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คํานํา 
 

 เอกสารการจัดการความรู เรื่อง การวัดและประเมินผลทางการศึกษา’การถอดองคความรูจาก น.อ.หญิง 
เต็มสุข ชื่นบานเย็น’ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวมองคความรูเก่ียวกับเทคนิคในการทํางาน
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของ นนร. เพื่อนําองคความรูท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาและประยุกตใชให
เหมาะสมกับระบบการทํางานที่มีอยูเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดปญหา อุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ ที่
เคยเกิดขึ้น ลักษณะของการไดมาซึ่งองคความรูเปนรูปแบบของการเลาเรื่อง (Story Telling) โดยการเชิญบุคคลที่มี
ความรูและประสบการณเก่ียวกับการทํางาน มาบรรยายถายทอดองคความรูใหกับผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบการทํางานใน
เรื่องดังกลาวของหนวย 

 คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารองคความรูฉบับนี้ จะเปนประโยชนชวยเพิ่มความรูและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหนวย และผูท่ีมีหนาทีร่ับผิดชอบ ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของไดตอไป 

 

        

           คณะผูจัดทาํ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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ความเปนมา/เหตุผล/ความจําเปน 

  ๑. กองสถิติและวิจัย รร.นร. (แผนกวัดผลการศึกษา ฯ) มีหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การรวมคะแนนผลสอบความรู นนร. ใหถูกตองตามหลักสูตรและตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา โดยนําความสามารถทางดานคอมพิวเตอรและระบบงานสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงาน 
  ๒. น.อ.หญิง เต็มสุข ชื่นบานเย็น ตําแหนงประจํา รร.นร. ชวยปฏิบัติราชการ กถจ.รร.นร. เปนบุคคลที่มี
ความรูเก่ียวกับงานการวัดและประเมินผลการศึกษาไดเปนอยางดี เนื่องจากมีประสบการณในการทํางานทางดานนี้มา
เปนระยะเวลายาวนาน (มากกวา ๒๐ ป) 
  ๓. เนื่องจากใน ๓๐ ก.ย.๕๙ น.อ.หญิง เต็มสุข ฯ จะครบเกษียณอายุราชการ และเพื่อเปนการสานตอ
องคความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางดานการวัดและประเมินผลการศึกษาใหคงอยูตอไป กถจ.รร.นร. จึงไดเรียนเชิญ 
น.อ.หญิง เต็มสุขฯ ใหมาบรรยายเพื่อถายทอดประสบการณ ความรู เทคนิค กลยุทธที่นํามาใชในการแกไขปญหา 
อุปสรรค ขอขัดของตาง ๆ เพื่อนําองคความรูที่ไดมารวบรวมและจัดทําเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
หนวยงานและผูท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 

 

 

น.อ.หญิง เต็มสุข ชื่นบานเย็น 
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การไดมาซึ่งองคความรู 

 เปนการจัดกลุมสัมมนา (กลุมยอย) โดยเชิญบุคคลที่มีความรูและประสบการณในการทํางาน มาบรรยาย
ถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบัติ ปญหา อุปสรรค และขอขัดของที่มักตรวจพบ เทคนิควิธีการที่
นํามาใชในการแกไขปญหา ขอขัดของตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนความรูและตอบขอซักถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลท่ีไดจากการสัมมนาถายทอดองคความรูดังกลาว นํามาสรุปเปนเทคนิคเคล็ดลบัการปฏิบตัเิพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามวตัถุประสงคได ๓ ข้ันตอน ประกอบดวย 
 

ข้ันตอนที่ ๑. การตรวจสอบ ประกอบดวย 
  ๑.๑ ตรวจสอบหลักสูตร 

๑.๒ ตรวจสอบตารางสอน 
๑.๓ ตรวจสอบรายวชิาที่ขอยกเวนเรียน 

 

ข้ันตอนที่ ๒. การเตรียมการ ประกอบดวย 
  ๒.๑ เตรียมแบบฟอรมสําหรับบันทึกผลคะแนน  

๒.๒ เตรียมโปรแกรมสําหรับคํานวณผลคะแนน 
 

ข้ันตอนที่ ๓. การติดตามทวงถาม ประกอบดวย 
๓.๑ เร่ืองทีข่อรับการสนับสนุนจากหนวยเกี่ยวของใหชวยเหลือดาํเนินการ 
๓.๒ ผลดําเนินการที่ขอใหหนวยที่เก่ียวของพิจารณาตรวจสอบแกไข 
๓.๓ ผลคะแนนสอบความรูของ นนร. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นที่ ๑. ตรวจสอบหลักสตูร 

เปนการตรวจสอบความถูกตองของ
ตามสาขาวิชา และตามระดับชั้นปที่กําหนด
จํานวน ๒ หลักสตูร ประกอบดวย 

๑. หลักสูตร รร.นร. (ปรับปรุง
๑.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
๑.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร
๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการทางเรือ

 
๒. หลักสูตร รร.นร. (ปรับปรุง

๒.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
๒.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
๒.๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร
๒.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาบริหารศาสตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ความถูกตองของรายชื่อวิชา รหัสวิชา จํานวนหนวยกิต ฯลฯ วาถูกตอง
ท่ีกําหนดหรือไม เนื่องจากในปจจุบัน รร.นร. มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๕ จํานวน ๔ สาขาวิชา ใชกับ นนร.ชั้น ๔ – 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเรือ 

ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๔ สาขาวิชา ใชกับ นนร.ชั้น ๑ – 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร 

ถูกตองตรงตามหลักสูตร 
มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ๕ 

 ๓  



ขั้นที่ ๒.  ตรวจสอบตารางสอน 

เปนการตรวจความถูกตองของรายวิชาที่จัดให
ตามสาขาวิชา และระดับชั้นปของ นนร
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ (ฝศษ.ฯ
เนื่องจากหากไมมีการดําเนินการหรือดําเนินการลาชา ก็
และการคิดผลคะแนนสอบความรูของ นนร
สามารถประกาศผลสอบไดทนัตามกําหนดเวลา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ ๓. ตรวจสอบรายวิชาขอยกเวน

ตามระเบียบ รร.นร.วาดวยการศึกษา พ
รองเพื่อขอยกเวนเรียนรายวิชาที่ไดมีการ
ยกเวนเรียนไดแลว จะตองพิจารณาตนวจสอบความถูกตองอีกครั้ง จากนั้น
รายวิชาที่ขอยกเวนเรียน (เฉพาะผูที่ขอยกเวนเรียน
ลวงหนา เพื่อปองกันการหลงลืมในข้ันตอนการบันทึก
สงผลคะแนนรายวิชาดังกลาวใหกบั กถจ
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ของรายวิชาท่ีจัดใหมีการเรียนการสอนวาถูกกตองตรงตามท่ีกําหนดไวใน
ของ นนร. หรือไม กรณีที่มีการตรวจพบขอผิดพลาดดังกลาวจะตอง

ฯ) พิจารณาตรวจสอบแกไข และจะตองติดตามทวงถาม
หากไมมีการดําเนินการหรือดําเนินการลาชา ก็อาจสงผลกระทบตอเนื่องถึงกระบวนการ

ของ นนร. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ทําใหผลการกําเนินการเกิดความลาชา
ตามกําหนดเวลา 

  

ขอยกเวนเรียน 

วาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดให นนร. ที่สอบตกตองเรียน
มีการเรียนผานมาแลวไดแตไมเกิน ๒ รายวิชา ดังนั้นเมื่อมีการ

จะตองพิจารณาตนวจสอบความถูกตองอีกครั้ง จากนั้นใหทําการบันทึกผลคะแนน
ที่ขอยกเวนเรียน) ลงในแบบฟอรมบันทึกผลคะแนนรายวิชา 
ในข้ันตอนการบันทึกผลคะแนน ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบ

กถจ.ฯ เพื่อบันทึกและคิดผลคะแนนตอไป 

ที่กําหนดไวในหลักสูตร 
หรือไม กรณีที่มีการตรวจพบขอผิดพลาดดังกลาวจะตองดําเนินการแจงให

ติดตามทวงถามถึงผลการดําเนินการ  
กระบวนการขั้นตอนการบันทึก

ทําใหผลการกําเนินการเกิดความลาชา ไม

เรียนซ้ําชั้น สามารถยื่นคํา
มีการอนุมัติแลวการขอ
ผลคะแนน (เกรด) ของ

รายวิชา (ต๒ก.) ไวกอนเปนการ
เสร็จส้ินการสอบและไดดําเนินจัด

 



 

ขั้นที่ ๔. เตรียมแบบฟอรมสําหรับบนัทึกผลคะแน

เมื่อเสร็จส้ินข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาสาระในเอกสารตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแฃว จากนั้น
ใหจัดพิมพแบบฟอรมสําหรับใชในการบันทึกผลคะแนน 
สาขาวิชา/ตามระดับชั้นป) รายวิชา (
รวดเร็วในขั้นตอนการบันทึกผลคะแนน
ที่เรียบรอยแลว 

 

ขั้นที่ ๕.  เขียนโปรแกรมสําหรับคิดคํานวณ

โดยใชโปรแกรม Ms-Excel มาดําเนินการจัดทํา 
วิชาที่เรียน (รายชื่อวชิา/รหัสวิชา/จํานวนหนวย
ตองการใหไดผลลัพธซึ่งเกิดจากการคํานวณ
บนัทึกและการคิดคํานวณผลคะแนน ทาํให
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นทึกผลคะแนน 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาสาระในเอกสารตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแฃว จากนั้น
ใหจัดพิมพแบบฟอรมสําหรับใชในการบันทึกผลคะแนน (รายวิชา) โดยการพิมพรายชื่อ นนร

(ชื่อวิชา/รหัสวิชา/จํานวนหนวยกิต) เตรียมการไวลวงหนา 
คะแนนภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ และไดมีการจัดสงผลคะแนนใหกับ กถจ

 

คํานวณผลคะแนน 

มาดําเนินการจัดทํา โดยการพิมพรายชื่อ นนร. (ตามหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต) นอกจากนี้ใหใสสูตรคํานวณคาตัวเลขตาง ๆ ลง
คํานวณปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติรอไวลวงหนา ซึ่งจะชวยเพิ่ม
ทําใหขอมูลมีความถูกตองแมนยํา การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเรว็

 

เมื่อเสร็จส้ินขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาสาระในเอกสารตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแฃว จากน้ัน
ชื่อ นนร.(ตามหลักสูตร/ตาม

เตรียมการไวลวงหนา เพื่อความสะดวก
สงผลคะแนนใหกับ กถจ.ฯ เปน

 

ตามหลักสูตร/สาขาวิชา/ชั้นป) 
ตาง ๆ ลงในชอง (Cell) ที่

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเรว็ 

 



 

การตรวจสอบระเบียนการศึกษา 

ปจจุบัน รร.นร. ไดปรับเปล่ียนหลักสูตรการศึกษาจาก 
หลักสูตร จํานวนรายวิชาในแตละหลักสูตรใหม
หลักสูตร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตอง
ครบถวน โดยเฉพาะ นนร.ชั้นสูงสุด (ชั้น
เรียนไมครบรายวิชา จาํนวนหนวยกิตไม
สอบแกตัว หรือสอบแกตัวไปแลวแตสอบไมผาน 
แจงหนวยงานหรือผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เรียบรอยภายในภาคการศึกษาตนของปการศึกษา

 

เทคนิค/กลยุทธการติดตามทวงถาม

๑. ใชความสัมพันธสวนตัวในการติดตอประสานงาน
๒. ส่ือสารกับผูใหญในระดับที่สูงข้ึนใหเห็นถึงความสําคัญเพื่อพิจารณาส่ังการหนวย

ดําเนินการ 
๓. ทําหนังสอืโดยใชถอยคําที่แสดงใหเห็นถงึความสําคัญ ความจําเปน

ชวยเหลือเรงรีบดําเนินการ
๔. ใชกฎระเบียบตามที่กําหนดให

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๗ – 

 

ขอเสนอแนะ 

 

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาจาก ๔ ป เปน ๕ ป ทําใหตองมีการเปลี่ยนโครงสราง
แตละหลักสูตรใหม จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา และจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

จึงมีความสําคัญอยางย่ิงที่จะตองทําการตรวจสอบระเบียนผลการเรียนของ นนร
ชั้นปที่ ๕) เพราะอาจมีผลกระทบทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ไมครบตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร หรือมีการสอบตกรายวิชา

แลวแตสอบไมผาน เหลานี้เปนตน ซึ่งกรณีเหลานี้หากมีการตรวจพบ
ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบแกไขโดยเรงดวน ที่สําคัญจะตองดําเนินการใหเสร็จ

ของปการศึกษานั้น ๆ 

กลยุทธการติดตามทวงถาม 

ใชความสัมพันธสวนตัวในการติดตอประสานงาน 
สื่อสารกับผูใหญในระดับที่สูงข้ึนใหเห็นถึงความสําคัญเพื่อพิจารณาสั่งการหนวยงาน

ทําหนังสือโดยใชถอยคําท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชนที่จะไดรับหากใหความ
ชวยเหลือเรงรีบดําเนินการ 
ใชกฎระเบียบตามที่กําหนดใหผูที่มีหนาที่จะตองเรงรีบดาํเนินการ 

มีการเปลี่ยนโครงสรางของ
จํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา และจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

อง นนร. ใหมีความถูกตอง 
ใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาได เน่ืองจาก

รายวิชาแลวยังไมไดทําการ
ตรวจพบจะตองดําเนินการ
จะตองดําเนินการใหเสร็จ

งานที่เกี่ยวของใหเรงรีบ

และประโยชนที่จะไดรับหากใหความ


