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1. ชื่อโครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. หน่วยงาน ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ หรือเอกชน ได้มีการแข่งขันในการให้บริการค่อนข้าง
สูง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวม จัดการ ความรู้ ความช านาญ ไม่ว่าความรู้นั้นจะ
อยู่ในคอมพิวเตอร์ ในกระดาษ หรือในตัวบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดการให้บุคลากรได้รับความรู้
และแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิม โดยให้เกิดประสบการณ์และ
ความช านาญเพ่ิมขึ้น การจัดการ ความรู้เป็น กระบวนการบริหารรูปแบบใหม่ที่เน้นในด้านการพัฒนา
กระบวนงานควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยทุกกระบวนงานจะต้องสัมพันธ์กับความคิด
สร้างสรรค์ ที่เป็นผลมาจากการขยายวง และการประสานความรอบรู้รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทั่ว
ทั้งองค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเท่ากับว่า องค์กรที่มีการบริหารจัดการความรู้นี้อย่างเป็นระบบ ก็จะเกิด
เป็นโอกาสอันส าคัญต้องการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยการท างานอย่างฉลาดคิดและ
สร้างสรรค์ในที่สุด ท าให้องค์กรนั้นสามารถเผชิญกับการแข่งขันและการ เปลี่ยนแปลงในทุกๆ รูปแบบ 
และสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งมวลได้เป็นอย่างดี หน่วยงานจึงต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้อยู่ตลอดเวลา และปรับตัวให้ทันต่อสภาวะของการแข่งขันที่ เกิดขึ้ น ในสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดการความรู้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านความรู้  ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคลากร
เกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการพัฒนาความสามารถที่จะ
แบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอ่ืนๆ ในองค์กร และน าความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ท าอยู่ให้เกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เป็นการ พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีโครงการ การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
บุคคลากรน าความรู้และประสบการณ์มาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการจัดการความรู้
และน าความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆได้รับ
รู้ และเพ่ือให้บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้น า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานของอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป  
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
4.2 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

5. เป้าหมายในการจัดการความรู้  
  5.1 ได้กระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ 

5.2 บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความสามารถและเข้าใจ  
 การจัดการความรู้ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
 จ านวน 41 คน 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ  
1. ผศ.ดร.วชิัย พัวรุ่งโรจน์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2. ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
3. ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4. นายณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5. ดร.อริญชัย หามณี   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6. น.ส.ปารชิาติ แสงระชัฎ  รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
7. นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว   รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
8. นางศุภกานต์ บ ารุงราชหิรัณย์  รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ภาษา 
9. นายรักชาติ บุตรเต   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางอมรรัตน์ วงศ์โสภา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นายฤทธิพล ดวงศรี   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
12. นายพิษณ ุโฉมนคร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา ลุนจันทา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14. น.ส.ชลดา บุญมาก   นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
15. นายเอกภพ สุจันทร์ศรี  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
16. นายนวพล ศิริเคน   ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
17. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ศรีภูมิ  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
18. น.ส.จิราภรณ์ รัตน์สวุรรณ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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19. นายคมกริช ไชยวงษ์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
20. นายเมธัต ลมค าภา   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
21. นายสุรัตน์ พิมโคตร   ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
22. นายวิโรจน์ อภัยสูงเนิน  ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
23. น.ส.รุจิรา ศรีสังข ์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24. นายสุเมธ เดชไทย   นักวิชาการศึกษา 
25. นายศราวุฒิ วังคีรี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
26. นายธรรมรงค์ พวงรัตน์  นักวิเทศสัมพันธ์ 
27. น.ส.อรอนงค์ พรมมาวัง  นักวิเทศสัมพันธ์ 
28. นางอ าพร บุตรเต   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
29. นางจุฬาลักษณ์ กลับกลาง  บรรณารักษ์ 
30. น.ส.ลัดดาวัลย ์เฮียงประเสริฐ  บรรณารักษ์ 
31. นายวัลลภ พงษ์พันธ์   บรรณารักษ์ 
32. น.ส.อภิฤดี จันทะเดช   บรรณารักษ์ 
33. น.ส.จรรยารัตน์ บุญประณีต  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
34. นายวรรณกิต ทับขันต์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35. น.ส.อมรรัตน์  ยางสุด   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
36. นายสราวุช พลลาชม   ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 
37. นางสาววิภาวี มีภูเวียง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
38. นางแต๋ม แสงชมพู   นักการ 
39. นางรุณี ชมภู    นักการ 
40.นางกรรณิกา บับภาสังข์  นักการ 
41.น.ส.ทิพย์สุดา พรมมูล   นักการ 
 

7. กระบวนการการจัดการความรู้ 
 

ขั้นตอนที่ 7.1 ก าหนดเป้าหมาย ส านักวิทยบริการมีการจัดประชุมก าหนดหัวข้อ โดยพิจารณาตาม
ยุทธศาสตร์ และปัญหาที่เกิดข้ึนหน่วยงาน 
ขั้นตอนที่ 7.2 วางแผนและกิจกรรมที่จะสนับสนุนตาม 6 องค์ประกอบที่ เรียกว่า วงจรการจัดการ
ความรู้ (Change Management Process) ดังนี้  

7.2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การท าให้คนในองค์กรอยากเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ความรู้จนท า
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันและการเรียนรู้  



4 
 

 
 

7.2.2 การสื่อสารท าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่า ท าอะไร เพ่ืออะไร ท าเมื่อไร และท าอย่างไร 
โดย สื่อสารอย่างต่อเนื่องจนการแลกเปลี่ยนความรู้  

7.2.3 กระบวนการและเครื่องมือ ซึ่ งกระบวนการหลักๆ ในการจัดการความรู้มี  7 
กระบวนการซึ่ง จะกล่าวถึงรายละเอียดในกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ส่วนนี้เป็นแกน
หลักของการจัดการความรู้ทั้งหมด  

7.2.4 การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ให้กับคนในองค์กรไม่ว่าจะฝึกอบรม เอกสาร หรือ 
ไฮเทค อย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กร ที่ส าคัญคือพยายามสอดแทรกความรู้ด้านการ 
จดัการความรู้เข้าไปบ่อย ๆ  

7.2.5 การวัดผล การด าเนินการตามแผน ผลผลิตที่ได้และผลลัพธ์จากการจัดการความรู้
ในช่วง แรกของการดาเนินการอาจจะวัดเพียงความก้าวหน้าตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดในแผนก็พอ  

7.2.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการจูงใจให้คนในองค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ สนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น 
ขั้นตอนที่ 7.3 จัดท า KM Process ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ  

7.3.1 บ่งชี้ความรู้เป็นการค้นหาว่า ความรู้ที่ส าคัญ ต่อการบรรลุเป้าหมาย คืออะไร อยู่ที่ใคร 
ยังขาดความรู้อะไร  

7.3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้เป็นการหาวิธีในการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ ตัวบุคคล ผู้ให้บริการ 
  7.3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้เนื้อหาความรู้มาแล้วต้องมีการแบ่งประเภทความรู้  
จัดท าสารบัญเพ่ือ ให้การเก็บรวบรวมและการค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว  

7.3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ก่อนน าเข้าสู่ระบบจะต้องปรับปรุงเนื้อหา การใช้ 
ภาษาให้เป็นภาษาเดียวกัน เพ่ือไม่ให้ผู้ที่น าความรู้ไปใช้สับสน รวมทั้งรูปแบบของข้อมูล เพ่ือความ
สะดวกในการป้อนเข้าสู่ระบบ  

7.3.5 การเข้าถึงความรู้เป็นการก าหนดวิธีการกระจายความรู้สู่ผู้ใช้ซึ่ง ความรู้อาจจัดเก็บเป็น
รูปแบบง่าย ๆ ยากข้ึนก็ท าเป็นการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การจัดอบรม ซึ่งมีวิธีการอื่น ๆ อีกหลาย
วิธีที่ท าให้ความรู้นั้นถูกคนในองค์กรน าไปใช้  

7.3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการจัดให้มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ เช่น ผู้รู้
จัดท าเอกสารคู่มือ บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติงานส าหรับผู้สนใจไว้ศึกษาเป็นต้น  

7.3.7 การเรียนรู้ (Learning) เมื่อความรู้ขององค์กรมีการน าไปใช้จนเกิดการเรียนรู้และเกิด 
องค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้ผู้อ่ืน น าไปใช้อีก การเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญ
ในการท าให้เกิดองค์ความรู้ขององค์กรเพ่ิมขึ้น ซึ่งองค์กรจะมี วิธีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ใน
ระยะเริ่มต้นของการท าโครงการการจัดการความรู้ควรให้ความส าคัญกับการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 
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การสื่อสารและการให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ก่อน เนื่องจากทั้ง 3 องค์ประกอบ นี้จะมีส่วน
ส าคัญในการปรับสภาพบรรยากาศขององค์กรให้ KM Process เติบโตได้ในส่วนของการ สื่อสารและ
การให้ความรู้นั้น มีวิธีการมากมาย จะโดยการอบรม หนังสือเวียน ทาง web ก็แล้วแต่ ความ
เหมาะสม แต่ความยากมันอยู่ที่ว่า จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 
บางครั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์อาจจะมีแฝงอยู่แล้ว การประชุมคิดหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ที่
ประชุมจะต้องพยายามให้ช่วยกันคิดและแสดง ความคิดออกมาดังๆ ความคิดของทุกคนจะถูกน าขึ้น
บนจอ ถ้าบรรยากาศการประชุมแบบนี้เกิดขึ้น บ่อย ๆ พฤติกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการท างานไปโดยไม่ รู้ตัว เพราะทุกคนจะกล้าน าเสนอ แบ่งปันความรู้ของ
ตัวเองออกมา คนที่ยังมีความรู้น้อย ก็จะเรียนรู้ เพ่ิมพูนความรู้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมมากข้ึน  

 
 

8. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1 
เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ณ 
ห้องประชุม IT Shopping Mall ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 

1. บรรยายและฝึกปฏิบัติ การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
ดิจิทัล 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การน าเนื้อหาหลักสูตร การจัดท าข้อสอบและการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4. บรรยายและฝึกปฏิบัติ การน าเข้าข้อสอบ และการจัดการระบบคลังข้อสอบการวัด
สมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 
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ขั้นตอน กระบวนการ การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 

ก าหนดนโยบายดิจิทัล 

 มหาวิทยาลัยมีก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นกระบวนการในการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาทางด้าน วิชาการและการใช้ชีวิต เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข โดยในระหว่าง การศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู้  และทักษะในการน า
เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ เรียนรู้ การแก้ไข
ปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้มีการวางระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาขึ้น เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกการส่งเสริม
และพัฒนา นักศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีต่อไป 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ 

มหาวิทยาลัยได้ให้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์ด าเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีทั้ง 5 
คณะ เพ่ือมอบ หมายแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ แผนด าเนินการ และแต่งตั้งคณะกรรมการออก
ข้อสอบ โดยเชิญอาจารย์ ทั้ง 5 คณะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาท าการ
ก าหนดเนื้อหา เกณฑ์การสอบ จ านวนข้อสอบ และมาตรฐานข้อสอบ LRU-CDL Loei Rajabhat 
University Computer Driving License คือ มาตรฐานความรู้ ความ สามารถทางด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU-
CDL สู่มาตรฐานเทียบเท่า IC3 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อเนื้อหา เป็นการอบรม (e-Training) 
ส าหรับ การเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาในรูปแบบ e-Learning ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ประกอบด้วยบทเรียนเนื้อหาทั้ง 6 หัวข้อ ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางอินเตอร์เน็ต
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกข้อสอบความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีสุดท้าย ตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ออกข้อสอบและวิเคราะห์คัดเลือกข้อสอบ  

      ประชุมวิเคราะห์ คัดเลือกข้อสอบ คณะกรรมการออกข้อสอบ โดยเชิญอาจารย์ ทั้ง 5 คณะที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประชุมวิเคราะห์ ก าหนดคัดเลือกข้อสอบ เนื้อหา
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้ 
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หัวข้อที่  1 Basic Concepts Computer and Information Technology 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบทางกายภาพ
ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน และงานด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
สังคม 

หัวข้อที่  2 Using the Computer and Managing Files 

 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์  การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของคอมพิวเตอร์และ
ระบบ ปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การจัดระบบไฟล์  ไดเร็คทอรี  โฟลเดอร์ การ
คัดลอก ย้ายและลบไฟล์  ไดเร็คทอรี โฟลเดอร์ การท างานกับไอคอนและวินโดวส์ การใช้ ฟังก์ชัน
สนับสนุนต่างๆ ในระบบปฏิบัติการ เช่น การสืบค้น และการพิมพ์เอกสาร 

หัวข้อที่ 3 Information and Communication 

 สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ได้แก่ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ การใช้อีเมล และการจัดการที่อยู่และ
ข้อความบนอีเมล 

หัวข้อที่ 4 Word processing 

 การประมวลผลค า การใช้โปรแกรมประมวลผลค า บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้
งานในโปรแกรมระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบ และจัดเก็บไฟล์เอกสาร การใช้งาน
โปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การสร้างตาราง การใส่ภาพหรือกราฟิก และการใช้ฟังก์ชัน ผนวก
เมล และพิมพ์เอกสารออกกระดาษ 

หัวข้อที่ 5 Spreadsheets 

 ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์บน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานในระดับโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้างตาราง 
จัดรูปแบบ และท าตารางวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรมเพ่ือการค านวณทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร 
และฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใช้อ็อบเจกต ์การสร้างกราฟ
และแผนภูม ิ

หัวข้อที่ 6 Presentation 

 การน าเสนอผลงาน การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้
งานโปรแกรมในระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และผลิต ผลงานน าเสนอเพ่ือเผยแพร่
หรือจักแสดงการใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใช้อ็อบเจกต์  การท าสไลด์โชว์ การ
ท าเอฟเฟกต์ และภาพเคลื่อนไหว 
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มาตรฐานข้อสอบ LRU-CDL Loei Rajabhat University Computer Driving License คือ 
มาตรฐานความรู้  ความสามารถทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU-CDL สู่มาตรฐานเทียบเท่า IC3 มี
รายละเอียดดังนี้ 

IC3 Certificate คืออะไร 

 IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และ
ทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral 
Vendor Standard โดย  Global Digital Literacy Council และรองรับ โดยกระทรวงไอซี ที 
กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules มีดังนี ้

1. Computing Fundamentals 

ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ แนวคิด และนิยามของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบส าหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ส าหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อม ต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การ
แก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบ ปฏิบัติการวิธีการท างานและการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

 
  2. Key Applications 

 
  การใช้งานโปรแกรมส านักงาน แนวคิด และนิยามโปรแกรมประยุกต์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ใน
การสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้าย และคัดลอกข้อความ เปลี่ยนมุมมองเอกสารบน
หน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้างตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลค า การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ และการใช้งานโปรแกรมน าเสนองาน 

 
  3. Living Online 

 
  การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ส่วนประกอบ
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด 
ห้องสนทนา การใช้งาน Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต ความรู้ พ้ืนฐานในการใช้งาน 
Internet Explorer การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่วนประกอบของเว็บไซต์ การสร้าง
เว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคมองค์ประกอบและกิจกรรมในเครือข่ายสังคม 



9 
 

 
 

3. สร้างระบบและกลไกในการทดสอบความรู้ทางด้านดิจิทัลของนักศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา  

 
  3.1 การประชาสัมพันธ์ มุ่งเน้นให้เห็นส าคัญในการใช้งาน การเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การฝึกทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียน และการติดต่อสื่อสาร  

3.2 การส่งเสริม มุ่งเน้นการเพ่ิมเติมทักษะความรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะด้าน
ดิจิทัลครบทุกด้าน โดยทักษะเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาผ่านคณะ สาขาวิชาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

3.3 การให้เห็นคุณค่า มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกฝนทักษะด้าน
ดิจิทัลกับทางมหาวิทยาลัย  

3.4 การพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดอบรม การจัดหลักสูตร และการส่งเสริมด้านดิจิทัล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IC3 และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพ่ือให้สามารถรองรับความต้องการในการ
ท างาน  

4. กลไกการพัฒนาการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ในการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร จะท าหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริม 
และพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของศูนย์คอมพิวเตอร์มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 4.1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา 

 4.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยน าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 มาบูรณาการ 

 4.3 ส านักศึกษาวิชาทั่วไป ร่วมกับ คณะ สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประชุมหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

4.4 จัดหลักสูตร อบรม และการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับการน าไปใช้และ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

4.5 จัดสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตร 
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5. การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล จัดหาสื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

5.1 จัดสร้างแบบทดสอบวัดระดับทางด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ  

 มีการพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านดิจิทัลที่ใช้ส าหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐาน มีการวัดผลที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียนและอบรม โดยให้มีการจัดสร้างคลังข้อสอบ เพ่ือให้ข้อสอบเกิดความหลากหลายและใช้
วัดนักศึกษาได้อย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ  

 5.2 จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล 
 
  มีการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลที่ทันสมัยให้กับนักศึกษา เช่น ห้อง IT 
Shopping mall มีพ้ืนที่ให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายความเร็วสูงและสนับสนุนการชาร์จ
อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง   
 
 5.3 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

 มีการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 ห้องเรียน เพื่อรองรับนักศึกษาจ านวน 
400 คน  
 
  6. ประกาศ ประชุมชี้แจง การสอบ LRU-CDL (Loei Rajabhat University 
Computer Driving License) 

 6.1 ประกาศ และประชุมชี้แจงไปยังคณะ 

 6.2 เนื้อหา เกณฑ์ จ านวนข้อสอบ 

 6.3 ก าหนดการตารางสอบ 

 6.4 ขั้นตอนการเข้าสอบ 

 6.5 ประกาศผลการสอบ 

 6.6 สรุปและประเมินผลการสอบ 
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7. การวัดผลประเมินผล 

 7.1 วิเคราะห์ผลการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล  

 7.2 ประเมินผลการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล 

7.3 จัดเก็บข้อมูลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล 

7.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์วัดผลตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย LRU-CDL 

 7.5 น าผลการด าเนินการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล  เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะส าเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

8. พัฒนาปรับปรุงการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล 

 8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนกระบวนการสอบ 

 8.2 ประชุมโดยการน าผลจากคณะกรรมการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการทบทวนการสอบ 

 8.3 ปรับปรุงกระบวนการสอบและระบบการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมติที่ประชุม 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2 
เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 
ห้องประชุม IT Shopping Mall ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 

 

 การประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ทบทวนแนวทางในการพัฒนาทักษะการวัด
สมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี และจัดท าเป็นคู่มือกระบวนการการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาสู่มาตรฐานเทียบเท่า IC3 ส าหรับบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา 

 

ผลผลิต 

คู่มือกระบวนการการการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี LRU-CDL 

สู่มาตรฐานเทียบเท่า IC3 

 
 มหาวิทยาลัยมีก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เป็นกระบวนการในการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาทางด้าน วิชาการและการใช้ชีวิต เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข โดยในระหว่าง การศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู้  และทักษะในการน า
เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ เรียนรู้ การแก้ไข
ปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตามตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้มีการวางระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาขึ้น เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตาม ประเมินกระบวนการระบบและกลไกการส่งเสริม
และพัฒนา นักศึกษา เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 



13 
 

 
 

LRU-CDL Loei Rajabhat University Computer Driving License    

LRU-CDL คืออะไร 

 
 LRU-CDL Loei Rajabhat University Computer Driving License คือ มาตรฐานความรู้ 
ความ สามารถทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU-CDL สู่มาตรฐานเทียบเท่า IC3 มีเนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อเนื้อหา 
เป็นการอบรม (e-Training) ส าหรับ การเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาในรูปแบบ e-Learning 
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยบทเรียนเนื้อหาทั้ง 6 หัวข้อเนื้อหา ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้
ความสามารถทางอิน เตอร์ เน็ ตและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น พ้ืนฐาน ของมหาวิทยาลั ย 
 

IC3 Digital Literacy Certification 

IC3 Certificate คืออะไร 

 IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ และ
ทักษะคอมพิวเตอร์ ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral 
Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที 
กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules 
 

หลักการการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี LRU-CDL 

 

 มาตรฐานความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีเนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อ เนื้อหาเป็นการ
อบรม (e-Training) ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักศึกษาในรูปแบบ e-Learning ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยบทเรียนเนื้อหาทั้ง 6  หัวข้อ เนื้อหาตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้
ความสามารถทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน ของมหาวิทยาลัย และมีการ
ด าเนินการ ให้อาจารย์แต่ละคณะที่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัล ท าการออกข้อสอบ รายละเอียด
ของเนื้อหา เพ่ือจัดท าเป็นคลังข้อสอบ และก าหนดเกณฑ์ คะแนน ระดับ ผลสอบ และสร้างระบบ
ทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  มีดังนี้ 

 

 



14 
 

 
 

ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี LRU-CDL 

คะแนน  ระดับ  ผลสอบ 

คะแนน ระดับ ผลสอบ 

50 - 60 ดีมาก 

สอบผ่าน 40 - 49 ดี 

30 – 39 พอใช้ 

0 - 29 ควรปรับปรุง สอบไม่ผ่าน 

 

 

ค าอธิยาบรายละเอียด LRU-CDL Loei Rajabhat University Computer Driving License 

 คือ มาตรฐานความรู้ ความ สามารถทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU-CDL สู่มาตรฐานเทียบเท่า IC3 มี
เนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อเนื้อหา เป็นการอบรม (e-Training) ส าหรับ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส าหรับนักศึกษาในรูปแบบ e-Learning ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยบทเรียนเนื้อหาทั้ง 6 
หัวข้อเนื้อหา ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู้ความสามารถทางอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นพ้ืนฐาน ของมหาวิทยาลัยรายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้ 
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หัวข้อที่  1. 
 (Basic Concepts Computer 

and Information Technology) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประกอบทาง
กายภาพของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  และงานด้าน
ต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม 

หัวข้อที่  2. 
(Using the Computer and 

Managing Files) 

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์   การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล การ
จัดระบบไฟล์ / ไดเร็คทอรี / โฟลเดอร์ การคัดลอก ย้ายและลบไฟล์ / ไดเร็คทอ
รี /โฟลเดอร์ การท างานกับไอคอนและวินโดวส์ การใช้ ฟังก์ชันสนับสนุนต่างๆ 
ในระบบปฏิบัติการ เช่น การสืบค้น และการพิมพ์เอกสาร 

หัวข้อที่ 3.  
(Information and 
Communication) 

สารสนเทศและการสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้แก่ โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บ การใช้อีเมล์ 
และการจัดการที่อยู่และข้อความบนอีเมล์ 

หัวข้อที่ 4.  
(Word processing) 

การประมวลผลค า การใช้โปรแกรมประมวลผลค า บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล การใช้งานในโปรแกรมระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้าง การจัดรูปแบบ และ
จัดเก็บไฟล์เอกสาร การใช้งานโปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การสร้างตาราง 
การใส่ภาพหรือกราฟิก และการใช้ฟังก์ชัน ผนวกเมล 

หัวข้อที่ 5. 
(Spreadsheets) 

ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิกส์  การใช้โปรแกรมตารางวิเคราะห์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การใช้งานในระดับโปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และท าตารางวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรม
เพ่ือการค านวณทางคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรและฟังก์ชันมาตรฐาน การใช้งาน
โปรแกรมบางอย่างในขั้นสูง ได้แก่ การใช้ออบเจ็ค การสร้างกราฟและแผนภูมิ 

หัวข้อที่ 6. 
(Presentation) 

การน าเสนอผลงาน การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล การใช้งานโปรแกรมในระดับพ้ืนฐาน ได้แก่ การสร้าง จัดรูปแบบ และ
ผลิต ผลงานน าเสนอเพ่ือเผยแพร่หรือจักแสดงการใช้งานโปแกรมบางอย่างในขั้น
สูง ได้แก่ การใช้ออบเจ็ค  การท าสไลด์โชว์ การท าเอฟเฟค และภาพเคลื่อนไหว 
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IC3 Digital Literacy Certification 

IC3 Certificate คืออะไร 

     IC3 Digital Literacy Certification Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะ
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor 
Standard โดย Global Digital Literacy Council และรองรับ โดยกระทรวงไอซีที  กระทรวง
วัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules มีดังนี ้

 

1. (Computing 
Fundamentals) 

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ แนวคิดและนิยามของคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ประกอบ
ส าหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหา
ฮาร์ดแวร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกซื้อ
คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ระบบปฏิบัติการ วิธีการท างานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 

2. (Key 
Applications) 

การใช้งานโปรแกรมส านักงาน แนวคิดและนิยามโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ในการสร้าง แก้ไขและการบันทึกเอกสาร การย้ายและคัดลอก
ข้อความ เปลี่ยนมุมมองเอกสารบนหน้าจอ การตกแต่งเอกสาร การสร้าง
ตารางในเอกสาร และการตรวจสอบ แก้ไขเอกสาร การใช้งานโปรแกรม
ประมวลผลค า การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ และการใช้งานโปรแกรม
น าเสนองาน 
 

3. (Living Online) 
 

การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ แนวคิดเก่ียวกับ
ระบบ ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บบอร์ด ห้องสนทนา การใช้งาน 
Microsoft Outlook การใช้อินเทอร์เน็ต ความรู้พ้ืนฐานในการใช้งาน 
Internet Explorer การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ส่วนประกอบ
ของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การใช้เครือข่ายสังคมองค์ประกอบและ
กิจกรรมในเครือข่ายสังคม 
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และเราก็มาถึงยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะท าให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและท างานกันเอง
ได้อย่างอัตโนมัติ เทคโนโลยีในสามยุคแรกที่กล่าวไปเปรียบเสมือนเป็นแขน ขา ให้แก่มนุษย์ เป็น
เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก หยิบจับ ค านวณ ประมวลผมให้มนุษย์ มีแขน ขา แต่ไม่มี
สมองเป็นของตัวเอง ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกน ามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย์ และเพ่ิม
ศักยภาพของมนุษย์ในการใช้ความคิดเพ่ือข้ามขีดจ ากัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยจะใช้ชื่อยุคนี้ว่า
เป็นยุค Machine-to-Machine เช่น เราสามารถเปิด-ปิด หรือสั่งงานอ่ืนๆกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ตัวเองผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์ หรือตัวอย่างที่ถูกน ามาใช้งานจริงแล้วอย่างการพูด
ค าว่า “แคปเจอร์” กับแอพถ่ายภาพในสมาร์ทโฟน โทรศัพท์ก็จะถ่ายรูปให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้อง
กดถ่ายด้วยซ้ า หรือแม้แต่เทคโนโลยีซิมูเลชั่น Simulation จ าลองสถานการณ์เพ่ือฝึกอบรมพนักงาน 
วางแผนสถานการณ์โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานที่จริง หรือเป็นสื่อการเรียนรู้แบบ Interactive 
เป็นต้น  

เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมักไปไว และเคลื่อนที่ไม่มีหยุด มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับตัว
ให้ทันตามเทรนด์ พัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดการศึกษาบนการแข่งขันที่รวดเร็วและรอบด้าน ให้
กลายเป็น Smart Enterprise ที่มีศักยภาพสูงขึ้น จากบริการธรรมดาให้กลายเป็น High Value 
Service เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของหน่วยงานกาศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนั้น ต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย
ชุดทักษะและความรู้ทั้งในเชิงเทคโนโลยีและการคิดชั้นสูง หรือที่ เรียกว่า “ความรู้ดิจิทัล”(Digital 
Literacy) เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในโลกไซเบอร์ รู้วิธีป้องกันตนเองจากความ
เสี่ยงต่างๆ ในโลกออนไลน์ เข้าใจถึงสิทธิ ความรับผิดชอบและจริยธรรมที่ส าคัญในยุคดิจิทัล และใช้
ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับ
ตนเอง ชุมชน ประเทศ และพลเมืองบนโลกได้อย่างสร้างสรรค์   

เมื่อโลกเปลี่ยนไปเช่นนี้ จึงจ าเป็นที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะความสามารถทางด้านดิจิทัล ก่อนส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพ่ือชีวิตที่ดี และอนาคต
อันสดใสในการด าเนินชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นหลักประกันว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยจะประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและเป็นผู้น าทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการการวัด
สมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี LRU-CDL โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ให้
เป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยมีขั้นตอน กระบวนการ ของงานแต่ละศูนย์
เชี่ยมโยงเข้าด้วยกันตามข้ันตอนและกระบวนการของแต่ละงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านดิจิทัลให้
ไปในทิศทางเดียวกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเข้าใจและสามารถให้การ

สนับสนุนกระบวนการการพัฒนาทักษะและการวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  
ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สรุปผลการด าเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 
  
 

9. งบประมาณ 20,000 บาท 
 

10. ความร่วมมือของบุคลากร 
 

10.1 มีการร่วมงานกันแบบประชาธิปไตย เช่น การระดมความคิดและตกลงร่วมกันในการ
จัดท าคู่มือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านดิจิทัล 

10.2 มีการติดต่อสื่อสารที่ดี มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือช่วยในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ของคู่มือการวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 
 
11. แนวทางการปฏิบัติงาน หรือแนวปฏิบัติงาน 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้าน
งานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ีอให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น จึงมีโครงการ การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
ดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์มาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบตามกระบวนการ
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จัดการความรู้และน าความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคู่มือ แนวปฏิบัติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
เพ่ือให้บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้น าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติงานของอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป  
 

12. การประเมินผลโครงการ 
12.1 ผลการประเมินกิจกรรม 

การประเมินโครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้แบบสอบถาม 

 
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น 5 ระดับ 

ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
ระดับความคิดเห็น มาก   ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
ระดับความคิดเห็น น้อย   ก าหนดให้ 2 คะแนน 
ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด  ก าหนดให้ 1 คะแนน 

 จากนั้นน าคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จ านวน ร้อยละ(%) 
ชาย 14 60.87 
หญิง 9 39.13 
รวม 23 100.00 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 23 คน แบ่งเป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.87 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13  
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ตารางท่ี 2 หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 2 8.69 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 26.10 
ศูนย์วิทยบริการ 8 34.80 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 4 17.39 
ศูนย์ภาษา 3 13.04 
รวม 23 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส านักงานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 สังกัดศูนย์วิทยบริการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และ 
ศูนย์ภาษา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04  

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับการ
ประเมิน 

1. สามารถน าความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง 4.38 .77 มาก 
2. สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่ได้ 4.38 .69 มาก 
3. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.38 .77 มาก 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน 4.44 .61 มาก 
5. ได้รับเนื้อหาความรู้ตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน 4.33 .76 มาก 
6. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง 4.50 .70 มาก 

รวม 4.40 .723 มาก 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผลการประเมินโดยรวมในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .72 โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพ่ิมมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.44, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .61 และด้านความสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 ส่วนด้านที่มีผลการ
ประเมินต่ าที่สุดคือ ด้านการได้รับเนื้อหาความรู้ตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .76 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ( ) 
ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับการประเมิน 

1. การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร 4.16 .92 มาก 
2. สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 4.11 .96 มาก 
3. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 3.94 .87 มาก 
4. การลงทะเบียน 4.44 .70 มาก 
5. ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.33 .76 มาก 
6. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.38 .69 มาก 
7. การตอบค าถามของวิทยากร 4.33 .76 มาก 
8. การจัดบริการอาหารว่าง 4.38 .77 มาก 
9. เอกสารประกอบการอบรม 4.05 1.21 มาก 

รวม 4.24 .853 มาก 
  

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการของบุคลากรส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .85 โดยพบว่าด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดคือด้าน
การลงทะเบียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70 และด้านการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .69 ส่วนด้านที่ได้รับความพึงพอน้อยที่สุดคือ 
ด้านเอกสารประกอบการอบรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 และด้านสถานที่
ในการด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .96 
 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินด้านความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ) 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ
ประเมิน 

1.ความรู้ด้านการวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้านดิจิทัลก่อนเข้าร่วมอบรม  

2.77 .94 ปานกลาง 

2.ความรู้ด้านการวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ด้านดิจิทัลหลังเข้าร่วมอบรม 

4.16 .78 มาก 
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จากตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่า ความรู้ด้านการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าร่วมอบรมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.77, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .94 และ ความรู้ด้านการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์หลังเข้าร่วม
อบรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78 

 
 

13. สรุปผล 
 ผลการการประเมินจากแบบสอบถาม 
 จากตาราง พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 23 คน แบ่งเป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.87 เพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดส านักงานผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 สังกัดศูนย์วิทยบริการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 
สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.39 และ ศูนย์ภาษา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04  
 
 ผลการประเมินด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละ
ด้านซึ่งประกอบด้วย สามารถน าความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง,สามารถน าไปพัฒนาต่อยอด
ความรู้เดิมที่มีอยู่ได้, มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้, ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เพ่ิมมากขึ้น, ได้รับเนื้อหาตามที่ก าหนดไว้ครบถ้วน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริง 
พบว่า ทุกด้านได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาก  
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจในการการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร, พึงพอใจในสถานที่ใน
การด าเนินกิจกรรม, ความพึงพอใจในระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม, ความพึงพอใจในการ
ลงทะเบียน, ความพึงพอใจในความรู้ความสามารถของวิทยากร, ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากร, ความพึงพอใจในการตอบค าถามของวิทยากร, ความพึงพอใจในการจัดบริการอาหาร
ว่าง, และความพึงพอใจในเอกสารประกอบการอบรม พบว่า ทุกด้านได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
มาก 
 
 ผลการประเมินความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ก่อนเข้าร่วมอบรม และ หลังเข้า
ร่วมอบรมพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์เพ่ิมมากขึ้นหลังจากเข้า
ร่วมอบรมแล้ว 
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14. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งให้การติดตามผลการด าเนิน
โครงการ การจัดการความรู้ การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัลและการติดตามผล
การสอบวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัลไม่เป็นไปตามก าหนด 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการ การการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม IT Shopping Mall ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติโครงการ การการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เรื่อง การวัดสมรรถนะนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดิจิทัล 
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม IT Shopping Mall ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษา  
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

      
 

      
 

      
 

       
        


