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คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 
 

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/๒๕๖๔๕ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๔๕ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



 

ค าน า 

  แผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพั ฒนาสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาคณะพยาบาล โดยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ สู่การปฏิบัติประจ าปี และใช้แนวคิดการด าเนินงานตามหลัก PDCA ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาและงบประมาณ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ และน าไปสู่ความส าเร็จใน
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์  
          คณะผู้จัดท าหวังไว้อย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการฯฉบับนี้ จะเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินงานแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 

           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนน า 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี        ๑ 
 แนวคิดและหลักการในการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา          ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗         ๓ 
 : ด้านการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ - ๔ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต         ๔  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 

ระบบการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต          ๕ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
  

แผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖        ๖ 
 

 
 

 



 

ส่วนน า 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีฐานะเป็นคณะวิชาและเป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีภารกิจหลัก 

คือ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การผลิตบัณฑิตหลัก ในระยะแรกของการก่อตั้งคณะ  คือ       
มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดสอนคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล โดยเริ่มรับ
นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๕๒ คน โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
  

วิสัยทัศน ์
  “เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของประเทศ” 
  

พันธกิจ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปี่ยมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ 
 ๒.  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
 ๓.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  
 ๔.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๕.  บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ ๔.๐ และหลักธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต  
  “ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอ้ืออาทร” 
 
 
 

๑ 



 

แนวคิดและหลักการในการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถน ะ และทักษะ
ด้านดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรี ยนรู้ พัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาไทย ๔.๐ และกรอบการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ ๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ร าไพพรรณี จึงได้มีนโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาทุกคณะสอดคล้องตามกรอบทิศทางของยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ตระหนักและให้ความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการบริหารคุณภาพ (PDCA) ๔ ขั้นตอนคือ การวางแผน (Plan: 
P) การด าเนินงาน (Do: D) การประเมินผล (Check: C) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act: A) โดย มีรายละเอียดดังนี้ 

P = Plan คือการวางแผนงาน โดยน าเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายและตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯและผลการประเมินปีที่ผ่านมา มาเป็น 
ข้อมูลในการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  

D = Do คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้และเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
C = Check คือการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะข้ันตอนของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมว่ามีปัญหาอะไรเกิดข้ึนจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรมในขั้นตอนใด  
A = Action คือการวางแผนปรับปรุง โดยจัดท าเป็นข้อเสนอแนะ/แผนการพัฒนาในปีต่อไปหรือครั้งต่อไป และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยน ามาจัดท า 

แผนปฏิบัติการในปีต่อไปหรือการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 
เป้าประสงค์ ๑.๒ ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และมีอัต

ลักษณ์ตามที่ก าหนด 
  กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ 
๑.๒ ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
และมีอัตลักษณ์ตามที่
ก าหนด 

๑.๒ ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ 
 

๑.๒-๑ ร้อยละของอาจารย์ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๑.๒-๒ ร้อยละของรายวิชาทางการพยาบาลจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active learning 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๑.๒-๓ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย 

- ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

๑.๒-๔ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

 

๓ 

 



 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีระบบกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
๓. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
๔. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
๕. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 
 
 
 
 

๔ 



 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยความสามารถด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. มีระบบกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
๒. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
๓. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
๔. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
๕. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

 

 

 

๕ 



 

แผนปฏิบัติการ: การพฒันาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดจิิทัลของนักศึกษา 

แผนปฏิบัติการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของ 
นักศึกษา โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน  
๔. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้สอดรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และของคณะพยาบาลศาสตร์  

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละโครงการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่ยังสอบไม่ผ่านในปีงบประมาณท่ีผ่านมา เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ร้อยละ ๑๐๐  
๔. จ านวนนักศึกษาทีส่อบผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕) 

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปีที่เข้าร่วมทดสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 
 
 
 

๖ 



 

แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลัของนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา แหล่ง/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. ร่วมกิจกรรมการทดสอบ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้
เข้ารับการทดสอบ
ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาม
เกณฑ์มหาวิทยาลัย 

นักศึกษา ชั้น
ปีที่ ๑ ทุกคน 
และนักศึกษา
ชั้นปีที่ ๒, ๓  
และ ๔ ที่ยัง
สอบไม่ผ่าน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาเข้าร่วมการ
ทดสอบทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตลอดปีการศึกษาตามรอบการ
สมัครสอบของมหาวิทยาลัย 
หมายเหตุ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
ให้เริ่มทดสอบตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ภายหลังจากได้รับเข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้ทักษะ
ด้านดิจิทัลแล้ว 

- - คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
- อาจารย์ประจ า
ชั้น 

๒. กิจกรรมส่งเสริมและก ากับ
ให้นักศึกษารับค าแนะน าการใช้
ห้องสมุดและทักษะการสืบค้น
จากบรรณารักษ์หอสมุด 

เพ่ือให้นักศึกษาปี๑ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักการใช้/รับ
บริการของห้องสมุด 
รวมทั้งการสืบค้น
ฐานข้อมูลวิชาการ 

นักศึกษา
พยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 
๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาเข้ารับค า
แนะน าการใช้
ห้องสมุดและทักษะ
การสืบค้นจาก
บรรณารักษ์หอสมุด 
โดยมีหลักฐาน
รับรอง 

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 
 

- 
 

- คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
 



 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ระยะเวลา แหล่ง/
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. โครงการอบรมความรู้ทักษะ
ด้านดิจิทัล  

- Computing 
Fundamental 

- Key application 
- Living online 

เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในทักษะดิจิทัลที่
จ าเป็นตามมาตรฐาน
ที่สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ก าหนด 

นักศึกษา ชั้น
ปีที่ ๑  

๑) ร้อยละ ๙๐ ของ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรม 
๒) นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
คะแนนความรู้ความ
เข้าใจในทักษะดิจิทัล
มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
(ใช้เวลา ๒ วัน) 

งบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน
เงิน ๑๒,๒๐๐ 
บาท ดังนี้ 
-  หมวด
ค่าตอบแทน  
๗,๒๐๐ บาท 
- หมวดใช้สอย 
๕,๐๐๐ บาท 

คณะกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้าน
ดิจิทัลของนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 


