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คํานํา 
 

  คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ (K4) ได้ดําเนินการจัดทําแนว
ทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ  ตาม
แผนการจัดการความรู้ ของคณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ประจําปี งป.๒๕๕๖  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือกฯ  ที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะกําลังพลที่ได้รับการบรรจุโยกย้ายมาใหม่ ตามแนวทาง
การโยกย้ายสับเปลี่ยนกําลังพลของกองทัพเรือ เน่ืองจากกระบวนการดังกล่าวเป็นขั้นตอนการคัดเลือกปัจจัย
นําเข้าที่มีคุณภาพตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ในการผลิต นนร.ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ี ทร.ต้องการภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับเป็นกระบวนการที่ต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี   
  คณะอนุกรรมการดําเนินการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ
และเจ้าหน้าทีดํ่าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในสว่นของ ทร. ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์, คณะอนุกรรมรับสมัคร, คณะอนุกรรมการการเงิน, คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และ
จัดชุดข้อสอบ, คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ, คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน, 
คณะอนุกรรมการประกาศผลและรายงานตัว, คณะอนุกรรมการสถานที่และบริการ, คณะอนุกรรมการภาค
ความเหมาะสมและพลศึกษา, คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย, คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอบ
คัดเลือก และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคดัเลือก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จนทําให้การจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร. สําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี 
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เอกสารอ้างอิง  
 เอกสาร ๑ หนังสือขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการคณะทํางานเตรียมการและสนับสนุนออก

ข้อสอบ คัดเลอืกข้อสอบ พิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ ผลิตและจัดชุดข้อสอบ และจัดทําเฉลย
ข้อสอบ 

 

 เอกสาร ๒ หนังสือขอรับการสนับสนุน สถานที่ จนท.รปภ. และข้าราชการหน่วยอ่ืน  
 เอกสาร ๓ หนังสือเสนอความต้องการพัสดุ  
 เอกสาร ๔ หนังสือขออนุมัติแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฯ  
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 เอกสาร ๘ หนังสือส่งข้อสอบพร้อมกุญแจลงัข้อสอบให้หัวหน้ากองอํานวยการสอบภาค

วิชาการ 
 

 เอกสาร ๙ หนังสือขออนุมัติเบิกเงอนรางวัลให้เจ้าหน้าที ่  
 เอกสาร ๑๐ แนวทางปฏิบัติในการออกข้อสอบ 
 เอกสาร ๑๑ นโยบายในการออกข้อสอบ 
 เอกสาร ๑๒ เอกสารสําหรับกรรมการออกข้อสอบ 

- คําแนะนําในการออกข้อสอบและช้ีแจงหัวขอ้การออกข้อสอบ 
- กระดาษสําหรับเขียนโจทย์ (มีหมายเลขกํากับ) 
- กระดาษทด 
- ซองบรรจุกระดาษสําหรับเขียนเฉลย วิธีทํา/คําอธิบาย (มีหมายเลขกํากับ) 
- ซองบรรจุเฉลยข้อสอบ 
- ตัวอย่างการออกข้อสอบที่ไมต้่องการ 
- ตัวอย่างการออกข้อสอบที่ต้องการ 
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หน้า :  ๑ 
 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

แนวทางการปฏิบัติการสอบคัดเลอืกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
ในส่วนของกองทัพเรือ : อนุกรรมการออก คดัเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ 

ความเป็นมา 

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ เป็นภารกิจที่กองทัพเรือ โดย
โรงเรียนนายเรือ จะต้องดําเนินการเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้กองทัพเรือได้รับบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามา
เป็น นตท.ในส่วนของ ทร. เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.แล้ว บุคคลเหล่าน้ีก็จะเป็นนายทหารเรือท่ีดี มีความรู้
ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีความเป็นผู้นํา เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติราชการใน ทร.ทําให้ ทร.เจริญก้าวหน้าได้ต่อไป จากการดําเนินการเป็น
ประจําทุกปี ข้าราชการที่เคยเป็นคณะทํางานสอบคัดเลือกฯ และอยู่ในหน่วยงานเป็นวลานาน จึงมีความชํานาญ มี
ประสบการณ์ มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน สามารถหาทางป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ก็มีข้าราชการส่วนหน่ึง
ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่ ตามวิถีทางการรับราชการของ ทร.ที่มีการโยกย้ายเป็นประจําทุกปีก่อนการสอบคัดเลือกฯ 
เมื่อได้รับมอบหน้าที่ให้มีส่วนในการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ ก็จะเกิดความสงสัยว่า จะต้องดําเนินการอย่างไร แม้จะมี
คู่มือการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.ที่ รร.นร.เคยได้ดําเนินการไว้ แต่ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
และขาดความสมบูรณ์ในบางประเด็น รวมท้ังการสอบคัดเลือกฯ ในปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใน
บางส่วน ดังน้ันเพ่ือให้ มีแนวทางการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.มีความชัดเจน 
ทันสมัย ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางให้ข้าราชการที่มาปฏิบัติงานใหม่ดําเนินการได้อย่างถูกต้อง คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ (K4) จึงได้ขออนุมัติดําเนินการจัดทําองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

วัตถุประสงค์การจัดทํา 
๑. เพ่ือปรับปรุงคู่มือการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทร.ที่เคยดําเนินการมาให้ทันสมัย 

ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ มากขึ้น 
๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขา้เป็น นตท.ในสว่นของ ทร.ใหกั้บคณะทํางานทีไ่ด้รับการ

แต่งต้ังในแต่ละปี  

โครงสร้างการบริหารงานคณะอนกุรรมการออก คดัเลือก ผลิด และจัดชดุข้อสอบ 
 

 

 

 

ประธานอนกุรรมการ 

รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานกุาร อนุกรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ  



หน้า :  ๒ 
 

แนวทางการปฏิบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

 ๑ กํากับดูแล ควบคุม รับผิดชอบ การดําเนินการออกข้อสอบภาควิชาการ และคัดเลือกข้อสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ 
 ๒ นําผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ที่ได้ทําการวิเคราะห์แล้วจากการสอบในปีท่ีผ่านมา ใช้ในการศึกษาเพื่อหา
ข้อบกพร่องต่าง ๆ และแก้ไขปรับปรุงข้อสอบภาควิชาการในปีปัจจุบัน ให้มีมาตรฐานดีข้ึน 
 ๓ เก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติเป็นความลับก่อนการดําเนินการ ระหว่างการดําเนินการ และหลังการดําเนินการ
อย่างเคร่งครัด 
 ๔ กํากับ ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบการดําเนินการ การผลิต และจัดชุดข้อสอบ 
 ๕ พิมพ์ต้นฉบับข้อสอบเป็นชุด ๆ ตามที่ประธานกรรมการสอบคัดเลือก ฯ จะกําหนด 
 ๖ สําเนาข้อสอบตามจํานวนผู้สมัครสอบ และจัดให้มีข้อสอบอะไหล่ตามจํานวนที่ได้รับการประสานจาก
เลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
 ๗ จัดแยกชุดข้อสอบ ตามจํานวนหมายเลขที่ได้รับการประสานจากเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ 
 ๘ บรรจุข้อสอบใส่ซองลงลังบรรจุข้อสอบและเก็บรักษากุญแจไว้จนกว่าจะมีการเคล่ือนย้ายข้อสอบไปยังสถานที่สอบ 
 ๙ ส่งมอบข้อสอบให้คณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ เพ่ือไปดําเนินการสอบตามที่ได้รับการประสานก่อนการ
เคลื่อนย้ายไปสถานที่สอบ ๑ ช่ัวโมง 

๑๐ ส่งมอบต้นฉบับข้อสอบที่คัดเลือก และใบเฉลยท้ังหมด ให้คณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
หลังจากทําการสอบภาควิชาการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

๑๑ จัดทําเฉลยข้อสอบพร้อมวิธีทําสง่ให้สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสอบคัดเลือก ภายในเดือน มิ.ย. 
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

แผนการดําเนินงาน 
 
 

แผนการดําเนินงาน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. คัดเลือกหัวหน้าชุด      
๒. แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ      

๓. ประชุมชี้แจงกรรมการออกข้อสอบ      
๔. ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย      
๕. เตรียมห้อง และซองข้อสอบ      
๖. ออกข้อสอบ      
๗. เลือกข้อสอบ      

๘. พิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ      
๙. ผลิต จัดชุดข้อสอบ      

๑๐. สอบภาควิชาการ      
๑๑. จัดทําเฉลยข้อสอบ      
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่ ๑   
คัดเลือกหัวหน้าชุดวิชา   

   
ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนที่ ๑๑ 

แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ  จัดทําเฉลยข้อสอบ 

   
ขั้นตอนที่ ๓  ขั้นตอนที่ ๑๐ 

ประชุมหัวหน้าชุดวิชา  สอบภาควิชาการ 

   
ขั้นตอนที่ ๔  ขั้นตอนที่ ๙ 

ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย  ผลิต และจัดชุดข้อสอบ 

   
ขั้นตอนที่ ๕  ขั้นตอนที่ ๘ 

เตรียมห้องและซองข้อสอบ  ทําต้นฉบับข้อสอบ 

   
ขั้นตอนที่ ๖  ขั้นตอนที่ ๗ 
ออกข้อสอบ  เลือกข้อสอบ 

 

รายละเอียดขัน้ตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี ๑ คัดเลือกหัวหน้าชุดวิชา 
  ห้วงระยะเวลา กลางเดือน ธ.ค. - ต้นเดือน ม.ค. 
  คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) เป็นสิทธิของประธานอนุกรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือก 
หน.ชุดวิชา โดยพิจารณาผู้ที่มีอาวุโส และเคยเป็น หน.ชุดวิชา ออกข้อสอบ และไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน 

 

 

 



หน้า :  ๕ 
 

แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

ขั้นตอนท่ี ๒  แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ 
 ของ ทร. 
  ห้วงระยะเวลา ต้นเดือน ม.ค. - กลางเดือน ก.พ. 

คําอธิบาย ประธานอนุกรรมการฯ จะขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการคณะทํางานฝ่ายเตรียมการและ 
สนับสนุน ออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ พิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ ผลิตและจัดชุดข้อสอบ  และจัดทําเฉลยข้อสอบ ตาม
เอกสารที่แนบ ในส่วนของกรรมการออกข้อสอบ ประธานอนุกรรมการฯจะพิจารณาคัดเลือกครูอาจารย์ภายใน 
รร.นร.ที่คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่สอบ แต่ถ้าไม่สามารถหาได้ จะขอรับการสนับสนุนกรรมการออกข้อสอบจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ของ ทร.ที่เป็นผู้มีความรู้ตรงกับสาขาวิชาน้ันๆ เช่น 

 วิชาคณิตศาสตร์ คัดเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชาคณิตศาสตร์ หรือครู-อาจารย์จากกองวิชา
ต่างๆท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านน้ี 
 วิชาวิทยาศาสตร์ คัดเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชาฟิสิกส์และเคมี กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ หรือครู-อาจารย์จากกองวิชาต่างๆท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านน้ี 
 วิชาภาษาอังกฤษ คัดเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชามนุษย์ศาสตร์ หรือครู-อาจารย์จากกองวิชา
ต่างๆท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านน้ี 
 วิชาภาษาไทยและสังคมฯ คัดเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ กอง
วิชาบริหารงานวิเคราะห์ หรือครู-อาจารย์จากกองวิชาต่างๆท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๓  ประชุมหัวหนาชุดวิชา     
  ห้วงระยะเวลา กลางเดือน ก.พ. 

คําอธิบาย ประธานอนุกรรมการฯ จะกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครัง้ เพ่ือหารือเร่ือง

เก่ียวกบัเนือ้หาการออกข้อสอบ มอบนโยบายในการออกข้อสอบ และกําหนดแผนงานในการดําเนินการ โดยมี

ตวัอยา่งการชีแ้จงของประธานฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ขั้นตอนท่ี ๔  ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย 
       ห้วงระยะเวลา ต้นเดือน มี.ค. 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) คณะอนกุรรมการจะดําเนินการประสาน จนท.จากศนูย์

คอมพิวเตอร์ เพ่ือมาติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิดจํานวน ๖ ตวัในบริเวณอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓(กล้องวงจรปิด

และอปุกรณ์ตา่งๆ จดัซือ้มาไว้สําหรับคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะเรียบร้อยแล้ว) และประสานกบั ร้อย รปภ.ท่ี ๖ฯ 

เพ่ือจดัเจ้าหน้าท่ีมารักษาความปลอดภยัตลอดช่วงเวลา 

 

ขั้นตอนท่ี ๕  เตรียมห้องและซองข้อสอบ  
   ห้วงระยะเวลา มี.ค. 
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีในหอประชมุภตูิอนนัต์ หรืออาคารเรียน ๑๐ ชัน้ 

๑ เป็นสถานท่ีในการออกข้อสอบ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่จะใช้หอประชมุภตูอินนัต์เป็นสถานท่ีรับสมคัรสอบหรือไม ่ 

ตัวอย่างรายการเอกสารในซอง สําหรับกรรมการแต่ละท่าน  
1. เอกสารคําแนะนําในการออกข้อสอบ และช้ีแจงหัวข้อการออกข้อสอบ สําหรับกรรมการแต่ละท่าน (แต่

ละท่านจะไม่เหมือนกัน)  
2. กระดาษสําหรับเขียนโจทย์ (มีหมายเลขข้อกํากับ)  
3. กระดาษทด 10 แผ่น สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ 3 แผ่น สําหรับวิชาภาษาอังกฤษ 

และวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา  
4. ซองบรรจุ กระดาษสําหรับเขียนเฉลยวิธีทํา/คําอธิบาย  (มีหมายเลขข้อกํากับ)  
5. ซองบรรจุ เฉลยคําตอบ  

ตวัอย่างเอกสารในซองของกรรมการแต่ละท่าน 

 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ ออกข้อสอบ 
  ห้วงระยะเวลา มี.ค. 
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

คําอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ใช้สถานที่ในหอประชุมภูติอนันต์ หรืออาคารเรียน ๑๐ ช้ัน ๑ 
เป็นสถานที่ในการออกข้อสอบ ในช่วงเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ มีรายละเอียดดังน้ี 

จํานวนข้อสอบ  
วิชา คณิตศาสตร์ 40 ข้อ  220 คะแนน   เวลาทําข้อละ   2    นาที  
วิชา วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ  220 คะแนน   เวลาทําข้อละ   2    นาที  
วิชา ภาษาอังกฤษ 60 ข้อ  160 คะแนน   เวลาทําข้อละ  40   วินาที  
วิชา ภาษาไทยและสังคมฯ 60 ข้อ  100 คะแนน   เวลาทําข้อละ  40   วินาที  
รวม   200 ข้อ  700 คะแนน เวลาทํา 4   ช.ม. 
คณะอนุกรรมการฯ ต้องการข้อสอบที่มีลักษณะดังน้ี  
– มีคุณภาพ ไม่เกินขอบเขตการศึกษาของนักเรียนช้ัน ม.3  
– แต่ละข้อใช้เวลาทําไม่นานเกิน 2 นาทีสําหรับวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และ 40 วินาทีสําหรับ

วิชา ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย-สังคมฯ  
– ตรวจสอบข้อสอบทุกข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน 

 มาตรการรักษาความลับ 
• ลงนามกับ จนท.รปภ. ก่อนเข้า – ออกจากพ้ืนที่ออกข้อสอบทุกคร้ัง 
• ห้ามนําอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด สมุด หนังสือ กระดาษ เข้าพ้ืนที่ออกข้อสอบ หากมีสัมภาระให้ฝาก

ไว้กับ จนท.รปภ.  
• ก่อนออกจากพ้ืนที่ทุกคร้ังให้นําเอกสารใส่กลับเข้าซอง ปิดผนึกแล้วส่งคืนให้กับ จนท.เก็บรักษา  
• เมื่อออกจากพ้ืนที่ฯ ในภาคเช้าแล้วถ้าต้องการกลับเข้ามาในพ้ืนที่อีก ให้กลับเข้ามาในภาคบ่าย  

 

ขั้นตอนท่ี ๗ เลือกข้อสอบ 
  ห้วงระยะเวลา มี.ค. 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 

คณะทํางานตามคําสัง่ฯ เป็นผู้คดัเลือกข้อสอบ โดยขัน้ตอนดงักล่าวอยู่ในดุลยพินิจของคณะทํางานฯ ท่ีจะ

พิจารณาเลือกข้อสอบจากข้อสอบของครู - อาจารย์แตล่ะท่าน และเป็นความลบั 

 
 
 

ขั้นตอนท่ี ๘ ทําต้นฉบับข้อสอบ 
  ห้วงระยะเวลา มี.ค. 
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 

คณะทํางานตามคําสัง่ฯ หลงัจากได้รับข้อสอบท่ีถูกคดัเลือกจากคณะทํางานคดัเลือกข้อสอบแล้ว และเป็นผู้

พิสจูน์อกัษร และทําต้นฉบบัข้อสอบ โดยปกตจิะพิจารณาจดัทําจํานวน ๒ ชดุเป็นอยา่งต่ํา 

 

ขั้นตอนท่ี ๙ ผลิต จัดชุดข้อสอบ 
  ห้วงระยะเวลา มี.ค.-เม.ย. 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 

คณะทํางานตามคําสัง่ฯ เป็นผู้ นําต้นฉบบัข้อสอบท่ีได้รับมาจากคณะทํางานพิมพ์ต้นฉบบัข้อสอบ     มาผลิต จดั

ชดุข้อสอบ มีขัน้ตอนการดําเนินการคือ นําต้นฉบบัข้อสอบเข้าเคร่ืองโรเนียว  เย็บข้อสอบเป็นชดุ ป๊ัมหมายเลข 

แยกข้อสอบลงซอง แยกข้อสอบเก็บในลงัข้อสอบ และเก็บไว้ในอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ เพ่ือรอการขนย้ายไปยงั

สถานท่ีสอบ 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ สอบภาควิชาการ 
  ห้วงระยะเวลา เม.ย. 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ณ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ๒ หรือสถานท่ีอ่ืนๆตามท่ี

คณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ จะพิจารณา 

 

ขั้นตอนท่ี ๑๑ จัดทําเฉลยขอ้สอบ 
  ห้วงระยะเวลา เม.ย. 

คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ) ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 

คณะทํางานตามคําสัง่ฯ เป็นผู้จดัทําเฉลยข้อสอบ โดยภายหลงัจากดําเนินการสอบเสร็จสิน้ จะทําการคดัเลือก

ข้อสอบท่ีถกูเลือกพร้อมเฉลย แล้วนําข้อสอบนัน้ๆมาจดัพิมพ์เป็นข้อเฉลยอีกครัง้ 
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แนวทางการปฏบิัติในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทร.)  : คณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิตและจัดชุดข้อสอบ 

มาตรการรักษาความลับในการออกข้อสอบ 
1. คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย จะทําบัตรผ่านบริเวณพ้ืนที่ควบคุมการออกข้อสอบ ให้

คณะอนุกรรมการฯ คณะเจ้าหน้าที่ และกรรมการออกข้อสอบทุกท่าน 
2. กรรมการออกข้อสอบ ลงนามกับ จนท.รปภ. ก่อนเข้า – ออก จากพ้ืนที่ควบคุมทุกครั้ง (รับบัตร/คืนบัตร กับ 

จนท.รปภ.ฯ) 
3. ห้ามนําอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด สมุด หนังสือ กระดาษ เข้าพ้ืนที่ควบคุม หากมีสัมภาระ ให้ฝากไว้กับ 

จนท.รปภ. 
4. ลงนาม รับ - ส่ง ข้อสอบ (โต๊ะคณะอนุกรรมการฯ) 
5. ก่อนออกจากพ้ืนที่ทุกครั้งให้นําเอกสารใส่กลับเข้าซอง ปิดผนึกแล้วส่งคืนให้กับจนท.เก็บรักษา (โต๊ะ

คณะอนุกรรมการฯ) 
6. เวลาการออกข้อสอบในแต่ละวัน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า 0900 – 1200 และ ช่วงบ่าย 1300 – 1530  ลง

นามออกจากห้องออกข้อสอบ (พ้ืนที่ควบคุม) ในแต่ละช่วงแล้ว ไม่สามารถกลับเข้ามาในห้องออกข้อสอบได้อีก ให้กลับ
เข้าห้องออกข้อสอบได้ในช่วงถัดไป 
 

มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อสอบ 
1. ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เฝ้าห้องผลิตข้อสอบ  
2. ติดต้ัง CCTV บันทึกภาพภายในห้องผลิตและบริเวณโดยรอบตลอด 24 ช่ัวโมง 
3. ติดต้ังระบบสัญญาณกันขโมย 
4. ล็อคกุญแจประตูทุกบาน โดยไม่มีการเปิด จนกระทั่งส่งมอบข้อสอบในวันสอบภาควิชาการ 
5. กําหนดประตูเข้า – ออก เพียงจุดเดียว เจ้าหน้าที่ลงนาม เข้า – ออก 
6. คณะอนุกรรมการฯ แยกเก็บกุญแจ (ต้องอยู่พร้อมกันอย่างน้อย 3 นาย จึงจะเปิดได้) 
7. เจ้าหน้าที่ รปภ.ตรวจค้น เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ผ่านเข้า-ออก ห้องผลิตข้อสอบ 
8. ห้ามนําเคร่ืองมือสื่อสาร กระดาษ สื่อบันทึกข้อมูล ทุกชนิด เข้าในห้องผลิตข้อสอบ  

 



เอกสารอ้างอิง 
 

๑ 
หนังสือขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการคณะทํางานเตรียมการและสนับสนุนออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ 
พิมพ์ต้นฉบับข้อสอบ ผลิตและจัดชุดข้อสอบ และจัดทําเฉลยข้อสอบ 

๒ หนังสือขอรับการสนับสนุนถานที่ จนท.รปภ. และขอรับการสนับสนุนข้าราชการ 
๓ หนังสือเสนอความต้องการพัสดุ 
๔ หนังสือขออนุมัติแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฯ 
๕ หนังสือขออนุมัติให้คณะทํางานปฏิบัติงานประจําวัน 
๖ หนังสือขออนุมัติจัดเลี้ยง 
๗ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดเลี้ยง 
๘ หนังสือส่งข้อสอบพร้อมกุญแจลังข้อสอบให้หัวหน้ากองอํานวยการสอบภาควิชาการ 
๙ หนังสือขออนุมัติเบิกเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ 
๑๐ แนวทางปฏิบัติในการออกข้อสอบ 
๑๑ นโยบายในการออกข้อสอบ 
๑๒ เอกสารสําหรับกรรมการออกข้อสอบ 

- คําแนะนําในการออกข้อสอบและช้ีแจงหัวขอ้การออกข้อสอบ 
-  กระดาษสําหรับเขียนโจทย์ (มีหมายเลขข้อกํากับ) 
- กระดาษทด 
- ซองบรรจุกระดาษสําหรับเขียนเฉลย วิธีทํา/คําอธิบาย (มีหมายเลขกํากับ) 
- ซองบรรจุเฉลยข้อสอบ 
- ตัวอย่างการออกข้อสอบที่ไมต้่องการ 
- ตัวอย่างการออกข้อสอบที่ต้องการ 

 
  



 

อนุผนวก ของผนวก ข 

แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ของคณะอนุกรรมการออก คัดเลือก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ 

ขัน้ตอนที่ ๑ คัดเลือก หน.ชุดวิชา 
ห้วงระยะเวลา กลางเดือน ธ.ค. – ต้นเดือน ม.ค. 
คาํอธิบาย เป็นสทิธิของประธานอนกุรรมการฯ ในการพิจารณาคัดเลือก หน.ชุดวิชา โดยพิจารณาผู้
ที่มีอาวุโส และเคยเป็น หน.ชุดวิชา ออกข้อสอบ และไมม่ปีระวัติเสื่อมเสียมาก่อน 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ- 

ขัน้ตอนที่ ๒ แต่งตัง้กรรมการออกข้อสอบ 
ห้วงระยะเวลา ต้นเดือน ม.ค. – กลางเดือน ก.พ. 
คาํอธิบาย ประธานอนุกรรมการฯ จะขออนมุตัิแต่งตัง้กรรมการคณะทํางานฝ่ายเตรียมการและ 
สนบัสนุน ออกข้อสอบ คดัเลือกข้อสอบ พิมพ์ต้นฉบบัข้อสอบ ผลิตและจดัชดุข้อสอบ  และจดัทํา
เฉลยข้อสอบ ตามเอกสารที่แนบ ในสว่นของกรรมการออกข้อสอบ ประธานอนกุรรมการฯจะ
พิจารณาคดัเลือกครูอาจารย์ภายใน รร.นร.ท่ีคณุวฒุิตรงกบัสาขาวิชาท่ีสอบ แต่ถ้าไม่สามารถหา
ได้ จะขอรับการสนบัสนนุกรรมการออกข้อสอบจากหน่วยงานอ่ืนๆของ ทร.ท่ีเป็นผู้ มีความรู้ตรงกบั
สาขาวิชานัน้ๆ เช่น 
 วิชาคณิตศาสตร์ คดัเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชาคณิตศาสตร์ หรือครู-อาจารย์
จากกองวิชาตา่งๆท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านนี ้
 วิชาวิทยาศาสตร์ คดัเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชาฟิสิกส์และเคมี กองวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ หรือครู-อาจารย์จากกองวิชาต่างๆท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านนี ้
 วิชาภาษาองักฤษ คดัเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชามนษุย์ศาสตร์ หรือครู-อาจารย์
จากกองวิชาตา่งๆท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านนี ้
 วิชาภาษาไทยและสงัคมฯ คดัเลือกจากครู-อาจารย์จาก กองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ หรือครู-อาจารย์จากกองวิชาต่างๆท่ีมีความรู้
ความสามารถในด้านนี ้
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 



ขัน้ตอนที่ ๓ ประชุม หน.ชุดวิชา 
ห้วงระยะเวลา กลางเดือน ก.พ.(ประมาณ ๑๔ – ๒๓ ก.พ.) 
คําอธิบาย ประธานอนุกรรมการฯ จะกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครัง้ เพ่ือหารือเร่ือง
เก่ียวกับเนือ้หาการออกข้อสอบ มอบนโยบายในการออกข้อสอบ และกําหนดแผนงานในการ
ดําเนินการ โดยมีตวัอยา่งการชีแ้จงของประธานฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ- 

ขัน้ตอนที่ ๔ ตดิตัง้ระบบรักษาความปลอดภยั 
ห้วงระยะเวลา ต้นเดือน มี.ค.(ประมาณ ๑ – ๖ มี.ค.) 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ คณะอนกุรรมการจะดําเนินการประสาน จนท.จากศนูย์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือมาติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิดจํานวน ๖ ตวัในบริเวณอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓
(กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่างๆ จดัซือ้มาไว้สําหรับคณะกรรมการฯ โดยเฉพาะเรียบร้อยแล้ว) 
และประสานกบั ร้อย รปภ.ท่ี ๖ฯ เพ่ือจดัเจ้าหน้าท่ีมารักษาความปลอดภยัตลอดช่วงเวลา 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง – 
แนวทางปฏิบัต ิ– 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
ขัน้ตอนที่ ๕ เตรียมห้อง และซองข้อสอบ 

ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๗ – ๑๔ มี.ค. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีในหอประชมุภตูิอนนัต์ หรืออาคารเรียน ๑๐ ชัน้ 

๑ เป็นสถานท่ีในการออกข้อสอบ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัว่าจะใช้หอประชุมภตูิอนนัต์เป็นสถานท่ีรับสมคัร

สอบหรือไม ่ 

 



 



 



 
 
 
 



ตวัอยา่งรายการเอกสารในซอง สําหรับกรรมการแตล่ะท่าน  

1. เอกสารคําแนะนําในการออกข้อสอบ และชีแ้จงหวัข้อการออกข้อสอบ สําหรับกรรมการแต่ละ

ท่าน (แตล่ะท่านจะไมเ่หมือนกนั)  

2. กระดาษสําหรับเขียนโจทย์ (มีหมายเลขข้อกํากบั)  

3. กระดาษทด 10 แผ่น สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ 3 แผ่น สําหรับวิชา

ภาษาองักฤษ และวิชาภาษาไทย-สงัคมศกึษา  

4. ซองบรรจ ุกระดาษสําหรับเขียนเฉลยวิธีทํา/คําอธิบาย  (มีหมายเลขข้อกํากบั)  

5. ซองบรรจ ุเฉลยคําตอบ  
ตวัอย่างเอกสารในซองของกรรมการแต่ละ

ท่าน

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 
 



 
 

ขัน้ตอนที่ ๖ ออกข้อสอบ 
ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๑๕ – ๑๗ มี.ค. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีในหอประชมุภตูิอนนัต์ หรืออาคารเรียน ๑๐ ชัน้ 

๑ เป็นสถานท่ีในการออกข้อสอบ ในช่วงเวลา ๐๘๓๐ – ๑๕๓๐ มีรายละเอียดดงันี ้
จํานวนข้อสอบ  
วิชา คณิตศาสตร์ 40 ข้อ  220 คะแนน   เวลาทําข้อละ   2    นาที  
วิชา วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ  220 คะแนน   เวลาทําข้อละ   2    นาที  
วิชา ภาษาองักฤษ 60 ข้อ  160 คะแนน   เวลาทําข้อละ  40   วินาที  
วิชา ภาษาไทยและสงัคมฯ 60 ข้อ  100 คะแนน   เวลาทําข้อละ  40   
วินาที  
รวม   200 ข้อ  700 คะแนน เวลาทํา 4   ช.ม. 
คณะอนกุรรมการฯ ต้องการข้อสอบท่ีมีลกัษณะดงันี ้ 
– มีคณุภาพ ไมเ่กินขอบเขตการศกึษาของนกัเรียนชัน้ ม.3  
– แตล่ะข้อใช้เวลาทําไม่นานเกิน 2 นาทีสําหรับวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และ 
40 วินาทีสําหรับวิชา ภาษาองักฤษ/ภาษาไทย-สงัคมฯ  

– ตรวจสอบข้อสอบทกุข้ออยา่งละเอียดถ่ีถ้วน 
 มาตรการรักษาความลบั 

• ลงนามกบั จนท.รปภ. ก่อนเข้า – ออกจากพืน้ท่ีออกข้อสอบทกุครัง้  
• ห้ามนําอปุกรณ์การสื่อสารทกุชนิด สมดุ หนงัสือ กระดาษ เข้าพืน้ท่ี

ออกข้อสอบ หากมีสมัภาระให้ฝากไว้กบั จนท.รปภ.  
• ก่อนออกจากพืน้ท่ีทกุครัง้ให้นําเอกสารใส่กลบัเข้าซอง ปิดผนึกแล้ว

สง่คืนให้กบั จนท.เก็บรักษา  
• เม่ือออกจากพืน้ท่ีฯ ในภาคเช้าแล้วถ้าต้องการกลบัเข้ามาในพืน้ท่ีอีก 

ให้กลบัเข้ามาในภาคบา่ย  
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 
 



 
 

 
 



 
ขัน้ตอนที่ ๗ เลือกข้อสอบ 

ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๑๘ – ๑๙ มี.ค. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 
คณะทํางานตามคําสั่งฯ เป็นผู้ คัดเลือกข้อสอบ โดยขัน้ตอนดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจของ
คณะทํางานฯ ท่ีจะพิจารณาเลือกข้อสอบจากข้อสอบของครู - อาจารย์แต่ละท่าน และเป็น
ความลบั 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 
 

ขัน้ตอนที่ ๘ ทาํต้นฉบับข้อสอบ 
ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๒๐ – ๒๑ มี.ค. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 
คณะทํางานตามคําสัง่ฯ หลงัจากได้รับข้อสอบท่ีถกูคดัเลือกจากคณะทํางานคดัเลือกข้อสอบแล้ว 
และเป็นผู้พิสจูน์อกัษร และทําต้นฉบบัข้อสอบ โดยปกติจะพิจารณาจดัทําจํานวน ๒ ชดุเป็น
อยา่งต่ํา 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 
 

ขัน้ตอนที่ ๙ ผลิต จัดชุดข้อสอบ 
ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๒๒ มี.ค. – ๓ เม.ย. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 
คณะทํางานตามคําสัง่ฯ เป็นผู้ นําต้นฉบบัข้อสอบท่ีได้รับมาจากคณะทํางานพิมพ์ต้นฉบบัข้อสอบ     
มาผลิต จดัชดุข้อสอบ มีขัน้ตอนการดําเนินการคือ นําต้นฉบบัข้อสอบเข้าเคร่ืองโรเนียว  เย็บ
ข้อสอบเป็นชุด ป๊ัมหมายเลข แยกข้อสอบลงซอง แยกข้อสอบเก็บในลังข้อสอบ และเก็บไว้ใน
อาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ เพ่ือรอการขนย้ายไปยงัสถานท่ีสอบ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



ขัน้ตอนที่ ๑๐ สอบภาควิชาการ 
ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๔ เม.ย. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัติ) ณ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ๒ หรือสถานท่ีอ่ืนๆตามท่ี

คณะกรรมการสอบคดัเลือกฯ จะพิจารณา 

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 

 
 

 



ขัน้ตอนที่ ๑๑ จัดทาํเฉลยข้อสอบ 
ห้วงระยะเวลา ประมาณ ๕ – ๘ เม.ย. 
คาํอธิบาย (รายละเอียดการปฏิบัต)ิ ) ใช้สถานท่ีอาคาร บก.รร.นร. ชัน้ ๓ ในการดําเนินการโดย 

คณะทํางานตามคําสัง่ฯ เป็นผู้จดัทําเฉลยข้อสอบ โดยภายหลงัจากดําเนินการสอบเสร็จสิน้ จะทํา

การคดัเลือกข้อสอบท่ีถกูเลือกพร้อมเฉลย แล้วนําข้อสอบนัน้ๆมาจดัพิมพ์เป็นข้อเฉลยอีกครัง้ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง - 
แนวทางปฏิบัต ิ– 

 

 



แบบฟอร์มนี้ได้รับจาก น.อ.กิตติพงศ์ ทิพย์เสถียร  รอง ผอ.กสม.กพ.ทร. 

แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏบิตัิงาน (After Action Review : AAR) 
หน่วยงาน คณะอนุกรรมการออก ผลิต และจัดชดุข้อสอบ  

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท.ในส่วนของทร.ประจําปีการศึกษา
2556 

ชื่องาน ออก ผลิต และจัดชุดข้อสอบ AAR ครั้งที ่ 1 
วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน 4 มี.ค.56 วัน/เวลาท่ีสิน้สุดการปฏิบัติงาน 8 เม.ย.56 
วันที่ทํา AAR 18 ก.ค.56 เวลาเร่ิม-สิ้นสดุ 1030 - 1200 
ผู้ร่วม AAR ว่าท่ี น.อ.ปิยะ ลิ้มสกุล 

เป้าหมายของงาน 
1. ผลิตและจัดชุดข้อสอบสําหรับผู้เข้าสอบภาควิชาการ 
2. จัดทําเฉลยข้อสอบสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
ผลการปฏิบัติ/ผลลพัธ์ทีเ่กิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
1. ข้อสอบสําหรับผู้เข้าสอบภาควิชาการ พร้อมอะไหล่ข้อสอบ 
2. เฉลยข้อสอบสําหรับคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบและรวมคะแนน 
งาน/ขั้นตอนที่ทําได้ดี 
1. การเตรียมการ และเตรียมสถานที ่
2. การออกข้อสอบ 
3. การคัดเลือกข้อสอบ 
4. การผลิตและจัดชุดข้อสอบ 
5. การจัดทําเฉลยข้อสอบ 
งาน/ขั้นตอนที่ทําได้ไม่ดี 
- 
อุปสรรค/ข้อจํากัด/ข้อขัดขอ้ง ที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
1. ความล่าช้าในกระบวนการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทําให้ได้วัสดุมาไม่ทันเวลาตามแผนงาน 
2. ความเสี่ยงจากการชํารุดเสียหายของเคร่ืองผลิตสําเนาข้อสอบอาจทําให้ ได้ข้อสอบไม่ทันตามกําหนดเวลา 
3. ข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบร่ัวมักเกิดข้ึนทุกปี แต่ไม่พบหลักฐานท่ีชัดเจน 
4. เกิดความเหนื่อยล้า และใช้เวลานานกว่าการผลติด้วยเคร่ืองจักรในโรงพิมพ์ และเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบร่ัว 
ประเด็นที่ได้เรยีนรู ้
การผลิตข้อสอบจํานวนมากแต่ใช้บุคคลเป็นผู้ดําเนินการ เพ่ือไม่ให้มีข้อผิดพลาดก็ต้องปฏิบัติด้วยความละเอียดถ่ีถ้วนทําให้เกิด
ความเหนื่อยล้า และใช้เวลานานกว่าการผลิตด้วยเคร่ืองจักรในโรงพิมพ์ และเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาเรื่องข้อสอบร่ัว 
ข้อปฏิบัติในการทํางานคร้ังต่อไป 
1. ควรเปล่ียนคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
2. ควรจ้างโรงพิมพ์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ผลิตข้อสอบให้ เพ่ือความเป็นมาตรฐาน ละเอียดถูกต้อง ประหยัดเวลา และ
ปลอดภัย 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 




















































































