
 
   

 

 
 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี   

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะ 
ในการ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การ
แก้ไขปัญหา สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งาน 
และการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ 
การสร้างนวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้มีประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

เกณฑ์มำตรฐำน  
1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมิน 

มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี นายภูริพัศ เหมือนทอง เบอร์โทรภายใน 1504 

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
นางดวงพร สีระวัตร 
นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร 

เบอร์โทรภายใน  1527 
เบอร์โทรภายใน  1502 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 



 
   

 

 
 

 สํานักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีพันธกิจส่วนหนึ่ง 
ในการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการสอบประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
พ.ศ.2554  ซึ่งกําหนดให้นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาทุกคน ต้องมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่เข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงปีท่ี 4 และต้องผ่าน
การทดสอบตามเกณฑ์ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดังนั้น สํานักวิทยบริการฯจึงได้กําหนดระบบ
และกลไกในการดําเนินงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการจัดทําเนื้อหาการสอบ
ให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านดิจิทัล ดังนี้ 
 1. ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ตำมระเบียบ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
 3. จัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะและทักษะทำงด้ำนดิจิทัล ส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 มีแนวทำง
และกำรด ำเนินงำนตำมแผนดังนี้ 
  (P) 
 1. ศึกษา/วิเคราะห์ผลการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแผน ฯ ปีการศึกษา 2564 
 2. ศึกษา/วิเคราะห์มาตรฐานเครื่องมือสอบ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ระดับสํานัก 
 (D) 
 4. จัดทําประกาศนโยบายการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล 
 5. จัดทําระบบและกลไก และแผนการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 6. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 7. เสนอระบบ กลไก และแผนการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ ฯ 
 8. กิจกรรมการการพัฒนานักศึกษา 
  8.1 จัดอบรม/พัฒนานักศึกษา 
  8.2 ดําเนินการจัดสอบให้แก่นักศึกษา 
  8.3 สรุปผลประเมินการสอบ 
 (C) 
 9. สรุปผลการสอบ และสรุปผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์แผน 



 
   

 

 
 

 (A) 
 10. เสนอผลการสอบ และผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์แผนต่อคณะกรรมการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล และคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ ฯ 
 11. ปรับปรุงระบบกลไก และแผนการดําเนินงาน 
 
 4. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เกี่ยวกับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
พ.ศ. 2554 ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ดังนี้ 
  4.1 จัดทําเนื้อหาในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 บทเรียน ที่ URL: https://www.youtube.com/watch?v 
=wtNiSblcw&list=PLBnZYcmtk55gNhgGoTQjpNKXxKFhe5lT 
 4.2 พัฒนา กํากับ ดูแลมาตรฐานหลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
 

โครงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
(URL: https://sites.google.com/nsru.ac.th/nsruonline) 

 

ที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม/หลักสูตร 
จ ำนวน 
(คน) 

1. 5 สิงหาคม 2564 อบรมออนไลน์ สอบออนไลน์ แบบ Answer Sheet  
ด้วย COKOH 

1,137 

2. 12 สิงหาคม 2564 อบรมออนไลน์ ตัวช่วยคุมสอบออนไลน์ Auto Proctor 2,169 
3. 19 สิงหาคม 2564 อบรมออนไลน์ สอบออนไลน์ด้วย Socrative 3,467 
4. 2 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ ห้องเรียนยุคใหม่ Classtime 3,899 
5. 9 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์  Liveworksheets สร้างใบงานออนไลน์ 1,958 
6. 23 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์  Wordwall เปลี่ยนห้องเรียน ให้เป็น

เกมโชว์ 
732 

7. 29 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ แนะนําการสอบ Digital Literacy 
Baseline และกระบวนการเทียบผลสอบ 

296 

8. 30 กันยายน 2564 อบรมออนไลน์ Quizwhizzer บอร์ดเกมออนไลน์ 577 
9. 7 ตุลาคม 2564 อบรมออนไลน์ แต่งภาพให้ไฉไล เพ่ิมยอดขายให้ปังปุริเย่ 290 
10. 14 ตุลาคม 2564 อบรมออนไลน์ สร้างเพจ Facebook ได้ดังใจ สร้าง 407 



 
   

 

 
 

ที ่ วัน เดือน ปี กิจกรรม/หลักสูตร 
จ ำนวน 
(คน) 

รายได้ สร้างอาชีพ 
11. 28 ตุลาคม 2564 อบรมออนไลน์ สร้างร้านค้าออนไลน์ง่ายๆ ด้วยแอป

พลิเคชัน My Shop 
37 

12. 25 พฤศจิกายน 
2564 

อบรมออนไลน์ เมืองทิพย์ห้องเรียนออนไลน์ 
Metaverse Spatial 

28 

13. 30 ธันวาคม 2564 อบรมออนไลน์ สร้างการ์ตูนคาแรคเตอร์ bitmoji 20 
14. 11 มกราคม 2565 อบรมออนไลน์ สร้างสื่อการสอนออนไลน์ ง่ายๆด้วย 

Canva 
79 

15. 28 มกราคม 2565 อบรมออนไลน์ Adobe Creative Cloud Express 
ออกแบบกราฟิกออนไลน์ 

481 

16. 11 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมออนไลน์ โชว์พอร์ต แบบไหนให้ได้งาน 197 
17. 28 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมออนไลน์ สร้างสื่อการสอน ด้วย PowerPoint 459 
18. 11 มีนาคม 2565 อบรมออนไลน์ ประเมินผลชั้นเรียนด้วย Plickers 420 
19. 25 มีนาคม 2565 อบรมออนไลน์ สร้างใบงานออนไลน์ด้วย 

Liveworksheets 
158 

20. 22 เมษายน 2565 อบรมออนไลน์ จัดการไฟล์ pdf ขั้นเทพ i love pdf 450 
21. 29 เมษายน 2565 อบรมออนไลน์ ทําลีดเดอร์บอร์ด ด้วย GamiPlus 337 

22. 20 พฤษภาคม 2565 อบรมออนไลน์ icograms สร้างอินโฟกราฟิก 3 มิต ิ 110 

23. 27 พฤษภาคม 2565 อบรมออนไลน์ สร้างคู่มือ Step-by-Step Tango 89 

24. 10 มิถุนายน 2565 อบรมออนไลน์ สร้างเสียงจากข้อความด้วย AI Botnoi 
Voice 

106 

25. 24 มิถุนายน 2565 อบรมออนไลน์ สร้างสไลด์สวยแบบมืออาชีพ slidesgo 115 

รวม 18,018 
 
  4.3 จัดทําเกณฑ์การทดสอบเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 
ด้านคอมพิวเตอร์และเกณฑ์การให้คะแนน 
   มีการกําหนดแนวทางเนื้อหาการออกข้อสอบที่มีเนื้อหาครอบคลุมการสอบ IC3 ทั้ง 
3 หัวข้อคือ Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online เพ่ือใช้ในการ



 
   

 

 
 

ดําเนินการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
   4.3.1 ข้อสอบแบบปรนัย 
     ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน  
จํานวน 6 ชุด  
   4.3.2 ข้อสอบแบบปฏิบัติ 
     การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 35 คะแนน จํานวน 6 ชุด 
     การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 35 คะแนน จํานวน 6 ชุด 
  4.4 ประเมินความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 
   จัดการทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาสัปดาห์ละ 4 ครั้ง  
ในวันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์และวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.30 น., 13.30 – 15.00 น.  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550  
(อาคาร 15) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.5 มีระบบสารสนเทศท่ีใช้การจัดสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา
สามารถสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ 
   มีเว็บไซต์ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ (http://comqa.nsru.ac.th) เพ่ือให้นักศึกษารับทราบข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ การเข้าสมัครสอบ และรับใบรับรองผลการสอบผ่านประกันคุณภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ 
 

 
 



 
   

 

 
 

  โปรแกรมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 2012 (ComQA2012) บันทึกตารางสอบ เปิดและปิดตารางสอบ ประกาศผลสอบ 
เตรียมการสอบ บันทึกคะแนนสอบ รับชําระเงินค่าสมัครสอบฯ และออกเลขวุฒิบัตร 
 

 
 

  4.6 เจ้าหน้าที่กําหนดตารางสอบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 
และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษารับทราบ 
   4.6.1 จัดทําบันทึกข้อความขออนุญาตเปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ 
   4.6.2 จัดทําประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 
3 รอบ     
   4.6.3 จัดทําคําสั่งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน  
จํานวน 3 รอบ จัดทําข้ึนเพ่ือมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินการสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ เช่น  
    คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ควบคุมงานประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ให้คําปรึกษา ดูแลความเรียบร้อยในการสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ในการสอบ  
    คณะกรรมการดําเนินงาน ฝ่ายการจัดทําตารางสอบมีหน้าที่ สํารวจปฏิทิน
กิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. จากประกาศ หาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ทุกภาคเรียน เพ่ือกําหนดวันสอบ และดําเนินการจัดทําตารางสอบเพ่ิมในระบบสอบ



 
   

 

 
 

ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบตารางสอบในระบบสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมรอบต่อไป 
    ฝ่ายตรวจข้อสอบมีหน้าที่ ตรวจข้อสอบข้อปฏิบัติ Microsoft Word, 
Microsoft Excel  กรอกคะแนนและสรุปคะแนนในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบผ่านระบบ ดําเนินจัดทํา
ประกาศผลการสอบ และออกวุฒิบัตรให้สําหรับนักศึกษาท่ีทดสอบผ่าน 
    ฝ่ายคุมสอบและดูแลระเบียบการสอบมีหน้าที่กํากับการสอบ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ควบคุมดูแลผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและระเบียบของการ
สอบ ดูแลและพิจารณาผู้ฝ่าฝืนระเบียบของการสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติฯ 
    ฝ่ายดูแล จัดเตรียมห้องสอบมีหน้าที่ ดูแลจัดเตรียมห้องสอบและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมดําเนินการทดสอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านคอมพวิเตอร์ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดปัญหาในระหว่างการดําเนินการสอบ 
และตรวจสอบและทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์ 
    ฝ่ายออกใบเสร็จรับเงินมีหน้าที่ รับชําระเงินค่าสมัครสอบประกันคุณภาพ 
ด้านคอมพิวเตอร์ ออกใบเสร็จในระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา สรุปจํานวน
เงินและสรุปรายงานการออกใบเสร็จจัดส่งที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    ฝ่ายการเงิน/เบิกจ่ายมีหน้าที่ สํารวจอุปกรณ์/วัสดุ ที่ใช้เกี่ยวกับงานสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง และเบิกจ่ายโดยใช้เงินประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 
   4.6.4 จัดทําบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตารางสอบ

ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และตารางการอบรม ประจําเดือน รอบละ 4 เดือน จํานวน 3 รอบ 

ถึงคณะ 

ทุกคณะเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลตารางการสอบ และตารางการอบรมดังกล่าว ให้นักศึกษาภาคปกติ  

และภาค กศ.บป. ได้รับทราบข้อมูล 

  4.7 นักศึกษาเลือกวันและเวลาสอบในเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้าน คอมพิวเตอร์ (URL: http://comqa.nsru.ac.th) นักศึกษาสามารถเข้าระบบด้วย NSRU 
Account เลือกวันเวลาที่ตนเองสะดวกในการเข้ารับการทดสอบผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ตามตาราง
ที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการเปิดรับสมัคร 
 



 
   

 

 
 

 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 
 2. เว็บไซต์ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ที่ URL:http://comqa.nsru.ac.th 
 3. บันทึกข้อความขออนุญาตเปิดสอบประกันคุณภาพ ฯ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  
และภาค กศ.บป. (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 4. ประกาศสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง การสอบประกันคุณภาพฯ (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 5. คําสั่งที่ 33/2564, 2/2565,5/2565,10/2565,16/2565 และ30/2565 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานการสอบประกันคุณภาพฯ  (1 สิงหาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565) 
 6. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตารางสอบประกันคุณภาพฯ  
และตารางการอบรม (1 สิงหาคม 2564-31 กรกฎาคม 2565) 
 7. ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ URL: http://e-
comqa.nsru.ac.th/studenttest 
 8.ระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ URL: http://e-
comqaonline.nsru.ac.th/ 
 9. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเข้มสอบ
คอมออนไลน์ URL: http://training.nsru.ac.th 
 10. แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2564 



 
   

 

 
 

 11. คําสั่งที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 
 12. แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2562 – 2566 
 13. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 084/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล 

 
2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล สํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นแผน 
ในการดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และได้มีการนําเสนอแผนดังกล่าวเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการฯ พิจารณา เพ่ือให้การดําเนินการสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 
2566 
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. ตารางเปิดรับสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ที่ URL: 
http://comqa.nsru.ac.th 
 2. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเข้มสอบ
คอมออนไลน์ URL: http://training.nsru.ac.th 
  3. แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2564 
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12/2564 
 5. แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2562 – 2566 
 



 
   

 

 
 

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการดําเนินการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบเครือข่าย อุปกรณ์
เครือข่าย 655,000 บาท รวมถึงค่าซ่อมบํารุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 1,467,550 บาท 
จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ระบบปฏิบัติการ Window โปรแกรมสํานักงาน 1,200,000 บาท และบริการ
วิชาการฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา โครงการ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเข้มสอบคอมออนไลน์ฟรีผ่าน
ช่องทางสื่อออนไลน์ ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนให้แก่นักศึกษาดัง
ปรากฏในรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา หลักสูตรติวเข้มสอบ
คอมออนไลน์ URL: http://training.nsru.ac.th 
 2. สื่อออนไลน์ ที่ URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=wt1N2iSblcw&list=PLB-nZYcmtk55gNhgGoTQjpNKXxKFhe5lT 
 3. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
 4. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 มีการจัดฝึกอบรมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
ให้แก่นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา ผ่านทาง
ช่องทางสื่อออนไลน์และเชิงปฏิบัติการและดําเนินการจัดทดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 กําหนดให้
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาทุกคน ต้องมีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยนักศึกษาสามารถ
เข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่เข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึงปีท่ี 4 และต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจัดวัดการทดสอบสัปดาห์ละ 4 ครั้ง ยกเว้นวันหยุดราชการ หรือวันที่มี



 
   

 

 
 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ หรือของสํานักวิทยบริการฯ ที่ต้องดําเนินการปิดการจัดสอบ โดยมีการจัด
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
แผนพัฒนำสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 

กิจกรรม 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษา 

1. จัดทําโครงการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ 
ด้านดิจิทัลสําหรับนักศึกษา 
2. จัดหาสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของนักศึกษา  

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของแผน 

2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสามารถผ่านการวัด
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์งานประกันคุณภาพภายใน 
ตามท่ีกําหนด 

โครงการจัดสอบประเมิน
ความสามารถด้านดิจิทัลให้
นักศึกษา 

บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ของแผน 

 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินกำร หน่วย
นับ 

2564 

1. จัดทําระบบการ
สอบประเมิน
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลให้นักศึกษา 

- มี
กระบวนการ
ทดสอบ
ความสามารถ
ด้านดิจิทัล
ให้แก่นักศึกษา 

ระบบ 1 1. ระบบสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ URL: http://e-
comqa.nsru.ac.th จัดสอบภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 
2. ระบบสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ URL: 
https://comqaonline.nsru.ac.th 
จัดสอบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาด 

2. โครงการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัลสําหรับ
นักศึกษา 

- มีโครงการ
อบรมให้
ความรู้ทักษะ
ด้านดิจิทัล

รุ่น 12 1. โครงการหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 บทเรียน ที่ 
URL: 



 
   

 

 
 

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินกำร หน่วย
นับ 

2564 

สําหรับ
นักศึกษา 

https://www.youtube.com/watc
h?v 
=wtNiSblcw&list=PLBnZYcmtk55 
gNhgGoTQjpNKXxKFhe5lT 
2. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
จํานวน 25 รุ่น ข้อมูล ณ วันที่ 27 
กรกฎาคม 2565 

3. โครงการจัดสอบ
ประเมิน
ความสามารถด้าน
ดิจิทัลให้นักศึกษา 

- ร้อยละ
นักศึกษาสอบ
ผ่านการวัด
สมรรถนะและ
ทักษะด้าน
ดิจิทัลไม่ต่ํา
กว่าเกณฑ์งาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายในกําหนด 

ร้อยละ 65 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  
จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
มีจํานวน 1,577 คน  
สอบผ่ำน 1,361 คน  
คิดเป็นร้อยละ 86.30 และ 
สอบไม่ผ่ำน 216 คน  
คิดเป็นร้อยละ 13.70 

4. โครงการจัดหา 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ
นักศึกษา 

- มีโครงการใน
การสนับสนุน
การเรียนรู้
อย่างน้อย 
จํานวน 3 
โครงการ 

โครงก
าร 

3 1. ค่าซ่อมบํารุงอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและสารสนเทศ 1,467,550 
บาท 
2. ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการ
อินเทอร์เน็ต 655,000 บาท 
3. จัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ จํานวน 
1,200,000 บาท 

  



 
   

 

 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  
 1. รายงานผลการสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีสุดท้าย ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
 2. แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2564 
 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานดําเนินการสอบประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นมาตรฐานและมีผลเทียบเท่าเกณฑ์ IC3 ให้กับนักศึกษา ซึ่ง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจะต้องสอบประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยปีการศึกษา 2564 
ผลการผ่านเกณฑ์การวัดผล มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจาก 5 คณะ มีผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 
IC3 หรือเทียบเท่าหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 1,210 คน คิดเป็นร้อยละ 84.92  
และนักศึกษาที่เข้าเรียนปี 63 เทียบโอน สอบผ่าน 151 คนคิดร้อยละ 99.35 

รำยงำนนักศึกษำภำคปกติ ชั้นปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2562 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 

ล ำดั
บ 

คณะ 
จ ำนวน(คน) 

ร้อยละ สอบไม่
ผ่าน 

สอบ
ผ่าน 

รวม 

1 คณะครุศาสตร์ 12 112 124 90.33 

2 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

57 239 
296 80.75 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 113 163 69.33 
4 คณะวิทยาการจัดการ 86 339 425 79.77 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 407 417 97.61 

 รวม  215 
1,21
0 

1,42
5 

84.92 



 
   

 

 
 

  



 
   

 

 
 

รำยงำนนักศึกษำภำคปกติ ชั้นปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2563 (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎำคม 2565 

ล ำดับ
  

คณะ 

จ ำนวน(คน) 

ร้อยละ สอบ 
ไม่ผ่าน 

สอบผ่าน 
รว
ม 

1  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

0 
30 30 

100.0
0 

2  คณะวิทยาการจัดการ 
1 100 

10
1 

99.00 

3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0 21 21 

100.0
0 

 รวม  1 
151 

15
2  

 
99.35  

หมำยเหตุ 
 1. เฉพาะนักศึกษาที่ ศึกษาอยู่, สําเร็จการศึกษา, รักษาสภาพ/ลาพักการเรียน 
 2. ไม่รวม พ้นสภาพ/ไม่ลงทะเบียน 
  
เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. รายงานผลการสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีสุดท้าย ข้อมูล ณ 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 
 
ผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2 
เป้าหมายที่กําหนด ผลที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 5 บรรลุเป้าหมาย 5 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ (รอบ 9 เดือน) 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2 
เป้าหมายที่กําหนด ผลที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

4 ข้อ 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 4 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  



 
   

 

 
 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่ 2 

เป้าหมายที่
กําหนด 

ผลที่ได้ การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 

5 - - - 
 
จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- 
วิธีปฏิบัติที่ดี 
 - 
 


