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คำนำ 
 

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ของ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   เพื่อนำเสนอภาพรวมในการจัดสอบผ่าน
ระบบ E-Testing  ซึ่งสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Testing System)   ซึ่งระบบ E-Testing เป็นระบบจัดการการสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับ
การสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาภาคปกติของสถาบัน และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ตามนโยบายสถาบันที่จะเปลี่ยนวิธีการสอบคัด เลือกเข้าศึกษาต่อที่มีลักษณะสะดวกต่อผู้ที่สนใจเข้าศึกษา
ต่อสถาบัน   ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาระบบใหม่ในส่วนของการรับสมัครตรง  การบริหารจัดการการ
สอบ และการดำเนินการสอบ  การพัฒนาระบบในระยะต่อไป  จะเน้นเรื่องคลังข้อสอบ  การวิเคราะห์
ข้อสอบ และการรับสมัครออนไลน์  
    คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสอบผ่าน
ระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง รวมท้ัง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบผ่านระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  หรือการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  โดยนำเสนอภาพรวมของการ
จัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1. การสอบเข้าสถาบัน 2. 
การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงในรูปแบบของ Flow chart แสดง
กระบวนการพร้อมคำอธิบายและตัวอย่างของเอกสารประกอบกระบวนการ  อีกทั้งผู้จัดทำได้รวบรวม
ปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัมนาและปรับปรุงต่อไป 

ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ 
ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
รวมไปถึงจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการสอบผ่านระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  หรือการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื ่น ๆ  ทั้งนี้ ผู ้จัดทำขอขอบคุณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณอรวรรณ สุขยานี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูส้นับสนุนและให้คำแนะนำแนวทางในการจัดทำคู่มือฉบับนี้ 
และคุณทัศนีย์ อาดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้
คำปรึกษาและช่วยตรวจทาน ซึ่งหากคู่มือฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับข้อผิดพลาด
ดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาคู่มือให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1   ความเป็นมาและความสำคัญ 

 
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาได้มีการวัดและการประเมินผลความรู้ความสามารถทั้งในส่วน

ของการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ ่งในการวัดและประเมินผลเป็น
กระบวนการหนึ่งในการคัดเลือก วัด และประเมินผล  ที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้ที่
เข้ารับการสอบโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการวัดและประเมินผลของผู้เข้าสอบไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของการ
รับสมัครตรง การบริหารจัดการการสอบ และการดำเนินการสอบ  การพัฒนาระบบในระยะต่อไป  จะ
เน้นเรื่องคลังข้อสอบ  การวิเคราะห์ข้อสอบ และการรับสมัครออนไลน์   ทั้งนี้  ในการสอบคัดเลือกเข้า
สถาบันและการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Testing เป็นการลด
ข้อจำกัดในเรื ่องของระยะเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนิ นการเกี่ยวกับการพิมพ์ การ
ขนส่ง การบริหารจัดการ การตรวจ และการประมวลผล เป็นต้น ป้องกันการทุจร ิตเนื ่องจาก
แบบทดสอบมีหลายชุดและหลายแบบฟอร์ม ซึ่งจากการนำระบบการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
e-Testing เข้ามาช่วยในการจัดสอบของสถาบัน ทำให้การวัดและการประเมินผลมีความน่าเชื่อถือและ
สะดวกต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายจากสถาบันให้เป็น  หน่วยงานกลาง 
ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันและเป็นผู้ดำเนินการ
จัดการสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Testing ประกอบด้วย 1.การสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษาที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ 2. การสอบจัดระดับความรู ้ความสามารถทางการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติของสถาบันเพื่อเป็นการพัฒนาศั กยภาพของ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  พร้อมทั้งเป็นการ
รับรองคุณภาพและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา  ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการสอบจัด
ระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ชุดวิชาที่ 1  Computer Literacy  ให้ผ่านก่อนสำเร็จ
การศึกษา   
               จากเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของกระบวนการจัดสอบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Testing จึงจัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ดูแลและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Testing ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง รวมทั้ง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสอบจัดระดับหรือการสอบ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ   และเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงศึกษาเรียนรู้ต่อไป 
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1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 
1.2.1  เพื่อให้เห็นภาพรวมการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ของสำนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
1.2.2 เพื่อให้ผู ้ดูแลและปฏิบัติงานการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  

ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง  
1.2.3  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายภาระงานใหม่ในการจัดสอบผ่าน

ระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing ทั้งเจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  เจ้าหน้าที่
จัดการสอบและประสานงานการสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่การเงิน 

 
1.3   นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 สำนัก         หมายถึง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักศึกษา   หมายถึง   น ักศ ึกษาปร ิญญาโทภาคปกต ิของสถาบ ันบ ัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ 
    สอบจัดระดับ       หมายถึง  การสอบเพ่ือจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้ 

    คอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        สอบเข้าสถาบัน    หมายถึง   การสอบก่อนเข ้าร ับการศึกษา ปัจจ ุบ ันเฉพาะคณะ 

สถิติประยุกต์  
         E - Testing  หมายถึง การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์    
        ชุดวิชาที่ 1  หมายถึง   การสอบ Computer Literacy  มีเนื้อหาประกอบด้วย 

Basic Concept of IT, Word processing, 
Spreadsheets, Presentation, Internet & E - mail  

        ชุดวิชาที่ 2          หมายถึง   การสอบ จำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย Word processing,  
  Presentation, Internet & E - mail   

        ชุดวิชาที่ 3          หมายถึง การสอบ  จำนวน 3 วิชา ประกอบด้วย Spreadsheets,  
  Database, Information System 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1.4.1  ทำให้มีคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสอบที่แสดงถึงกระบวนการในภาพรวมของการจัด
สอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing   ที่มีมาตรฐานร่วมกัน 
 1.4.2  ผู ้ด ูแลระบบและผู ้จ ัดการสอบได้ทราบขั ้นตอนการจ ัดสอบผ่านระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง 
 1.4.3  บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่สามารถใช้คู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานการ
สอบ E-Testing ได ้

 
1.5   ขอบเขตของการจัดทำคู่มือ 
 คู่มือฉบับนี้จัดทำในส่วนของการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing   ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ ่งเป็นการสอบที ่ใช้ระบบ E–Testing  ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ช ั ้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้น   โดยจำแนกการสอบออกเป็น 2 กรณี ได้แก่  

1. การสอบเข ้าสถาบ ัน ของคณะสถ ิต ิประย ุกต ์ท ี ่ ใช ้การสอบด ้วยระบบ  E-Testing  

(วิชา เฉพาะ 2) วิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 

2. การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาปริญญาโท  

ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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บทที่ 2 
บทบาท โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2.1  ข้อมูลของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.1 ประวัติ 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมชื่อ “ศูนย์การศึกษาระบบสารสนเทศ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2527  โดยความร่วมมือของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ บริษัท 
ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

ปี พ.ศ. 2532 ได้ยกฐานะข้ึนเป็นสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
ปี พ.ศ. 2535 สถาบันได้มอบหมายให้สำนักเปิดสอนวิชา สศ.400 ความรู้เบื้องต้นทาง

คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาทุกคณะของสถาบัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา 
จึงทำให้สำนักมีภาระงานด้านการสอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงภาค 2 ปี
การศึกษา 2550  

ปี พ.ศ.  2541 สำนักได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
การพัฒนาระบบสารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบงานเพ่ือ
การใช้งานในการประกอบการขององค์กรทั้งในภาคธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และ
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  

ปี พ.ศ. 2546 สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจ 
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพ่ือ
บูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือ
ปรับการศึกษาให้สอดรับกับแนวคิดใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการการใช้งาน
เทคโนโลยีขององค์กรและประเทศ 

ปี พ.ศ.2547 สถาบันได้มีคำสั่งที่ 754/2547 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547  ให้โอน
ภาระงานในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยี  งานโสตทัศนศึกษาของกองบริการการศึกษา และศูนย์
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร มาอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก เพ่ือให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีของ
สถาบันมีความเป็นเอกภาพ โดยมอบหมายให้สำนักดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

ปีการศึกษา 2549 ภาคการศึกษาที่ 2 สำนักได้หยุดรับนักศึกษาหลักสูตร “วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”  และมีนักศึกษาที่ยังคงศึกษาอยู่ในหลักสูตร
จนกระท่ังปีการศึกษา 2552 สำนักจึงได้ยกเลิกภาระงานด้านการเรียนการสอน  โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา
ไปแล้วจำนวน 7 รุ่น  รวมทั้งสิ้น 56 คน 
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ปี พ.ศ.2551 สถาบันได้ย้ายหน่วยเสียงและอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยภาพนิ่งและ
โทรทัศน์ ไปสังกัดกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ปี พ.ศ.2555 สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ” ตั ้งแต่วันที ่ 21 เมษายน 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งส่วนราชการในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 

ปี พ.ศ.2556 สำนักได้ปรับพันธกิจของสำนัก และโครงสร้างอัตรากำลังใหม่เพื่อให้การ
บริหารงานและการปฏิบัติงานภายในสำนักเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบางกลุ่มงาน และกำหนดตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นใหม่ 
และได้เริ่มใช้โครงสร้างอัตรากำลังใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

ปี พ.ศ. 2559 สำนักได้ปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานใหม่ 
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสอดคล้องกับภารกิจและอัตรากำลัง ดังนี้ 

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฝ่ายที ่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี ่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ดูแล พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงาน โดยแบ่งตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานพัฒนา
ระบสารสนเทศ กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. สำนักงานเลขานุการสำนัก เป็นฝ่ายที ่ปฏิบ ัติงานสนับสนุนสายงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ กลุ่มงานการเงินและ
พัสดุ และกลุ่มงานแผนและพัฒนา 

     
ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2560) 
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2.1.2  นโยบายคุณภาพของสำนัก 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินงานภายใต้นโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหา

ศาสตร์  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคม และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ  

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศยึดมั่นในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมุ ่งมั ่นในการพัฒนาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการและชื่อเสียงของสถาบันฯ  

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน บุคลากรของ
สำนักฯ ทุกคนมีส่วนร่วมและใช้องค์ประกอบสำคัญนี้เป็นแนวทางในการบรรลุคุณภาพการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 

Compliance ยกระดับมาตรฐานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อกำหนดการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Modern Consistency กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของสำนักฯที่
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการพร้อมทั้งดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายคุณภาพที่วางไว้และมี
ความทันสมัย 

Efficency and Effectiveness มุ่งผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพ่ิม
การใช้ประโยชนากทรัพยากรและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

Performance and Feedback  มีการติดตามผลลัพธ์และผลสะท้อนกลับและสื่อสาร
ระหว่างกัน 

Quick Response มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
 

นโยบายคุณภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            

• ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีมาตรฐาน 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การบริการที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

• ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• กระตุ้นและส่งเสริมคุณภาพการทำงานของบุคลากรด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพ

และการสื่อสาร 
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ตัวช้ีวัดของสำนัก   
1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ไม่ต่ำกว่า 4.00  

2. จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการหรือชี้แจงแก้ไข ร้อยละ 100 

 

2.1.3 ปรัชญาและปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมร่วม 

ปรัชญาและปณิธาน :  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนสถาบันในการดำเนินการตามพันธกิจ อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศน์ (VISION)  : เป็นหน่วยงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

พันธกิจ ( MISSION ) : 

1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในสถาบัน เพ่ือให้
การดำเนินพันธกิจของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันด้านการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์  

3. พัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ
สถาบัน ด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้อง  

4. จัดฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสถาบัน ตั้งแต่
ระดับผู้ใช้งานจนถึงระดับผู้บริหาร  

5. ให้บริการวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ 
การศึกษาวิเคราะห์ และจัดวางระบบงาน การวางแผนด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น  

6. สนับสนุนพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันในเชิงบูรณาการ  
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ค่านิยมร่วม 

มุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 5 ด้าน (5S) 
Service-mindedness หมายถึง การบริการด้วยใจ 
Smartness  หมายถึง การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และมีความรู้จริง 
Smoothness  หมายถึง ความราบรื่น ไม่ติดขัดในการดำเนินงาน 
Securement  หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย 
Speediness  หมายถึง ความรวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน 

การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

สำน ักเทคโนโลย ีสารสนเทศได ้ร ับการร ับรองมาตรฐานระบบบร ิหารงานค ุณภาพ 
ISO9001:2015 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งมีขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ดังนี้ 

“The Provision of Information Technology Center (ITC) Services including IT 
Infrastructure Services, Information Systems and Software Development Services, 
Computer Laboratory Services, and Computer Maintenance and Support Services.” 

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2560) 

2.1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
ตามภาพแผนภูมิที่ 1 การจัดแบ่งหน่วยงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังต่อไปนี้
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ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (2562) 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภูมิโครงสร้างของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (2562) 
  

ภาพที่ 2 แสดงแผนภูมิอัตรากำลังของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที่มา : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ (2562) 

ภาพที่ 3 แผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงานและอัตรากำลังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การบริหารงานภายในสำนัก 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ประกอบด้วย   
คณะกรรมการประจำสำนัก  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก  

เป็นประธานคณะกรรมการ     รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก    อาจารย์ประจำ
สำนักและอาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    

คณะกรรมการบริหารเง ินกองทุนสำนัก  ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผน   
เป็นประธาน  ผู ้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก รองผู ้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศสำนัก อาจารย์ประจำสำนัก และเลขานุการสำนัก เป็นกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี   ประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ ่ายวางแผน   
เป็นประธาน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     คณบดีหรือผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักหน่วยงานภายในสถาบัน    อาจารย์จากหน่วยงานภายในสถาบัน    
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และรองผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

การกำกับตรวจสอบ  
 การดำเนินงานในกิจการต่าง ๆ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
ของคณะกรรมการประจำสำนัก  และกิจการต่าง ๆ ที่ใช้งบกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี อยู่ภายใต้การกำกับ
ตรวจสอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
 
ขอบเขตและภาระงาน 
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นดังนี้ 

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบัน   ดูแล  พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่หน่วยงาน  โดยแบ่งตามลักษณะงานเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้   กลุ่มงานโครงสร้าง

พ้ืนฐาน   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ   กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์    กลุ่มงาน

นวัตกรรมเทคโนโลยี     

2. สำนักงานเลขานุการ  เป็นฝ่ายที ่ปฏิบัติงานสนับสนุนสายงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ   โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้  กลุ่มงานบริหารและธุรการ  กลุ่มงาน

การเงินและพัสดุ  กลุ่มงานวางแผนและพัฒนา 
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2.2   หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.2.1   ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

1. ศึกษาพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของสถาบัน 

2. วางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนองความต้องการอย่างมีระบบ 
3. ดูแล และควบคุมระบบเครือข่ายสถาบัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันในส่วน

ที่รับผิดชอบ  
4. ให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ดูแล รักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ให้บริการแก่คณาจารย์ และนักวิชาการของสถาบัน ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ งานจัดทำ e-Learning  และจัดการสอบเข้า และสอบจัด
ระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ E-Testing   

7. รับผิดชอบการอบรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน 
8. ให้บริการทางวิชาการ  และฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

2.2.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 งานการศึกษา   

• จัดทำประกาศรับสมัคร  ประกาศรายชื่อและประกาศผลการสอบการสอบจัดระดับ   
      ความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ทั้งไทยและ 
      ต่างชาติ 

• จัดห้องสอบ E-Testing  -ของสำนัก และการสอบ E-Testing  ของสถาบัน และ 
คุมสอบร่วมกับกรรมการดูแลการสอบเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

• จัดทำสถิติต่าง ๆ ในการสอบจัดระดับความรู้ ฯ เช่น จัดทำข้อมูลสถิติผู้สอบผ่าน
และผู้สอบไม่ผ่าน เพื่อนำข้อมูลและสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาใช้พิจารณาใน
การขอสอบกรณี พิเศษเมื่อมีผู้สอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานต่อที่ประชุม ทคบ.การศึกษา 

• จัดทำหนังสือแจ้งกองบริการการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งผลสอบจัด
ระดับของนักศึกษา 
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1.2  งานโครงการต่าง ๆ งานอื่น ๆ เขียนโครงการและดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการ 

• จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร  หนังสือขอบคุณ และหนังสือทั้งภายในและภายนอก
อ่ืน ๆ 

• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลด้านบริการของสำนักเพื่อประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา
และส่งให้   

       กองบริการการศึกษาช่วยในการประชาสัมพันธ์  

• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่าง ๆของสำนัก เพื่อจัดส่งให้สถาบันเพื่อรวบรวม
จัดทำเป็นรายงานประจำปีของสถาบัน  

• สรุปรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนัก เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบ เช่น 
กิจกรรมสุมหัววันศุกร์  เป็นต้น 

•     เผยแพร่ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้การ

กระจายข่าวสารเป็นไปอย่างทั่วถึง  

•     แปลเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษา
ต่างชาติ และบุคคลทั่วไป 

•     จัดทำคำสั่ง ประกาศต่าง ๆ  เช่น  ประกาศ e-Thesis หรือระบบๆต่าง ๆที่ทาง
สำนักดูแล 

•     ช่วยในการรับ–ส่งเอกสารผ่านระบบ e-doc  
1.3  ด้านการเงิน 

• จัดทำบัญชีและนำส่งเงินการจำหน่ายโควตาพิมพ์งาน 

• ขออนุมัติและเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำนัก 

• ขออนุมัติเบิกค่าสมนาคุณกรรมการคุมสอบของสำนัก 

• ขออนุมัติเบิกค่าผู้ตรวจบัญชี 

•     ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

•     ขออนุมัติเบิกเงินสมนาคุณผู้บริหาร  

•     ขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 

•     ขออนุมัติเบิกค่าจัดเลี้ยงอาหารว่างค่าสัมมนาและฝึกอบรมต่าง ๆ ของสำนัก 

•     จัดทำรายงานการส่งเงินค่าสมัครสอบจัดระดับเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผา่นระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ E-Testing  Page 17 
 

1.4  โครงการ KM 

• เข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้งในที่ประชุม KM ของสถาบันเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมิน
ของแต่ละปีงบประมาณ 

• ดำเนินงานประสานงานของโครงการบริการวิชาการของสำนัก และ KM ของสำนัก 

• ประสานงานโครงการบริการวิชาการของสำนัก และกิจกรรม KM ของสำนัก 

• จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

• ทำรายงานการประชุมคณะทำงาน KM รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

2.  ด้านบริหารและการวางแผน 
     ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ กลุ่ม
งานการเงินและพัสดุทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

• จัดทำปฏิทินการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ และการ

เรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักศึกษาภาคปกติเพ่ือส่งให้กองบริการ 

• จัดเตรียมเอกสารการสอนและแบบประเมินการเรียนเสริมความรู้ทางคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน (Tutorial Class) เพื่อใช้ในการอบรมเรียนเสริมก่อนสอบจัดระดับความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

• จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน และ 
12เดือน 

• ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ
สำนัก 

• ร่วมวางแผนการเบิกจ่ายต่าง ๆประจำปีของสำนัก 

• ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานและรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ
สำนัก 

• ร่วมวางแผนการเบิกจ่ายต่าง ๆประจำปีของสำนัก เช่น ค่าสัมมนา ค่าเดินทางอาจารย์  
ค่าอบรมบุคลากร ค่าเบี้ยประชุม ฯลฯ 

3. ด้านการประสานงาน  

• ประสานงานกับกองบริการการศึกษาและคณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการสอบด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ประสานงานในการจัดอบรมให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น วิทยากรในการบรรยาย
โรงเรียน และสถานที่จัดอบรม 
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• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในสำนักเพ่ือจัดกิจกรรมของสำนัก เช่น การให้คำแนะนำ
นักศึกษาในวิชา  ND 4000 การจัดโครงการของสถาบัน และ การจัดทำวารสาร 
I-NEWS  

• ประสานงานในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างในการจัดประชุม อบรม 
สัมมนาของสำนัก 

• ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ในการขอความร่วมมือ ในการ
จัดกิจกรรม เช่น MOU หรือการอบรม สัมมนา 

• ประสานงานกับบุคคลภายนอกอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงานภายนอกขอมาศึกษา ดูงานที่
สำนักติดต่อประสานงานกับ วิทยากร  และผู้ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

• ประสานงานกับกลุ่มงานบัญชี กองคลังและพัสดุเกี ่ยวกับเอกสารด้านการเงินให้แก่
ผ ู ้ตรวจสอบบัญชีให ้บร ิการในการตอบคำถามแก่น ักศ ึกษาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

4.  ด้านการบริการ 

• ให้บริการด้านข้อมูลการจัดกิจกรรมและข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสำนักแก่

หน่วยงานอื่น ๆ ของสถาบัน เช่น  กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ  กองแผนงาน เป็นต้น 

• ให้บริการด้านการจัดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา 

• ให้บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเข้าสถาบันและสอบจัดระดับความรู้ฯ 

 
2.2.3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการใน
การจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 คู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะบทบาทความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการในการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  
E-Testing    โดยลักษณะงานที่ทำคือ เน้นการประสานงานกับหลายฝ่าย สรุปคร่าว ๆ ได้ ดังนี้  

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบและคัดเลือกข้อสอบ(ภาคผนวก ก )  ภาพที่ 1 

และออกประกาศรับสมัครสอบ และดำเนินการประกาศรับสมัครสอบจัดระดับความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ลงใน www.nida.ac.th 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ออก

ข้อสอบ 
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3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศติดต่อประสานงานกับนักวิชาการ

ศึกษาของแต่ละคณะ เพื่อให้ติดต่อประสานงานกับนักศึกษา 

4. จัดส่งเงินค่าสมัครสอบไปยังกองคลังและพัสดุสำหรับนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่าน   

(สำหรับนักศึกษาที่ทำการสอบครั้งแรกจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ)  

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำผังนั่งสอบ ทำบัตรสอบ เป็น

รวมถึงเป็นกรรมการคุมสอบ   

6. หลังจากท่ีนักศึกษาได้ทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดทำผลคะแนนสอบส่งกองบริการการศึกษา  และประกาศผลสอบให้นักศึกษา

ได้ทราบ 

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเบิกค่าเบี้ยกรรมการออกข้อสอบ

และคัดเลือกข้อสอบ 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

3.1 การจัดสอบผ่านระบบ E-Testing  ของสถาบัน 
 

     สถาบันได้กำหนดนโยบายโดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางใน
การรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันดำเนินการจัดการสอบ
ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคปกติของสถาบัน 
หมายถึง  การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Testing)  นำมาใช้สอบ 2 กรณี  

ซึ่งการสอบด้วยระบบ E–Testing ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. การสอบเข้าสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงคณะสถิติประยุกต์ที่ใช้การสอบด้วยระบบ   

E-Testing  (วิชา เฉพาะ 2)  วิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 

2. การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบันการสอบด้วยระบบ E – Testing ใช้ในการสอบ 2 ประเภท  1. การสอบเข้าสถาบัน ซึ่ง
ปัจจุบันมีเพียงคณะสถิติประยุกต์ที่ใช้การสอบด้วยระบบ  E-Testing  (วิชา เฉพาะ 2)  วิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์  2. การสอบจัดระดับความรู ้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา
ปริญญาโท ภาคปกติ โดยคู่มือฉบับนี้ขอแยกประเภทการปฏิบัติงานออกเป็นข้อ 3.1.1 และ3.12 ดังนี้ 

 
3.1.1  การจัดสอบเข้าสถาบันผ่านระบบ E - Testing 
 การสอบเข้าสถาบัน หมายถึง  การสอบผ่านระบบ E - Testing ในการคัดเลือกนักศึกษา
เพ่ือเข้ารับการศึกษา ปัจจุบันมีคณะสถิติประยุกต์ท่ีมีการสอบผ่านระบบนี้ โดยสอบแค่วิชาเฉพาะ 2 หรือ
วิชาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดย มีเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ  
(Multiple choice) 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดการสอบผ่านระบบ E- Testing สอบเข้าสถาบัน  
ปีการศึกษาละ 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  จัดการสอบในเดือนมกราคม  
ครั้งที่ 2  จัดการสอบในเดือนมีนาคม  
ครั้งที่ 3  จัดการสอบในเดือนมิถุนายน  
ครั้งที่ 4  จัดการสอบในเดือนกันยายน  

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป 

อัพเดท ณ วันที 24 สิงหาคม  2563   



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผา่นระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ E-Testing  Page 21 
 

3.1.2  การจัดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  

 การสอบจัดระดับความรู้ฯ การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทภาคปกติของสถาบัน หมายถึง  การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
(E - Testing)  ตามชุดวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้ารับการสอบจัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องเกณฑ์
การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาค
ปกติ  ลงวันที่ 23 เมษายน 2551  กำหนดไว้ดังนี้ 

1)  ชุดวิชาที่ 1  Computer Literacy  มีเนื้อหาประกอบด้วย Basic Concepts of 
IT, Word processing, Spreadsheets, Presentation, Internet & E-mail  กำหนดให้นักศึกษาทุก
คนต้องทดสอบชุดวิชาที่ 1 ให้ผ่านก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่ภาคเรียน
แรกท่ีลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ  หากสอบไม่ผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบจนกว่า
จะสอบผ่าน และเสียค่าธรรมเนียมในการสอบครั้งต่อไป  ซึ่งผลการสอบดังกล่าวจะบันทึกในใบรับรองผล
การศึกษาของนักศึกษา  

2) ชุดวิชาที่ 2 Computer Competency  แบ่งการทดสอบเป็นรายวิชาจำนวน 3 
วิชาประกอบด้วย  

a.   Word processing 
b.   Presentation 
c.   Internet & E-mail   

 
3)  ชุดวิชาที่ 3 Computer Proficiency   แบ่งการทดสอบเป็นรายวิชา จำนวน 3 

วิชาประกอบด้วย  
a.  Spreadsheets 
b.  Database 
c.  Information Systems  
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การทดสอบชุดวิชาที่ 2 และ 3 เป็นไปตามความสมัครใจ โดยผู้สมัครจะสมัครสอบชุดวิชาที่ 2 
จะต้องสอบผ่านชุดวิชาที่ 1 ก่อน และผู้ที่จะสมัครสอบชุดวิชาที่ 3 จะต้องสอบผ่านชุดวิชาที่ 2 ก่อน  
เมื่อนักศึกษาสอบผ่านในชุดวิชาใดจะได้รับใบรับรองผลสำหรับการสอบของชุดวิชานั้น  
 
3.1.2.1  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้ารับการสอบจัดระดับฯ 
 
   สถาบันกำหนดหลักเกณฑ์การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  ตามประกาศลงวันที่ 23 เมษายน 2551  ซึ่งกำหนดให้มีการจัด
สอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ  
เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาของสถาบันให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับ
มาตรฐาน รวมทั้งเป็นการรับรองคุณภาพและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา โดยกำหนดให้
นักศึกษาทุกคนต้องทดสอบชุดวิชาที่ 1 ให้ผ่านก่อนการสำเร็จการศึกษา และสถาบันได้มีประกาศ
สถาบันเรื่อง หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแยกประเภทนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการ
ยกเว้น  

1)  หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 
คือ นักศึกษาของคณะสถิติประยุกต์ซึ่งศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามประกาศสถาบันฯ 
(ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553   ดังนี้   

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาวิทยาการประกันภัยและการบริการ 

ความเสีย่ง 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 

1) นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังต่อไปนี้  จะได้รับการยกเว้นการสอบจัดระดับความรู้ความ 
สามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  โดยมีเงื ่อนไขตามประกาศสถาบันฯ คือ เป็นนักศึกษาระดับ 
ปริญญาโท 
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ภาคปกติที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีวิชาเอกทางคอมพิวเตอร์ หรือ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และ/หรือวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผ่านการสอบเทียบ
วิชา ตามหลักสูตร ต่อไปนี้  เป็นไปตามประกาศสถาบัน ลงวันที่ 22 มกราคม 2552  มีดังนี้   

• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

• หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต 

• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

• หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารเฉพาะ
นักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนก่อนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2552 

• นักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชา สศ. 400 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์  หรือวิชาที่
เทียบเท่าวิชา สศ. 400  หรือผ่านการสอบเทียบวิชา สศ. 400 ความรู้เบื้องต้น
ทางคอมพิวเตอร์ 

3.1.2.2  หลักการในการจัดสอบจัดระดับรอบพิเศษตามความสอดคล้องของการสอบจัดระดับ
ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์กับการสอบประมวลความรู้ของแต่ละคณะ  
   

    ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องกับการ
สอบประมวลความรู้ของแต่ละคณะ  ซึ่งแต่ละคณะมีหลักเกณฑ์เข้ารับการสอบแตกต่างกัน  สรุปได้ดังนี้ 

1) นักศึกษาที่สอบจัดระดับฯ  ไม่ผ่าน  สามารถสอบประมวลความรู้ได้  มีจำนวน  5 
คณะ คือ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ   คณะภาษาและการสื ่อสาร  และคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

2) นักศึกษาที่สอบจัดระดับฯ ไม่ผ่าน ไม่สามารถสอบประมวลความรู้ได้  จำนวน 2 
คณะ  คือ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  และคณะนิติศาสตร์ 
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               ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษาบางรายที่ผ่านการเรียนครบถ้วนทุกรายวิชาในหลักสูตรแล้ว และกำลัง 

จะจบการศึกษาแต่ยังมีผลการสอบจัดระดับฯ “ไม่ผ่าน” จึงทำให้ไม่สามารถสอบประมวลความรู้ได้ หรือ 
ไม่สามารถจบการศึกษาได้  เพื่อประโยชน์และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสอบกรณีพิเศษ  ดังนี้ 

(1)   นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการสมัครสอบประมวลความรู้   
(2) นักศึกษาจะต้องเข้าทดสอบการสอบจัดระดับความรู้ฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 

ครั้ง  
(3) เกณฑ์การคิดคะแนนผ่านในการจัดสอบกรณีพิเศษแต่ละครั้ง  ให้นำคะแนนผ่าน

ของการสอบย้อนหลังจำนวน 3 ครั้ง มาหาค่าเฉลี่ย  เพื่อให้เป็นเกณฑ์คะแนน
ผ่าน    

(4) นักศึกษาจะต้องยื ่นคำร้องขอสอบกรณีพิเศษผ่านคณะ  เมื ่อคณะตรวจสอบ
คุณสมบัตินักศึกษาตามข้อ (1) แล้วจึงทำบันทึกแจ้งรายชื่อไปยังสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือดำเนินการ 

   
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดการทดสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

ชุดวิชาที ่ 1 Computer Literacy  ให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ด้วยระบบ e - Testing  ปี
การศึกษาละ 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  จัดการสอบในเดือนสิงหาคม  
ครั้งที่ 2  จัดการสอบในเดือนพฤศจิกายน  
ครั้งที่ 3  จัดการสอบในเดือนมีนาคม  
ครั้งที่ 4  จัดการสอบในเดือนมิถุนายน  
 
ทั้งนี้  นักศึกษาที่จะขอรับการสอบกรณีพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มติ ทคอ 

การศึกษาครั้งที่ 9/2556  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2556   โดยติดต่อคณะที่ตนเองศึกษาเพื่อจัดทำหนังสือ
มายังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป



  

 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 
       สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอรายชื ่อกรรมการ ฯ  ให้แก่อธ ิการ ออกเป็นประกาศ สถาบัน  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่
จัดการสอบและประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่การเงิน  สามารถอธิบายรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานได้
ดังนี้ 
 
ก่อนการจัดสอบ 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งโครงการสอบในระบบ  E-Testing    

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการเสนอรายชื่อกรรมการเพ่ือให้

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ  

กรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่จัดการ

สอบและประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่การเงิน และออกประกาศรับสมัครสอบตามรอบปฏิทิน 

3. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นชอบลงนามและเสนอคำสั่งถึงอธิการบดีเพ่ือให้อธิการบดี

อนุมัติลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ 

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับอาจารย์ที่ออกข้อสอบในแต่ละ

ครั้ง ตั้งโครงการสอบโดยกำหนด เวลา สถานที่ ตามปฏิทินการจัดสอบของแต่ละปีการศึกษา และนำ

ข้อสอบเข้าคลังข้อสอบในระบบ E-Testing  

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำผังนั่งสอบและบัตรสอบ   

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความพร้อมของระบบ E-Testing และตรวจสอบ server เพ่ือให้

เตรียมพร้อมกับการสอบ 

7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดห้องสอบกับกรรมการคุมสอบท่านอ่ืน  

รวมถึงตรวจเช็คการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานตามปกติ พร้อมสอบ 

ระหว่างการสอบ  
1. กรรมการคุมสอบแนะนำวิธีการปฏิบัติตัว  ระเบียบข้อบังคับ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบโดยการเปิด

คลิปวิดีโอแนะนำการสอบให้นักศึกษาดูก่อนเริ่มการสอบ 

2. กรรมการคุมสอบด้วยความซื่อตรง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการสอบ ไม่ช่วยเหลือหรือเปิด

ช่องให้นักศึกษาทำการทุจริตในการสอบในแต่ละครั้ง   

 

หลังการสอบ 
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1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำผลคะแนนสอบเสนอให้ผู ้อำนวยการ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก และส่งผลการสอบให้กองบริการการศึกษา เพื่อนำเข้าที่ประชุม 

ทคบ.การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้สามารถประกาศผลสอบออกสู่สาธารณะได้ 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำประกาศผลการสอบส่งให้คณะๆต่าง 

รวมถึงกองบริการการศึกษา 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำเบิกค่าเบี้ยกรรมการฯ ตามคำสั่งที่ลงนาม

ของอธิการของการสอบแต่ละครั้ง 

 
3.3  เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

    ในการปฏิบัติงานสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ของสถาบันนั้น  มีเงื่อนไข/

ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน โดยสรุปได้ดังตาราง  

ตารางที่ 3.1 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 

ประเด็น รายละเอียด 

การแจ้งเตือนนักศึกษาให้มาสมัครสอบ โดยปกติสำนักจะมีการประชาสัมพันธ์ในวิชา ND 

4000 เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมการสมัครสอบ

ล่วงหน้าซึ่งมีนักศึกษาบางคนไม่ทราบว่าต้องผ่าน

การสอบจัดระดับความรู้ก่อนฯ จึงจะจบการศึกษา

ได้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องประชาสัมพันธ์

นักศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม และ

อีกท้ังนักวิชาการศึกษาของแต่ละคณะต้องทำการ

แจ้งเตือนนักศึกษาให้มาทำการสอบจัดระดับ

ความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนที่

จะสอบประมวลความรู้ 

ความถูกต้องครบถ้วน  เรื่องการนำข้อสอบและ

กำหนดระยะเวลากรสอบเข้าสู่ระบบ E-Testing  

ในการนำข้อสอบเข้าระบบ E–Testing ต้องทำการ

ตรวจทานกับกองบริการการศึกษาในเรื่องของ

จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบว่ามีจำนวนเท่าไร 

รวมถึงวันเวลาในการสอบเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
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ประเด็น รายละเอียด 

ตรงกันเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากถ้าหาก

นำข้อสอบเข้าระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ 

การดำเนินการส่งผลคะแนนสอบให้กองบริการ

การศึกษาก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน (ทคบ.).การศึกษาและคณะ 

ต่าง ๆ 

เนื่องจากจำนวนนักศึกษามีจำนวนมากและมาจาก

หลายคณะ ทำให้บางครั้งอาจล่าช้าในการทำผล

สอบ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ต้องรีบ

ดำเนินการให้ทันเข้าท่ีประชุมทคบ.การศึกษา 

เนื่องจากนักศึกษาบางรายจะจบการศึกษาใน 

ปีนั้น ๆ ถ้าหากไม่มีผลสอบนี้นักศึกษาจะไม่

สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาได้ ดังนั้น

ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการส่งผลสอบของ

นักศึกษาให้แกก่องบริการการศึกษาให้เร็วที่สุด 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ ต้องเป็นนักศึกษาปริญญา ภาคปกติ บางคณะไม่

จำเป็นต้องสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  

E-Testing   ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ เนื่องจาก

เป็นข้อยกเว้นของทางคณะ 

  



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผา่นระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ E-Testing  Page 28 
 

3.4  แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

       ในการศึกษาการปฏิบัติงานการสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ของสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบการศึกษา ดังนี้  

- ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ 

- ความหมายของระบบ E–Testing 

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอบผ่านระบบ E–Testing (การสอบออนไลน์) 

 

3.4.1  ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ 
 ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ (2548)  ได้ให้ความหมายของ การวัดผล  การทดสอบและการ

ประเมินผลเป็นคำที่เกี่ยวข้องกัน  และมักเรียกรวมกันว่า การสอบวัดผล  การวัดผลประเมินผล   ซึ่งเป็นคำ
รวมกันคำ รวมมีคำที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมด 3 คำ   คือ คำว่า  การวัดผล (Measurement)   คำว่าการสอบ 
(Testing)   และคำว่า การประเมินผล (Evaluation) เป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกัน  แต่มักจะใช้ควบคู่กัน
เสมอ  เพื่อให้มีความเข้าใจได้ชัดเจนและถูกต้อง ของคำดังกล่าว  โดยให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

การวัดผล  (Measurement)  หมายถึง  การกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ ่งของ เหตุการณ์
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งการจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้น อาจต้องใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้ตัวเลขที่
สามารถแทนคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างของหนังสือได้ 3.5 นิ้ว ใช้เครื่องชั่ง
วัดน้ำหนักของเนื้อหมูได้ 0.5 กิโลกรัม ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 
คะแนนเป็นต้น  
  การวัดผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การวัดทางตรง เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้โดยตรง เช่น ส่วนสูง  น้ำหนัก ระยะทาง เวลา 

ปริมาตร มวล ความเร็ว ฯลฯ การวัดทางตรงนี้เรียกอีกอย่างว่า การวัดด้านวิทยาศาสตร์ หรือการวัด

ทางกายภาพ 

2. การวัดทางอ้อม เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ สิ่งที่วัดเป็นนามธรรมต้องวัดโดยผ่าน

กระบวนการทางสมองหรือพฤติกรรม เช่น วัดความรู้ วัดเจตคติ วัดความสนใจ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 

การวัดทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวัดทางอ้อม 
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การวัดทางอ้อมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
2.1 ด้านสติปัญญา  (Cognitive Domain)  เช่น วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วัดเชาว์ปัญญา   

วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ฯลฯ 

2.2 ด้านความรู ้ส ึก  (Affective Domain)  เช่น วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดความสนใจ วัด

บุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล วัดจริยธรรม ฯลฯ 

2.3 ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น วัดการเคลื่อนไหว วัดทักษะ การปฏิบัติโดยใช้

เครื่องมือ ฯลฯ 

 

การทดสอบ (Testing)   หมายถึงการนำเครื ่องมือหรือสิ ่งเร้าที ่ไปเร้าให้ผู ้ถ ูกทดสอบได้แสดง

พฤติกรรมหรือความสามารถที่ต้องการออกมา ผลการทดสอบที่ได้มักออกมาในรูปของคะแนน และคะแนนก็

คือสิ่งที่แทนความสามารถของบุคคล ดังนั้นการสอบจึงควรมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือการทดสอบที่มี

คุณภาพ และต้องพยายามดำเนินการทดสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความยุติธรรมแก่ผู ้ถูก

ทดสอบทุกคน ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถที่แท้จริงของบุคคลนั้น  ๆ ให้มากที่สุด  

องค์ประกอบของการทดสอบมีดังนี้ 

1. บุคคลที่ถูกทดสอบ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

3. การดำเนินการทดสอบ 

4. ผลการทดสอบในรูปของคะแนนที่แทนความสามารถของผู้ถูกทดสอบ 

 

การประเมินผล ( Evaluation)  หมายถึงการนำตัวเลขที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้จารณญาณของ

ผู้ประเมินมาตัดสินผล  โดยการตัดสินนั้นอาจไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพ่ือให้ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 

เนื้อปลาชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัม เป็นเนื้อปลาชิ้นที่เบาที่สุดในร้าน เด็กชายแดงได้คะแนนวิชาภาษาไทย 42 

คะแนน ซึ่งไม่ถึง 50 คะแนน ถือว่าสอบไม่ผ่านเป็นต้น 

สังเกตตัวอย่างเนื้อปลา ปลาชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปลาชิ้นที่เบาที่สุดในร้านเมื่อเทียบกับปลา

ชิ้นอื่นในร้าน นั่นคือการเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่ม ส่วนตัวอย่างเด็กชายแดงที่สอบไม่ผ่านเมื่อใช้คะแนนที่

สอบวัดได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นการประเมินผลจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การประเมิน

แบบอิงกลุ่มและการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 

1. การประเมินแบบอิงกลุ่ม  เป็นการนำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหรือผลงานบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ไปเปร ียบเท ียบก ับบ ุคลอ ื ่น  ๆ ท ี ่ ได ้ทำแบบทดสอบฉบ ับเด ียวก ันหร ือได ้ทำงานอย ่างเด ียวกัน  
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การประเมินแบบอิงกลุ่มเป็นการใช้เพื่อจำแนกหรือจัดลำดับบุคลในกลุ่มการประเมินแบบนี้มักใช้กับการ

ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 

2. การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เป็นการนำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหรือผลงานของบุคใดบุคคลหนึ่ง

ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การประเมินระหว่างหารเรียนการสอนว่าผู้ เรียนได้

บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ 

 

การประเมินผลนั้นต้องมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 

1. ผลการวัด (Measurement)   ช ่วยให้ทราบสภาพของสิ ่งที ่ประเมินว่ามีอยู ่ปร ิมาณเท่าไร  

มีลักษณะอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

2. เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) เป็นการตัดสินใจลงไปว่าสิ ่งใดดีหรือไม่ดี ใช้ได้หรือไม่ได้นั้น  

ผลการสอบนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยนำผลคะแนนจากการวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

3. การตัดสินใจ (Decision) เป็นการสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนจากการวัดผลกับ

เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ว่าสูงต่ำกว่ากันขนาดไหน การตัดสินใจที่ดีต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดทุกแง่มุม และ

ต้องมีความยุติธรรม 

การประเมินผลนั้น ต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินของผู้ประเมินแต่ละคน ซึ่งอาจตัดสินผลได้แตกต่าง

กัน เมื่อใช้เครื่องมือวัดผลอย่างเดียวกันผลที่ได้จากการวัดย่อมเหมือนกันแต่การประเมินผลนั้นจะถูกหรือผิด

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประเมิน 

การประเมินผลที่เที่ยงธรรม ย่อมมากจากการวัดผลที่ดี คือควรวัดด้วยเครื่องมือหลายๆอย่าง อย่างละ

หลายๆครั้ง ครั้งละมาก ๆ ข้อ นั่นคือการวัดซ้ำ 4 ครั้ง ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันย่อมดีกว่าการวัดเพียงครั้ง

เดียว หรือวัดด้วยข้อสอบ 20 ข้อ ย่อมดีกว่าวัดด้วยข้อสอบเพียง 5 ข้อ 
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3.4.2 ความหมายของระบบ E–Testing 
 คณะทำงานการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2563)  

กล่าวถึงความหมายของระบบ E–Testing  การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่าน

คอมพิวเตอร์  แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ รองรับการทดสอบหลากหลายรูปแบบ เชน แบบ

เลือกตอบ แบบจับคูแบบเติมคํา แบบอธิบาย เปนตน และสามารถใชสื่อประสม(Multimedia) ทั้งภาพ เสียง 

วิดีโอ หรือเหตุการณจําลองตาง ๆมาใชเพื่อการทดสอบได้ และสามารถรูผลการทดสอบหลังจากทําขอสอบ

เสร็จทันที 

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ  ได้กล่าวถึง การสอบ E–Testing หมายถึง 

E -Testing คือ การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์  แทนการทำ

แบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการทดสอบเบื้องต้นหลังจากทำข้อสอบเสร็จทันที  สทศ. 

เริ่มใช้การทดสอบระบบ E-Testing  เป็นครั้งแรกในวันที่ 6 กันยายน 2557 โดยเป็นการทดสอบวัดสมรรถนะ

ครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย

นเรศวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โดยมีกำหนดที่จะดำเนินการจัดสอบ

กับประเภทการสอบอ่ืน ๆ ต่อไป 

3.4.3 ประโยชน์ของ E-Testing   
คณะทำงานการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2563) ได้ให้

ข้อสรุปของการใช้ระบบ E-Testing   มีผลประโยชน์ ดังนี ้
1. ประยุกต คือนําวิธีการและเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพ่ือใหการสอบมีความสะดวกสบายอํานวยความ

สะดวกทั้งตอผูสอนและผูสอบ 

2. ประสิทธิผล หมายถึง ความรวดเร็ว คือไดรับผลทันที ถาผูสอบมีความพรอม ก็ไมจําเปน 

ตองรอใคร สามารถทําการสอบไดทันที เมื่อสอบเสร็จก็รูจะผลสอบทันที ผูสอน หรืออาจารยก็ประเมินผลและ

รายงานตอหลักสูตรหรือคณะไดทันที 

3. เปนธรรม ระบบจะแสดงผลอยางยุติธรรม ตรงไปตรงมา สะทอนใหเห็นวาผูสอบได เตรียมตัวมาดี

เพียงใด เพราะระบบทํางานแบบ Random คือสุมทั้งคําถามและคําตอบ จากคลังขึ้นมาสลับกันใหสอบ ผูสอบ

ไมสามารถลอกคําตอบกันได 

4. ปลอดภัย ระบบมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได การโกงขอสอบทําไดยาก ผูดูแล ระบบจะเปด-ป

ดไดตลอดเวลา จะมองเห็นพฤติกรรมผูสอบทั้งหมด และตัดผูสอบออก จากหองไดทันที ถารูสึกไมปลอดภัย ป

ญหาสวนใหญเกิดจากผูใชมากกวา เชน เขา ระบบไมเปน อานขอความบนจอภาพไมสะดวก คลิกเมาสไมถนัด

หรือเข้าระบบ แลวแตไมทําการสอบภายในเวลาที่กําหนดประหยัด 
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5. การสอบแตละครั้งโดยทั่วไป จะตองมีคาใชจายพอสมควร  เชน คาถาย เอกสารขอสอบและใบตอบ 

คาเบี้ยเลี้ยงการคุมสอบ คาตรวจขอสอบ รวมถึงคาน้ำ คาไฟ คาเชาสถานที่ คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาพาหนะผู

นําขอสอบ เปนตน ถาใชระบบ E-Testing  จะชวยใหประหยัดงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในการจัด

สอบ ดังกลาวอยางชัดเจน อาจจะมากกวา 50 หรือ 100 เปอรเซ็นตก็ได 

6. ไปสูสากล คําวา สากล ในที่นี่มีสองลักษณะคือ ระบบ E-Testing  ที่นํามาใชนี้มี มาตรฐานระดับ

สากล สามารถรองรับการสอบรูปแบบตาง ๆ ไดครบถวน ขึ้นอยูกับ ขอมูลและบุคลากรที่สามารถใชงานครบ

ทุกฟงกชั่นหรือไม อีกอยางคือ ความเปน สากลของคน หมายถึง คนที่เกี่ยวของกับระบบทั้งผูสอน ผูเรียน ผู

สอบ สามารถใช งานไดเหมือนกัน ใชไดทั่วถึงกัน ลดความแตกตางระหวางหลักสูตร คณะ วิทยาลัย ที่ตั้งอยู

ในสวนภูมิภาค หรืออยู่ต่างประเทศ 
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3.4.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอบผ่านระบบ  E–Testing  
งานวิจัยในประเทศไทย 

ศุภกฤษฎิ์ ตั้งเสริมสิทธิ์ (2556) การสอบออนไลน์ หมายถึง การสอบที่สามารถจัดสอบได้ตาม
สถานที่ต่าง ๆ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการสอบของผู้คุมสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับ
ผู้สอบ ระบบสอบออนไลน์สามารถจัดสอบผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแลนที่จัดสอบอยู่ภายใน
สถานที่สอบมีการกำหนด และการสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สรุปได้ว่า การสอบออนไลน์ หมายถึง การ
น ำ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อห ร ื อ ส ิ ่ ง เ ร ้ า ไ ป เ ร ้ า ใ ห ้ ผ ู ้ ถ ู ก ทดส อบ ไ ด ้ แ ส ด ง พฤ ต ิ ก ร รม หร ื อค ว ามส า ม า ร ถ  
ที่ต้องการออกมา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

รัฐพงษ์ อ่อนจันทร์ ได้พัฒนาระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาและพัฒนาวิธีการสร้างการเชื่อมต่อระบบสอบออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
ยอดจากงานวิจัยเดิมให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3) เพ่ือออกแบบและนำเสนอระบบที่สามารถ
นำไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริง 

ชัชสันต์  จันทร์เรืองฤทธิ ์  ได้ทำการวิจัยระบบประเมินความรู ้ผ ่านเครือข่าย E-Testing   
กรณีศึกษาคลังข้อสอบ สนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
พัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์ E-Testing    ให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ 
2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และสามารถวัดผลความรู้ของตัวเองได้ 3) เพื่อให้นักศึกษาได้
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการพัฒนาในโลกออนไลน์มากขึ้น กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง คือ นักศึกษาและคณาจารย์ภายในมหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) 
ข้อสอบจากคลังข้อสอบที่ได้รับการเผยแพร่จากสภาวิศวกร  2) แบบทดสอบเพื่อนำเข้าสู่ระบบ  E-Testing   
3) ผลการวิจัยพบว่าข้อสอบที่ได้จะได้จากคลังข้อสอบที่ได้รับการเผยแพร่จากสภาวิศวกร ที่มีตั้งแต่ระดับ ง่าย 
ปานกลาง และยาก ครอบคลุมทุกรายวิชาที่ต้องใช้ในการทดสอบประมวลความรู้ โดยให้ไว้ในรูปแบบ PDF 
File  

ดร. ศิริชัย  นามบุรี  การจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing ) ผ่านเครื ่องมือในระบบแบบ 
อีเลิร์นนิ่ง  การจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งโดยใช้ LMS (Learning Management System) เช่น 
ซอฟต์แวร์  Moodle (www.moodle.org)  LMS เปิดเผยรหัส (Open Source) ซึ ่งนำมาประยุกต์ใช้ใน
สถาบันการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีข้อดีคือระบบได้จัดเตรียมโมดูลแบบทดสอบ (Quiz Module) 
เครื่องมือสำหรับการการบริหารจัดการข้อสอบและการจัดสอบ ตั้งแต่การสร้างคลังข้อสอบ ( Item Bank) การ
สร้างแบบทดสอบประเภทต่างๆ การจัดสอบแบบออนไลน์ การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ การรายงานผลการสอบ 
นอกจากนั้น โมดูลแบบทดสอบยังมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบได้อีกด้วย โดยเฉพาะ
แบบทดสอบประเภทหลายตัวเลือก (Choice) 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างข้อสอบท่ีสร้างในโมดูลแบบทดสอบ (Quiz Module) 
 

 
 
ภาพที่ 2 ผลการทำแบบทดสอบของผู้สอบแต่ละคน 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
    

Hasanain, Wafa  เรื่องการตรวจสอบซอฟต์แวร์แบบเรียลไทม์ที่ฝังตัวโดยวิธีการทดสอบออนไลน์
อัตโนมัติตามสถานะรัฐและ SPIN Model Checker แอปพลิเคชั่นสำหรับ รุ ่น RTEdge ซึ่งการตรวจสอบ
แอปพลิเคชั่นแบบเรียลไทม์แบบฝังตัวนั้นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากต้องพิจารณา
ข้อกำหนดด้านเวลาเพ่ิมเติม ผ่านการทดสอบออนไลน์ความเสี่ยงของความล้มเหลวในการใช้งานแบบเรียลไทม์
จะลดลง ในระหว่างการทดสอบตามสถานะออนไลน์การสร้างและการดำเนินการกรณีทดสอบเกิดขึ้นพร้อมกัน: 
การสร้างกรณีทดสอบใช้ข้อมูลจากรูปแบบการทดสอบตามสถานะพร้อมกับพฤติกรรมการดำเนินการที่สังเกต
ไว้ วิทยานิพนธ์นี้อธิบายถึงอัลอริทึมการทดสอบแบบออนไลน์ที่ใช้งานได้จริงซึ่งใช้ในเครื่องมือสร้างแบบจำลอง
ที่อิงกับรัฐที่พัฒนาโดย Edgewater Computer Systems Inc. นอกจากนี้ต้องขอบคุณกลไกของ RTEdge ใน
การแมปโมเดลของรัฐกับ Promela ดังนั้นจึงอนุญาตให้ใช้เมื ่อต้องการความครอบคลุมเพิ่มเติมหลังจาก
ขั้นตอนการทดสอบออนไลน์ SPIN จะใช้เพื่อสร้างกรณีทดสอบเพิ่มเติมที่จะเพิ่มความครอบคลุมกรณีศึกษา
แสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมการทดสอบออนไลน์ของเราสร้างชุดการทดสอบที่มีความครอบคลุมสูง 

Jin-rui  Cui, Ying Chen, Hai-yan Zhang การประเมินผลออนไลน์เป็นระบบการสอบใหม่ที่มีการ
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในสาขาการวิจัยหลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์และได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่ามีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้คือ การสร้างระบบทดสอบ
ออนไลน์สำหรับพยาบาลคลินิกและประเมินประสิทธิผลของมันเทียบกับการทดสอบด้วยกระดาษแบบดั้งเดิม
ในประเทศจีน ทำการทดสอบแบบควบคุมแบบสุ่มได้ทำการคัดเลือกพยาบาลจำนวน 1,802 คนและได้รบการ
สุ่มเลือกให้ทำแบบทดสอบรูปแบบกระดาษหรือแบบทดสอบออนไลน์ จากนั้นทำการประเมินคุณภาพของ
กระดาษผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจและการประเมินระบบการทดสอบออนไลน์ของพยาบาล ผลการวิจัย
พบว่าระบบการประเมินแบบออนไลน์สำหรับพยาบาลคลินิกมีผลการตรวจเทียบกับรูปแบบกระดาษแบบ
ดั้งเดิมและพยาบาลพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลเหล่านี้ชี ้ให้เห็นว่าการประเมินการ
พยาบาลออนไลน์ควรได้รับการพิจารณาแทนการเชื่อถือได้สำหรับการทดสอบกระดาษ 
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    จากความหมายของการวัด  การทดสอบ และความหมายของระบบ E-Testing   กล่าวได้ว่า  การวัด
และทดสอบสามารถนำระบบ E-Testing  มาปรับประยุกต์ใช้ได้โดยสะดวก เนื่องจากหลายสถาบันการศึกษา
เองก็นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดสอบสำหรับนักศึกษาจำนวนมาก ๆ และมีการสอบวัดมาตรฐานได้หลายๆ ครั้ง  
เพราะมีข้อดีหลายประการ ได้แก่  ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ (โดยเฉพาะการจัดสอบบ่อย ๆ ครั้ง) 
ผู้เข้าสอบ สามารถทราบผลการสอบได้ทันทีเมื่อสอบเสร็จ ข้อสอบในคลัง (Item Bank) สามารถนำมาพัฒนา
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง แล้วนำกลับมาใช้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานได้สะดวก  มีระบบป้องกันการทุจริต
ในขณะสอบ โดยในขณะเปิดสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการสอบจะสุ่มข้อสอบขึ้นมาจากคลังข้อสอบตาม
จำนวนที่กำหนด และสลับลำดับของข้อสอบและตัวเลือก ได้ด้วย 
 

     อย่างไรก็ตาม การจัดการสอบแบบ E-Testing  ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ เช่น การจัดสอบ
จะต้องใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก ในห้องสอบขนาดใหญ่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีความเสถียรสูง 
เครื่องแม่ข่าย (Server) ต้องสามารถรองรับการให้บริการจำนวนมาก รองรับการเข้าไปทำแบบทดสอบพร้อม 
ๆ กันจำนวนมากได้ 
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3.5  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

   ในการที ่จะทำให้ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจ ในส่วนของขั ้นตอนการจัดสอบผ่านระบบการสอบ

อิเล็กทรอนิกส์  E-Testing   ผู้เขียนมีการประสานงานกับผู้รับบริการหลากหลายหน่วยงาน อาทิ  นักศึกษา 

อาจารย์  นักวิชาการศึกษาคณะต่าง เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา ฯลฯ  โดยการให้บริการต้องพึงปฏิบัติ 

ดังนี้ 

1. ให้บริการด้วยความเต็มใจ และตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

2. เข้าใจกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอหลักสูตร และสามารถให้ 

ข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

3. ให้ข้อเสนอแนะนักศึกษาในการเตรียมตัวเกี่ยวกับการสอบ 

4. ให้ข้อมูลในการประสานงานเป็นการภายในระหว่างคณะอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

5. จัดเตรียมผลสอบพร้อมเข้าท่ีประชุมทคบ.การศึกษาตามกำหนดอย่างครบถ้วน และทันเวลา 

3.6  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ 
1. ติดตามอาจารย์ผู้ออกข้อสอบให้ส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2. ติดตามการนำข้อสอบเข้าระบบให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

3.   มีการประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจกระบวนการรับสมัครและการสอบจัดระดับความรู้

ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing   

4.   มีการติดตามผลสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านถ้าหากนักศึกษาสอบไม่ผ่านมากกว่า 3 ครั้ง และ

เรียนครบทุกรายวิชาแล้ว  นักศึกษามีสิทธิ์ยื่นขอทางคณะและส่งมายังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำการ

ขอสอบกรณีพิเศษ ซึ่งการสอบกรณีพิเศษทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการนัดนักศึกษามาสอบนอก

รอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการสอบนี้  
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3.7  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

        จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้
กำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษาไว้ (เอกสารภาคผนวก 9) ซึ่งในส่วนของสถาบันฯ 
ได้กำหนดจรรยาบรรณไว้ในข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 นั้น ผู้เขียนขอเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที ่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั ่นเพียร ถูกต้อง

สมเหตุสมผล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ องค์การ 

ผู้รับบริการและประชาชนเป็นสำคัญ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. บุคลากรพึงพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

3. บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงาน 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. บุคลากรพึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ร่วมงานทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น และการ 

แก้ปัญหาร่วมกัน การเสนอแนะในสิ ่งที ่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความ

รับผิดชอบ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

5. บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี 

ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ 

6. บุคลากรพึงให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ และใช้ 

กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
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บทที่ 4 
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
     การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing ฉบับนี้ผู้จัดทำ
ได้ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการในการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing ในภาพรวม
ทั้งหมด และได้แยกประเภทการสอบ 2 กรณี   

กรณีที่ 1 การสอบเข้าสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงคณะสถิติประยุกต์ที่ใช้การสอบด้วยระบบ   E-

Testing  (วิชา เฉพาะ 2)  วิชาทางด้านคณิตศาสตร์ 

กรณีท่ี 2 การสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 

โดยได้กำหนดสัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow ไว้ดังตาราง 4.1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด แทนจุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงาน 

 การปฏิบัติงาน แทนจุดที่มีการปฏิบัติงานหรือประมวลผล
งาน 

 การปริ้น แทนจุดที่ต้องปริ้นเป็นเอกสารออกมา 

 การตัดสินใจ แทนจุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 
 
 

ทิศทาง แทนทิศทางของขั้นตอนการดำเนินงานซึ่ง
จะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้ 
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4.1 ภาพรวมการสอบจัดระดับผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing 
ตารางที่ 4.1 ภาพรวมการจัดสอบผ่านระบบ E-Testing  
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ตารางที่ 4.1 ภาพรวมการจัดสอบผ่านระบบ E-Testing (ต่อ) 
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คำอธิบายกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ วิธีการ/หลักเกณฑ์/เครื่องมือ 

1. สร้างโครงการสอบ ใน
ระบบ E-Testing  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

ระบบจองใช้ทรัพยากร 
http://ers.nida.ac.th 

2. แต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินการสอบ 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

กำหนดการจัดทำคำสั่ง พิจารณาจาก
แผนการจัดสอบจัดระดับประจำปี
การศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของ
สำนัก โดยกระบวนการจัดทำคำสั่งมี
รายละเอียดของการตั้งกรรมการ ดังนี้ 
1. กรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบ  
          พิจารณาจากผู้ออกข้อสอบ หรือผู้
พิจารณาข้อสอบในคลังข้อสอบ  โดยมี
ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการ
สำนักเป็นหลัก 
2. เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
          พิจารณาจากนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องทั้งด้านเครือข่าย 
ด้านดูแลระบบ และด้านห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือดำเนินการ 
คุมสอบ 
3. เจ้าหน้าที่จัดการสอบและประสานงาน
การสอบพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบงานด้านการ
สอบจัดระบบ (ปัจจุบันคือเจ้าหน้าที่ของ
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ โดยอยู่ในความ
ดูแลของหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ) 
และในการจัดการสอบและประสานงาน
การสอบควบคุมดูแลโดยเลขานุการสำนัก 
4. เจ้าหน้าที่การเงิน  

http://ers.nida.ac.th/
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คำอธิบายกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ วิธีการ/หลักเกณฑ์/เครื่องมือ 

     พิจารณาจากเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

3. จัดเตรียมข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการ
ติดตามการออกข้อสอบของกรรมการออก
ข้อสอบเพ่ือนำข้อสอบเข้าระบบ  
E-Testing ต่อไป 

4. รับสมัครสอบ   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประกาศรับสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์
และเฟซบุ๊กสำนัก 
 

5. นำข้อสอบเข้าระบบ E-
Testing 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ E-Testing นำ
ข้อสอบจากกรรมการออกข้อสอบเข้า
ระบบ E-Testing 

6.กำหนดสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบ
และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์
สอบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์กำหนดสิทธิ์ผู้มี
สิทธิ์เข้าสอบในระบบ E-Testing   
 

7. จัดพิมพ์บัตรประจำตัว
สอบและจัดทำผังที่นั่งสอบ   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จัดทำผังนั่งสอบและจัดทำบัตรประจำตัว
สอบ   
 

8.จัดเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความ
พร้อมของระบบ E-Testing และ
ตรวจสอบ Server เพ่ือให้เตรียมพร้อมกับ
การสอบ 

9. ตรวจสอบความพร้อมจัด
สอบ   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ลงไปตรวจสอบพร้อมจัดห้อง
สอบ   
 

10. จัดสอบผ่านระบบ E-
Testing 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

คุมสอบ 
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คำอธิบายกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ วิธีการ/หลักเกณฑ์/เครื่องมือ 

11. คำนวณผลคะแนนการ
สอบ   

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

ตัดผลคะแนนสอบในระบบ E-Testing 

12. จัดทำรายงานผลคะแนน
สอบ   

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จัดทำรายงานผลคะแนนสอบเพ่ือนำเสนอ
ผู้บริหาร  ผู้บริหารเห็นชอบให้นำเสนอท่ี
ประชุมสถาบัน 
 

13. นำเสนอผลสอบต่อที่
ประชุม     

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นำเสนอผลคะแนนเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา 
(ทคบ.การศึกษา) เพื่อพิจารณาอนุมัติผล
สอบ 

14. ประกาศผลสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จัดทำประกาศผลสอบและประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก
สำนัก 
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1. สร้างโครงการสอบในระบบ E-Testing   โดยการกำหนด เวลา สถานที่ ตามปฏิทินการจัดสอบของแต่

ละปีการศึกษา เพ่ือให้ระบบดำเนินการจัดรอบสอบ และเตรียมพร้อมในการนำข้อสอบเข้าคลังข้อสอบใน

ระบบE-Testing 

 
 

2. แต่งตั้งกรรมการดำเนินการจัดสอบ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ  

กรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าที่จัดการสอบ

และประสานงานการสอบและเจ้าหน้าที่การเงิน    
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3. จัดเตรียมข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดำเนินการติดตามการออกข้อสอบของกรรมการออก

ข้อสอบเพ่ือนำข้อสอบเข้าระบบ E-Testing ต่อไป 

 
 

4. รับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประกาศรับสมัครสอบ ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนัก 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผา่นระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ E-Testing  Page 48 
 

5. นำข้อสอบเข้าระบบ E-Testing นักวิชาการคอมพิวเตอร์นำข้อสอบจากกรรมการออกข้อสอบเข้าระบบ 

E-Testing 

 

 

6. กำหนดสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สอบและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทำประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์กำหนดสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระบบ E-Testing   
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7. จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและจัดทำผังที่นั่งสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจัดทำผังนั่งสอบและจัดทำ

บัตรประจำตัวสอบ   

 
 

8. จัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบความพร้อมของ

ระบบ E-Testing และตรวจสอบ Server เพ่ือให้เตรียมพร้อมกับการสอบ 
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9. ตรวจสอบความพร้อมจัดสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ลงไปตรวจสอบ

พร้อมจัดห้องสอบ   

 

10. จัดสอบผ่านระบบ E-Testing 

 

11. คำนวณผลคะแนนการสอบ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ตัดผลคะแนนสอบในระบบ E-Testing  

 
 

12. จัดทำรายงานผลคะแนนสอบ  จัดทำรายงานผลคะแนนสอบเพื่อนำเสนอผู้บริหาร  ผู้บริหารเห็นชอบให้

นำเสนอท่ีประชุมสถาบัน 

 

13. นำเสนอผลสอบต่อที่ประชุม    นำเสนอผลคะแนนเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารด้านการศึกษา 

(ทคบ.การศึกษา) เพื่อพิจารณาอนุมัติผลสอบ  

 

14. ประกาศผลสอบ จัดทำประกาศผลสอบและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กสำนัก 
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4.2  กระบวนการของการดำเนินงานในการสอบเข้าสถาบันผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  
E-Testing 

      ผู้เข้าสอบเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามกำหนดการอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งปัจจุบันคณะที่ขอให้

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการสอบผ่านระบบ E-Testing นี้ให้ได้แก่คณะสถิติประยุกต์ ซึ่งมีขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 

        ตารางที่ 4.2 แสดงคำอธิบาย Flow chart แสดงขั้นตอนกระบวนการการสอบเข้าสถาบัน  
  

ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

   

 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแผนการ
สอบ 
 
 
 

กองบริการการศึกษา แผนการสอบ
ประจำปี 

 
  

1.1 ประสานงานกับ
นักวิชาการศึกษาคณะ
สถิตประยุกต์ผู้ที่เอาผล
สอบเข้าระบบ E-Testing  

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 1.2 กรอกแบบฟอร์มขอใช้
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ 
ERS ส่งกลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่จัดการสอบและการ
ประสานการสอบ เสนอคำสั่ง
แต่งตั้งกรรมการฯส่งไปที่กอง
บริการการศึกษา 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

กำหนดแผนการสอบ
ประจำปีการศึกษา 

ประสานงาน 

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ 

ทำคำสั่งแต่งตั้ง 

A 

เร่ิม
ตน้ 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างโครงการ 
และจัดรอบสอบในระบบ  
3.1 กลุ่มงานนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ   

E-Testing  สร้างโครงการ

สอบในระบบเมื่อครบ

กำหนดรับสมัคร กลุ่มงาน

นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

ระบบปิดรับสมัคร ในระบบ 

E-Testing   

3.2  ดำเนินการจัดรอบสอบ

ด้วยระบบ E-Testing  

 
 
กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มงาน
นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ  E-Testing  นำ
ข้อสอบเข้าระบบจาก
กรรมการออกข้อสอบ 

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์บัตร
ประจำตัวสอบและจัดทำผังที่
นั่งสอบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

เพิ่มโครงการสอบในระบบ 

A 

จัดรอบสอบในระบบ 

นำข้อสอบเข้าระบบ 

B 
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ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 จัดเตรียมความพร้อมตาม
แบบฟอร์มใหม่ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบฟอร์มตรวจสอบ
ความพร้อมในการจัด
สอบ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 6 กรรมการคุมสอบ 
ตรวจสอบความพร้อมการจัด
สอบ ตามแบบฟอร์ม หากพบ
ส่วนใดไม่พร้อมจัดสอบให้ทำ
การแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบฟอร์มตรวจสอบ
ความพร้อมในการจัด
สอบ 

 
 
 
 
  

กรรมการคุมสอบ แนะนำวิธีการ
ทำข้อสอบชี้แจงและเปิด VDO 
Presentation และให้นักศึกษา
เซ็นต์ชื่อเข้าสอบ 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

B 

ตรวจสอบ
ความพร้อม 

การจดัสอบ 

จัดสอบ 

จัดเตรียมความพร้อมตาม
แบบฟอร์ม 

Y 

C 
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ขั้นตอนที่ 7 กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ  E-Testing   
คำนวณคะแนนสอบผ่านระบบ  
E-Testing  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนัก 

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

 
 
 

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณและแจ้งผล
การคำนวณคะแนนการสอบ 
7.1  กลุ่มงานนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำนวณคะแนนผ่านระบบ
การสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-
Testing   

 

 
 
กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

7.2  กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศแจ้ง
กลับทางคณะว่าคำนวณ
คะแนนเรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 

   

คำนวณคะแนนสอบ 

แจ้งผลการคำนวณคะแนนการสอบ 

C 

สิ้นสุด 
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4.2.1  ภาพประกอบกระบวนการของการดำเนินงานในการสอบเข้าสถาบันผ่านระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Testing 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 กองบริการการศึกษากำหนดแผนการสอบ ดังตัวอย่างกำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564  
 
 

 
 

1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประสานงานกับนักวิชาการศึกษา

คณะสถิตประยุกต์ผู้ที่เอาผลสอบเข้าระบบ E-Testing   

1.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการขอใช้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ผ่านระบบจองใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (ERS)  จัดส่งไปยังกลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกและ
คัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  เจ้าหน้าที่จัดการสอบและประสานงานการ
สอบและเจ้าหน้าที่การเงิน  ในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท  ภาคปกติและจัดส่งคำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ ดังกล่าว ส่งไปยังกองบริการการศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3   สร้างโครงการ และจัดรอบสอบในระบบ 
3.1 กลุ ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ด ูแลระบบ  E-Testing  สร้าง

โครงการสอบในระบบเมื่อครบกำหนดรับสมัคร ระบบ E-Testing  จะปิดรับสมัคร 

3.2 กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ  E-Testing ดำเนินการจัด

รอบสอบด้วยระบบ E-Testing   

 
 
ขั้นตอนที่ 4  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ  E-Testing  นำข้อสอบจาก
กรรมการออกข้อสอบเข้าระบบ 
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ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพิมพ์บัตรประจำตัวสอบและจัดทำผังที่นั่ง
สอบ 
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ขั้นตอนที่ 6 กรรมการคุมสอบ ตรวจสอบความพร้อมการจัดสอบ ตามแบบฟอร์ม หากพบส่วนใดไม่พร้อมจัด
สอบให้ทำการแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงแนะนำวิธีการทำข้อสอบชี้แจงและเปิด VDO presentation 
และให้นักศึกษาเซ็นชื่อเข้าสอบ 
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ขั้นตอนที่ 7  คำนวณและแจ้งผลคะแนนการสอบไปยังคณะ 
7.1 กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศคำนวณคะแนนผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  

E-Testing   

7.2 กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งกลับทางคณะว่า

คำนวณคะแนนเรียบร้อยแล้ว 
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4.3  กระบวนการของการดำเนินงานในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงคำอธิบาย Flow chart แสดงขั้นตอนกระบวนการการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ
ทางการใช้คอมพิวเตอร์    

ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

   

    
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแผนการ
สอบประจำปี อ้างอิงจากปฏิทิน
การศึกษา 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนการสอบประจำปี 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก
พิจารณาแผนการสอบประจำปี 
2.1 ไม่อนุมัติแผนการสอบ
ประจำปี กลับไปเริ่ม   
ที่ข้ันตอนที่ 1 
2.2 อนุมัติแผนการสอบประจำปี 
เริ่มขั้นตอนต่อไป   

ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนัก 

 

 
 
 
 

ขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบ ERS ส่ง
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

    ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งกรรมการ
ออกและคัดเลือกข้อสอบ 
เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จัดการ
สอบและการประสานการสอบ
และเจ้าหน้าที่การเงินคุมสอบ 
เสนอคำสั่งแต่งตัง้กรรมการฯ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

อนุมัติ
แผนการสอบ 

กำหนดแผนการสอบ

ประจ ำปีกำรศึกษำ 

ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมฯ 

ทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ 

A 

Y 

N 

เร่ิมตน้ 
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เพื่อให้ผอ.พิจารณาและเสนอคำสั่ง
ให้อธิการลงนาม 

           ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศสำนักพิจารณาการ
ตั้งคำสั่งใหม่ 

  

 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศสำนักพิจารณาอนุมัติ
รายชื่อกรรมการคุมสอบ 
   1 ไม่อนุมัติรายชื่อกรรมการ
คุมสอบ กลับไปเริ่มที่ข้ันตอนที่ 
2 
   2 อนุมัติรายชื่อกรรมการ
ส่งไปให้อธิการลงนาม 

ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอผู้อำนวยการ
สำนักเพ่ืออนุมัติวันสอบก่อนวัน
รับสมัคร 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปส่ง 
e-mail แนบเอกสาร ถึงกลุ่ม
งานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้ดูแล website   
และ Facebook เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบ 
ผ่าน website และ Facebook 
ก่อนวันสมัคร 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

    
 

ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ  E-
Testing  สร้างโครงการสอบใน
ระบบ 

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

    
 

ขั้นตอนที่ 6 เปิดรับสมัคร นักศึกษา
สามารถสมัครสอบผ่านทาง
เว็บไซตh์ttp://etr.nida.ac.th/eRe
gister/index.php 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

อนุมัติรายชื่อ
กรรมการ 

ทำประกาศรบัสมคัรสอบ 

ออกประกาศรับสมัคร 

เพิ่มโครงการสอบในระบบ 

รับสมคัรสอบ 

A 

B 

Y 

D 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

   

 ระบบ E-Testing  จะทำการ
ตรวจสอบอัตโนมัติว่านักศึกษา 
สอบครั้งท่ี 1 หรือ ไม่ใช่สอบครั้ง
ที ่1 การตรวจสอบแบ่งได้ดังนี้ 
    1. กรณีสอบครั้งที่ 1 
นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การสมัคร 
    2. กรณีไม่ใช ่สอบครั ้งที ่ 1 
ระบบแจ้งบอกให้นักศึกษามา
ชำระเงินค่าสอบ 500 บาท ที่
สำนัก 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

      
 
 

กลุ ่มงานการเงินและพัสดุ รับ
ช ำ ระ เ ง ิ น  ออก ใบ เส ร ็ จ ใ ห้
นักศึกษา และบันทึกข้อมูลใน
ระบบว่านักศึกษาชำระเงินแล้ว 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

      ขั้นตอนที่ 7 เมื่อครบกำหนด
รับสมัคร กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ E-Testing  ปิดรับ
สมัครในระบบ E-Testing  และ
ดำเนินการจัดรอบสอบจัดที่นั่ง
สอบด้วยระบบ 
E-Testing  

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

     
 
 

จัดทำประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

รับชำระเงิน 

จัดรอบสอบในระบบ 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิสอบ 

ตรวจสอบครั้งที่
สมัครจำเป็นต้อง
ชำระเงินหรือไม่ 

B 
 

ตอ้
งช

 าร
ะเงิ

น 

C 

ไม่
ตอ้

งช
 าร
ะเงิ

น 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

สมัครสอบใหม่ตาม ขั้นตอนที่ 6   

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 8 ผู้อำนวยการสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศสำนัก
อนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบ 
    1 ไม่อนุมัติประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิสอบกลับไปเริ่มที่ขั้นตอน
ที่ 6 

    2 อนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
สอบเริ่มขั้นตอนต่อไป   

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

     ขั้นตอนที่ 9 กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบ E-Testing  นำ
ข้อสอบเข้าระบบจากกรรมการ
ออกข้อสอบ 

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

      
 

ขั้นตอนที่ 10  แจ้งกำหนดการ
สอบผ่าน e-mail ถึง กลุ่มงาน
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์ และกรรมการคุมสอบ 
เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการ
สอบ ดังนี ้
1 กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 
ตรวจสอบความพร้อม ของระบบ  
E-Testing  และแจ้งผลตรวจสอบ
ตอบมีการตอบกลับผ่านทาง e-mail 
2 กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องสอบ และแจ้งผล
ตรวจสอบมีการตอบกลับผ่านทาง  
e-mail 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แจ้งผ่าน e-mail 

แจ้งกำหนดการสอบ 

อนุมัติประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิ

สอบ 

นำข้อสอบเข้าระบบ 

C 

Y 

E 

D 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

   

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 11 พิมพ์บัตร
ประจำตัวสอบและผังที่นั่งสอบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 
 
 

จัดเตรียมความพร้อมตาม
แบบฟอร์มใหม่ 

  

 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนที่ 12 กรรมการคุมสอบ 
ตรวจสอบความพร้อมการจัด
สอบ ตามแบบฟอร์ม หากพบ
ส่วนใดไม่พร้อมจัดสอบให้ทำ
การแจ้งกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 

กรรมการคุมสอบ แนะนำวิธีการ
ทำข้อสอบชี้แจงและเปิด VDO 
Presentation และให้นักศึกษา
เซ็นต์ชื่อเข้าสอบ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

      
 
 

ขั้นตอนที่ 13 กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ดูแลระบบ  E-Testing   คำนวณ
คะแนนสอบผ่านระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ตาม
เกณฑ์มาตรฐานสำนัก 

กลุ่มงานนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 14  จัดทำรายงาน
คะแนนสอบ ให้ผู้บริหารสำนัก
พิจารณา 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

คำนวนคะแนนสอบ 

จัดสอบ 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ,ผังที่น่ัง
สอบ 

จัดเตรียมความพร้อมตามแบบฟอร์ม 

ตรวจสอบความ
พร้อม 

การจดัสอบ 

E 

Y 

F 

จัดทำรายงานคะแนนสอบ 

G 
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ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

จัดทำรายงานคะแนนสอบอีก
ครั้ง 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศสำนักนำเสนอผล
สอบเข้า ประชุม ทคบ.
การศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ผลการสอบ 
1 ไม่อนุมัติประกาศผลการสอบ
กลับไปเริ่มที่ข้ันตอนที่ 13 
2 อนุมัติประกาศผลการสอบ 
เริ่มขั้นตอนต่อไป    

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 15  จัดส่ง e-mail 
แนบเอกสาร ถึงกลุ่มงาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแล website และ 
Facebook เพ่ือ ประชาสัมพันธ์
ผลการสอบผ่าน website และ 
Facebook 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 
 

จัดส่งประกาศผลการสอบ ส่งให้ 
กองบริการการศึกษาและคณะ
ต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
 
 

   

 
  

เสนอที่ประชุม 
ทคบ.การศึกษา 

ออกประกาศผลการสอบ 

ส่งผลสอบ 

F 

Y 

G 

สิ้นสุด 
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4.3.1  ภาพประกอบกระบวนการของการดำเนินงานในการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางการใช้
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing 

 
ขั้นตอนที่ 1  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแผนการสอบ อ้างอิงจากปฏิทิน
การศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 2   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาอนุมัติแผนการสอบ 
2.1 ไม่อนุมัติแผนการสอบประจำปี กลับไปเริ่มที่ขั้นตอนที่ 1 
2.2 อนุมัติแผนการสอบประจำปี เริ่มขั้นตอนต่อไป   ดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้ออกข้อสอบให้ส่งข้อสอบตาม
เวลาที่กำหนด  
 
ขั้นตอนที่  3 แต่งตั้งกรรมการออกและคัดเลือกข้อสอบ เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ 
เจ้าหน้าที่จัดการสอบและการประสานการสอบและเจ้าหน้าที่การเงินคุมสอบ เสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
เพ่ือให้ผู้อำนวยการพิจารณาและเสนอคำสั่งให้อธิการบดีลงนาม 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักพิจารณาอนุมัติรายชื่อกรรมการคุมสอบ 
3.1 ไม่อนุมัติรายชื่อกรรมการคุมสอบ กลับไปเริ่มที่ข้ันตอนที่ 2 
3.2 อนุมัติรายชื่อกรรมการส่งไปให้อธิการลงนาม 
 
ขั้นตอนที่  4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำประกาศรับสมัครสอบ และส่งให้
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักลงนามในประกาศรับสมัครอนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
 
ขั้นตอนที่  5 เจ้าหน้าที่จัดการการสอบ  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโครงการสอบในระบบ
สร้างโครงการสอบในระบบ ผ่าน  http://10.100.100.236/eTesting 
 
 
 

 

http://10.100.100.236/eTesting


 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผา่นระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ E-Testing  Page 68 
 

  
 

ขั้นตอนที่ 6  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัคร นักศึกษาสามารถเข้าสมัคร
สอบผ่านทางเว็บไซต์http://etr.nida.ac.th/eRegister/index.php ระบบE-Testing  จะทำการตรวจสอบ
อัตโนมัติว่านักศึกษา สอบครั้งที่ 1 หรือ ไม่ใช่สอบครั้งที่ 1 
    1 กรณีสอบครั้งที่ 1 นักศึกษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร 
    2 กรณีไม่ใช่สอบครั้งที่ 1 ระบบแจ้งบอกให้นักศึกษามาชำระเงินค่าสอบ 500 บาท ที่สำนัก  
 3.จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ประชาสัมพันธ์ใก้นักศึกษาทราบทาง www.และ Facebook สำนัก 
 

 
  
 

http://www.และ/
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ขั้นตอนที่ 7  จัดรอบสอบในระบบ เมื่อครบกำหนดรับสมัคร กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ E-Testing  ปิดรับสมัครในระบบ E-Testing  และดำเนินการจัดรอบสอบจัดที่นั่งสอบ
ด้วยระบบ E-Testing  
 

 
 
ขั้นตอนที่  8  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักอนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   
  8.1 กรณไีม่อนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกลับไปเริ่มที่ข้ันตอนที่ 6    
  8.2 กรณอีนุมัติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเริ่มขั้นตอนต่อไป   
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ขั้นตอนที่ 9  กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ E-Testing  นำข้อสอบจาก
กรรมการออกข้อสอบเข้าระบบ E-Testing  
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ขั้นตอนที่ 10  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งกำหนดการสอบผ่าน e-mail ถึง 
กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ และกรรมการคุมสอบ เพื่อตรวจสอบความพร้อมใน
การสอบ ดังนี้   
10.1 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ตรวจสอบความพร้อม ฃของระบบ E-Testing  และแจ้งผลตรวจสอบตอบมี
การตอบกลับผ่านทาง e-mail 
10.2 กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสอบ และแจ้งผล
ตรวจสอบมีการตอบกลับผ่านทาง e-mail  
 
 

 
 
ขั้นตอนที่ 11 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จัดทำบัตรสอบ และผังที่นั่ง
สอบ และจัดเตรียมความพร้อมของการสอบ 
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ขั้นตอนที่ 12    กรรมการคุมสอบ ตรวจสอบความพร้อมการจัดสอบ ตามแบบฟอร์ม หากพบส่วนใดไม่พร้อม
จัดสอบให้ทำการแจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง โดยจัดเตรียมความพร้อมตามแบบฟอร์มใหม่ ถ้าพร้อมก็สามารถจัด
สอบได้ตามปกติ 
 
ขั้นตอนที่ 13 กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ  E-Testing   คำนวณคะแนน
สอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนัก 
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ขั้นตอนที่ 14  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำรายงานคะแนนสอบ ผ่าน
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศอนุมัติ นำเสนอผลสอบเข้า ประชุม ทคบ.การศึกษา เพื่อพิจารณา
อนุมัติผลการสอบ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักนำเสนอผลสอบเข้า ประชุม ทคบ.การศึกษา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการสอบ 
14.1 ไม่อนุมัติประกาศผลการสอบกลับไปเริ่มที่ข้ันตอนที่ 13 
14.2 อนุมัติประกาศผลการสอบ เริ่มข้ันตอนต่อไป    
 
ขั้นตอนที่ 15  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดส่ง e-mail แนบเอกสารประกาศผล
การสอบ ถึงกลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแล website และ Facebook เพ่ือ ประชาสัมพันธ์ผล
การสอบผ่าน website และ Facebook  และ จัดส่งประกาศผลการสอบ ส่งให้กองบริการการศึกษาและคณะ
ต่าง ๆ  http://itc.nida.ac.th/home/  https://www.facebook.com/NIDA.ITC 
 
 

http://itc.nida.ac.th/home/
https://www.facebook.com/NIDA.ITC
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
ในการจ ัดทำค ู ่ ม ื อการปฏ ิบ ัต ิ งานการสอบผ ่ านระบบการสอบอ ิ เล ็ กทรอน ิกส ์   E-Testing   

มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้เห็นภาพรวมการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ของสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ .2 เพื่อให้ผู้ดูแลและปฏิบัติงานการจัดสอบผ่านระบบการ
สอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง 3. เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายภาระงานใหม่ในการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ E-Testing ทั้ง
เจ้าหน้าที่จัดการระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  เจ้าหน้าที่จัดการสอบและประสานงานการสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่
การเงิน โดยได้ศึกษาจากระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจากประสบการณ์ในการจัดสอบเป็น
ร ะยะ เ ว ล า  6  ป ี   ซ ึ ่ ง ต ลอดร ะยะ เ ว ล าขอ งก า ร จ ั ดสอบ ผ ่ านระบบการสอบอ ิ เล ็ กทรอน ิ กส์    
E-Testing   มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกิดขึ ้นพอสมควร จึงขอสรุป พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
5.1  ปัญหา อุปสรรคพร้อมแนวทางการแก้ไขการสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ประเด็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข 

ด้านการ 
จัดสอบ 

เนื่องจากบางครั้งเกิดปัญหา ไฟดับ 
ห ร ื อ  server ม ี ป ั ญห าทำ ให ้ ไ ม่
สามารถจัดสอบในเวลาได้ตามปกติ  
ข้อสังเกต : หน้าจอคอมพิวเตอร์จะ
เป็นสีขาว นักศึกษาไม่สามารถLog 
in เข้าทำข้อสอบได้  

1) ให้น ักศึกษาเปลี ่ยนเครื ่องในการทำ

ข้อสอบ  และแจ้งไปยังกลุ่มงานบริการ

คอมพิวเตอร์และกลุ่มงานโครงสร้างเพ่ือ

เช็คเครือข่ายการสอบ เพื ่อแก้ปัญหา

ต่อไป  

2) กรณีที่ไฟดับจริงๆ ต้องมีข้อสอบสำรอง

เป็นกระดาษ ให้นักศึกษาทำทดแทน

การสอบในระบบ E-Testing  
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ตารางที่ 5.1 แสดงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

ประเด็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ด้านการจัด 
ห้องสอบ 

การจัดห้องสอบโดยใช้ฉากกั้นซึ ่งมี
น้ำหนักมากทำให้เป็นการเพิ่มภาระ
งานให้กรรมการเตรียมห้องสอบและ
กรรมการคุมสอบ รวมทั้งไม่สวยงาน
และไมท่ันสมัย 

1) ใช้วิธีสลับข้อสอบของข้อสอบแต่ละชุด

เพ่ือป้องกันการลอกข้อสอบแทนฉากก้ัน 

2) หรือปรับปรุงฉากกั ้นให้มีน้ำหนักเบา

และทันสมัย สวยงาม 

ด้านการสื่อสาร นักศึกษาบางรายยังไม่ให้ความสำคัญ
หรือไม่ใส่ใจในการสอบ โดยมักจะ
สมัครสอบในช่วงท้ายของการเรียน
ทำให้เป็นปัญหาในการจบการศึกษา 

1) เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์

นอกเหนือจากที่ปัจจุบันได้ดำเนินการ

อยู่ เช่น เพ่ิมการบรรยายแบบเจาะลึก

เรื่องการจัดสอบในกิจกรรมแนะนำ

บริการของสำนักในวิชา ND 4000 

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ

สำนัก และประชาสัมพันธ์โดยตรงกับ

คณะ เป็นต้น 

2) จ ัดก ิจกรรมต ่าง  ๆเพ ื ่อกระต ุ ้น ให้

นักศึกษาเห็นความสำคัญของการสอบ 

และจัดทำวิธีการเตรียมตัวสอบเผยแพร่

ผ่านทางเว็บไซต์สำนักฯ 

ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลของการสอบไม่ได ้ร ับรองตาม
มาตรฐานสากล 

1) ผลักดันให้การสอบจัดระดับฯ เป็นการ

สอบที่เป็นมาตรฐานของนิด้า และจัดทำ

เป็นมาตรฐานเพื ่อให้หน่วยงานหรือ

บุคคลภายนอกยอมรับ หรือ 

2) นำข้อสอบและกระบวนการสอบของ 

Microsoft Certificate มาใช้แทนการ

สอบจัดระดับ เพ่ือให้นักศึกษาที่สอบ

ผ่านได้รับใบรับรองที่เป็นมาตรฐาน 

สากลจาก Microsoft 



 

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดสอบผา่นระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ E-Testing  Page 78 
 

  
5.2  ข้อเสนอแนะ 
      

➢  สถาบันควรศึกษาข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการจัดสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนกิส์ 

เพ่ือรองรับการสอบออนไลน์ที่มากยิ่งข้ึน เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19  

➢ ควรกำหนดเกณฑ์การสอบออนไลน์และแนวปฏิบัติในการจัดสอบผ่านระบบการสอบ

อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

➢ ปรับปรุงพัฒนาระบบการสอบ E-Testing  เนื่องจากระบบค่อนข้างเก่า บาง function อาจ

ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์แบบ  หรือหาระบบใหม่เพ่ือมารองรับรูปแบบของข้อสอบที่หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น 

➢  ควรมีระบบไฟสำรอง กรณีที่ไฟดับหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

➢  เจ้าหน้าที่ควรหมั่นปรับปรุงทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนใด

คนหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ 

➢   ควรมีการประชุมปรึกษาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายในอย่าง

สม่ำเสมอ 

➢ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวการสอบอย่างสม่ำเสมอ และเจ้าหน้าที่พร้อมตอบคำถามข้อ

สงสัยของนักศึกษาที่กำลังจะเข้ารับการสอบ  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ประกาศ คำสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

ปริญญาโท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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ภาคผนวก ก ภาพที่ 1 ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เกณฑ์การสอบฯ 
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  2 ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง หลักสูตรที่ได้รับการยกเว้นฯ 
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  3 รายงานการประชุมสถาบันฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบจัดระดับความรู้
ความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  4  ตัวอย่างประกาศรับสมัครสอบ 
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  5  ตัวอย่างคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  6  ตัวอย่างประกาศของสำนัก  
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  7  ตัวอย่างใบเซ็นชื่อในการเข้าสอบ 
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ภาคผนวก ก  ภาพที่  8  ตัวอย่างประกาศผลสอบของสำนัก
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ภาคผนวก ข 
สถิตินักศึกษาที่สอบผ่านการสอบจัดระดับความรู้ฯ  กราฟแสดงการเข้าสอบของนักศึกษา  และผล

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบ e – Testing  
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์สำหรับ
นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จน ถึงปัจจุบัน รวม 7 ปี  จำนวน 30 ครั้ง  โดยมี
นักศึกษาเข้ารับการสอบรวมทั้งสิ้น 2,538 คน  ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 2,100 คน 

 
ตารางท่ี  1   สถิติจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  

ปีการศึกษา ผู้สมัครสอบ ผู้สอบผ่าน 

ปี 57 ครั้งที่ 1 122 99 

ปี 57 ครั้งที่ 2 66 51 

ปี 57 ครั้งที่ 3 134 113 

ปี 57 ครั้งที่ 4 50 39 

ปี 58 ครั้งที่ 1 65 53 

ปี 58 ครั้งที่ 2 111 99 

ปี 58 ครั้งที่ 3 135 116 

ปี 58 ครั้งที่ 4 62 56 

ปี 59 ครั้งที่ 1 105 88 

ปี 59 ครั้งที่ 2 93 81 

ปี 59 ครั้งที่ 3 81 71 

ปี 59 ครั้งที่ 4 61 51 

ปี 60 ครั้งที่ 1 50 44 

ปี 60 ครั้งที่ 2 51 43 

ปี 60 ครั้งที่ 3 93 82 

ปี 60 ครั้งที่ 4 40 34 

ปี 61 ครั้งที่ 1 71 53 

ปี 61 ครั้งที่ 2 28 17 

ปี 61 ครั้งที่ 3 54 51 

ปีการศึกษา ผู้สมัครสอบ ผู้สอบผ่าน 
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ปี 61 ครั้งที่ 4 53 44 

ปี 62 ครั้งที่ 1 45 36 

ปี 62 ครั้งที่ 2 51 47 

ปี 62 ครั้งที่ 3 44 30 

ปี 62 ครั้งที่ 4 10 10 

ปี 63 ครั้งที่ 1 42 38 

ปี 63 ครั้งที่ 2 27 24 

รวม 1,744 1,470 

 
 
 

ตารางท่ี  2    
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กราฟแสดงสถิติจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการสอบ E-Testing 

ของสถาบัน

ผูส้มคัรสอบ ผูท้ี่อสอบผ่าน
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ตารางท่ี  3    
ผลการการประเมินความพึงพอใจกระบวนการรับสมัคร และการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถ

ทางการใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  E-Testing  

 
  

ด้าน/เรื่อง ระดับความพอใจ ค่าเฉลี่ย SD. 
ไม่

พอใจ 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1) ขั้นตอนการดำเนินงาน        

1.1 ขั้นตอนการรับสมัครไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  - 4.44 13.33 44.44 37.78 4.16 0.824 

1.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ
รายละเอียดการสอบมีความถูกต้องครบถ้วน 

- - 13.33 37.78 48.89 4.36 0.712 

2) การใช้งานระบบ E-Testing         
2.1 ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อและ

เข้าใช้งานระบบ 
- - - 36.36 63.64 4.64 0.487 

2.2 ระบบมีความเสถียร และพร้อมใช้งาน  - - 2.27 38.64 59.09 4.57 0.545 

2.3 ระบบมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน มีความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 

- 2.27 2.27 38.64 56.82 4.50 0.665 

ค่าเฉลี่ยรวม - 1.34 6.24 39.17 53.24 4.45 0.647 
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ภาคผนวก ค 
ภาพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบจัดระดับฯ 
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ประวัติย่อผู้จัดทำ 

 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุชาดา  บินยูซบ 

วัน เดือน ปี เกิด 30 กันยายน 2533 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

 

14/1 ซ.รามคำแหง 49/2 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ 
กทม 10240 

ที่ทำงานปัจจุบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 02-727-3268 

 

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

ประสบการณ์การทำงาน 

 

พ.ศ. 2557 – 2564   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 

 

พ.ศ. 2560   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (3.67) 

                คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2555   ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) 

                คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพ่ืออาชีพ  

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร 


