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กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 เปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติกาํ หนดใหคณ
ุ ภาพบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒแิ ละสาขา/สาขาวิชาตางๆตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ซึ่งตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และกรอบการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อรองรับ
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกาํ หนดแนวทางในการจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)โดยใหนาํ สมรรถนดิจทิ ลั สําหรับคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีมาเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานที่ 5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีแบงออกเปน 2 ระดับ คือ
1. ระดับที่จําเปน หมายถึง ทักษะพื้นฐานสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
2. ระดับสูง หมายถึง ทักษะเพิ่มเติมชั้นสูงที่เขมขนขึ้นสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ดาน
1. การสืบคนและ
การใชงาน

ระดับที่จําเปน
• สามารถใชเครื่องมือตางๆ เพื่อสืบคนขอมูล
ที่เกี่ยวของ รูวิธีใชตัวกรองเพื่อจํากัดผลลัพธ (เชน
การคนหารูปภาพ วิดีโอ หรือสื่อรูปแบบอื่นๆ)
• รูวิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
ตางๆ
• รูวิธีการจัดระบบ และแบงปนทรัพยากร (เชน
เครื่องมือ Bookmarking) และตระหนักถึงประเด็น
ตางๆ เรื่องลิขสิทธิ์และประเด็นการคัดลอกผลงาน

ระดับสูง
• สามารถใชเครื่องมือสืบคนขั้นสูงสําหรับระบบ
หองสมุดและแหลงเก็บขอมูลออนไลนไดอยาง
ชํานาญ และติดตามขอมูลหรือทรัพยากรเฉพาะ
ดานได เขาใจขอจํากัดดานลิขสิทธิ์ ตระหนัก
ถึงสิทธิรูปแบบอื่นๆ เชน ครีเอทีฟคอมมอนส
(Creative Commons) และสามารถ (หรือรูวิธี)
เผยแพร และแบงปนสิ่งตางๆ ทางออนไลนได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การสรางสรรค
และนวัตกรรม

• สามารถผลิต (และไดผลิต) สื่อดิจิทัล เชน กราฟก • สามารถผลิต (และไดผลิต) ทรัพยากรดิจิทัลและ
คลิปวิดีโอหรือคริปเสียง และการบันทึกภาพหนาจอ
มัลติมีเดียเพื่อวัตถุประสงคที่หลากหลาย รวมถึง
เปนตน
การนําเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟก เสียง และ
• สามารถเรียนรูหลักการพื้นฐานไดตามคําแนะนําและ
วิดโี อ ฯลฯ รวมทั้งรูแหลงที่มาและปรับแตง อาทิ
สามารถทดลองทําได
แหลงทรัพยากรการศึกษาแบบเปด (Open
Education Resource : OER)
• มีประสบการณการใชเครื่องมือสรางสรรคและ
แกไขสื่อแบบปฏิสัมพันธโตตอบ

QA-NEWS : KMUTNB ฉบับที่ 428 ปกษหลัง มีนาคม พ.ศ.2562

ดาน
ระดับที่จําเปน
3. เอกลักษณและ • ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน รวมถึง
คุณภาพชีวิต
การปกปองขอมูลและภาพลักษณสวนตน
• ใชคุณลักษณะดานความปลอดภัย เชน ซอฟตแวร
ตานไวรัส และการตั้งคาความมั่นคงปลอดภัยบน
อุปกรณ รวมทั้งขอมูลสวนตัวบนสื่อสังคมออนไลน
• รูจักสิ่งจําเปนพื้นฐานสําหรับการปองกันขอมูล
• ระมัดระวังและไตรตรองในการแบงปนขอมูลกับผูอื่น
และในการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ทางออนไลน
4. การสอน หรือ
การเรียนรู

• สามารถใชเทคโนโลยีที่หลากหลายอยางสะดวก
• สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางมั่นใจ
สบายในการเรียนรู
รวมทั้งเครื่องมือสําหรับการอางอิง การผลิต
• สามารถติดตั้งและใชซอฟตแวร รวมถึงแอพพลิเคชั่น งานนําเสนอ การเชื่อมโยงและการแบงปนความ
ที่เปนประโยชนบนอุปกรณสวนตัวทั้งโทรศัพทมือถือ คิด และแหลงทรัพยากรการเรียนรู สามารถใช
หรือแท็บเลต เพื่อชวยในการรวบรวมและจัดระเบียบ เทคโนโลยีชวยทดสอบความกางหนาในการเรียนรู
บันทึกขอมูลในการใชงานสวนตน
และความเขาใจเรือ่ งที่ศึกษา

5. เครื่องมือ และ • สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายไดอยาง
เทคโนโลยี
คุนเคย และใชคาํ ศัพธเฉพาะไดพอสมควร

6. การติดตอ
สื่อสาร และ
การประสาน
งาน

ระดับสูง

• สามารถติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีอุบัติ
ใหม อาทิ กรีนเทคโนโลยี (Green Technology)
เอนเนอจีเซฟวิ่ง (Energy Saving) และ
สามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

• สามารถใชเครื่องมือที่หลากหลายไดอยางสะดวก
สบายเพื่อการสนทนาและทํางานรวมกับผูอื่นแบบ
ออนไลน รวมถึงการแบงปนเอกสารและหรือขอคิด
เห็น การประชุมทางไกล (Video-conferencing)
และการเขารวมสัมมนาผานเวบไซต การสัมมนาผาน
เครื่องมือและชองทางที่หลากหลาย

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับ
สมรรถนะดิจิทัลสําหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี, 2561.

OBE Corner
Good learning outcomes are focused on what
the learner will know or be able to do by the end
of a deﬁned period of time and indicate how that
knowledge or skill will be demonstrated.
Emily Greenleaf. (2008)

Curriculum mapping is “the process of associating course outcomes with program-level learning
outcomes and aligning elements of courses (e.g.
teaching and learning activities, assessment strategies) whitin a program, to ensure that it is structured in a strategic, thoughtfuk way that enhances
student learning.”
Dyjur, P. & Kenny, N. (2015)



