
กำหนดการสอบทดสอบสมรรถนะและทักษะด3านดิจิทัล (เกณฑ;ขั้นพื้นฐาน) สำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปKการศึกษา 2565 (ออนไลน;) 

 
คณะนิติศาสตร+ 10 ก.พ. 2565 

รายละเอียดห<องอบรม:  

โปรแกรม Zoom 

https://zoom.us/j/99402035216?pwd=Wk5COHBCYWV6cFNJbjlvdW5aK2VCUT09 

Meeting ID: 994 0203 5216 

Passcode: 646390 

 

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข*อ “ภาพรวมเกณฑ4การทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย วิทยากรจากศูนย4

คอมพิวเตอร4 

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข*อ “การเตรียมตัวทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานการทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

โดย วิทยากรจากศูนย4คอมพิวเตอร4 

เวลา 11.30 – 12.00 น. การตรวจสอบความพร*อมในการเข*าสู]ระบบทดสอบ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาเข*าทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการสอบทดสอบสมรรถนะและทักษะด3านดิจิทัล (เกณฑ;ขั้นพื้นฐาน) สำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปKการศึกษา 2565 (ออนไลน;) 

 
คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 21 ก.พ. 2565 

รายละเอียดห<องอบรม:  

โปรแกรม Zoom 

https://zoom.us/j/93952001864?pwd=ejNNNDhINnk5YzdLdlFPckc5SDFaZz09 

Meeting ID: 939 5200 1864 

Passcode: 503929 

 

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข*อ “ภาพรวมเกณฑ4การทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย วิทยากรจากศูนย4

คอมพิวเตอร4 

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข*อ “การเตรียมตัวทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานการทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

โดย วิทยากรจากศูนย4คอมพิวเตอร4 

เวลา 11.30 – 12.00 น. การตรวจสอบความพร*อมในการเข*าสู]ระบบทดสอบ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาเข*าทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการสอบทดสอบสมรรถนะและทักษะด3านดิจิทัล (เกณฑ;ขั้นพื้นฐาน) สำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปKการศึกษา 2565 (ออนไลน;) 

 
คณะรัฐศาสตร+และรัฐประศาสนศาสตร+ 8 มี.ค. 2565 

รายละเอียดห<องอบรม:  

โปรแกรม Zoom 

https://zoom.us/j/93664536934?pwd=b1o1d1FMbUdDalBmK2ZwWXY1SHYvUT09 

Meeting ID: 936 6453 6934 

Passcode: 948767 

 

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข*อ “ภาพรวมเกณฑ4การทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย วิทยากรจากศูนย4

คอมพิวเตอร4 

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข*อ “การเตรียมตัวทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานการทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

โดย วิทยากรจากศูนย4คอมพิวเตอร4 

เวลา 11.30 – 12.00 น. การตรวจสอบความพร*อมในการเข*าสู]ระบบทดสอบ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาเข*าทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการสอบทดสอบสมรรถนะและทักษะด3านดิจิทัล (เกณฑ;ขั้นพื้นฐาน) สำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปKการศึกษา 2565 (ออนไลน;) 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 8 ก.พ. 2565 

รายละเอียดห<องอบรม:  

โปรแกรม Zoom 

https://zoom.us/j/91079634231?pwd=NjMyR2NNdlgxM3JHMTB6RDJDVStnUT09 

Meeting ID: 910 7963 4231 

Passcode: 295783 

 

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข*อ “ภาพรวมเกณฑ4การทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย วิทยากรจากศูนย4

คอมพิวเตอร4 

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข*อ “การเตรียมตัวทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานการทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

โดย วิทยากรจากศูนย4คอมพิวเตอร4 

เวลา 11.30 – 12.00 น. การตรวจสอบความพร*อมในการเข*าสู]ระบบทดสอบ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาเข*าทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการสอบทดสอบสมรรถนะและทักษะด3านดิจิทัล (เกณฑ;ขั้นพื้นฐาน) สำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปKการศึกษา 2565 (ออนไลน;) 

 
คณะวิทยาการจัดการ 15 ก.พ. 2565 

รายละเอียดห<องอบรม:  

โปรแกรม Zoom 

https://zoom.us/j/91921873562?pwd=aUlhRTlFMUZiZnNqRmpQcitqcHVoZz09 

Meeting ID: 919 2187 3562 

Passcode: 245912 

 

 

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข*อ “ภาพรวมเกณฑ4การทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย วิทยากรจากศูนย4

คอมพิวเตอร4 

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข*อ “การเตรียมตัวทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานการทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

โดย วิทยากรจากศูนย4คอมพิวเตอร4 

เวลา 11.30 – 12.00 น. การตรวจสอบความพร*อมในการเข*าสู]ระบบทดสอบ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาเข*าทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการสอบทดสอบสมรรถนะและทักษะด3านดิจิทัล (เกณฑ;ขั้นพื้นฐาน) สำหรับ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปKการศึกษา 2565 (ออนไลน;) 

 
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 28 ก.พ. 2565 และ 1 มี.ค. 2565 

รายละเอียดห<องอบรม:  

โปรแกรม Zoom 

28 ก.พ. 2565 

https://zoom.us/j/91713670807?pwd=VUpIcUpXUEgrZm92MUFjNzBsanUvUT09 

Meeting ID: 917 1367 0807 

Passcode: 490655 

1 มี.ค. 2565 

https://zoom.us/j/95562830623?pwd=V0d6b2Q0dld2QjVWUHpvUkpDZjJ0QT09 

Meeting ID: 955 6283 0623 

Passcode: 522124 

 

 

เวลา 09.30 – 10.00 น. บรรยายหัวข*อ “ภาพรวมเกณฑ4การทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล 

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดย อ.ชุมแพร บุญยืน 

เวลา 10.00 – 11.30 น. บรรยายหัวข*อ “การเตรียมตัวทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตาม

มาตรฐานการทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

โดย อ.ชุมแพร บุญยืน 

เวลา 11.30 – 12.00 น. การตรวจสอบความพร*อมในการเข*าสู]ระบบทดสอบ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเท่ียง 
เวลา 13.00 – 16.30 น. นักศึกษาเข*าทดสอบสมรรถนะและทักษะด*านดิจิทัล ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ Digital Literacy Baseline ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห]งชาติ (สดช.) 

 

 

 

 


