า 
“เพ่ือให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม ให้คณะรัฐมนตรี จัดให้
มีนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และการแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา” นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็น
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 2580) ที่ก าหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่
ส าหรับประเทศไทยหากแต่เป็นการต่อยอดการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยมุ่งหวังปฏิรูปประเทศไทยให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผ่านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัลการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ จนถึงการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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1.3.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 เนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) จะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2559 ดังนั้น 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็นแผน      
ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา    
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
 

 วัตถุประสงค์ ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4)  เ พ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้า
ภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 
  (1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
   - 3Rs ได้แก่  การอ่านออก (Reading) การเขียนได้  (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetic) 
   - 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
  (2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ดังนี้ 
   - ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
   - ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่า
เทียม (Equity) 
   - ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality) 
   - ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 
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   - ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง(Relevancy) มีแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 
ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

 1.3.5 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูรที่ทรงให้ความสาคัญกับการศึกษา และทรงมุ่งหมายให้การศึกษาสร้างคนไทย ให้มี
คุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และ
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย อันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ประกอบกับการเสด็จ    
พระราชด าเนินพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ได้ทรง
ติดตามและทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัยลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็น
กลไกสาคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่ และสามารถ
ด าเนินการแก้ไขและพัฒนาอย่างมุ่งเป้าเพ่ือให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน จึงทรงมอบหมาย
ภารกิจให้องคมนตรีแนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนา
ท้องถิ่นในท้องที่ตน 
  เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพ จึงน้ อมน า         
พระราโชบายด้านการศึกษามาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่สอดคล้องกับภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และได้ทบทวนแผนฯ ฉบับ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งเป้าหมายกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพและพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระราโชบาย มุ่งผลิตครู
คุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) ขึ้น ต่อมาได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่น อยู่ บนฐานความรู้ 
ความเข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
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 วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” 

 พันธกิจ 
 1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
 2) วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมุ่งเน้นการบูรณา
การเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3) พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนโดยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 5) บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อม 
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1.3.6 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย พ.ศ.2559 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)       
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการผลิตครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทยไว้ 6 ยุทธศาสตร์
เร่งด่วน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ปัญหาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ปัญหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ปัญหา ICT 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแก้ปัญหาการทดสอบและการประเมิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงตามความต้องการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ 

 1.3.7 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ โดยแผนฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ และเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 1.3.8 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

 1.3.9 ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ระยะ 

5 ปี พ.ศ. 2563 -2565 (ระยะแรก 3 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ 
ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3             
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และ
จากการพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน ดังแผนภาพ 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา
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 1.3.10 ผังความเชื่อมโยงท่ีท าให้เกิดการเขียนแผนพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
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1.4 วัตถุประสงค์ของแผน  
 เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้มีสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 
 

1.6 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายได้ 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
เ พ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ทักษะ 
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ป ร ะยุ ก ต์  ใ ช้ ใ น
การศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 

2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย        
(ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ย า  ที่ เ ข้ า ท ด ส อบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 50 

3) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่
เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 70 

 

1.7 นิยามศัพท์  
 สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ การส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถ
ส าหรับการเรียนรู้ดิจิทัล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จ าเป็น
ในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เข้าใจ (Understand) คือ ความสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินสื่อดิจิทัล สร้าง (Create) คือ ความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึง (Access) 
คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 

 การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผน 
เพ่ือให้ลักษณะโครงการและกิจกรรมมีความเชื่อมโยง ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 โดยโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดในแผนได้ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์
ของแผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2564)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจ าแนกวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
 

 เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล 
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด มีโครงการรองรับ 1 โครงการ 
วงเงิน 9,600 บาท 
 

 นอกจากนี้ ยังจ าแนกรายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณของ
โครงการ รวมถึงการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วัตุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัดโครงการ 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 การอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ทางด้ าน เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล แก่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้  
ทักษะ ความเข้าใจการ
ใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล 
สามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในการศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

1) นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
วัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

50 

ไตรมาส 1-4 9,600 
ส านักวิทย
บริการฯ 

2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย (ในปีที่ประเมิน ) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ เข้า
ท ด ส อบ ส ม ร ร ถ น ะแ ล ะ
ทักษะด้านดิจิทัล 
3) ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
มาตรฐานด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 

50 
 
 
 

70 



13 
 

ส่วนที่ 3 
การติดตาม และประเมินผล 

 

 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่มุ่งเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือเสนอให้ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย    
ได้ทราบและพิจารณาเป็นระยะ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลไกในการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือให้สามารถน าผลประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในปีต่อไป 
 

3.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ที่ก าหนดไว้  โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควร
ปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  

2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือนาไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป  

3. เพ่ือต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ       
ด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ 
 

3.2 เป้าหมายตัวช้ีวัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
จ านวนนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
ในระบบ คร้ังท่ี 1-2 

จ านวน
นักศึกษาท่ีสอบ
ผ่าน คร้ังท่ี 1 

จ านวน
นักศึกษาท่ีสอบ
ผ่าน คร้ังท่ี 2 

ร้อยละ
นักศึกษาท่ี
สอบผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล ( IC3 
หรือเทียบเท่า) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 742 36 473 68.60 

ตั วชี้ วั ดที่  2  ร้ อยละ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาที่ เข้ารับการ
อบรมมาตรฐานด้านการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 70 78.20 
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สรุปผลการทดสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)”  
ครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ 

นักศึกษาท่ีเข้าสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ส าหรับสอบ 

คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ส าหรับสอบ 

คร้ังท่ี 2 
รวม 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าสอบในระบบ  

คร้ังท่ี 2 
รวม 

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าสอบ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 316 395 52 168 220 55.70 

คณะวิทยาการจัดการ 32 144 176 23 118 141 80.11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 132 169 19 72 91 53.85 

คณะครุศาสตร์ 55 243 298 50 240 290 97.32 

รวม 203 835 1038 144 598 742 71.48 
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คณะ 

นักศึกษาท่ีสอบผ่าน “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

จ านวนนักศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ี
เข้าสอบในระบบคร้ังท่ี 1-2 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่าน คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่าน คร้ังท่ี 2 

รวม ร้อยละของนกัศึกษาที่สอบผ่าน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 220 10 118 128 58.18 

คณะวิทยาการจัดการ 141 5 84 89 63.12 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 5 47 52 57.14 

คณะครุศาสตร์ 290 16 224 240 82.76 

รวม 742 36 473 509 68.60 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
              

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.96 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.04  สถานภาพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ 

ข้อค าถาม   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้ 3.93 0.81 มาก 

    1.1 การเข้าใจดิจิทัล 3.92 0.89 มาก 

    1.2 การใช้ดิจิทัล 3.94 0.84 มาก 

    1.3 การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล 3.92 0.87 มาก 

    1.4 การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 3.98 0.81 มาก 
2. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.97 0.83 มาก 

    2.1. การพัฒนาตนเอง   3.97 0.84 มาก 

    2.2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน   3.94 0.85 มาก 

    2.2. การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  3.98 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับการได้รับความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.93) คิดเป็นร้อยละ 78.6 และนักศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับการได้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.97)  คิดเป็นร้อยละ 79.40 
 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
 

213 
 

29.96 
2. หญิง 498 70.04 

สถานภาพ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 
2. ครู/อาจารย์/นักวิชาการ 
3. เจ้าหน้าที่ 

 
711 

- 
- 

 
100 

- 
- 

รวม 711 100 
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจโครงการอบรมของผู้เข้าอบรม 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 

 

ข้อค าถาม   S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.87 0.82 มาก 

 3.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม 3.87 0.92 มาก 

3.2 แนะน าหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมของหลักสูตร 3.83 0.91 มาก 

3.3 การแนะน าชุดทดสอบวัดความรู้และลงทะเบียนทดสอบ 3.87 0.97 มาก 

3.4 ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 3.88 0.96 มาก 

3.5 วิทยากรที่ให้การอบรม 3.86 0.96 มาก 

3.6 สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 3.86 0.94 มาก 

3.7 ระยะเวลาการจัดการอบรม 3.85 0.91 มาก 

3.8 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม 3.89 0.93 มาก 

3.9 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 3.93 0.90 มาก 

ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 3.91 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ( =3.91) คิดเป็นร้อยละ 78.20 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่าตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ย อยู่ในหัวข้อ เจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก 

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

1. ควรปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ/การน าเสนอเนื้อหาการสอน/การถ่ายทอดเนื้อหา 
 2. ควรปรับปรุงระบบทดสอบ Digital Literacy DL Baseline 
3. ควรปรับปรุงเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต/สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
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3.3 ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล 
 1. ประชุมวางแผนในรูปแบบคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
 3. ประชุมติดตามโดยคณะกรรมการ หรือผู้บริหาร 1 ครั้ง ต่อปี 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน 
 5. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ทบทวน/ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

3.4 การติดตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามช่วงเวลา 

โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ 
“การพัฒนาทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Literacy)” 

  

จัดสอบ

8-9 

   

ประชุมคณะ
กรรมการฯ

19 
 

จัดสอบ

22-25 

ประชุมคณะ
กรรมการฯ

23 
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ส่วนที่ 4 
ค าอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม การประเมิน/ค านวณ และเกณฑ์ในการประเมิน 
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์การวัดผล ( IC3 หรือเทียบเท่า)      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ค าอธิบาย 

ความสามารถด้านดิจิทัลของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการวัดทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัลก่อนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จึงจัดกิจกรรมการทดสอบเพ่ือวัด
ระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ให้มีสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลไม่ต่ ากว่าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นพลเมืองที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมาตรฐานที่จะใช้ในการวัดคือ มาตรฐาน
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล IC3 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” ครั้งที่ 1 วันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 2 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และครั้งที่ 2 วันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 การทดสอบ
เป็นรูปแบบออนไลน์ Google Meet 
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สรุปผลการทดสอบ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” 

ครั้งที่ 1 และครั้งที่  2 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายท้ังหมด  
คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษาชั้นปี 
สุดท้ายท้ังหมด  

คร้ังท่ี  2 
รวม 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี  2 
รวม 

ร้อยละการเข้าสอบ       
ของนักศกึษาทั้งหมด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 316 395 52 168 220 55.70 

คณะวิทยาการจัดการ 32 144 176 23 118 141 80.11 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 37 132 169 19 72 91 53.85 

คณะครุศาสตร์ 55 243 298 50 240 290 97.32 

รวม 203 835 1038 144 598 742 71.48 
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คณะ 
จ านวนนักศึกษา

ชั้นปสีุดท้าย
ทั้งหมด คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดท้าย

ทั้งหมด คร้ังท่ี 2 
รวม 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษาท่ี
เข้าสอบในระบบ 

คร้ังท่ี 2 
รวม 

ร้อยละการเข้าสอบ 
ของนักศกึษา

ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา
ที่สอบผ่านใน
ระบบ คร้ังท่ี 1 

จ านวนนักศึกษา
ที่สอบผ่านใน
ระบบ คร้ังท่ี 2 

รวม 
ร้อยละการสอบผ่าน 

ของนักศกึษาที่      
เข้าสอบ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

79 316 395 52 168 220 55.70 10 118 128 58.18 

คณะวิทยาการจัดการ 32 144 176 23 118 141 80.11 5 84 89 63.12 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

37 132 169 19 72 91 53.85 5 47 52 57.14 

คณะครุศาสตร์ 55 243 298 50 240 290 97.32 16 224 240 82.76 

รวม 203 835 1038 144 598 742 71.48 36 473 509 68.60 

 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 ส่งออกข้อมูลการเข้าสอบ ผลสอบ จากระบบการสอบ Digital Literacy (DL) Baseline ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออนไลน์ ท าการแยกจ านวนผู้เข้าสอบและจ านวนผู้สอบผ่านโดยพิจารณาจากผู้มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง เบอร์โทรศัพท์ 089-4399097 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ 096-9802998 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ร้อยละ 70 
ค าอธิบาย 

ความสามารถด้านดิจิทัลของบัณฑิตเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้ และทักษะในการนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
เพ่ือการส่งเสริม สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา จึงก าหนดให้มีการวัดผล                
ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ท าการส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9  ธันวาคม 2563 โดยการท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ จ านวน 124 ชุด และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 จ านวน 587 ชุด และน ามา
วิเคราะห์สามารถ สรุปได้ ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
              

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.96 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
70.04  สถานภาพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 

 

 

 

 

ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

3. ชาย 
 

213 
 

29.96 
4. หญิง 498 70.04 

สถานภาพ 
4. นักเรียน/นักศึกษา 
5. ครู/อาจารย์/นักวิชาการ 
6. เจ้าหน้าที่ 

 
711 

- 
- 

 
100 

- 
- 

รวม 711 100 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับความรู้และความสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อโครงการฯ 

ข้อค าถาม   S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรมต่อไปนี้ 3.93 0.81 มาก 

    1.1 การเข้าใจดิจิทัล 3.92 0.89 มาก 

    1.2 การใช้ดิจิทัล 3.94 0.84 มาก 

    1.3 การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล 3.92 0.87 มาก 

    1.4 การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 3.98 0.81 มาก 
2. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.97 0.83 มาก 

    2.1. การพัฒนาตนเอง   3.97 0.84 มาก 

    2.2. การพัฒนาการปฏิบัติงาน   3.94 0.85 มาก 

    2.2. การด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม  3.98 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับการได้รับความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 3.93) คิดเป็นร้อยละ 78.6 และนักศึกษาผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับการได้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.97)  คิดเป็นร้อยละ 79.4 
 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจโครงการอบรมของผู้เข้าอบรม 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 

 

ข้อค าถาม   S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

3. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 3.87 0.82 มาก 

 3.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม 3.87 0.92 มาก 

3.2 แนะน าหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมของหลักสูตร 3.83 0.91 มาก 

3.3 การแนะน าชุดทดสอบวัดความรู้และลงทะเบียนทดสอบ 3.87 0.97 มาก 

3.4 ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 3.88 0.96 มาก 

3.5 วิทยากรที่ให้การอบรม 3.86 0.96 มาก 

3.6 สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 3.86 0.94 มาก 

3.7 ระยะเวลาการจัดการอบรม 3.85 0.91 มาก 

3.8 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม 3.89 0.93 มาก 

3.9 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก 3.93 0.90 มาก 

ผลรวมความพึงพอใจต่อโครงการอบรม 3.91 0.78 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ( =3.91) คิดเป็นร้อยละ 78.2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามพบว่าตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ย อยู่ในหัวข้อ เจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก 

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

1. ควรปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ/การน าเสนอเนื้อหาการสอน/การถ่ายทอดเนื้อหา 
 2. ควรปรับปรุงระบบทดสอบ Digital Literacy DL Baseline 
3. ควรปรับปรุงเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต/สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละ เท่ากับค่าคะแนน ผลการประเมิน 

4.51-5.00 5 ดีมาก 
3.51-4.50 4 ดี 
2.51-3.50 6 พอใช้ 
1.51-2.50 2 ต้องปรับปรุง 
1.00-1.50 1 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีจัดเก็บข้อมูล 

1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบออนไลน์ 

2. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาประเมินในวันฝึกอบรมและทดสอบวัดความรู้ทักษะด้านดิจิทัลฯ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง เบอร์โทรศัพท์  089-4399097 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ เบอร์โทรศัพท์  088-5525396 
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. 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคคผนวก ก 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง นโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา 
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ภาคคผนวก ข 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
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ภาคผนวก ค 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ( 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564) 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 68.60 

2) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในปีที่
ป ร ะ เ มิ น )  ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 50 71.48 

3) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับ
การอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ร้อยละ 70 78.20 

 

ตารางท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามโครงการ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของแผน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 บรรล ุ   ไม่บรรลุ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 50 
เป้าหมาย ร้อยละ 50 
ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ 68.60    บรรล ุ  ไม่บรรลุ 

โครงการ 
ด าเนินการ 
X ไม่ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
บรรล ุ
X ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ) 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
(Digital Literacy)” 

 1. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ าฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ เข้ า ใจการใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบ ร ม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ าฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐาน  

มี นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์
การวัดผล ( IC3 หรือ
เทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

  

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่
เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
เป้าหมาย ร้อยละ 50 
ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ 71.62    บรรล ุ  ไม่บรรลุ 
 

โครงการ 
ด าเนินการ 
X ไม่ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด 
บรรล ุ
X ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ 
(เหตุผลที่ไม่บรรลุ) 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
(Digital Literacy)” 

 4. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ าฝึกอบรมมี
ความรู้ ความ เข้ า ใจการใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ เ ข้ า ฝึ ก อบ ร ม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
6. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ าฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐาน  

มี นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์
การวัดผล ( IC3 หรือ
เทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมาตรฐานด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย ร้อยละ 70 
ผลการด าเนินงาน   ร้อยละ 78.20    บรรลุ  ไม่บรรลุ 

โครงการ 
ด าเนินการ 
X ไม่ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัด 
บรรล ุ
X ไม่บรรล ุ

หมายเหต ุ
(เหตุผลที่ไมบ่รรลุ) 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ทักษะความเข้าใจและใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
(Digital Literacy)” 

 1. เพื่อให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. เพื่ อ ให้ผู้ เ ข้ าฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอย่างมีมาตรฐาน  

ร้อยละความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาที่ เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม
มาตรฐานด้าน
ก า ร ใ ช้ ง า น
เทคโนโลยีดิจิทัล 

  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด อาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง เบอร์โทรศัพท์  089-4399097 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวฐิติรัตน์ ขาวบริสุทธิ์ เบอร์โทรศัพท์  088-5525396 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


