
๑ 

 

(ร่าง) 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง มาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีนโยบายให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ทุกสาขาวิชา มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก่าหนด เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพมาตรฐานขั้นต่่าของบัณฑิตให้มีความรู้        
ความเชี่ยวชาญและมีทักษะปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑  อาศัยอ่านาจความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อ ๕ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “มาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ข้อ ๓ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จะส่าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่านมาตรฐาน 
ขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนส่าเร็จการศึกษา 

ข้อ ๔ การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ด่าเนินการทดสอบและประมวลผลคะแนนสอบ ส่าหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ส่านัก      
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่าเนินการจัดฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน 

ข้อ ๕ การทดสอบ การฝึกอบรมและการเทียบมาตรฐาน 
 ๕.๑ กรณีทดสอบ ให้ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบด่าเนินการทดสอบ โดยนักศึกษาไม่ต้องช่าระค่าธรรมเนียมการทดสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ     
ครั้งแรก และให้ด่าเนินการทดสอบก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ของปีการศึกษานั้น 

  (๑) กรณีสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบได้ไม่จ่ากัด
จ่านวนครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน โดยนักศึกษาต้องช่าระค่าธรรมเนียมการทดสอบ ครั้งละ ๑๐๐ บาท 

  (๒) กรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านและไม่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบครั้งต่อไป 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม โดยนักศึกษาต้องช่าระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ครั้งละ 
๑๐๐ บาท  

  (๓) วิธีการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ด่าเนินการ
ทดสอบในลักษณะการทดสอบข้อเขียน (Paper-based) หรือการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-
based)  

 ๕.๒ กรณีการฝึกอบรม ให้ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การฝึกอบรม ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง โดยการฝึกอบรมให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานที่ก่าหนด 
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศก่าหนด นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม      
ตามเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ 



๒ 

 

 ๕.๓  กรณี เทียบมาตรฐาน ให้ส่ านั กวิทยบริก ารและเทคโน โลยีสารสน เทศ             
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการเทียบมาตรฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

ข้อ ๖ ให้ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่าน      
เกณฑ์มาตรฐาน หรือผ่านการฝึกอบรม หรือผ่านการเทียบมาตรฐาน แก่ส่านักส่งเสริมวิชาการและ            
งานทะเบียน 

ข้อ ๗ นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่าหรับนักศึกษา
แรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ทดสอบหรือฝึกอบรมมาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่าหรับบัณ ฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ            
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

ข้อ ๘ รายละเอียดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ 
 

  ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
       

                                                                     (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                                                                                   อธิการบดี 
                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

เอกสารแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายละเอียดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. การทดสอบความรู้ ด้ าน เทคโน โลยีสารสน เทศแรก เข้ า  (BIT : Basic Information 
Technology Test)  

๑.๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 BIT คือการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าศึกษา ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นการทดสอบวัดความรู้         
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า เพ่ือรับรองความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นการวัดทักษะความรู้ของนักศึกษาก่อน     
เข้าเรียน โดยได้ด่าเนินการแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท่าข้อสอบ
มาตรฐาน การด่าเนินการจัดท่าแบบทดสอบและการจัดการทดสอบเป็นความรับผิดชอบของส่านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๒ ลักษณะข้อสอบ 
 เนื้อหาข้อสอบครอบคลุมรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นความรู้และทักษะการใช้

โปรแกรมส่าเร็จรูปทางด้านส่านักงานเบื้องต้น เพ่ือแสดงถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยปรับเนื้อหาให้เหมาะกับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชา 

๑) ทักษะด้านการจัดการเอกสาร ประกอบด้วย การสร้างงานด้านการพิมพ์ การแก้ไข
เอกสาร การจัดการรูปแบบของเอกสาร การสร้างและแก้ไขไดอะแกรม รูปภาพ การแก้ไขหัวกระดาษ และ  
ท้ายกระดาษ ปรับเปลี่ยนพื้นหลัง 

๒) ทักษะด้านการตารางการค่านวณ ประกอบด้วย การสร้างข้อมูลและเนื้อหาการแทรก 
ลบ เซลล์ แถว คอลัมน์ และการปรับเปลี่ยนเนื้อหา การสร้างสูตร การเรียงข้อมูล การสร้างสมุดงาน แม่แบบ 
การตั้งค่ากระดาษก่อนพิมพ์ 

๓) ทักษะด้านการน่าเสนอข้อมูล ประกอบด้วย การสร้างเนื้อหาด้วยแม่แบบ การแทรก
ตาราง รูปแบบ แผนผัง วัตถุ การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว การจบการน่าเสนอข้อมูล 

๒. เกณฑ์การเทียบมาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยี 
๒.๑ หนังสือรับรอง/ประกาศนียบัตร MOS ในระดับพ้ืนฐาน (Core) หรือ เชี่ยวชาญ (Expert) 

หรือ ช่านาญการ (Master) ตั้งแต ่Version 2010 2013 2016 เป็นต้นไป 
๒ .๒  ห นั งสื อ รั บ รอ ง/ป ระก าศ นี ย บั ต ร  LibreOffice Certified L1 ห รื อ  L2 Support 

Professional 
 ๓. เกณฑ์การผ่านการสอบ และการฝึกอบรม มาตรฐานขั้นต่่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๑ กรณีการทดสอบโดยข้อสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า ระดับคะแนน
สอบผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนสอบ 



๔ 

 

 ๓.๒ กรณีการรับการอบรม (สอบครั้งแรกไม่ผ่าน นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
แทนการสอบ) นักศึกษาลงทะเบียนเข้ารับการไขฝึกอบรม จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดมาตรฐานขั้นต่่า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑ มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกอบรม 
  ๓.๒.๒ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การฝึกอบรม 
 

 
 
 
 


