โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. ชื่อเรื่อง/แนวปฏิบัติ
“กระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา”
2. แนวปฏิบัติที่ดีในด้าน
 การเรียนการสอน
 กิจกรรมนักศึกษา
 การวิจัย /การบริการวิชาการ

 การบริหารจัดการ
 การประกันคุณภาพ

3. ชื่อหน่วยงาน “ฝ่ายงานบริการวิชาการ สานักคอมพิวเตอร์”
4. คณะทางาน

“สานักคอมพิวเตอร์”

5. บทสรุปโครงการ
จากการดาเนินงานกระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 2557 (1 ปี) ผลการดาเนินงานในภาพร่วมพบว่า
1. การจั ดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับนักศึ กษาเป็ นระบบมากขึ้ น โดยมี
นักศึกษาสมัครมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาจานวน 3,240 คน
2. ผลการสอบผ่ านของนั กศึกษาเพิ่มสู งขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีจานวนนักศึกษาสอบผ่ าน
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา เป็นจานวนร้อยละ 73.33
3. มีจานวนนักศึกษาตกค้างที่ไม่สามารถยื่นขอสาเร็จการศึกษาได้เพราะยังไม่ผ่านข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.
2548 หมวดที่ 5 การสาเร็จ การศึกษา ข้อที่ 29 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลั กสูตร ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อ (7) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีจานวนลด
น้อยลง

รายงายผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ 2557
คณะ
ครุศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

รวม

จานวนผู้เข้ารับการสอบ
(คน)
341
845
958
1,042
54

จานวนผู้สอบผ่านเกณฑ์
(คน)
165
549
642
966
54

ร้อยละของผู้เข้ารับการสอบ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
48.39
64.97
67.01
92.70
100

3,240

2,376

73.33
... สานักคอมพิวเตอร์ ...

แผนภูมิแสดงกำรเปรี ยบเทียบผลกำรสอบมำตรฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรั บนักศึกษำแต่ ละคณะ ประจำปี งบประมำณ 2557
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... สานักคอมพิวเตอร์ ...

แผนภูมิแสดงผลการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปีงบประมาณ 2557
ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

คิดเป็น 27%

คิดเป็น 73%

ไม่ผ่านเกณฑ์
864 คน
ผ่านเกณฑ์
2,376 คน

... สานักคอมพิวเตอร์ ...

6. ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีปรัชญา คือ “การศึกษาสร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนา
ท้อ งถิ่น ” มีพั น ธกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ระบุไ ว้ ใ นมาตรา 7 “ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทา
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู” จึงได้กาหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ไว้ 6 ประการ คือ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 2. ผลิตบัณฑิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 4. วิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดาริ 5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 6. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยฯยังมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร คือ “มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี
และเป็นคาตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมหาวิทยาลัยได้ว่างประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะก้ า วไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ด้ ว ยการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของ
มหาวิทยาลัยออกเป็น 4 ประเด็นหลักด้วยกัน ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครได้
ให้ความสาคัญ คือ ต้องการยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
สานักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบ พัฒนา กากับ ดูแล และบริ หาร
จัดการระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร พัฒ นานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ บริการ
วิชาการ และเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิท ยาลัยฯ
อย่างถึงที่สุด
ในการนี้ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การด้ า นการจั ด สอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา ข้อที่ 29
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ (7) สอบผ่านการประเมินความรู้และ
ทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด จึงได้มีการหาแนวทางเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
นั ก ศึ ก ษา สร้ า งบั ณ ฑิ ต ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พื้ น ฐานที่ จ าเป็ น มี ค วามรู้
ความสามารถด้านการใช้งานโปรแกรมส าหรับการนาไปใช้ งานในการทางานได้จริงในอนาคต เช่ น
โปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิ ศ และสามารถลดจ านวนนั ก ศึ ก ษาตกค้ า งที่ ส อบไม่ ผ่ า นมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้มีจานวนน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่มีอยู่เลย ให้ได้
ในอนาคต

7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐมด้านการผลิ ตบัณฑิตที่มี
คุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
7.2 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มี
ศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน
7.3 ปรับ ปรุ ง กระบวนการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรับนักศึกษา ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
7.4 เพิ่มอัตราการสอบผ่านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา โดยคงคุณภาพของ
นักศึกษาที่สอบผ่านไว้ได้
7.5 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้ดียิ่งขึ้น
8. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดาเนินตามหลัก PDCA)
8.1 การวางแผน (Plan)
สานักคอมพิวเตอร์ได้วางแผนการดาเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันจากเจ้าหน้าที่ของสานักคอมพิวเตอร์
2. หาข้อเท็จจริ ง เพื่อแบ่ งออกเป็นประเด็นต่างๆ เพื่อ ใช้ในการประชุม กับหน่ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เกี่ยวข้องกับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
3. จัดหาคณะกรรมการกากับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
4. กาหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อการจัดการประชุมหารือและเสนอข้อเท็จจริงที่ได้สรุปไว้
5. นาข้อสรุปที่ได้จากการประชุมหารือมากาหนดเป็นแผนการดาเนินงานเพื่อการจัดระบบการ
สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
6. การหาความรู้เพิ่มเติมด้านการจัดสอบ การไปศึกษาดูงาน
7. วางแผนโครงการไปศึกษาดูงาน
8. วางแผนการจัดทาโครงการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาเพื่อขอ
อนุมัติ
9. วางแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจัด
โครงการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
10. ได้กระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
8.2 การดาเนินงาน (DO)
สานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการเพื่อการเริ่มต้นการปรับปรุง การพัฒนา เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบ
การจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์ได้ดาเนินการเชิญประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
จัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล /ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก
การจัดสอบในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรคต่างๆในการดาเนินงาน
2. ผู้บริหารสานักคอมพิวเตอร์ขอเชิญประชุมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี สารสนเทศสาหรับนักศึกษา เพื่อร่วมหารือและ
เสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจัดสอบที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
3. สานักคอมพิวเตอร์จัดทาคาสั่งเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกากับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (คาสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมที1่ 751/2556 สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2556
4. เชิญ ประชุม คณะกรรมการกากั บมาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
นครปฐม เพื่อร่ วมหารือและวางแผนการดาเนินงาน ขั้นตอนการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
5. ผู้ บ ริ ห ารส านั ก คอมพิ ว เตอร์ เชิ ญประชุม เจ้า หน้ าที่ ฝ่ า ยบริ การวิ ช าการและเจ้ า หน้ า ที่ ที่
เกี่ ย วข้อ งเพื่อ รวบรั บ ทราบแนวทางการพั ฒ นา ปรั บปรุง กระบวนการจั ดสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนักศึกษา และเพื่อการนาไปปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
6. สานักคอมพิวเตอร์เสนอโครงการการศึกษาดูงานการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม และได้ รั บ การอนุ มั ติ ทั้ ง นี้ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านในวั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบ ขั้นตอนการดาเนินงาน คาแนะนาต่างๆจากผู้มี
ประสบการณ์ รั บ ชมห้ องปฏิบั ติการส าหรับการดาเนินการจัด สอบมาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศ
โดยเฉพาะ เพื่อนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับกระบวนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7. สานักคอมพิวเตอร์ จัดทาข้อสรุปและความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการกากับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครปฐม เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดสอบต่อไป
8. สานักคอมพิวเตอร์จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแผนการปรับเปลี่ยนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาจากเดิมการจัด
สอบ 1 รอบ สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมกัน ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง เปลี่ยนเป็นการจัด
สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแยกออกจากกันแต่ยังคงเวลาในการสอบไว้ที่ภาคละ 1 ชั่ว โมง
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 นอกจากนี้ได้ร่วมกันกาหนดช่วงเวลาใน
การเปิดสอบและการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้นผ่านช่องทางที่หลากหลาย
9. เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ด าเนิ น การเสนอโครงการจั ด สอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ขออนุ มั ติ ด าเนิ น การ ตารางการจั ด สอบ คณะกรรมการคุ ม สอบ คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบ การจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม และงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานดังกล่าวต่อ
ผู้บริหาร
10. ด าเนิ น การลงรอบของการจัด สอบในระบบเพื่อเตรียมพร้อมให้ นัก ศึกษาลงสมั ครสอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศตรวจสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้รองรับกับ
การจัดสอบที่จะจัดขึ้น
11. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
12. ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ ด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด สอบและเกณฑ์ ก ารจั ด สอบที่
เปลี่ยนแปลงให้นักศึกษาและคณะต่างๆรับทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การทาบันทึกข้อความ
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์ของสานักคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบปฏิทิน
กิจกรรม ผ่านจดหมายข่าวของสานักคอมพิวเตอร์ การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ การจัดส่งผ่านระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
13. จัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา
8.3 การติดตามตรวจสอบ/ประเมินผล (Check)
ส านั กคอมพิว เตอร์ ไ ด้ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ดังนี้
1. รวบรวมผลการสอบของนักศึกษาในแต่ล ะภาคการสอบเป็นรายเดือน เพื่อเปรียบเทียบ
จานวนผู้สมัคร จานวนผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และสอบผ่านทั้งสองภาคจนสามารถขอรับ
ประกาศนียบัตรเพื่อใช้สาหรับการยื่นขอสาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการเก็บสถิติ พบว่า การสมัคร
สอบของนักศึกษามีจานวนสูงขึ้น และการสอบผ่านมีจานวนเพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2557 นักศึกษา
สมัครเข้ารับ การสอบจ านวน 3,240 คน โดยสอบผ่ านตามเกณฑ์จานวน 2,376 คน คิดเป็นร้อยละ
73.33
2. สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับการสมัครสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสอบภาคทฤษฎี ทั้งนี้ผลการสารวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีจานวนการสอบอยู่ที่คนละประมาณ 3-4 ครั้ง โดยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (3.72) ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาให้มีการเพิ่มรอบการสอบและการประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงอยากให้มีการปรับปรุงข้อสอบเนื่องจากในความคิดของนักศึกษาข้อสอบ
มีความยากมาก
8.4 การนาผลการตรวจสอบ/ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (Act)
สานักคอมพิวเตอร์ ได้ดาเนินการนาผลจากการตรวจสอบ ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัด
สอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ดังนี้

1. จัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มมากขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายที่มีอยู่มาใช้ร่วมกับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้น
2. จัดรอบของการสอบให้เพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา จัดรอบสอบทั้งในวัน
ธรรมดาและวันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกวันที่ว่างได้ตามสะดวกหรือตามความ
พร้อมของนักศึกษา
3. มีการปรับปรุงข้อสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ในชุดข้อสอบมีการสุ่มข้อสอบทั้งในระดับ
ง่าย ปานกลาง และยากรวมอยู่ในข้อสอบชุดเดียวกัน รวมไปถึงการปรับปรุงข้อสอบภาคปฏิบัติให้เป็นสิ่ง
ที่นักศึกษาสามารถนาไปใช้ในได้จริงในการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้
คะแนนภาคปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันของคณะกรรมการตรวจข้อสอบ
4. มีการจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนการสอบ (สาหรับนักศึกษาที่
สอบมาแล้ว 2-3 ครั้งแต่ยังไม่ผ่าน) ให้ได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้งานโปรแกรม
Microsoft office และการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แล้วจึงจัดสอบหลังจากการอบรม
เสร็จ
5. ได้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (GE) ของมหาวิทยาลัยฯให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความสอดคล้องเชื่อมโยงและมีเป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน
9. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
9.1 จากการปรับเปลี่ยนการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา ผลที่ได้รับ
คือ นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบให้แก่ตนเองได้ดีขึ้น เช่น หากนักศึกษาเตรียมความ
พร้อมมาเพื่อการสอบภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะนักศึกษาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการสอบผ่านได้
สูงขึ้น เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าจะทาข้อสอบภาคใดภาคหนึ่งไม่ทันหรือไม่ผ่านนั้นเอง ส่งผลให้มีนักศึกษา
สอบผ่านและขอสาเร็จการศึกษาได้สูงขึ้น (ปีงบประมาณ 2557 นักศึกษาสอบผ่านร้อยละ 73.33)
9.2 บัณฑิตมีคุณภาพ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้
งานโปรแกรม Microsoft office เพื่อการทางานได้จริง
9.3 นักศึกษาที่ยื่นขอสาเร็จการศึกษามีจานวนเพิ่มสูงขึ้น นักศึกษาตกค้างที่ยังไม่ผ่านการสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯลดลง
10. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
10.1 การให้ความร่วมมือของผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่ได้วางไว้
10.2 นั กศึกษามีความกระตือรือร้นและเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10.3 งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.4 อุป กรณ์ เครื่ องคอมพิว เตอร์ ห้ อ งปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายที่ ส นับสนุนการจัดสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและทันสมัย เพียงพอกับนักศึกษาและการจัดสอบ

11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
11.1 นักศึกษาบางคนไม่ให้ความสาคัญกับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมก่อนมาสอบ สานักคอมพิวเตอร์จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมีการจัดการ
อบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
11.2 นั ก ศึ ก ษาขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การสมั ค รสอบและการเข้ า สอบ ส านั ก
คอมพิวเตอร์จึงต้องดาเนินการอบรมการสมัครเข้าใช้ งานระบบสารสนเทศต่างๆให้กับนักศึกษาแรกเข้า
ทุกคนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจตั้งแต่แรก
11.3 สถานที่ ใ นการจั ด สอบไม่ เ พี ย งพอ คณะกรรมการในการคุ ม สอบมี จ านวนน้ อ ย
คณะกรรมการในการตรวจข้อสอบมีจานวนน้อย ส่งผลให้ผลการสอบมีความล่าช้า สานักคอมพิวเตอร์
พยายามขอความร่ว มมือจากคณาจารย์จากหลายๆคณะเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบและ
คณะกรรมการตรวจข้ อ สอบ และจั ดห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อการจัด สอบเทคโนโลยีส ารสนเทศส าหรั บ
นักศึกษาจานวน 1 ห้อง โดยเฉพาะ
12. แนวทางพัฒนาในการจัดการความรู้ (ถ้ามี)
พัฒ นาการทางานตามหลั ก PDCA โดยมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด ส าหรับการจัดการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
นักศึกษา

ภาพกิจกรรมการจัดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา

