
แนวปฏิบัติ 
การด าเนินการสอบ 

ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจส ำคัญในกำร
ให้บริกำรกำรสอบแก่หน่วยงำนที่มำขอใช้บริกำร เพ่ือให้กำรบริกำรกำรสอบเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและ
โปร่งใส วิทยำกรของส ำนักทดสอบฯ จึงต้องด ำเนินกำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรบริกำรกำรสอบจึงได้จัดท ำคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่วิทยำกร และวิทยำกร
ผู้ช่วยทุกคน ให้มีแนวทำงปฏิบัติที่ตรงกัน และท ำให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำและจิตวิทยำ ขอขอบคุณวิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยทุกท่ำน ที่ให้ 
ควำมร่วมมือด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของส ำนักทดสอบฯ และคงไว้ซึ่งชื่อเสียงของส ำนักทดสอบฯ 
และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
 

คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรบริกำรกำรสอบ 
มีนำคม 2564 
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บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรด าเนินการสอบ 

 
 
 
 
 

 
1. บทบาทวิทยากร 
 1.1 ประสำนงำนกับผู้ประสำนงำนของหน่วยงำนที่ขอใช้บริกำร เพื่อนัดหมำยและเตรียมกำรให้สอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติของส ำนักทดสอบฯ เช่น กำรนัดประชุมกรรมกำรคุมสอบ วิธีกำรรับ-ส่งข้อสอบ กำรจัดซองข้อสอบ ฯลฯ 
หำกเกิดปัญหำต้องสำมำรถตัดสินใจแก้ไขได้อย่ำงถูกต้องและทันท่วงที (ก่อนวันเดินทำง) 
 1.2 ประชุมกรรมกำรคุมสอบ เพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคุมสอบก่อนกำรสอบ วิทยำกรจะต้องประชุม
ชี้แจงให้กรรมกำรคุมสอบปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องและตรงตำมคู่มือด ำเนินกำรสอบ (ก่อนกำรสอบ เช่น เวลำเช้ำ
ก่อนกำรสอบวันแรก) 
 1.3 ก ำกับ ติดตำม และดูแลกำรจัดสอบในสนำมสอบให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติของส ำนักทดสอบฯ 
(ตลอดเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่วิทยำกรหรือวิทยำกรผู้ช่วย) 
 1.4 ตรวจนับจ ำนวนข้อสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วน พร้อมทั้งบันทึกรำยละเอียดในแบบน ำส่งแบบ
บันทึกข้อมูลเพื่อกำรตรวจและประมวลผล (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 8) ก่อนส่งคืน ส ำนักทดสอบฯ 
 1.5 บันทึกผลกำรด ำเนินกำรสอบ ผ่ำน QR Code (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 9) ยกเว้น กรณีที่
มีปัญหำหรือควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ ฯลฯ ให้ท ำบันทึกแยกถึงส ำนักทดสอบฯ 
 1.6 ดูแลและรับผิดชอบแบบทดสอบของส ำนักทดสอบฯ ไม่ให้เกิดกำรสูญหำย คัดลอก หรือมีควำมเสียหำย
ใด ๆ เกิดขึ้น  
2. บทบาทวิทยากรผู้ช่วย 
 2.1 อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือวิทยำกร อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ตำมแนวปฏิบัติของส ำนักทดสอบฯ 
 2.2 ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกวิทยำกรหลัก 
 2.3 ดูแลและรับผิดชอบแบบทดสอบ ไม่ให้เกิดกำรสูญหำย ถูกคัดลอกหรือมีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้น 
 
เอกสารประกอบการด าเนินการสอบ 
 กำรด ำเนินกำรสอบทุกคร้ัง วิทยำกรจะต้องตรวจสอบเอกสำรกำรด ำเนินกำรสอบที่งำนบริกำรกำรสอบ
จัดเตรียมไว้ ให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในกำรปฏิบัตงิำน ประกอบด้วย 

รายการ ค าอธิบาย 
1. วิธีด ำเนินกำรสอบแบบทดสอบมำตรฐำน  ส ำหรับแจกให้กรรมกำรคมุสอบทกุคน มีเนื้อหำสำระส ำคัญเกี่ยวกับ 

กำรควบคุมกำรสอบ ควบคมุเวลำสอบ กำรแจก-เก็บแบบทดสอบ  
กำรปฏิบัตติัวของผู้เข้ำสอบ และวธิกีำรระบำยกระดำษค ำตอบของผูเ้ข้ำสอบ 
เพื่อใหก้รรมกำรคุมสอบทุกคนปฏบิัติในแนวเดียวกัน  จะต้องประชมุชี้แจงก่อน
กำรสอบ  
*วิทยากรต้องจัดเตรียมเอกสารวิธีด าเนินการสอบให้ครบถ้วนตามจ านวน

ส ำนักทดสอบฯ ได้มอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบในหน่วยงำนที่มำขอใช้บริกำรตำมควำม
เหมำะสม โดยแบ่ งตำมบทบำทหน้ ำที่ กำรให้ บ ริ กำร 2 บทบำท คื อ  บทบำทวิทยำกร และ 
บทบำทวิทยำกรผู้ช่วย ซึ่งทั้ง 2 บทบำทต่ำงก็มีควำมส ำคัญ และมีกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
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รายการ ค าอธิบาย 
กรรมการคุมสอบ 

2. คู่มือด ำเนินกำรสอบแบบทดสอบมำตรฐำน  ส ำหรับแจกให้กรรมกำรคมุสอบ หอ้งสอบละ 1 ชุด เพื่อช้ีแจงรำยละเอียดของ
วิชำที่สอบและเวลำสอบแกผู่้เข้ำสอบ 
*วิทยากรต้องจัดเตรียมเอกสารวิธีด าเนินการสอบให้ครบถ้วนตามจ านวนห้องสอบ 

3. รำยละเอียดกำรบริกำรกำรสอบ  
 
(เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 3) 

ส ำหรับลงรำยละเอียดข้อมลูโรงเรยีนที่รับบริกำรสอบ วิชำที่สอบ เวลำสอบ และ
สิ่งที่วิทยำกรต้องตรวจสอบควำมเรียบร้อย ถูกต้อง พร้อมทั้งลงลำยมือช่ือก ำกับ 
*วิทยากรต้องใส่แฟ้มน าส่งคืนส านักทดสอบฯ  

4. ใบรับ-ส่งแบบทดสอบ  
 
(เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 6) 

ส ำหรับใช้ในวันสอบ โดยให้กรรมกำรคุมสอบแต่ละห้อง ลงลำยมือช่ือ รับ-ส่ง
ข้อสอบให้ครบทุกรำยวิชำที่สอบ  
*หำกโรงเรียนมีแบบฟอร์มนี้แล้ว สำมำรถใช้ของทำงโรงเรียนได ้

5. แบบสรุปจ ำนวนผู้เข้ำสอบ-ผู้ขำดสอบ 
 
 
(เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 7) 

ส ำหรับบันทึกรำยละเอียดของกำรสอบ ได้แก่ ข้อมลูโรงเรียน ข้อมูลวิทยำกร 
จ ำนวนผู้เข้ำสอบ ผู้ขำดสอบ จ ำนวนรวม และข้อมลูผู้ท ำหน้ำท่ีรับผลกำรสอบของ
โรงเรียน  
*เอกสารนี้จะแนบไปกับกระดาษค าตอบและแบบส่งตรวจวิเคราะห์ฯ 

6. แบบบันทึกข้อมลูเพื่อกำรตรวจและประมวลผล 
(เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 8) 

ส ำหรับวิทยำกรบันทึกรำยละเอียดของกระดำษค ำตอบท่ีส่งให้ฝ่ำยวเิครำะห์
ประมวลผลกำรสอบ พร้อมท้ังวันที่โรงเรียนขอรบัผลกำรสอบ 

7. บันทึกผลกำรด ำเนินกำรสอบ ด้วย QR Code 
(เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 9) 

วิทยำกรจะรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรสอบผ่ำน  QR Code เพื่อรำยงำนข้อมูล 
ตลอดจน ปญัหำ และข้อเสนอแนะ ฯ  

8. แบบประเมินกำรใช้บริกำรกำรสอบ 
(เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 10) 

วิทยำกรมอบให้ผู้ประสำนงำนหรอืผู้ที่มีอ ำนำจในสนำมสอบเพื่อตอบแบบ
ประเมิน ซึ่งอำจจะส่งคืนภำยหลังทำงไปรษณียไ์ด้ 

หมำยเหต:ุ รำยกำร 1-2 วิทยำกรเป็นผู้จัดเตรยีมด้วยตนเอง 
   รำยกำร 3-8 และ 10 ส ำนักทดสอบฯ จัดใส่ให้ในแฟ้มของวิทยำกร 
              รำยกำร 9 คือ QR Code แทรกอยู่ในเอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 3 
 

แนวปฏิบัติมาตรฐานของการด าเนินการสอบ 
 เพื่อให้กำรสอบในแต่ละครั้งด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ โปร่งใสและยุติธรรม วิทยำกร
ผู้ด ำเนินกำรสอบ จ ำเป็นต้องทรำบแนวทำงในกำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนอย่ำงชัดเจน ดังนี ้
1. การปฏิบัติหน้าทีข่องวิทยากร 
 1. กำรตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีใช้ในกำรสอบให้อยู่ในสภำพเรียบร้อยและครบถ้วน ได้แก่  ซองบรรจุแบบทดสอบ
และซองบรรจุกระดำษค ำตอบ เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบอื่น ๆ จดัเตรียมไว้อย่ำงครบถ้วน  
 2. สนำมสอบในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล และสนำมสอบต่ำงจังหวัด  
   2.1 สนามสอบในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

(1) สัปดำห์ก่อนวันสอบ จะด ำเนินกำรจัดเตรียมแบบทดสอบแยกตำมจ ำนวนห้องสอบ (ตัดข้อสอบเข้ำซอง)  
ณ ส ำนักทดสอบฯ โดยวิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยกับกรรมกำรของโรงเรียน ในกำรปฏิบัติวิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยจะต้อง
ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของกำรตัดข้อสอบเข้ำด้วยตนเอง โดยนับแบบทดสอบให้ครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้หน้ำซอง
แบบทดสอบ ก่อนส่งให้กับกรรมกำรของโรงเรียน แล้วจึงบรรจุแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ ลงในกระเป๋ำหรือกล่องบรรจุ
แบบทดสอบ 

(2) เช้ำวันสอบ ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะมำรับข้อสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย เมื่อเดินทำงถึง
โรงเรียนแล้ว จะน ำแบบทดสอบจัดเก็บในตู้มั่นคง ก่อนน ำแบบทดสอบออกจำกตู้เก็บข้อสอบทีละวิชำ และวิชำใดสอบเสร็จ
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แล้ว วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยจะต้องนับจ ำนวนรับคืนให้ครบถ้วน ก่อนบรรจุลงกล่องหรือกระเป๋ำ แล้วเก็บเข้ำตู้มั่นคง ทีละ
รำยวิชำจนกว่ำกำรสอบจะเสร็จสิ้น 

(3) แจ้งแก่ผู้ประสำนงำนให้เก็บเครื่องมือสื่อสำรของกรรมกำรทุกคน ก่อนที่จะน ำแบบทดสอบไปยังห้องสอบ 
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดกับกรรมกำรคุมสอบ โรงเรียน ส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(4) แจ้งแก่ผู้ประสำนงำนให้เก็บเครื่องมือสื่อสำรของกรรมกำรทุกคน ก่อนที่จะน ำแบบทดสอบไปยังห้องสอบ 
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดกับกรรมกำรคุมสอบ โรงเรียน ส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(5) ปฏิบัติหน้ำที่ควบคุมสนำมสอบให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย  
(6) เมื่อสิ้นสุดกำรสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยจะน ำแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และเอกสำร

ประกอบกำรสอบอื่น ๆ มำส่งยังส ำนักทดสอบฯ เมื่อบุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ตรวจรับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และ
เอกสำรประกอบกำรสอบอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงถือว่ำปฏิบัติงำนครบถ้วน 
   2.2 สนามสอบต่างจังหวัดที่เดินทางโดยรถยนต์  

(1) สัปดำห์ก่อนวันสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยจะต้องตรวจนับแบบทดสอบในซองแบบทดสอบให้
ครบถ้วนครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้หน้ำซองแบบทดสอบอย่ำงเคร่งครัด ก่อนบรรจุลงในกล่องและมัดด้วยเชือกฟำงให้เรียบร้อย 
ก่อนวันสอบ  

(2) ก่อนวันสอบ 1 วัน ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะมำรับข้อสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย เมื่อเดินทำงถึง
โรงเรียนแล้ว จะต้องจัดเตรียมแบบทดสอบแยกตำมจ ำนวนห้องสอบ (ตัดข้อสอบเข้ำซองที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้แล้ว) เมื่อ
เรียบร้อยแล้วจะน ำแบบทดสอบจัดเก็บในตู้มั่นคง โรงเรียนจะมอบกุญแจให้วิทยำกรเก็บไว้ เพื่อท่ีจะน ำมำเปิดตู้มั่นคงในเช้ำวัน
สอบ 

(3) เช้ำวันสอบ ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะมำรับข้อสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย เมื่อเดินทำงถึง
โรงเรียนแล้ว วิทยำกรจะเปิดตู้มั่นคง ก่อนน ำแบบทดสอบออกจำกตู้เก็บข้อสอบทีละวิชำ และวิชำใดสอบเสร็จแล้ว วิทยำกร
และวิทยำกรผู้ช่วยจะต้องนับจ ำนวนแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วน ก่อนบรรจุลงกล่องหรือกระเป๋ำ แล้วเก็บเข้ำ
ตู้มั่นคง ทีละวิชำจนกว่ำกำรสอบจะเสร็จสิ้น  

(4) แจ้งแก่ผู้ประสำนงำนให้เก็บเครื่องมือสื่อสำรของกรรมกำรทุกคน ก่อนที่จะน ำแบบทดสอบไปยังห้องสอบ 
เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดกับกรรมกำรคุมสอบ โรงเรียน ส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

(5) ปฏิบัติหน้ำท่ีควบคุมสนำมสอบให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย  
(6) เมื่อสิ้นสุดกำรสอบ ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะน ำวิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย แบบทดสอบ และ

กระดำษค ำตอบมำส่งยังส ำนักทดสอบฯ เมื่อบุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ตรวจรับแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ และเอกสำร
ประกอบกำรสอบอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงถือว่ำปฏิบัติงำนครบถ้วน 
    2.2 สนามสอบต่างจังหวัดที่เดินทางโดยเคร่ืองบิน 

(1) สัปดำห์ก่อนวันสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยจะต้องตรวจนับแบบทดสอบในซองแบบทดสอบให้
ครบถ้วนครบตำมจ ำนวนที่ระบุไว้หน้ำซองแบบทดสอบอย่ำงเคร่งครัด ก่อนบรรจุลงในกล่อง ปะใบจ่ำหน้ำที่ระบุผู้ส่ง-ผู้รับที่
หน้ำกล่องและมัดด้วยเชือกฟำงให้เรียบร้อย ก่อนวันสอบ  

(2) ก่อนวันสอบ 1 วัน ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะมำรับข้อสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย เมื่อเดินทำงถึง
โรงเรียนแล้ว จะต้องจัดเตรียมแบบทดสอบแยกตำมจ ำนวนห้องสอบ (ตัดข้อสอบเข้ำซองที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้แล้ว) เมื่อ
เรียบร้อยแล้วจะน ำแบบทดสอบจัดเก็บในตู้มั่นคง โรงเรียนจะมอบกุญแจให้วิทยำกรเก็บไว้ เพื่อท่ีจะน ำมำเปิดตู้มั่นคงในเช้ำวัน
สอบ 

(3) เช้ำวันสอบ ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะมำรับข้อสอบ วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย เมื่อเดินทำงถึง
โรงเรียนแล้ว วิทยำกรจะเปิดตู้มั่นคง ก่อนน ำแบบทดสอบออกจำกตู้เก็บข้อสอบทีละวิชำ และวิชำใดสอบเสร็จแล้ว วิทยำกร
และวิทยำกรผู้ช่วยจะต้องนับจ ำนวนแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบให้ครบถ้วน ก่อนบรรจุลงในกล่อง ปะใบจ่ำหน้ำที่ระบุ  
ผู้ส่ง-ผู้รับที่หน้ำกล่องและมัดด้วยเชือกฟำงให้เรียบร้อย ทีละวิชำจนกว่ำกำรสอบจะเสร็จสิ้น  
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(4) แจ้งแก่ผู้ประสำนงำนให้เก็บเครื่องมือสื่อสำรของกรรมกำรทุกคน ก่อนที่จะน ำแบบทดสอบไปยังห้องสอบ 

เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดกับกรรมกำรคุมสอบ โรงเรียน ส ำนักทดสอบฯ และมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(5) ปฏิบัติหน้ำท่ีควบคุมสนำมสอบให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย  
(6) เมื่อสิ้นสุดกำรสอบ ผู้ประสำนงำนของโรงเรียน จะน ำวิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วยไปส่งแบบทดสอบที่ Cargo 

โดยแยกกระดำษค ำตอบให้วิทยำกรมำส่งยังส ำนักทดสอบฯ ด้วยตนเอง เมื่อบุคลำกรของส ำนักทดสอบฯ ตรวจรับ 
กระดำษค ำตอบ และเอกสำรประกอบกำรสอบอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงถือว่ำปฏิบัติงำนครบถ้วน 

3. กำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ขอใช้บริกำร ส ำนักทดสอบฯ ได้นัดหมำยเบื้องต้น เกี่ยวกับวัน-เวลำรับ-ส่ง แล้ว  
แต่อย่ำงไรก็ตำม วิทยำกรจะต้องประสำนและนัดหมำยโดยละเอียดด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันควำมคลำดเคลื่อนของ
ข้อมูลสำรสนเทศ  
 

2. การชี้แจงกรรมการคุมสอบ 
 1. กำรประชุมช้ีแจงกรรมกำรคุมสอบ เป็นบทบำทส ำคัญของวิทยำกร เพรำะกำรประชุมจะท ำให้กำรด ำเนินกำรสอบของ
กรรมกำรคุมสอบเป็นไปในทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกัน สิ่งที่วิทยำกรต้องด ำเนินกำรก่อนประชุมช้ีแจง ได้แก่ 
   1.1 กำรสอบถำมรำยละเอียดเบื้องต้นจำกผู้ประสำนงำนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบและแจ้งให้กรรมกำรคุมสอบที่เข้ำ
ประชุมทรำบโดยทั่วกัน ได้แก่  
  - เมื่อกรรมกำรเปิดซองแบบทดสอบแล้ว ต้องนับให้ครบจ ำนวนก่อน จึงจะแจกให้ผู้เข้ำสอบ ในกรณีที่มีผู้
ขำดสอบ ให้เก็บแบบทดสอบไว้ในซองแบบทดสอบ เมื่อสอบเสร็จแล้วจะต้องเรียงแบบทดสอบดังเดิม 
  - กำรเก็บกระดำษค ำตอบในแต่ละวิชำ โดยให้กรรมกำรกลำงท ำหน้ำที่เก็บส่งกองกลำงในวิชำที่ 2 ถึงวิชำ
ก่อนวิชำสุดท้ำย (วิชำสุดท้ำยกรรมกำรคุมสอบจะน ำส่งพร้อมซองแบบทดสอบ) 
  - สนำมสอบอำจจะให้กรรมกำรคุมสอบควบคุมเวลำสอบด้วยตนเอง หรือจะใช้กำรประชำสัมพันธ์แจ้งจำก
ส่วนกลำง)  
 1.2 ของกำรจัดวำงแบบทดสอบ กระดำษค ำตอบ (อำจมีสิ่งอื่นเพิ่มเติมแล้วแต่สนำมสอบ เช่น ใบเซ็นชื่อ ปำกกำหมึก
แดง ดินสอ ฯลฯ) ไว้บนโต๊ะตำมหมำยเลขห้องสอบ พร้อมเอกสำรรับ-ส่งแบบทดสอบ กำรด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ หำกมี
วิทยำกรผู้ช่วย ก็มอบหมำยให้รับผิดชอบส่งเอกสำรและเซ็นชื่อรับ-ส่งให้ครบถ้วน  
 1.3 เมื่อเริ่มต้นประชุมชี้แจงขั้นตอนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรคุมสอบ ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำร “วิธีด ำเนินกำร
สอบ” กรณีมีค ำถำมต่ำง ๆ จำกกรรมกำรคุมสอบ จะมีกำรช้ีแจงควำมเข้ำใจให้แก่กรรมกำรคุมสอบทุกคนทรำบ ดังตัวอย่ำง
ต่อไปนี ้
 

ค าถาม แนวการตอบ 
? ท ำไมต้องตรวจนบัแบบทดสอบ 
กระดำษค ำตอบ และกระดำษทด
ก่อนแจกให้ผู้เข้ำสอบ 

เป็นกำรตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของกรรมกำรคมุสอบว่ำหำกมีเหตุกำรณ์
แบบทดสอบสญูหำย เป็นกำรสูญหำยก่อนกำรสอบ ไม่เกีย่วข้องกับกรรมกำรคุมสอบ 

? ท ำไมต้องให้ผู้เข้ำสอบกรอก
หมำยเลขแบบทดสอบที่หัว
กระดำษมมุขวำบน ในช่อง S1 

เป็นกำรป้องกันและใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมหำกเกดิเหตุกำรณแ์บบทดสอบสญูหำย 
เพรำะถ้ำทรำบว่ำแบบทดสอบฉบับดังกล่ำว 
ใช้สอบกับผู้เข้ำสอบคนใด ก็สำมำรถติดตำมได ้

? ถ้ำมีผู้เข้าสอบสายต้องท ำ
อย่ำงไร 

- ห้ำมผู้เข้ำสอบสำยเกินกว่ำ 15 นำที ยกเว้นกรณีพิเศษ ที่แล้วแต่ดลุพินิจของผู้บริหำร
สนำมสอบ 
- ผู้เข้ำสอบที่มำสำยเกินกว่ำ 15 นำที จะไม่มสีิทธิเข้ำสอบวิชำนั้น ๆ แต่ยังสำมำรถเข้ำ
สอบวิชำอื่นได ้

? ถ้ำมีผู้ขาดสอบต้องท ำอย่ำงไร - เขียนค ำว่ำ “ขำดสอบ” ด้วยปำกกำหมึกสแีดงในใบเซ็นช่ือ 
- ส่วนกระดำษค ำตอบของผู้ขำดสอบไม่ต้องขีดเขียนใด ๆ และเรยีงไว้ด้ำนหลังสดุของซอง 
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ค าถาม แนวการตอบ 
(กองกลำงจะตรวจนับและแยกไวต้่ำงหำก) 
- สรุปจ ำนวนผูเ้ข้ำสอบและขำดสอบท่ีหน้ำซองกระดำษค ำตอบ และระบุหมำยเลข
ประจ ำตัวผู้ที่ขำดสอบด้วย 

? หำกเกิดปัญหำระหว่ำงกำรสอบ เช่น ผู้เข้ำสอบไมส่บำย แบบทดสอบหน้ำไม่ครบ กระดำษค ำตอบไมค่รบ ฯลฯ จะท ำ
อย่ำงไร ให้แจ้งท่ีกองกลางทันที โดยกรรมการคุมสอบ 1 คน เดินมาแจ้งท่ีกองกลาง 

  
* วิทยากรเน้นย้ ากรรมการคุมสอบทุกห้อง แจ้งผู้เข้าสอบก่อนแจกกระดาษค าตอบว่า การสอบคร้ังนี้ใช้ดินสอ 2B เท่านั้น 
และไม่มีการใช้น้ ายาลบค าผิดใดๆ หากมีการเขียนด้วยปากกาแล้วผิดพลาด ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับ อีกทั้ง ให้
กรรมการคุมสอบตรวจสอบความถูกต้องของการระบายรหัสผู้เข้าสอบทุกวิชา โดยการสอบคร้ังนี้จะใช้กระดาษค าตอบ
แยกแต่ละวิชา ดังนั้น แต่ละวิชาจะเร่ิมที่ข้อ 1 – 25  
 2. กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยของกำรด ำเนินกำรสอบ หลังจำกเวลำสอบผ่ำนไปประมำณ 20 นำที หำกมีโอกำส 
เช่น มีวิทยำกรผู้ช่วยที่คอยเฝ้ำระวังแบบทดสอบแล้ว หรือสำมำรถเก็บแบบทดสอบไว้ในที่ปลอดภัย วิทยำกรหรือวิทยำกร
ผู้ช่วย ควรเดินตรวจสอบควำมเรียบรอ้ยของสนำมสอบ โดยสังเกตกำรท ำงำนของกรรมกำรคุมสอบว่ำเป็นไปตำมที่ตกลงไว้ในที่
ประชุมหรือไม่ ถ้ำพบควำมผิดปกติ เช่น กรรมกำรอ่ำนข้อสอบ ให้เตือนทันที และให้แจ้งผู้บริหำรโรงเรียน หรือผู้ประสำนงำน
เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 3. หลังกำรสอบเสร็จสิ้น ให้วิทยำกรและวิทยำกรผู้ช่วย ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรต่ำง ๆ เช่น นับจ ำนวน
กระดำษค ำตอบ ตรวจสอบใบเซ็นช่ือ ตรวจสอบกำรกรอกรำยละเอียดหน้ำซองกระดำษค ำตอบ กำรสรุปจ ำนวนผู้เข้ำสอบ 
ฯลฯ โดยให้ถอดกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบออกจำกซองทุกห้อง เรียงนับให้ครบถ้วนทั้งหมด รวมส่งส ำนักทดสอบฯ 
(วิทยากรร่วมกับกรรมการกลางของโรงเรียน ตรวจสอบความถูกต้องของการระบายรหัสผู้เข้าสอบ ในกระดาษค าตอบแต่
ละวิชา ทุกวิชา ให้ถูกต้องอีกคร้ัง) 
 

3. การปฏิบัติหน้าที่หลังกลับจากสนามสอบ 
 เมื่อกำรด ำเนินกำรสอบเสร็จสิ้น วทิยำกรเดินทำงกลบัสูส่ ำนักทดสอบฯ โดยสวัสดิภำพ หน้ำท่ีของวิทยำกรยังไมส่ิ้นสดุ 
เพรำะกระบวนกำรในขั้นตอนถัดไปคือกำรส่งตรวจประมวลผล วิทยำกรต้องด ำเนินกำรดังนี ้
 3.1 กำรเก็บรวบรวมกระดำษค ำตอบ ต้องเรียงตำมล ำดับซึ่ งจะตรงกับใบสรุปจ ำนวนผู้ เข้ำสอบ หำกมี
กระดำษค ำตอบของผู้ขำดสอบให้แยกออกจำกซอง ที่อยู่ภำยในซองจะมีเพียงกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบทั้งหมดเท่ำนั้น 
ต้องเรียงล ำดับตำมเลขประจ ำตัวผู้เข้ำสอบ และตรงตำมใบลงลำยมือช่ือผู้เข้ำสอบ 
 3.2 กำรเก็บรวบรวบเอกสำรต่อไปนี้เพื่อส่งคืนส ำนักทดสอบฯ ให้วำงเอกสำรที่งำนบริกำรกำรสอบจัดเตรียมไว้ ขอให้
แยกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 กำรส่งเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจประมวลผล ได้แก่ ใบลงลำยมือช่ือผู้เข้ำสอบ (ส ำเนำ) กระดำษค ำตอบ
เฉพำะผู้เข้ำสอบ (อยู่ในซอง) แบบสรุปจ ำนวนผู้เข้ำสอบ-ผู้ขำดสอบ (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 7) แบบบันทึก
ข้อมูลเพื่อกำรตรวจและประมวลผล (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 8) 

ส่วนที่ 2 กำรส่งเข้ำสู่ฝ่ำยบริกำรวิชำกำรเพื่อจัดเก็บ ได้แก่ ข้อสอบ วิธีกำรด ำเนินกำรสอบ รำยละเอียดกำร
บริกำรแบบทดสอบ (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 3) ใบรับ-ส่งแบบทดสอบ (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 
6) แบบบันทึกวิทยำกรด ำเนินกำรสอบ (เอกสำรงำนบริกำรกำรสอบ หมำยเลข 9)  

 

ส าหรับค่าใช้จ่ายการบริการการสอบ วิทยำกรสำมำรถแจ้งให้ผู้รับบริกำรกำรสอบด ำเนินกำรตำม
แนวปฏิบัติของส ำนักทดสอบฯ (แนบกับประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยบริกำรกำรสอบ) โดยโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่บัญชี 980 -2-
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12515-6 เพียงวิธีเดียวเท่ำนั้น (ไม่รับช าระเป็นเงินสด) และไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำอ่ืนใดเพ่ิมเติม เช่น  
ค่ำวิทยำกร ค่ำเดินทำง ค่ำน้ ำมัน เพรำะค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนั้น ทำงส ำนักทดสอบฯ รวมไว้ในค่ำตอบแทนวิทยำกรที่
จะด ำเนินกำรให้ภำยหลัง  

(ค่าจัดส่งพัสดุ Cargo โรงเรียนที่มีค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้ ให้ผู้รับบริกำรกำรสอบ ช ำระค่ำใช้จ่ำยกำรส่ง
ข้อสอบขำไป โดยโอนเงินเข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงเทพ สำขำ มศว ประสำนมิตร ชื่อบัญชี นำงสำวสว่ำงจิตร์  
พัชรมณีปกรณ์ เลขที่บัญชี 0647017581 พร้อมให้ผู้รับบริกำรหรือวิทยำกร แจ้งให้ทรำบว่ำได้โอนเงินแล้ว 
เท่ำไร เวลำใด) 
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แนวปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
 กำรด ำเนินกำรสอบอำจเกิดเหตสุดุวิสัย ซึ่งวิทยำกรจ ำเป็นต้องแก้ปญัหำเฉพำะหน้ำ ทำงส ำนักทดสอบฯ มีแนวทำง
เพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกันดังนี้ 

เหตุการณ์ แนวปฏิบัติ 
1. ผู้เข้ำสอบใช้น้ ำยำลบค ำผดิ ใหใ้ช้กระดำษค ำตอบส ำรอง 
2. ผู้เข้ำสอบระบำยรหัสประจ ำตัวหรือ
ระบำยค ำตอบด้วยปำกกำ 

ให้กรรมกำรคุมสอบแจ้งผู้เข้ำสอบระบำยด้วยดินสอ 2B ทับส่วนท่ีระบำยปำกกำไว้ 
โดยระวังไม่ให้กระดำษค ำตอบขำดหรือเป็นร ู

3. กระดำษค ำตอบ/กระดำษทดทีจ่ัด
ให้ไม่ครบตำมจ ำนวน 

น ำกระดำษค ำตอบ/กระดำษทดส ำรองไปใช้ เขียนบันทึกในแบบบันทึกวิทยำกร
ด ำเนินกำรสอบ 

4. แบบทดสอบมีข้อผิดพลำด 
   4.1 ข้อสอบไม่มีค ำตอบท่ีถูกต้อง  
มีค ำตอบที่ถูกเกินกว่ำ 1 ค ำตอบ 

 
ให้กรรมกำรคุมสอบแจ้งกับผู้เข้ำสอบว่ำให้เลือกค ำตอบท่ีดีทีสุ่ดหนึ่งข้อ  
แล้วบันทึกในแบบบันทึกวิทยำกรด ำเนินกำรสอบ 

   4.2 แบบทดสอบมีรอยขีดเขียน บันทึกในแบบบันทึกวิทยำกรด ำเนนิกำรสอบ 
   4.3 แบบทดสอบหน้ำไม่ครบ น ำข้อสอบส ำรองไปใช้ แล้วเขียนบันทึกในแบบบันทึกวิทยำกรด ำเนนิ 

กำรสอบ 
5. แบบทดสอบสูญหำย  
   5.1 สูญหำยก่อนกำรสอบ 

 
- ในกรณีที่ตัดซองที่สนำมสอบ วิทยำกรต้องนับให้ครบ 50 ก่อนตัดซอง หำก
กองกลำงนับแล้วไม่ครบ ให้ตรวจสอบเลขข้อสอบว่ำมีกำรกระโดดขำ้มเลขใด หำก
เลขท่ีหำยเป็นเลขต้นหรือเลขท้ำยของ 100 เช่น 0001 หรือ 0100  อำจจะติดอยู่ใน
ซอง 50 หำกเลขที่หำยอยูร่ะหว่ำงกลำง ให้ดูว่ำมีกำรตีเลขแบบทดสอบข้ำมไปหรือไม่ 
ถ้ำหำกพิจำรณำแล้วพบว่ำหำยตั้งแต่ต้นทำง (ส ำนักทดสอบฯ จัดไมค่รบ) ให้ใช้
แบบทดสอบส ำรองมำใช้โดยไมต่้องตีหมำยเลขแบบทดสอบใหม่ 

 - กรณีที่สูญหำยในห้องสอบ หำกกรรมกำรคุมสอบนับแล้วไม่ครบตัง้แต่เริ่มต้น ให้
วิทยำกรค้นหำในห้องสอบอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน ถ้ำสญูหำยจริง  
ให้แจ้งประธำนกรรมกำรกลำงและผู้ประสำนงำนของสนำมสอบ เพือ่หำสำเหตุของ
กำรสญูหำย และแจ้งผอ.ส ำนักทดสอบฯ ทันที 

   5.2 สูญหำยหลังกำรสอบ วิทยำกรตรวจสอบกับกรรมกำรคมุสอบในเบื้องต้นว่ำข้อสอบนั้นสูญหำยจริงหรือไม่ 
โดยค้นหำในห้องสอบอยำ่งละเอียดถี่ถ้วน ถ้ำสูญหำยจริง ให้แจ้งประธำนกรรมกำร
กลำงและผู้ประสำนงำนของสนำมสอบ เพื่อติดตำมข้อสอบกลับคืน และแจ้ง  
ผอ.ส ำนักทดสอบฯ ทันท ี

6. พบกรรมกำรคมุสอบอ่ำนข้อสอบ ตักเตือนกรรมกำรคุมสอบทันที แต่ต้องไม่กระทบต่อกำรสอบและผูเ้ข้ำสอบ หลังจำก
นั้นให้แจ้งประธำนกรรมกำรกลำงและผูป้ระสำนงำนของสนำมสอบเพื่อรับทรำบ
เหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้น แต่หากพบว่ามีการคัดลอกด้วยวิธีการใด ๆ ให้แจ้ง 
ผอ.ส านักทดสอบฯ ทันท ี

7. สนำมสอบไม่มีคนเดินเกบ็
กระดำษค ำตอบ ห้องสอบอยู่ไกลจำก
กองกลำง กรรมกำรคมุสอบขอเกบ็
กระดำษค ำตอบมำส่งหลังสอบเพียง
ครั้งเดียว 
 

วิทยำกรตรวจสอบปัญหำที่เกิดขึ้นหำกพบว่ำเป็นควำมจริง ให้แจ้งว่ำไม่สำมำรถให้
กรรมกำรคุมสอบเก็บกระดำษค ำตอบทุกวิชำในครั้งเดียว แต่อ ำนวยควำมสะดวก  
โดยประสำนกรรมกำรกลำงช่วยเดนิเก็บในแต่ละวิชำ 
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เหตุการณ์ แนวปฏิบัติ 
8. สนำมสอบขอก ำหนดเวลำ
ด ำเนินกำรสอบจำกส่วนกลำง โดยให้
กรรมกำรคุมสอบเป็นผู้ควบคุมเวลำ
สอบเอง 

เนื่องจำกในปัจจุบันกำรสอบในระดับประเทศมักจะให้ประชำสัมพันธ์ท ำหน้ำท่ี
ประกำศเวลำเริ่มต้น และเวลำสิ้นสุดของแต่ละวิชำ หำกวิทยำกรเหน็ว่ำระบบเสียง
ของทำงโรงเรียนมีควำมสมบรูณ์ (ได้ยินท่ัวถึง) และคูม่ือกำรประชำสัมพันธ์กำรจดั
สอบมีควำมเหมำะสม (มีกำรเว้นช่วงเวลำให้แจก-เก็บข้อสอบ) ก็ให้ใช้กำรก ำหนดเวลำ
จำกส่วนกลำงได ้
 

9. ตำรำงสอบไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ไว้ (เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ 
เช่น เปลี่ยนแปลงเวลำสอบ เพิ่มวชิำ
อื่น สลับวิชำสอบ ฯลฯ) 

ให้วิทยำกรสอบถำมเหตผุลของกำรเปลีย่นแปลง หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
เปลี่ยนแปลงไมม่ีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรสอบ หรือผลกระทบตอ่ผู้เข้ำสอบก็ให้
ด ำเนินกำรตำมนั้น แตห่ำกพิจำรณำเห็นว่ำกำรเปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดผลเสียหำย
ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง ก็แจ้งเหตุผลและพยำยำมด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว ้

 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาที่พบและวิธีด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ/ปัญหาท่ีพบ  วิธีด าเนินการ 
1. แบบทดสอบวิชำ มีตัวเลือกซ้ ำกัน มีพิมพ์ผิด  
สลับหน้ำ หรือไม่มีค ำตอบท่ีถูกต้อง 

ให้กรรมกำรคุมสอบแจ้งกับวิทยำกรด ำเนินกำรสอบ แล้ว
วิทยำกรด ำเนินกำรสอบแจ้งฝ่ำยบริหำร พร้อมบันทึกในแบบ
บันทึกวิทยำกรด ำเนินกำรสอบ  2. เอกสำรรำยละเอียดกำรสอบไมต่รงกับสภำพจริง เอกสำรมี

กำรช ำรุดเสียหำย 
3. กระดำษค ำตอบ กระดำษทด ไม่ครบตำมจ ำนวน 
4. กำรก ำหนดวันส่งผลคะแนนกำรสอบและแจ้งให้โรงเรียน
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรสอบ เพื่อทำงโรงเรียนจะได้เตรียม
ด ำเนินกำรต่อ 

กรณีกำรสอบบริกำรปกติทั่วไปจะส่งผลคะแนนภำยใน 5 วัน
ท ำกำร นอกจำกทำงโรงเรยีน/หนว่ยงำนต้องกำรผลเร็วกว่ำท่ี
ก ำหนดให้แจ้งผู้ประสำนงำนทันทีซึ่งผู้ประสำนงำนได้แจ้งทุก
ครั้ง 

5. กำรส่งผลคะแนนไม่มีค ำอธิบำยกำรแปลควำมหมำยคะแนน
มำตรฐำน กำรอ่ำนผลและกำรใช้ผลกำรสอบ 

ค ำอธิบำยกำรแปลควำมหมำยคะแนนจะส่งไปพร้อมกับผล
คะแนน 

6. หำกมีผู้เสนอ ให้มีช่องเว้นวรรคระหว่ำงกำรสอบแตล่ะวิชำ 
เพื่อลดควำมเหนื่อยล้ำของผู้เข้ำสอบ 

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคกำรด ำเนินกำรสอบ ซึ่งเรื่องของเวลำ
กำรสอบเป็นข้อตกลงร่วมกันก่อนกำรสอบ 

7. โรงเรียนไมไ่ด้ท ำกำรตรวจแบบทดสอบในวันท่ีสอบจึงไม่
สำมำรถควบคุมกำรท ำลำยค ำเฉลยได ้

ผู้ประสำนงำนตดิต่อกลับไปท่ีโรงเรียนหลังเสรจ็สิ้นกำรสอบ
โดยสอบถำมเกี่ยวกับกระบวนกำรท ำลำย 
ค ำเฉลยแบบทดสอบ 

 

ฝ่ายบริหาร (ผู้ที่สามารถติดต่อได้ กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม) 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชุดำ กิจธรธรรม ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทดสอบฯ  089-114-8288 
อำจำรย์ ดร.อมรำ วิสูตรำนุกูล รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทดสอบฯ  081-559-5615 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจศรำ ประเสริฐสิน หัวหน้ำฝ่ำยบรกิำรวิชำกำร  081-554-6241 
นำงสำวสว่ำงจิตร์  พัชรมณีปกรณ์ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  089-892-3210 
 

*** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ส านักทดสอบฯ เป็นอย่างดี *** 
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เอกสารท่ีต้องน าส่งงานตรวจวิเคราะห์ฯ 
  
1.  ใบสรุปจ านวนผู้เข้าสอบ-ผู้ขาดสอบ (บส.7) 
 กรอกข้อมูลใบสรุปจ ำนวน และตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง 
 กรณีจ ำนวนเท่ำกันทุกวิชำให้ใช้เพียง 1 ชุด ได้ 
 หมำยเหตุ อย่ำลืมให้ทำงโรงเรียนกรอกข้อมูลผู้รับผลคะแนนกำรสอบ 
  

2. แบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจและประมวลผล (บส.8) 
 กรอกข้อมูลต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน 
  

3. ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ 
 น ำใบเซ็นชื่อออกจำกซองกระดำษค ำตอบ เรียงล ำดับแต่ละห้องสอบให้เรียบร้อย 
 หมำยเหตุ ใบเซ็นชื่อสำมำรถส่งฉบับส ำเนำได้ โดยท ำสัญลักษณ์ผู้ขำดสอบให้ชัดเจน 
 หรือเขียนด้วยปำกกำสีแดง 
 

4. กระดาษค าตอบ 
 น ำกระดำษค ำตอบออกจำกซองกระดำษค ำตอบ โดยตรวจสอบกำรเขียนและระบำย 
 รหัสเลขที่นั่งสอบของผู้เข้ำสอบในกระดำษค ำตอบให้ถูกต้องทุกใบ ทุกวิชำ 
 และแยกกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบ-ผู้ขำดสอบแต่ละวิชำ เรียงล ำดับและตรวจนับ 
 จ ำนวนให้ครบถ้วน 
 หมำยเหตุ กระดำษค ำตอบของผู้ขำดสอบไม่ต้องระบุหรือขีดเขียน 
  

5. ซองกระดาษค าตอบ 
 ตรวจสอบว่ำไม่มีกระดำษค ำตอบคงค้ำงอยู่ในซอง โดยนับและเรียงล ำดับแต่ละห้องสอบให้เรียบร้อย 
 

 ส ำนักทดสอบฯ ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้  
  


