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ตวับ่งช้ีท่ี 1.3  ร้อยละของนักศึกษำชัน้ปีสุดท้ำยท่ีสอบผ่ำนตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนสมรรถนะดิจิทลัส ำหรบันักศึกษำระดบั
ปริญญำตรี ท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 

ชนิดของตวับ่งช้ี ผลลพัธ ์

การคิดรอบปี  ปีการศกึษา 

ค าอธิบายตวับ่งช้ี 
  มหาวทิยาลยัมกีารส่งเสรมิสนับสนุนให้บณัฑติมคีวามรู้ความสามารถด้านสมรรถนะ
ดิจิทลัก่อนส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทลัส าหรบั
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่สอบผ่านตามเกณฑ์การสอบผ่าน
มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่
มหาวทิยาลยัก าหนดไว ้เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 90 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตามสตูร 
 

 

จ านวนของนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบผ่านความรู้
ความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 

x 100 

จ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีเ่ขา้สอบทัง้หมด 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละทีค่ านวณไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนทีไ่ด ้= 

 รอ้ยละของจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ยทีส่อบผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด  x 5 

รอ้ยละ 90 
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ผลการด าเนินงาน 
 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์มกีารด าเนินการขบัเคลื่อนเพื่อยกระดบัความสามารถดา้นดจิทิลั
ของนักศึกษา โดยมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้มกีารจดัตัง้ศูนย์พฒันาและประเมินทกัษะดิจิทลั
มาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (https://www.facebook.com/DigitalKSU และ 
https://dc.ksu.ac.th/eexam)  เพื่อด าเนินงานพฒันาทกัษะดิจิทลัให้กบันักศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวทิยาลยั โดยอยู่ภายใต้การบรหิารจดัการของส านักส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
ในการด าเนินงานมหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ไดม้ปีระกาศ เรื่อง มาตรฐานความรูค้วามสามารถด้าน
สมรรถนะดจิทิลั ส าหรบันักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) และระดบัปรญิญา
ตร ีโดยในปีการศกึษา 2562 ไดม้กีารด าเนินงานโครงการฝึกอบรมและพฒันาความสามารถด้าน
ดจิทิลัใหก้บันกัศกึษาทัง้ในระดบัคณะและมหาวทิยาลยั จ านวนทัง้สิน้ 5 โครงการ ใชง้บประมาณ
ทัง้สิน้ 41,000 บาท ดงันี้ 

ข้อ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เตรยีมสอบ 
ส าหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีุขภาพ 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ 
เทคโนโลยสีุขภาพ 

10,000 

2 โครงการพฒันาทกัษะสารสนเทศและเทคโนโลยทีีใ่ชช้วีติ 
ประจ าวนั  

คณะศลิปศาสตร์ 6,000 

3 โครงการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาดา้นการสือ่สาร 
ทางภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะบรหิารศาสตร ์ 5,000 

4 โครงการการอบรมและทดสอบดา้นภาษาองักฤษและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศนกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะเทคโนโลยกีาร 
เกษตร 

20,000 

5 โครงการฝึกอบรมเพิม่สมรรถนะดจิทิลัออนไลน์ฟรกีบั 
ICDL Thailand 

ส านกัสง่เสรมิวชิาการฯ 0 

รวม 41,000 

 

 มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ได้พฒันาแบบทดสอบเพื่อประเมนิความสามารถดา้นสมรรถนะ
ดจิทิลัของนกัศกึษา ทีก่ าหนดเกณฑก์ารผ่านอยู่ทีร่อ้ยละ 70 โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ชุด 
คอื ชุดที ่1 ความรูพ้ืน้ฐานและการใชง้านคอมพวิเตอร์ และชุดที ่2 การใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปและ
การประยุกตใ์ชง้าน โดยชุดที ่1 ทดสอบเฉพาะระดบั ปวส. สว่นระดบัปรญิญาตรตีอ้งทดสอบทัง้
สองชุด ซึ่งครอบคลุมตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง แนวทางการปฏบิตัิตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตเิกี่ยวกบัสมรรถนะดจิิทลัส าหรบัคุณวุฒริะดบั

https://dc.ksu.ac.th/eexam
https://www.facebook.com/DigitalKSU
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ปริญญาตรี โดยได้มีการประเมินในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวนัที่ 25 
กุมภาพนัธ ์- 20 มนีาคม 2563  
 ผลการประเมนิความสามารถด้านสมรรถนะดิจทิลัของนักศกึษาระดบั ปวส. ซึ่งมกีาร
จดัการเรยีนการสอน 3 คณะ พบว่านักศกึษาเขา้สอบรอ้ยละ 76.84 สอบผ่านเพยีงรอ้ยละ 2.05 
(https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2814f50a-5169-4e06-9bf0-
9cc6868848a6/page/fy5cB?s=iF7m-1c-Ipc) รายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะ จ านวนนักศึกษาระดบั ปวส. (%) คะแนน (เตม็ 60) 

มีสิทธ์ิสอบ เข้าสอบ สอบผา่น ต า่สุด-สูงสุด เฉล่ีย 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 28 7 (25.00%) 2 (28.57%) 23-46 33.71 

คณะบรหิารศาสตร ์ 104 84 (80.77%) 1 (1.19%) 10-42 29.19 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ NA NA NA NA NA 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 58 55 (94.83%) 0 (0.00%) 15-39 24.18 

คณะศลิปศาสตร ์ NA NA NA NA NA 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ NA NA NA NA NA 

รวม 190 146 (76.84%) 3 (2.05%) 10-46 29.03 

 
 ผลการประเมนิความสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลัของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึง่มี
การจดัการเรยีนการสอนทัง้ 6 คณะ พบว่านกัศกึษาเขา้สอบรอ้ยละ 73.47 สอบผ่านเพยีงรอ้ยละ 
18.19 (https://datastudio.google.com/u/0/reporting/2814f50a-5169-4e06-9bf0-
9cc6868848a6/page/fy5cB?s=iF7m-1c-Ipc) รายละเอยีดดงันี้ 
 

คณะ จ านวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (%) คะแนน (เตม็ 60) 

มีสิทธ์ิสอบ เข้าสอบ สอบผา่น ต า่สุด-สูงสุด เฉล่ีย 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 114 62 (54.39%) 2 (3.22%) 11-49 32.77 

คณะบรหิารศาสตร ์ 210 157 (74.76%) 19 (12.10%) 6-53 34.82 

คณะวทิยาศาสตรฯ์ 94 82 (87.23%) 32 (39.02%) 18-55 40.09 

คณะวศิวกรรมศาสตรฯ์ 91 87 (95.60%) 1 (1.15%) 10-53 30.01 

คณะศลิปศาสตร ์ 149 92 (61.74%) 12 (13.04%) 11-55 33.57 

คณะศกึษาศาสตรฯ์ 307 229 (74.59%) 63 (27.51%) 15-55 38.97 

รวม/เฉล่ีย 965 709 (73.47%) 129 (18.19%) 6-55 35.04 
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ผลการประเมิน 
 ในตวับ่งชีท้ี ่1.5 คดิคะแนนเฉพาะในสว่นของระดบัปรญิญาตร ีมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนนกัศกึษา (ป.ตร)ี ชัน้ปีสุดทา้ยทัง้หมด 965 

2 จ านวนนกัศกึษา (ป.ตร)ี ชัน้ปีสุดทา้ยทีเ่ขา้สอบทัง้หมด 709 

3 นกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย (ป.ตร)ี ทีส่อบผ่านตามเกณฑก์ารสอบผ่าน
เกณฑม์าตรฐานความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั 

129 

4 รอ้ยละของจ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา (ป.ตร)ี ทีส่อบผ่านตามเกณฑ์ 18.19 

 คะแนน (18.19x5)/90 1.01 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (✓,✗) 

เป้าหมาย 
ปีถดัไป 

- 4 คะแนน 1.01 คะแนน ✗ 4 คะแนน 

 
รายการหลกัฐาน 

หมายเลข รายการหลกัฐาน 

มกส. 1.3-1 ประกาศมหาวทิยาลยักาฬสนิธุเ์รื่องมาตรฐานความรูค้วามสามารถด้าน 
สมรรถนะดจิทิลั ส าหร้บนักศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
และระดบัปรญิญาตร ี

มกส. 1.3-2 ค าสัง่มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์ เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการจดัการสอบวดั
ความรูค้วามสามารถดา้นสมรรถนะดจิทิลั 

มกส. 1.3-3 รายงานผลการสอบสมรรถนะทกัษะและความรูค้วามสามารถ 
ดา้นดจิทิลั 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1BNCEmW6r4y7dbq9eGHLovZUD6FeFmjdF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMupqVVy5XAbzi1ypk4rmDrJIU7KPJv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLaGUmIVNuQO7vXDRhGcSkshTxXkMEXp/view?usp=sharing
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ผู้รบัผิดชอบ 

ผู้ก ากบัดแูลตวับ่งช้ี : 
1. รองอธกิารบดดีา้นวชิาการ การ
วจิยั การบรกิารวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพ และมาตรฐาน
การศกึษา 
2. ผูอ้ านวยการส านกัสง่เสรมิ
วชิาการและงานทะเบยีน 

ผู้จดัเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
1. นายก าธร สารวรรณ 
2. นางสาวสุภาพร รอ้ยพลิา 
3. นายสนามชยั บรบิูรณ์ 
4. นางปิยะฉตัร โยธารนิทร ์
5. นางสาวสุวภิา ยอดแกว้ 
6. นางสาวดวงเดอืน อิม่ประสงค ์บุญใหญ่ 
7. นางสาวมยุร ีฤทธิไ์ชย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


