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คูมือการตรวจขอสอบและประเมินผลในการสอบคัดเลือก 
บุคคลพลเรือนเปน นตท.(ทบ.) ประจําป ๒๕๕๔ 

 

๑. การเตรียมการ 
เม่ือ ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร. ไดรับการแตงตั้งจาก ผอ.สกศ.รร.จปร. ใหเปนประธานอนุกรรมการ

ตรวจขอสอบและประเมินผลในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน นตท.(ทบ.) ประจําป ๒๕๕๔ ผอ.กวฟ.ฯ 
จะสั่งการใหธุรการของกองวิชาดําเนินการรวบรวมขอมูลเอกสารการดําเนินการตรวจขอสอบฯ ของปท่ีผานมา
เพ่ือใชเปนขอมูลและแบบปฏิบัติในการดําเนินงาน และนําตารางกําหนดการปฏิบัติของคณะกรรมการสอบ
ภาควิชาการ ประจําป ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๓) ซ่ึงกําหนดโดย รร.จปร. มาดําเนินการวางแผนวันเลา
ยอนหลังในการปฏิบัติงานของแตละสวนโดยมีหัวขอดังนี้ 

- การติดตอประสานงาน (การเตรียมการ) 
- การบรรจุซองใบตอบ 
- การคัดแยกใบตอบปญหาสอบ 
- การตรวจขอสอบ 
- การตรวจความถูกตองของผลการสอบ 
- การวิเคราะหปญหาสอบ 

๒. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ การเสนองบประมาณ และการเบิกจายงบประมาณ 
เม่ือคณะอนุกรรมการวางแผนวันเวลาในการดําเนินการอยางละเอียดแลว ประธานคณะอนุกรรมการ

ตรวจขอสอบฯ จะจัดทําแผนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ ซ่ึงจะกําหนดวันเวลาในการ
ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานชุดตางๆ รวมท้ังจัดทําแผนการใชยานพาหนะของอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ โดย
กําหนดวัน เวลาซ่ึงแผนกขนสงจะตองจัดรถเพ่ือขนสงสิ่งของอุปกรณและอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ ในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนั้นจะสงแผนการปฏิบัติงานไปยัง สกศ.ฯ เพ่ือประสานงานในสวนท่ีเก่ียวของ ตอจากนั้น
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ จะลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ และชุด
ปฏิบัติงานตางๆ (เอกสารหมายเลข ๔) ดังนี้ 

- คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน 
นตท.(ทบ.) ประจําป ๒๕๕๔ 

- ชุดปฏิบัติงานติดตอประสานงาน  (๒๘ ก.พ. – ๑๒ มี.ค. ๕๔) 
- ชุดปฏิบัติงานบรรจุซองใบตอบ (๑๔ – ๒๙ มี.ค. ๕๔) 
- ชุดปฏิบัติงานคัดแยกใบตอบปญหาสอบ (๔ เม.ย. ๕๔)  
- ชุดปฏิบัติงานตรวจขอสอบ (๕ เม.ย. ๕๔) 
- ชุดปฏิบัติงานตรวจความถูกตองของผลการสอบ (๒๐ – ๒๑ เม.ย. ๕๔) 
- ชุดปฏิบัติงานวิเคราะหปญหาสอบ (๑ – ๒ มิ.ย. ๕๔) 

ตอจากนั้น กวฟ.ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ เพ่ือกําหนดรายละเอียดงบประมาณใน
การตรวจขอสอบฯ และขออนุมัติงบประมาณไปยัง สกศ.ฯ ซ่ึงประกอบดวย  

- คาตอบแทนและคาอาหารชุดปฏิบัติงานติดตอประสานงาน  (ปฏิบัติงานภายนอก 
รร.จปร.) 

- คาตอบแทนและคาอาหารชุดปฏิบัติงานบรรจุซองใบตอบ (ปฏิบัติงานภายใน รร.จปร.) 
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- คาเบ้ียเลี้ยงและคาอาหารชุดปฏิบัติงานคัดแยกใบตอบปญหาสอบ (ปฏิบัติงานภายใน 
รร.จปร.)  

- คาตอบแทนและคาอาหารชุดปฏิบัติงานตรวจขอสอบ (ปฏิบัติงานภายนอก รร.จปร.) 
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาอาหารชุดปฏิบัติงานตรวจความถูกตองของผลการสอบ (ปฏิบัติงาน

ภายใน รร.จปร.) 
- คาตอบแทนและคาอาหารชุดปฏิบัติงานวิเคราะหปญหาสอบ (ปฏิบัติงานภายใน รร.จปร.) 
- สิ่งอุปกรณในการตรวจขอสอบฯ 
- คาจางพิมพกระดาษคําตอบ 
- คาตรวจขอสอบและประเมินผลดวยคอมพิวเตอร 

สกศ.ฯ ดํ า เนินการจัดประชุมเ พ่ือพิจารณางบประมาณคาใชจ ายในการดํ าเนินการของ
คณะอนุกรรมการทุกชุด (เอกสารหมายเลข ๕) ซ่ึงในข้ันตอนนี้จะมีการปรับเพ่ิม-ลดงบประมาณใหเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้จะประชุมกําหนดกรอบและรายละเอียดข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณให
ถูกตองตามระเบียบดังนี้ 

- การทํางานของชุดปฏิบัติงานท่ีทํางานภายนอก รร.จปร. ประธานคณะอนุกรรมการ
ตรวจขอสอบฯ จะตองรายงาน รร.จปร. เพ่ือขออนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการตางจังหวัด (จะตองขอ
อนุมัติใหทันกอนวันท่ีปฏิบัติงานจริง) ประกอบดวยการขออนุมัติเดินทางไปประสานงานกับบริษัทท่ีจัดพิมพใบ
ตอบ การขออนุมัติเดินทางไปประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยในเรื่องการตรวจขอสอบ และการเดินทางไป
ตรวจขอสอบ ณ มสธ. ในวันปฏิบัติงานจริง 

- การทํางานของชุดปฏิบัติงานท่ีทํางานภายใน รร.จปร. ประธานคณะอนุกรรมการ
ตรวจขอสอบฯ จะตองรายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีภายใน รร.จปร. เพ่ือใหสามารถ
เบิกเบี้ยเลี้ยงและคาอาหารสําหรับขาราชการ ประกอบดวย การปฏิบัติงานของชุดบรรจุซองใบตอบ ชุดคัดแยก
ใบตอบ ชุดตรวจสอบความถูกตองผลการสอบ และชุดวิเคราะหปญหาสอบ 

(๘ ธ.ค.๕๓) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ รายงานขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ โดยการกําหนดวัน-เวลาในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานชุดตางๆ  
(เอกสารหมายเลข ๗) และ (๘ ธ.ค.๕๓) รายงานขออนุมัติแผนการใชยานพาหนะของอนุกรรมการ
ตรวจขอสอบฯ โดยการกําหนดวัน-เวลาท่ีแผนกขนสงตองจัดรถรับ-สง สิ่งอุปกรณและอนุกรรมการ
ตรวจขอสอบฯ (เอกสารหมายเลข ๗)  

(๑๗ มี.ค.๕๔) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ รายงานขออนุมัติรายละเอียดการ
ตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร สวนของกองทัพบก 
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑๓) ซ่ึงประกอบดวย  

- รายละเอียดการตรวจขอสอบและประเมินผลฯ (การตรวจขอสอบ การประมวลผล การ
บันทึกและพิมพรายงานผล สรุปรายการขอมูลท่ีตองการ และการติดตอประสานงาน) 

- หลักเกณฑในการตรวจใบตอบ 
- รายละเอียดการประเมินผล 
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(๑๑ ก.พ.๕๔) ประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ รายงานขออนุมัติใหขาราชการเดินทางไป
ราชการตางจังหวัด (เอกสารหมายเลข ๑๐) และรายงานขออนุมัติใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีภายใน รร.จปร. 
เพ่ือใหสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงของขาราชการได ประกอบดวย ชุดบรรจุซองใบตอบ ชุดคัดแยกใบตอบ ชุด
ตรวจสอบความถูกตองผลการสอบ และชุดวิเคราะหปญหาสอบ (เอกสารหมายเลข ๑๑) 

๓. การจัดจางพิมพใบตอบและจัดจางตรวจขอสอบดวยคอมพิวเตอร 
 ๓.๑ การจัดจางพิมพใบตอบ 

การดําเนินกรรมวิธีจัดจางพิมพใบตอบ โดยตองประสานงานกับบริษัทท่ีจางพิมพใบตอบใน
เรื่องจํานวนใบตอบ รูปแบบใบตอบ สีของใบตอบ และตองมีการตรวจปรูฟใบตอบใหถูกตอง 

การจัดจางพิมพใบตอบ จะตองมีบริษัทยื่นใบเสนอราคาอยางนอยสองบริษัท และควรดําเนิน
กรรมวิธีจัดจางและพิมพกระดาษใบตอบใหเสร็จภายใน ๑๐ มี.ค.๕๔ (เอกสารหมายเลข ๙) 
 ๓.๒ การจัดจางตรวจขอสอบดวยคอมพิวเตอร 

(๑ ธ.ค.๕๓) เสนอเรื่องขอนําใบตอบตรวจดวยเครื่องตรวจคอมพิวเตอรจํานวน ๒๐,๐๐๐ 
แผน (โดยประมาณ)  (เอกสารหมายเลข ๖) และกําหนดวันตรวจขอสอบดวยคอมพิวเตอร ไปยัง มสธ. โดยสง
ถึง ผอ.สํานักคอมพิวเตอร มสธ. หลังจากนั้นจะไดรับเอกสารตอบรับการใหบริการตรวจขอสอบดวย
คอมพิวเตอรจาก มสธ. พรอมท้ังรายชื่อเจาหนาท่ีของ มสธ. ท่ีจัดมาสมทบ (เอกสารหมายเลข ๘) 

(๑๖ ก.พ.๕๔) รายงานขออนุมัติจัดจางตรวจขอสอบโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไป
ยัง รร.จปร. (เอกสารหมายเลข ๑๒) 

สงรายละเอียด (หลักการปฏิบัติ) การตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร สวนของกองทัพบก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔ ใหแก มสธ. เพ่ือใชเปนหลักใน
การปฏิบัติงานระหวาง รร.จปร. และ มสธ. เรื่องการตรวจขอสอบและประเมินผล  

๔. การพิมพหมายเลขประจําตัวและการบรรจุซองใบตอบ 
๔.๑ การเตรียมการกอนพิมพ 

กอนถึงกําหนดวันเริ่มดําเนินการพิมพหมายเลขประจําตัวสอบประมาณ ๑ สัปดาห ชุด
ปฏิบัติงานบรรจุซองใบตอบจะตองเตรียมหองปฏิบัติงาน โตะ เกาอ้ี และอุปกรณสําหรับการพิมพหมายเลข
ประจําตัวสอบและบรรจุใบตอบลงในซองใบตอบพรอมดวยบัญชีรายชื่อผูสมัครสอบ (เอกสารหมายเลข ๑๔) 
โดยดําเนินการดังนี้  

- จัดหองเรียน กวฟ.ฯ ๑ เพ่ือใชสําหรับการพิมพหมายเลขประจําตัวสอบและบรรจุซองใบ
ตอบ พรอมท้ังติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพจํานวน ๔ ชุด 

- ติดตั้งซอฟตแวรพิมพหมายเลขประจําตัวสอบและระบายสีดําลงในชองหมายเลข
ประจําตัวสอบ (Microsoft Access) 

- ปรับตําแนงการพิมพใหพอดีกับตําแหนงในใบตอบ (ข้ันตอนนี้จะตองใชความประณีต) 
- เตรียมอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจะตองใชในการพิมพหมายเลขและการบรรจุซอง เชนกระดาษใบ

ตอบ ซองใบตอบ ครีมนับกระดาษ กระดาษ A4 ปากกา คัตเตอร เทปใส เครื่องเย็บกระดาษ ตะกรา และอ่ืนๆ 
- จัดทําตราประทับลายเซ็นประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลฯ จํานวน     

๕ อัน (ติดตอรานทําตราประทับในเมืองนครนายกใกลศาลากลางจังหวัด) 
- จัดทําสมุดบันทึกการเขา-ออกหองปฏิบัติงานของชุดทํางานบรรจุซองใบตอบ 
- ทําปายบัตรประจําตัวสําหรับผูปฏิบัติงาน 
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- เตรียมเอกสารลายเซ็นของชุดทํางานบรรจุซองใบตอบเพ่ือเบิกเบี้ยเลี้ยงและคาอาหาร 
- ก้ันประตูหองดวยเชือกฟางและกําหนดเขตหามเขา 
- ประสานอนุกรรมการจัดทําขอสอบเพ่ือขอรายชื่อผูสมัครสอบพรอมหมายเลขหองสอบ

เพ่ือพิมพใบปดหนาซองปญหาสอบและกระดาษใบเซ็นชื่อผูสมัครสอบ 

๔.๒ การพิมพหมายเลขประจําตัวและการบรรจุซองใบตอบ 
เม่ือถึงวันเริ่มดําเนินการพิมพหมายเลขประจําตัวสอบ ชุดปฏิบัติงานบรรจุซองใบตอบจะตอง

ลงชื่อปฏิบัติงานทุกครั้งโดยดําเนินการดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๔) 
- พิมพหมายเลขประจําตัวสอบและระบายสีดําลงในชองหมายเลขประจําตัวสอบในใบตอบ 
- ประทับลายเซ็นประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลฯ ลงในใบตอบ 
- พิมพใบปะหนาซองใบตอบ 
- พิมพใบเซ็นชื่อผูสมัครสอบเพ่ือใชสําหรับใหผูเขาสอบเซ็นชื่อ 
- บรรจุใบตอบพรอมใบเซ็นชื่อผูสมัครสอบลงในซองใบตอบตามหมายเลขสนามสอบและ

หองสอบ (ในระหวางบรรจุใบตอบจะตองดําเนินการดวยความประณีต) 
- บรรจุสติ๊กเกอรสําหรับใหกรรมการคุมสอบใชปดซองใบตอบซองละ ๑ ใบ 
- นําใบปะหนาซองใบตอบมาติดท่ีหนาซองใบตอบ 
- ใหผูท่ีทําหนาท่ีบรรจุใบตอบเซ็นชื่อท่ีฝาดานในของซองใบตอบ และผูตรวจสอบการบรรจุ

ใบตอบเซ็นชื่อท่ีฝาดานนอกของซองใบตอบอีกหนึ่งชื่อ 
- ปดซองใบตอบดวยเทปใสและประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลฯ เซ็นชื่อ

กํากับ 
- ตองทําใบตอบอะไหลของแตละหนวยสอบเตรียมไวดวย 
- นําสงซองใบตอบไปยังประธานอนุกรรมการจัดทําขอสอบ โดยจัดทําเอกสารใบสงมอบ 

“บัญชีรายละเอียดซองใบตอบและซองใบตอบอะไหลฯ” 

๕. การเตรียมการคัดแยกใบตอบและการตรวจขอสอบ 
กอนถึงกําหนดวันเริ่มดําเนินการคัดแยกใบตอบและการตรวจขอสอบประมาณ ๑ สัปดาห ชุด

ปฏิบัติงานคัดแยกใบตอบและชุดปฏิบัติการตรวจขอสอบจะตองเตรียมการในเรื่องตางๆดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข ๑๕) 

 ๕.๑ การเตรียมการคัดแยกใบตอบ 
- เปนการเตรียมการในเรื่องตางๆ สําหรับการดําเนินการคัดแยกชุดของใบตอบซ่ึงจะ

ดําเนินงานในวันท่ี ๔ เม.ย.๕๔ 
- จัดสถานท่ีท่ีอาคาร กปศ.ฯ ชั้น ๓ หองประชุมสัมมนา 
- ใชโตะและเกาอ้ีของ กปศ.ฯ (โตะขนาดใหญ ๖ ตัว) 
- ขอยืมผาปูโตะจากโรงเลี้ยง 
- จัดทําแผนผังการทํางาน 
- จัดท่ีนั่งและติดหมายเลขการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
- เตรียมอาหารเชา อาหารกลางวัน ของขบเค้ียว ชา กาแฟ และน้ําดื่มสําหรับผูปฏิบัติงาน 
- ประสานเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
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- ประสานรถและพลขับเพ่ือรับ-สงหีบใบตอบระหวางกองรักษาการณกับ กปศ.ฯ 
- จัดทําใบเซ็นชื่อเขา-ออกจากหองในระหวางการปฏิบัติงาน 
- จัดทําสมุดบันทึกการปฏิบัติงานในวันท่ี ๔ เม.ย.๕๔ 

๕.๒ การเตรียมการตรวจขอสอบ 
- เปนการเตรียมการในเรื่องตางๆ สําหรับการตรวจขอสอบและประเมินผลซ่ึงตองเดินทาง

ไปปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยสุโขทัย ในวันท่ี ๕ เม.ย.๕๔ 
- ประสานขอขอมูลรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูเขาสอบจากแผนกสถิติฯ โดยเขียนลง

บนแผน CD  (เปนสิ่งท่ีสําคัญมากจะตองไดขอมูลท่ีถูกตองครบถวน) 
- ประสานรถบัสและพลขับเพ่ือรับหีบใบตอบท่ีกองรักษาการณในเวลา ๐๖๓๐ 
- ประสานเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
- จัดทําใบเซ็นชื่อเขา-ออกจากหองในระหวางการปฏิบัติงาน 
- จัดทําสมุดบันทึกการปฏิบัติงานในวันท่ี ๕ เม.ย.๕๔ 
- เตรียมเอกสารใบเซ็นชื่อเพ่ือเบิกคาเบี้ยเลี้ยงและคาอาหารของผูปฏิบัติงาน 
- เตรียมอาหารเชา อาหารกลางวัน เย็น ของขบเค้ียว ชา กาแฟ และน้ําดื่มสําหรับ

ผูปฏิบัติงาน 

๖. การดําเนินการคัดแยกใบตอบ 
สิ่งของท่ีเลขาคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ ตองเตรียมเพ่ือนํามาใชในวันแยกชุดใบตอบคือ ซองสี

ขาว กระดาษ A4 ๒ รีม เชือกฟาง ๑ มวน ท่ีเย็บกระดาษพรอมลูกแม็ก ๔ อัน เทปใส ๔ อัน ปากกาแดง ๒๐ 
ดาม คัตเตอร ๔ อัน ครีมนับกระดาษ ๒๐ อัน แผนปาย รปภ. รายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูเขาสอบจาก
แผนกสถิติฯ หลักเกณฑการตรวจขอสอบ ถังน้ําแข็งและน้ําแข็ง กาตมน้ํา ชุดชา-กาแฟพรอมแกวกระดาษ 
อาหารวาง อาหารเชา-กลางวัน (สําหรับชุด รปภ.ดวย) ของขบเค้ียว และผลไม 

ข้ันตอนการดําเนินการคัดแยกใบตอบดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๖) 
- รถยนตรับหีบใบตอบจากกองรักษาการณเวลา ๐๗๓๐ นํามาสงท่ี กปศ.ฯ โดยมีชุดรักษา

ความปลอดภัย เจาหนาท่ี กยข.ฯ และประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ รวมดําเนินการ 
- ชุดแยกใบตอบและชุด รปภ.สถานท่ีพรอมท่ี กปศ.ฯ บริเวณชั้น ๓ เวลา ๐๘๐๐ โดยหาม

นําอุปกรณเครื่องเขียนและโทรศัพทมือถือเขาหองทํางาน 
- เริ่มดําเนินการคัดแยกใบตอบ โดยชุดปฏิบัติการคัดแยกใบตอบจะตองปฏิบัติตาม    

“หลักปฏิบัติของกรรมการคัดแยกใบตอบปญหาสอบ ในการสอบคับเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 
พ.ศ.2554”  

- ประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลฯ บันทึกปญหาขอขัดของและการ
แกไขปญหาในการคัดแยกชุดใบตอบ 

- เม่ือดําเนินการคัดแยกชุดใบตอบเสร็จ บรรจุใบตอบท่ีแยกแลวลงหีบใบตอบ 
- จายเงินเบี้ยเลี้ยงใหแกขาราชการ 
- รถยนตรับหีบใบตอบจาก กปศ.ฯ เพ่ือนําไปเก็บท่ีกองรักษาการณ เพ่ือเตรียมนําไป

ตรวจขอสอบในวันท่ี ๕ เม.ย.๕๔ โดยมีชุดรักษาความปลอดภัย เจาหนาท่ี กยข.ฯ และประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ รวมดําเนินการ 
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๗. การดําเนินการตรวจขอสอบและประเมินผล 
สิ่งของท่ีเลขาคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ ตองเตรียมเพ่ือนํามาใชในวันตรวจขอสอบคือ ซองสี

ขาว เบี้ยเลี้ยง คาอาหาร กระดาษ A4 ๑ รีม แผน CD พรอมตลับ ๑๒ แผน ดินสอ 2B ๑๒ ดาม ยางลบดินสอ 
๖ อัน แผนปาย รปภ. ใบตอบเปลา ๕๐ ใบ น้ําแข็ง กาตมน้ํา ชุดชา-กาแฟพรอมแกวกระดาษ อาหารวาง 
อาหารเชา-กลางวัน-เย็น (สําหรับชุด รปภ.ดวย) และของขบเค้ียว สิ่งท่ีประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบ
และประเมินผลฯ จะตองนําไปดวยคือเฉลยขอสอบ โดยรับจากประธานคณะอนุกรรมการออกขอสอบฯ 

ข้ันตอนการดําเนินการตรวจขอสอบและประเมินผลดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๑๗) 
- รถบัสรับหีบใบตอบท่ีกองรักษาการณเวลา ๐๖๓๐ โดยมีชุดรักษาความปลอดภัย 

เจาหนาท่ี กยข.ฯ และประธานคณะอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ รวมดําเนินการขนหีบจํานวน ๕ ใบ 
(ประกอบดวยหีบบรรจุใบตอบชุดท่ี ๑,๒,๓,๔ และหีบบรรจุซองใบตอบ-ใบเซ็นชื่อ-ใบตอบเปลา) ข้ึนรถ 

- ชุดตรวจขอสอบซ่ึงตองเดินทางพรอมรถบัสพรอมเวลา ๐๖๓๐ 
- รถบัสวิ่งเสนทาง รังสิต-นครนายก ถึงคลอง ๕ เลี้ยวขวา ไปเสนทางดวนเชียงราก-เมือง

ทองธานี (เตรียมคาทางดวนดวย) 
- เม่ือถึงปลายทาง มสธ. (อาคารสํานักคอมพิวเตอร) ยกหีบข้ึนลิฟตไปยังหองทํางานชั้น ๕ 
- ประชุมรวมกับรอง ผบ.รร.จปร. อนุกรรมการตรวจขอสอบฯ ตัวแทน ยก.ทบ. ตัวแทน กพ.ทบ. 

และเจาหนาท่ี มสธ. ในเรื่อง ผนวก ก. “รายละเอียดการตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร สวนของกองทัพบก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔” 

- เริ่มดําเนินการตรวจขอสอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรดังนี้ 

   • นําเฉลยขอสอบเขาเครื่องตรวจเพ่ืออานคา 

   • ตรวจใบตอบ ๑ ใบดวยเครื่องแลวนํามาตรวจความถูกตองดวยมืออีกครั้ง 

   • เริ่มดําเนินการตรวจดวยเครื่อง และสุมตรวจความถูกตองดวยมืออีกประมาณ 
๔–๕ แผน 

   • เม่ือตรวจชุดท่ี ๑ เสร็จ มักจะมีใบตอบชุดอ่ืนหลงมาชุด ๑ บางเล็กนอย ท้ังนี้
ข้ึนอยูกับความละเอียดในการแยกใบตอบ 

   • เม่ือตรวจครบทุกชุด (เสร็จประมาณ ๑๑๔๕) จะนําใบตอบท่ีเปน dummy 
และใบตอบผูท่ีไมมาสอบเขาเครื่องตรวจดวยเพ่ือใหมีขอมูลการตรวจทุกหมายเลขจนถึงหมายเลขสุดทายท่ี
สมัครสอบ (เสร็จประมาณ ๑๒๑๕) ดังนั้นจะไดขอมูลจํานวนผูมาสอบ ผูไมมาสอบ และ dummy และนําไป
ตรวจสอบกับขอมูลของแผนกสถิติฯ 

   • นําขอมูลจากงแผนกสถิติฯ มา match กับขอมูลท่ีดําเนินการตรวจดวยเครื่อง 
(ชวงนี้จะใชเวลานานหากมีขอผิดพลาด) ดังนั้นจะตองประสานในเรื่องความละเอียดและความถูกตองของ
ขอมูลของแผนกสถิติฯ 

   • ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมของ มสธ. (ชวงนี้ใชเวลานานเชนกัน) ตอง
ประสานให มสธ. เขียนโปรแกรมตามหลักเกณฑของผนวก ก. ไวลวงหนาเพ่ือการประหยัดเวลา 

   • เม่ือประมวลผลขอมูลเสร็จจะดําเนินการพิมพตามหลักเกณฑท่ีประสานไว 
- จายเงินคาตรวจขอสอบ รวมท้ังคาอาหารและเบี้ยเลี้ยง 
- รับประทานอาหารเย็นท่ี มสธ. และเวลาประมาณ ๑๘๓๐ เดินทางกลับ รร.จปร. และถึง 

รร.จปร. ประมาณ ๒๐๓๐ นําหีบใบตอบและเศษกระดาษตางๆ เก็บไวท่ีกองรักษาการณ 
 


	- ประชุมร่วมกับรอง ผบ.รร.จปร. อนุกรรมการตรวจข้อสอบฯ ตัวแทน ยก.ทบ. ตัวแทน กพ.ทบ. และเจ้าหน้าที่ มสธ. ในเรื่อง ผนวก ก. “รายละเอียดการตรวจข้อสอบและประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ส่วนของกองทัพบก ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔”
	- เริ่มดำเนินการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้
	- จ่ายเงินค่าตรวจข้อสอบ รวมทั้งค่าอาหารและเบี้ยเลี้ยง
	- รับประทานอาหารเย็นที่ มสธ. และเวลาประมาณ ๑๘๓๐ เดินทางกลับ รร.จปร. และถึง รร.จปร. ประมาณ ๒๐๓๐ นำหีบใบตอบและเศษกระดาษต่างๆ เก็บไว้ที่กองรักษาการณ์

