
โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ 
“กระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา” 

 

2. แนวปฏิบัติที่ดีในด้าน 
 การเรียนการสอน 
 กิจกรรมนักศึกษา 
 การวิจัย /การบริการวิชาการ 

 การบริหารจัดการ 
 การประกันคุณภาพ 

 

3. ชื่อหน่วยงาน “ฝ่ายงานบริการวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์” 
 

4. คณะท างาน “ส านักคอมพิวเตอร์” 
 

5. บทสรุปโครงการ 
จากการด าเนินงานกระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ใน

ปีงบประมาณ 2557 (1 ปี) ผลการด าเนินงานในภาพร่วมพบว่า  
1. การจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาเป็นระบบมากขึ้น โดยมี

นักศึกษาสมัครมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาจ านวน 3,240 คน 
2. ผลการสอบผ่านของนักศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีจ านวนนักศึกษาสอบผ่าน

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา เป็นจ านวนร้อยละ 73.33 
3. มีจ านวนนักศึกษาตกค้างที่ไม่สามารถยื่นขอส าเร็จการศึกษาได้เพราะยังไม่ผ่านข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ .ศ. 
2548 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อที่ 29 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อ (7) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีจ านวนลด
น้อยลง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงายผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 

คณะ จ านวนผู้เข้ารับการสอบ 
(คน) 

จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 
(คน) 

ร้อยละของผู้เข้ารับการสอบ
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ครุศาสตร์ 341 165 48.39 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 845 549 64.97 
วิทยาการจัดการ 958 642 67.01 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,042 966 92.70 
พยาบาลศาสตร์ 54 54 100 

รวม 3,240 2,376 73.33 
 

... ส านักคอมพิวเตอร์ ... 



 

... ส านักคอมพิวเตอร์ ... 

ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจดัการ มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 

ผู้ เข้ารับการสอบ 341 845 958 1,042 54 

ผ่านเกณฑ์ 165 549 642 966 54 
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทยีบผลกำรสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ส ำหรับนักศึกษำแต่ละคณะ  ประจ ำปีงบประมำณ 2557 



 

... ส านักคอมพิวเตอร์ ...

คิดเป็น 73% 

คิดเป็น  27% 

แผนภูมิแสดงผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ ์
864 คน 

ผ่านเกณฑ์ 
2,376 คน 



 

6. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีปรัชญา คือ “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนา

ท้องถิ่น” มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ในมาตรา 7 “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ท า
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” จึงได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไว้ 6 ประการ คือ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 2. ผลิตบัณฑิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 4. วิจัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชด าริ 5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 6. บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

นอกจากนีม้หาวิทยาลัยฯยังมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร คือ “มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี 
และเป็นค าตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมหาวิทยาลัยได้ว่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์หลักของ
มหาวิทยาลัยออกเป็น 4 ประเด็นหลักด้วยกัน ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครได้
ให้ความส าคัญ คือ ต้องการยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 

ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนา ก ากับ ดูแล และบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการ
วิชาการ และเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
อย่างถึงท่ีสุด 

 ในการนี้ส านักคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการด้านการจัดสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อที่ 29 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ (7) สอบผ่านการประเมินความรู้และ
ทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จึงได้มีการหาแนวทางเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีความรู้
ความสามารถด้านการใช้งานโปรแกรมส าหรับการน าไปใช้งานในการท างานได้จริงในอนาคต เช่น 
โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และสามารถลดจ านวนนักศึกษาตกค้างที่สอบไม่ผ่านมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีจ านวนน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีอยู่เลย ให้ได้
ในอนาคต 

 



7. วัตถุประสงค์ 
7.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมด้านการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 
7.2 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี

ศักยภาพพร้อมท างานในประชาคมอาเซียน 
7.3 ปรับปรุงกระบวนการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
7.4 เพ่ิมอัตราการสอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา โดยคงคุณภาพของ

นักศึกษาที่สอบผ่านไว้ได ้
7.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้ดียิ่งข้ึน 
 

8. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินตามหลัก PDCA) 
8.1 การวางแผน (Plan) 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้วางแผนการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดสอบ

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ของส านักคอมพิวเตอร์ 
2. หาข้อเท็จจริงเพ่ือแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ เพ่ือใช้ในการประชุมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เก่ียวข้องกับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
3. จัดหาคณะกรรมการก ากับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา  
4. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อการจัดการประชุมหารือและเสนอข้อเท็จจริงที่ได้สรุปไว้ 
5. น าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมหารือมาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ือการจัดระบบการ

สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
6. การหาความรู้เพิ่มเติมด้านการจัดสอบ การไปศึกษาดูงาน 
7. วางแผนโครงการไปศึกษาดูงาน 
8. วางแผนการจัดท าโครงการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาเพ่ือขอ

อนุมัต ิ
9. วางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจัด

โครงการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
10. ได้กระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

8.2 การด าเนินงาน (DO)  
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการเพื่อการเริ่มต้นการปรับปรุง การพัฒนา เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบ

การจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 



1. ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการเชิญประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
จัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก
การจัดสอบในอดีตจนกระท่ังถึงปัจจุบัน เพ่ือรวบรวมปัญหา อุปสรรคต่างๆในการด าเนินงาน 

2. ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ขอเชิญประชุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา เพ่ือร่วมหารือและ
เสนอข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการจัดสอบที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

3. ส านักคอมพิวเตอร์จัดท าค าสั่งเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมที1่751/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 

4. เชิญประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือร่วมหารือและวางแผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

5. ผู้บริหารส านักคอมพิวเตอร์ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรับทราบแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับนักศึกษา และเพ่ือการน าไปปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน 

6. ส านักคอมพิวเตอร์เสนอโครงการการศึกษาดูงานการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ณ มหาวิทยาลัยสยาม และได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ส านักคอมพิวเตอร์ได้ ไปศึกษาดูงานในวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน ค าแนะน าต่างๆจากผู้มี
ประสบการณ์ รับชมห้องปฏิบัติการส าหรับการด าเนินการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับกระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
7. ส านักคอมพิวเตอร์ จัดท าข้อสรุปและความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ

และเสนอต่อประธานคณะกรรมการก ากับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม เพ่ือเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดสอบต่อไป 

8. ส านักคอมพิวเตอร์จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาจากเดิมการจัด
สอบ 1 รอบ สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมกัน ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง เปลี่ยนเป็นการจัด
สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแยกออกจากกันแต่ยังคงเวลาในการสอบไว้ที่ภาคละ 1 ชั่วโมง
เช่นเดิม ในส่วนของเกณฑ์การผ่านนั้นภาคทฤษฎีให้ผ่านที่ 60 เปอร์เซ็นต์ หรือ 48 คะแนน จาก 80 
คะแนน และภาคปฏิบัติให้ปรับลดลงจากเดิมที่ผ่านได้นักศึกษาต้องได้ 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ 32 คะแนน 



จาก 40 คะแนน ให้เหลือเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ หรือ 28 คะแนน นอกจากนี้ได้ร่วมกันก าหนดช่วงเวลาใน
การเปิดสอบและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

9. เจ้าหน้าที่ส านักคอมพิวเตอร์ ด าเนินการเสนอโครงการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ ตารางการจัดสอบ คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ การจัดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม และงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานดังกล่าวต่อ
ผู้บริหาร 

10. ด าเนินการลงรอบของการจัดสอบในระบบเพ่ือเตรียมพร้อมให้นักศึกษาลงสมัครสอบ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศตรวจสอบระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมให้รองรับกับ
การจัดสอบที่จะจัดขึ้น 

11. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
12. ส านักคอมพิวเตอร์ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดสอบและเกณฑ์การจัดสอบที่

เปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาและคณะต่างๆรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การท าบันทึกข้อความ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์ของส านักคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบปฏิทิน
กิจกรรม ผ่านจดหมายข่าวของส านักคอมพิวเตอร์ การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์  การจัดส่งผ่านระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา 

13. จัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

8.3 การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสอบมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ดังนี้ 
1. รวบรวมผลการสอบของนักศึกษาในแต่ละภาคการสอบเป็นรายเดือน เพ่ือเปรียบเทียบ

จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบผ่านทั้งสองภาคจนสามารถขอรับ
ประกาศนียบัตรเพื่อใช้ส าหรับการยื่นขอส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการเก็บสถิติ พบว่า การสมัคร
สอบของนักศึกษามีจ านวนสูงขึ้น และการสอบผ่านมีจ านวนเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2557 นักศึกษา
สมัครเข้ารับการสอบจ านวน 3,240 คน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์จ านวน 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.33 

2. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับการสมัครสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสอบภาคทฤษฎี ทั้งนี้ผลการส ารวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีจ านวนการสอบอยู่ที่คนละประมาณ 3-4 ครั้ง โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (3.72) ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาให้มีการเพ่ิมรอบการสอบและการประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงอยากให้มีการปรับปรุงข้อสอบเนื่องจากในความคิดของนักศึกษาข้อสอบ
มีความยากมาก  

8.4 การน าผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act) 
ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการน าผลจากการตรวจสอบ ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัด

สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ดังนี้ 



1. จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง น าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายที่มีอยู่มาใช้ร่วมกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น 

2. จัดรอบของการสอบให้เพ่ิมขึ้น ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา จัดรอบสอบทั้งในวัน
ธรรมดาและวันอาทิตย์ตลอดทั้งปี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกวันที่ว่างได้ตามสะดวกหรือตามความ
พร้อมของนักศึกษา 

3. มีการปรับปรุงข้อสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ในชุดข้อสอบมีการสุ่มข้อสอบทั้งในระดับ
ง่าย ปานกลาง และยากรวมอยู่ในข้อสอบชุดเดียวกัน รวมไปถึงการปรับปรุงข้อสอบภาคปฏิบัติให้เป็นสิ่ง
ที่นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในได้จริงในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้
คะแนนภาคปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของคณะกรรมการตรวจข้อสอบ 

4. มีการจัดการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการสอบ (ส าหรับนักศึกษาที่
สอบมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ผ่าน) ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft office และการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แล้วจึงจัดสอบหลังจากการอบรม
เสร็จ 

5. ได้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (GE) ของมหาวิทยาลัยฯให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงและมีเป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

9. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า 
9.1 จากการปรับเปลี่ยนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา ผลที่ได้รับ

คือ นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบให้แก่ตนเองได้ดีขึ้น เช่น หากนักศึกษาเตรียมความ
พร้อมมาเพ่ือการสอบภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะนักศึกษาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการสอบผ่านได้
สูงขึ้น เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าจะท าข้อสอบภาคใดภาคหนึ่งไม่ทันหรือไม่ผ่านนั้นเอง ส่งผลให้มีนักศึกษา
สอบผ่านและขอส าเร็จการศึกษาได้สูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2557 นักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 73.33) 

9.2 บัณฑิตมีคุณภาพ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
งานโปรแกรม Microsoft office เพ่ือการท างานได้จริง 

9.3 นักศึกษาที่ยื่นขอส าเร็จการศึกษามีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น นักศึกษาตกค้างที่ยังไม่ผ่านการสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯลดลง 

 

10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
10.1 การให้ความร่วมมือของผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม

แผนงานที่ได้วางไว้  
10.2 นักศึกษามีความกระตือรือร้นและเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
10.3 งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.4 อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดสอบ

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและทันสมัย เพียงพอกับนักศึกษาและการจัดสอบ 
 



11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
11.1 นักศึกษาบางคนไม่ให้ความส าคัญกับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการ

เตรียมความพร้อมก่อนมาสอบ ส านักคอมพิวเตอร์จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีการจัดการ
อบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

11.2 นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครสอบและการเข้าสอบ  ส านัก
คอมพิวเตอร์จึงต้องด าเนินการอบรมการสมัครเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆให้กับนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคนเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจตั้งแต่แรก 

11.3 สถานที่ ในการจัดสอบไม่ เ พียงพอ คณะกรรมการในการคุมสอบมีจ านวนน้อย 
คณะกรรมการในการตรวจข้อสอบมีจ านวนน้อย ส่งผลให้ผลการสอบมีความล่าช้า ส านักคอมพิวเตอร์
พยายามขอความร่วมมือจากคณาจารย์จากหลายๆคณะเพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบและ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และจัดห้องปฏิบัติการเพ่ือการจัดสอบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาจ านวน 1 ห้อง โดยเฉพาะ 
 

12. แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้ (ถ้าม)ี 
พัฒนาการท างานตามหลัก PDCA โดยมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส าหรับการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 


