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ความเชี่ยวชาญ

Enterprise Architecture

Artificial Intelligence/ AI Ethics

Digital Economy

Project Management

Risk Management

ประสบการณ์

คณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค

กรรมการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

คณะกรรมการขับเคล่ือนสถาปัตยกรรมองค์กร Big Data และ Cloud

กรรมการบริหารด้านดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร

กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานประกนัสังคม

อดีตที่ปลัดระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
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เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

แบบก้าวกระโดด
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Artificial Intelligence | AI

ส าคัญในการสร้างนวตักรรมในอุตสาหกรรมใหม่
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Digital Disruptive: ข้าราชการเตรียมรองรับประชาชนหรือยัง ?



Digital technologies mean

Disruption Technology

The connected world
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Looking beyond 2020 at the top IT-changing technologies
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7%
Budget

ผู้พิการจะถูกจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยี3X

องค์กรด้านไอทีจะขยายนโยบาย BYOD สู่ BYOE

Employment for the disabled

30%B
Y

O
E

Bring Your Own Enhancement

มีการก่อตั้งกฎหมายหรือมาตรการควบคุมด้าน AI/ML 

อย่างจริงจังในกลุ่มประเทศ G7

Artificial Intelligence Ethics & Policy
G7

พนักงานในองค์กรจะเลือกแอปให้เหมาะสมกับฟังก์ชันการท างาน

Apps that Increase Productivity at Work
A

p
p
s

ของเนื้อหาข่าวและวีดีโอจะถูกพิสูจน์ความจริงได้จาก Blockchain

Fake NEWS | Blockchain3 %

กิจกรรมของคนทั่วโลกจะถูกติดตามได้จาก IoB

40% Internet of Behavior 

พฤติกรรมซื้อของออนไลน์คืออาการเสพย์ติดชนิดหนึ่ง

10%
E-Commerce Values

Addicted to online shopping

การโฆษณาออนไลน์กว่าครึ่งของโลกจะได้รับอิทธิพล

จาก AI ที่ทราบถึงภาวะทางอารมณ์

Artificial Emotional Intelligence

Gartner Crystal Ball 

ถือก าเนิด Cryptocurrency เวอร์ชันมือถือ50%
Cryptocurrency via Smartphone



Digital Global World 

and Social Statistic 

in Thailand





จ ำนวนผู้เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 93.39 ล้ำนคน เป็น ร้อยละ 134 ของประชำกรทั้งหมด













Current Situation

Area (KM
2
)

Urbanization

Population

(Million People)

69.7

513k

50%

Digital in Thailand 2018, We are Social, Hootsuite™
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Time Spend on 

Internet per Day

Literacy RateInternet 

Penetration 

82% 9H01M 90|90

Worldwide Average 50%

Digital in Thailand 2018, We are Social, Hootsuite™

#1 in the world

Bangkok

Facebook City

22M

#1 in the world

Female | Male

Global Average : 80% | 88% 

Digitalization

17
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Digital

Transport

Internet

Income

UrbanRural
Divide

18
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Mobile UsersComputer/

People

1/2
55.5M

*in rural school

Mobile 

Subscription

93.6M

1.68 Connection/User

80% 135%

Digital in Thailand 2018, We are Social, Hootsuite™
19
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Digital Divide

UrbanRural

Digital Device

Broadband Internet

Digital Service

Digital Technology

Digital Lifestyle

Digital Society

Digital Economy

Future Technology

20
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20 Years Thailand Digital Landscape

21
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Thailand’s Digital Economy Strategies and Initiatives

Government

Transformation

Digital Infrastructure

Smart City

Digital 

SMEs
Digital Manufacturing

Digital Agriculture

Digital Services

Digital Technology

And Content Industry

Digital Manpower

Digital Literacy

Digital Community

Digital Learning and 

Knowledge
Digital Health

Digital Law and Standard

Cyber security

22
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More than 35,000 Points 

Free Internet With in 2 Years

• Fixed infrastructure

• Thailand attempt to connect everyone together

• No one left behind…

Netpracharat

24,700 Points (Green dot)

Local Internet 

10,000 Points (Red dot)

Digital Community Center

2,280 Points

23
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Digital Community Center

2,280+ Sites

24



Internet Minute



Innovation in Real Life Context Aware the Beacon 

Context Awareness: 

ความสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์
พกพา โดยเฉพาะการรับรู้สถานที่และต าแหน่ง
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2020 TOP 10 Strategic Technology Trends
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2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“ทุกสิ่งท ำด้วยตัวเอง และสื่อสำรกันด้วยตัวเองมำกขึ้น”
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2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“กำรเรียนรู้และวิเครำะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“กำรพัฒนำโปรแกรมต้องมีส่วนประกอบด้วยควำมอัจฉริยะ 

หรือ AI”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“ทุกสิ่งในโลกจริงจะมีอยู่ในโลกดิจิทัล หรือโลกเสมือน”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“ระบบฐำนข้อมูลจะฝังอยู่ในชิฟ หรือ Sensor หรือ 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“โลกแห่งควำมฝัน”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“ไร้คนกลำง โปร่งใส ฐำนข้อมูลกระจำยเก็บ”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“ทุกพื้นท่ีมีควำมเป็นอัจฉริยะ 

และเชื่อมเข้ำหำกัน”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“ควำมเป็นส่วนตัวจะหำยไป จริยธรรมต้องมีในทุกคน”



2020 TOP 10 Strategic Technology Trends

“น ำคุณสมบัติของอะตอมมำประมวลผลแทนค่ำเป็น

ข้อมูลบิตหรือ 0 กับ 1 ท ำให้ระยะทำงในกำร

ประมวลผลหำยไป”



Digital Life in 2025



กำรก้ำวข้ำม 

"ควำมเหลื่อมล้ ำ“ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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Digital Life
เทคโนโลยีใกล้ตัว



Digital Life
เทคโนโลยีใกล้ตัว



Digital Life
เทคโนโลยีใกล้ตัว



Digital Life
ภัยจำกเทคโนโลยี



Digital Life
ภัยจำกเทคโนโลยี



Digital Life
ภัยจำกเทคโนโลยี



Digital Life
ภัยจำกเทคโนโลยี



Libra 
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Amazon Go



itm.eg.mahidol.ac.thitm.egmu

5G Face Recognize
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Deep Fake Video
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We must aware 



กำรบริหำรภำครัฐในยุคดิจิทัล







https://www.gov.uk

https://www.gov.uk/








https://e-estonia.com/

https://e-estonia.com/
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แนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัล

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

•
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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบ 

"แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ

เพื่อปรับเปลี่ยนเปน็รัฐบาลดิจิทัล" 

และได้มอบหมายให้สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องคaการมหาชน) 

ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดท ารายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงานในสังกัด รับผิดชอบ การพัฒนาบุคคลากร
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลีย่นเป็น
รัฐบาลดิจิทัล
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ทักษะดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ของ กพ.
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ทักษะดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ ของ กพ.
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ความเข้าใจ 

รู้เท่าทัน 

สามารถใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Attitude

90%

Ability

10%

 Value

 Standards

 Judgments

 Motives

 Ethics

 Beliefs

 Mindset

 Knowledge

 Skills
Known 

to Others

Unknown 
to Others

Digital 

Literacy

Digital Skill



การทดสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับสากล

ประเทศไทย

ส ารวจโดย

Microsoft 

และ IC3

ที่ผ่านมา

Reference : A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill for Indicator 4.4.2 | UNESCO



การประเมินการเขา้ใจดิจิทลั

ตามกรอบของประเทศ (National Test)

ด้านสมรรถนะการเข้าใจดจิิทัล

(Digital Literacy)

Reference : A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skill for Indicator 4.4.2 | UNESCO

จุดเด่นของการทดสอบด้วยเครื่องมือระดับชาติ (National Test)

- ตอบโจทย์สมรรถนะที่ต้องการใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ

- ลดภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบประเมิน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการก าลังคนที่มีศักยภาพ

National Focus

Save Budget

Data Efficiency



Ability
          

Skill
     +

Task
       

Knowledge
       

Competence
       +

Attitude
       

Literacy
         

10%

90%

การเข้าใจ (Literacy)

Knowledge
Skill

Attitude

Competence



การเข้าใจ (Literacy)

Ignorance
                     

(               )

Naivety
                  
(                      )

Literacy
               
(                   

                 )

Fluency
                  
(                     

      )

       

   
    

   

          

Competence
         

Incompetence
            

Unconscious
        /             

Conscious
     /          ตัง้ใจj

ไม่ตัง้ใจj
ไมต่ัง้ใจjไมต่ัง้ใจj

ตัง้ใจj Literacy
ตัง้ใจ มีสมรรถนะ

(ฉนัสามารถท ามนัได ้ถา้ฉนัตัง้ใจ)

การเข้าใจ (Literacy)



ทักษะดิจิทัล กับ การเข้าใจดิจิทัล

     
Skill

       
Knowledge

       
Attitude

Digital Skill
            

Knowledge           
(Doing – Skill)

(          )

     
Skill

       
Knowledge

       
Attitude

Digital Literacy
                

Knowledge              
(Understanding – Literacy)

(                      )



กรอบการจัดหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

Digital Citizenship
              

                         
                   

                                 21

Digital Literacy
               

8                                   
(The 8 Elements of Digital Literacies

Cu Cg Cn Co

Cf Cr Ct Ci
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กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลของประเทศไทย

Key Purpose Key Role Key Function

                            
                                    

               
                              

              
 สามารถ ั นา  ะใ ส้ารสนเ    ่าง
มี ระส     า  มี  ามตระ นัก  ามร ้
  ามเขา้ใจมี ัก ะการใ เ้   น   ี

  จ  ั ใ เ้ก   ระ   น    ะสรา้งสรร  " 

                     
                           

                 
(Digital Literacy) 

              
(Digital Skill) 

                                 
(Problem Solving with Digital Tools)

                                   
(Adaptive Digital Transform)

“สามารถพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ

ตระหนักความรู้ความเข้าใจมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกดิ

ประโยชน์ และสร้างสรรค"์ 

Unit of Competency

Key Role (พันธกิจ)
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(Creation)

          
(Evaluation)

          
(Access)

                          

                
(Digital Literacy)

          (Process)               (Element Process)

         (Creation)

           (Communication)

              (Participation)

          (Monitoring)

          (Understanding)

               (Assessment)

                 (Evaluation)

          (Organization)

       /      (Definition)

         (Search/Find)

           (Access)

         /           (Retrieve)

                 

                       (Information) 
       (Content Media)                 

                                    
                 
                 
                   
                     
                                 
                  
              
                 
                
                 
               
               
                  
                 
            
                     
                    
        

         /         

  
  

   
  

    
   

  
  

  
  

  
   

(U
se

 T
oo

l a
nd

 T
ec

hn
ol

og
y)

       /                 

กรอบค านิยามการเข้าใจดิจิทัล

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

• การกระท า/กระบวนงาน

• เครื่องมือและเทคโนโลยี

• วิเศษณ์/ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง
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การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) 

นิยาม

สมรรถนะในการเข้าถึง ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน 

จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) 

สารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่าง

เหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดสอบ ปลอดภัย มีมารยาท ไม่

ละเมิดกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและหลากหลาย

เพื่อ

พลเมืองมีความสามารถในการเข้ าถึง วิ เคราะห์  และสร้ างข้อมูล 

สารสนเทศและเนื้อหาสื่อ ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ไม่ละเมิด

กฎหมาย
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กระบวนการออกแบบหลักสูตร

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

• รวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจดิจิทัล  

• วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร

• ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมหลักสูตรโดยผูเ้ชีย่วชาญ

กรอบสมรรถนะ/
หลักสูตร

การเข้าใ ด   ทัล

องค์ความรู้การเข้าใ ด   ทัล หลักสูตรการเข้าใ ด   ทัล

การ  าแนกกลุ่มและค า ัพท์
Taxonomy and Vocabulary

E-Leaning 
การ  ก าออน ลน์ด้วย

ตนเอง

การ  ก า และการอบรบ

 ู้ท่ี ่านการเรียนรู้ หร ออบรมมี
ทัก ะการเข้าใ ด   ทัล 

สามารถเป นพลเม องในยุค
ด   ทัลที่มีคุณภาพ  มีทัก ะ

ด   ทัลพ  น านท่ี  าเป นต่อการ
ด าเน น ีว ตเรียนรู้ และ

ประกอบอา ีพ

                       
                       

ประเม นคุณภาพ
และความ

เหมาะสมหลักสูตร

        

เครื่องมือที่ใช้

ทีมา: MC-DS-release3-v04, EDISON 

Bloom’s Taxonomy 

Revised
Axess Template, nd.
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หลักสูตรประกอบด้วย 9 รายวิชา ได้แก่ 

1) สิทธิและความรับผิดชอบยุคดิจิทัล

2) การเข้าถึงดิจิทัล 

3) การสื่อสารยุคดิจิทัล 

4) ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 

5) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 

6) มารยาทในสังคมดิจิทัล 

7) สุขภาพดยีุคดิจิทัล 

8) ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 

9) กฎหมายดิจิทัล
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01
สิทธิและความรับผิดชอบ

ยุคดิจิทัล

เรียนรู้สิทธิของพลเมืองดิจิทัลและเข้า

ใจความรับผิดชอบในโลกออฟนไลน์ใน

ยุคศตวรรษที่ 21 ได้แก่ สิทธิในการ

เข้าถึงและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิใน

การชุมนุมและการสมาคมออนไลน์ 

สิทธิ ในความเป็นส่วนตัวและในการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพใน

การแสดงความเห็นและการเข้ าถึง

ข้อมูล เป็นต้น

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2562

02

เรียนรู้พื้นฐานหลักการของข้อมูล และ

สารสน เทศ รู้ ร ะบบอิน เทอร์ เ น็ ต 

ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ เ ช่ื อ ม ต่ อ

อินเทอร์เน็ต สามารถค้นหาข้อมูลใน

อินเทอร์เน็ตได้ สามารถใช้ Search 

Engine ในการค้นหาข้อมูลได้อย่าง

รวดเร็ว น าข้อมูลและสารสนเทศไป

ใช้ได้อย่างถูกต้อง และจัดเก็บและค้น

คืนข้อมูลและสารสนเทศได้

การเข้าถึงดิจิทัล 03 การสื่อสารยุคดิจิทัล

เรียนรู้หลักการส าคัญของการสื่อสาร 

การสื่อสารยุคดิจิทัลหรือการสื่อสาร

ผ่านสังคมออนไลน์  เพื่อสามารถ

แ ย ก แ ย ะ พื้ น ที่ ส่ ว น ตั ว แ ล ะ พื้ น ที่

สาธารณะ ใช้วิจารณ์การสื่อสารยุค

ดิจิทัล รวมถึงเรียนรู้การรับมือปัญหา

การสื่อสารยุคดิจิทัล



04 ความปลอดภัยยุค

ดิจิทัล

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ

ความปลอดภั ยที่ ม าจ าก ผู้ ไ ม่

ประสงค์ดี ใน โลกอิน เทอร์ เน็ต 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อการ

หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และรับมือ

กับภัยอันตรายในโลกดิจิทัล

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2562

05

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของสื่อและผู้

ให้บริการสื่อ แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ

และสารสนเทศ การวิเคราะห์ วิพากษ์ 

ตีความหมาย ประเมินผล สรุปผล 

แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ประเมิน

คุณค่าของสื่อและสารสนเทศ การรู้เท่า

ทันข่าวปลอม และรู้เท่าทันโฆษณาชวน

เ ช่ื อ  ร วม ถึ ง ก า ร จั ด ก า รสื่ อ แ ล ะ

สารสนเทศเบื้องต้น

การรู้เท่าทันสื่อ

และสารสนเทศ
06 แนวปฏิบัติในสังคม

ดิจิทัล

เรียนรู้มารยาทการใช้อินเทอร์เน็ต 

ม ารย าทก าร ใ ช้ โ ท รศัพท์ ใ นที่

สาธารณะ และการเอาใจใส่ผู้อื่น 

เพื่อสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสมตามกาลเทศะ รวมถึง

เข้าใจอารมณ์ความอ่อนไหวของ

บุคคลหรือสังคมบนโลกออนไลน์

ได้



07 สุขภาพดียุคดจิิทัล

เรียนรู้อันตรายและผลกระทบด้าน

สุขภาพในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต โรคที่

เกิดขึ้น รวมถึงความสัมพันธ์และ

ผลกระทบต่อ เยาวชน การ ใช้

อินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิทัล เพื่อ

ป้องกัน หลีกเลี่ยง ลดผลกระทบ 

จนถึงวิธีการรักษาเบื้องต้น ทั้งต่อ

ตัวเอง และคนใกล้ตัว

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) พ.ศ. 2562

08

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ

ดิจิทัลคอมเมิร์ซ สามารถซื้อขาย

สินค้าในดิจิทัลคอมเมิร์ซได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย จัดการ

แก้ปัญหาจากการซื้อขายสินค้าได้ 

และสามารถสร้างร้านค้าขายสินค้า 

และขายสินค้าในดิจิทัลคอมเมิร์ซได้

เบื้องต้น รวมถึงเข้าใจกฎหมายที่

เกี่ยวกับดิจิทัลคอมเมิร์ซเบื้องต้น

ดิจิทัลคอมเมิร์ซ 09 กฎหมายดจิิทัล

เรียนรู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า  แ ล ะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เพื่อให้ระบุได้ว่าการกระท า

ใ ด เ ป็ น ค ว า ม ผิ ด ที่ เ กี่ ย ว กั บ

กฎหมายดิจิทัล ทราบถึงโทษของ

การกระท าความผิด มีแนวทาง

ป้องกันการกระท าความผิดที่

เกี่ยวกับกฎหมายดจิิทัล



ระดับการวัดและการประเมินผล





สมรรถนะหลักด้านการเข้าถึง (Access) 

คะแนน 72.7 เกณฑ์ระดับ “ดี” 

บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจาก บุคคล กลุ่ม องค์กร เพื่อให้ได้สารสนเทศ

และเนื้อหาสื่อที่ต้องการ สามารถค้นหา เข้าถึง และค้นคืนสารสนเทศและเนื้อหาสื่อได้ โดยปฏิบัติ

ตามหลักกฎหมายและจริยธรรม

สมรรถนะหลักด้านการประเมิน (Evaluation)

คะแนน 66.1 เกณฑ์ระดับ “ดี”

บุคคลสามารถวิเคราะห์และแยกแยะคุณภาพของสารสนเทศและเนื้อหาสื่อได้ โดยสามารถระบุ

แหล่งที่มา ผู้ให้บริการสื่อสารสนเทศ และผลกระทบของสารสนเทศและเนื้อหาสื่อต่อสังคมได้

สมรรถนะหลักด้านการสร้าง (Creation)

คะแนน 65.7 เกณฑ์ระดับ “ดี”

บุคคลสามารถสร้างสารสนเทศและเนื้อหาสื่อใหม่ๆ ในรูปแบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ช่องทาง

และเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมกับสังคม หรือสื่อสารกับบุคคลคนอื่น 

โดยตระหนักในจริยธรรมและกฎหมาย และผลกระทบต่อสังคม

สถานภาพ MIL ภาพรวมของประเทศไทย



จากผลส ารวจพบว่า 

อาชีพ ระดับการศึกษา และ รายได้

มีผลต่อการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

โดยระดับการศึกษาสามารถสะท้อนได้ดีขึ้น

โดยระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ “ดี”

แต!่

ดีพอส าหรับการเป็นแรงงาน

ที่ต้องมีทักษะและการเข้าใจดิจิทัล

และได้รับการรับรองสมรรถนะ

แล้วหรือยัง?
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ต้นแบบระบบประเมิน

สมรรถนะการเข้าใจ

ดิจิทัล (DL)

ru.dlbaseline.com

ระบบแสดงข้อมูล

สมรรถนะ Digital 

Literacy 

แยกตามหน่วย

สมรรถนะ (Units of 

Competence : 

UOC)

แสดงเป็นกราฟ

ส าหรับเป็นทะเบยีน

ประวัติด้านดิจิทัล



ชุดแบบระบบประเมิน

สมรรถนะการเข้าใจ

ดิจิทัล (DL)

ครอบคลุมสมรรถนะ

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 

21

• ทดสอบออนไลน์ 

(Online Test)

• ระบบสุ่มชุดค าถาม-

ค าตอบ 

(Randomization)

• แบบทดสอบแบบสื่อ

ประสม (Multimedia 

Choices)
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ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

ได้ผ่านการทดสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

ตามกรอบสมรรถนะที่พึงมีในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ก ากับการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1 Jan 2020

Certificate ID : 001415123u184123

• ออกเอกสารรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Certificate)

• ตรวจสอบเอกสารที่

ออกได้ผ่านระบบ

(Verify Certificate

ระบบออก

ใบรับรอง

อิเล็กทรอนิกส์



อ้างอิง : สถิติการศึกษาประจ าปี 2559 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 

ตาราง ง จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาประเภทในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน จ าแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาตรี

ภาครัฐ-เอกชน

ระดับปริญญาตรี

เฉพาะสาขาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี

เฉพาะปี 4

ระดับปริญญาตรี

ทดสอบภาษาอังกฤษได้

เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
45,000 คน * 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ = 45,000,000 บาท/ปี

60,000 คน * 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ = 60,000,000 บาท/ปี

150,000 คน * 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ = 150,000,000 บาท/ปี

600,000 คน * 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ = 600,000,000 บาท/ปี

1.73 ล้านคน * 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายประมาณ = 1,730 ล้านบาท/ปี

แบบจ าลองโครงสร้างงบประมาณในการด าเนินการ

ทดสอบประเมินการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
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Business Intelligence http://bit.ly/dlbrmubi

http://bit.ly/dlbrmubi
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Front End

ru.dlbaseline.com

Back Office

rusystem.dlbaseline.com
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Bridging Education for Every one

Platform | Content | Standard

Massive Open Online Course

Distance Learning

E-Books

Immersive Experience Education

Gamification

109
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Bridging Local Entrepreneur

Multiple Channel

Income with Online

Village E-Commerce

Training -> Open Online Shop -> Get income 110

Activate by 

Government >> 

Sustainable by 

Village Level 
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Move to 

Digital Thailand 
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Drive Digital Economy

Digital Thailand 
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การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม 

มิใช่ว่าจะสร้างเสร็จภายในวันเดียว 

แต่ต้องมีแบบแผนการสร้างประเทศ



itm.eg.mahidol.ac.thitm.egmu

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Online Admission

graduate.mahidol.ac.th

• Email : egitm@mahidol.ac.th

• Tel. (+66)81-595-7497, (+66)86-322-8240

• website : www.itm.eg.mahidol.ac.th

• Facebook : itm.egmu

https://www.ookbee
.com/




