
 
 

เอกสารการจัดการความรู 

เร่ือง 

คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขา

เปนนายทหารสัญญาบัตรในสวนของกองทัพบก  

(รอบที่ 1 สอบความรูทั่วไปและรอบที่ 2 สอบวัดความรูเชิงลึก) 

จัดทําเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

รายชื่อคณะผูจัดทํา 

              พนัเอก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล 

พันตรีธนกร   งามจรุงจติ 

พันตรีตองการ  แกวเฉลมิทอง 

รอยเอกธัชชาย  ธนพิศุทธิวงศ 

รอยโทชลิต  สันติธรารักษ 

โดย กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 



 

 
 

เอกสารการจัดการความรู 

เร่ือง 

คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขา

เปนนายทหารสัญญาบัตรในสวนของกองทัพบก  

(รอบที่ 1 สอบความรูทั่วไปและรอบที่ 2 สอบวัดความรูเชิงลึก) 

จัดทําเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 

รายชื่อคณะผูจัดทํา 

              พนัเอก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล 

พันตรีธนกร   งามจรุงจติ 

พันตรีตองการ  แกวเฉลมิทอง 

รอยเอกธัชชาย  ธนพิศุทธิวงศ 

รอยโทชลิต  สันติธรารักษ 

โดย กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการความรู รร.จปร.ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

หนวย กวย.สกศ.รร.จปร.              วันท่ี ๑๖ เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู รร.จปร. (ผาน กคศ.สกศ.รร.จปร.) 

คณะกรรมการจัดการความรู กวย.สกศ.รร.จปร. ขอสงเอกสารการจัดการความรู ตามแผนงานการจัดการ

ความรู ประจําป ๒๕๖๑  

เร่ือง คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตรในสวนของ

กองทัพบก (รอบท่ี 1 สอบความรูท่ัวไปและรอบท่ี 2 สอบวัดความรูเชิงลึก)) 

 

จัดทําโดย  ร.ท.ชลิต  สันติธรารักษ   

เบอรติดตอ ภายใน  ๖๒๓๐๔   มือถือ ๐๘๕-๘๖๘๘๗๘๙ 

 

ลําดับ รายการ รูปเลม เอกสาร ไฟล PDF หมายเหตุ 

๑ - ปก √ √ เอกสาร ๑-๔ 

เย็บเลม

ตามลําดับ 

จํานวน ๑ ชุด 

๒ แบบฟอรมรายงานแผนการจัดการความรู รร.จปร.

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

√ √ 

 

  - คํานํา √ √ 

  - บทสรุปการจัดการความรู √ √ 

  - สารบัญ √ √ 

  - เนื้อหา  -บทท่ี๑ /-บทท่ี๒ /-บทท่ี๓     √ √ 

  - บรรณานุกรม √ √ 

๓ แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปน √ √ 

๔ แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู √ √ 

�  ไดดําเนินการนําไฟล PDF  ข้ึนบน web sit การจัดการความรู รร.จปร.แลว 

 

ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการความรู กวย.สกศ.รร.จปร. ไดตรวจสอบถูกตองและความครบถวนของเอกสาร

แลว 

 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 

พ.อ. 

                  ( ณัฐพร   นุตยะสกุล ) 

                           ประธานคณะกรรมการจัดการความรู กวย.สกศ.รร.จปร. 
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แบบฟอรมบทสรุปการจัดการความรู  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ช่ือผลงาน    คูมือการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตรใน

สวนของกองทัพบก (รอบท่ี 1 สอบความรูท่ัวไปและรอบท่ี 2 สอบวัดความรูเชิงลึก) 

เจาของผลงาน กวย.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรูตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ขอมูลเก่ียวกับผลงาน  

 เปนคูมือท่ีกลาวถึงรายละเอียดของการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกบุคคลพล

เรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตรในสวนของกองทัพบก (รอบท่ี 1 สอบความรูท่ัวไปและรอบท่ี 2 สอบวัดความรู

เชิงลึก) ทุกข้ันตอนเพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจไดงายและสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ทันเวลาตามท่ีกําหนด 

ลักษณะของผลงาน  

 คูมือการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค 

 1. กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปนนายทหาร

สัญญาบัตร 

 2. เปนแนวทางในการวางแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพลเรือนเขาเปน

นายทหารสัญญาบัตร สําหรับผูรับผิดชอบ หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหมและเปนแนวทางในการประเมินงานดาน

การรักษาความปลอดภัยท่ีมีอยูแลว 

 3. เปนแนวทางใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือกพลเรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตรตามความเหมาะสมกับงานท่ีเกี่ยวของ 

 4. ชวยเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการพิทักษรักษา ขอสอบ สถานท่ีและวัตถุตางๆ ใหปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

 1 กําลังพล กวย.ฯ ท่ียายมาหรือบรรจุใหม สามารถนําคูมือนี้ไปศึกษาและสามารถเขาใจ นําไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 2 หนวยงานอื่นท่ีรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยสามารถนําคูมือนี้ไปศึกษาและนําไปปฏิบัติ

หรือประยุกตใชได 

ประโยชนท่ีไดรับ 

 เมื่อกําลังพลทุกนายเขาใจการปฏิบัติอยางถูกตอง จะทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ลด

ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนได    

                           ตรวจถูกตอง 

        ร.ท.  ศิริวรรณ กาญจนโหติ      

              ( ชลิต  สันติธรารักษ ) 



คํานํา 

กองทัพบก มีความประสงคจะรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เขารับราชการเปนนายทหาร

สัญญาบัตร เพื่อบรรจุลงในตําแหนงท่ีขาดแคลนตามหนวยตางๆ ในกองทัพบก ผูสมัครสอบตองเปนผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญา โดยมีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงและคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะสามารถบรรจุเขารับราชการ

ตามตําแหนงท่ีเปดบรรจุ 

ในป พ.ศ. 2560 กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับมอบ

หนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร ในสวนของ

กองทัพบกเปนปแรก ซึ่งจะตองทําการรักษาความปลอดภัยการสอบท้ัง 2 รอบคือการสอบวัดความรูท่ัวไปและการ

สอบวัดความรูเชิงลึก  

ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของการสอบคัดเลือกจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการประกันความ

โปรงใสในข้ันตอนการสอบคัดเลือก ปองกันขอสอบไมใหรั่วไหลออกไป เพื่อใหไดนายทหารสัญญาบัตรในสวนของ

กองทัพบกท่ีดีท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

                 หนา 

คํานํา           ง 

การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร     1 

คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ     2 

การดําเนินการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ     4 

1) ข้ันการเตรียมการ        4 

2) ข้ันการดําเนินงาน        5 

 - การสอบรอบแรก        5 

 - การสอบรอบสอง        14 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ         15 

บรรณานุกรม            16 
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การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนายทหารสัญญาบัตร 

ตามท่ี ทบ. ไดแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนายทหารสัญญา

บัตร แผนการปฏิบัติในแตละป ท่ีประกอบดวย 

1) กําหนดการรับสมัคร 

2) กําหนดการสอบรอบแรก  (การสอบวัดความรูท่ัวไป) 

3) กําหนดการประกาศผลสอบรอบแรก 

4) กําหนดการสอบรอบสอง (การสอบวัดความรูเชิงลึก) 

5) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพิจารณากล่ันกรองผลการสอบคัดเลือก 

6) การประกาศผลสอบรอบสุดทาย 

หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบภาควิชาการจะกําหนดตารางการปฏิบัติ ในข้ันตอนภาควิชาการ ตามท่ี 

ทบ.กําหนดและแตงต้ังคณะอนุกรรมการชุดตางๆประกอบดวย  

1) คณะกรรมการอํานวยการสอบภาควิชาการ 

2) คณะอนุกรรมการออกขอสอบและรวบรวมขอสอบการสอบภาควิชาการ 

3) คณะอนุกรรมการจัดทําขอสอบภาควิชาการ 

4) คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ 

5) คณะอนุกรรมการจัดสถานท่ีสอบการสอบภาควิชาการ 

6) คณะอนุกรรมการคุมสอบการสอบภาควิชาการ 

7) คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบและประเมินผลการสอบภาควิชาการ 

จากการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ กองวิชาวิศวกรรมกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา รับหนาท่ีดานการดูแลความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ เพื่อใชมาตรการรักษาความปลอดภัยแก

อาคารและสถานท่ีท่ีใชในการออกขอสอบ ขนยายขอสอบ และการจัดพิมพขอสอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ 

เจาหนาท่ีและเอกสารในอาคารสถานท่ีดังกลวใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม หรือ เหตุอื่นใดอันอาจทําให

ขอสอบไมเปนความลับ หรือถูกเผยแพรออกไป  
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คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ 

 คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการมีหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย โดยไดแบงหนาท่ีรับผิดชอบดังตอไปนี ้

1. กองอํานวยการ 

 มีหนาท่ีอํานวยการ และกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสําหรับการสอบคัดเลือกนายทหารสัญญา

บัตร ในทุกเรื่องและรายงานผลใหคณะกรรมการอํานวยการสอบภาควิชาการเมื่อเสร็จส้ินภารกิจ 

2. ชุดติดตอประสานงาน  

 ทําหนาท่ีประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยกับคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อ

กําหนดงานดานการรักษาความปลอดภัยใหเปนเปนไปดวยความเรียบรอย  

 3. ชุดรักษาความปลอดภัยสถานท่ีออกและพิมพขอสอบ  

 ทําหนาท่ีในการรักษาความปลอดภัยรอบอาคาร สถานท่ีออกขอสอบ การตรวจการเขาและออกของ

เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของทุกนาย รวมถึงส่ิงของตางๆ ตลอดจนเสร็จส้ินการสอบ 

4. ชุดรักษาความปลอดภัยในการเคล่ือนยายขอสอบ 

 ทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในการสงมอบขอสอบ พรอมส่ิงอุปกรณอื่นๆ จากประธานอนุกรรมการ

จัดทําขอสอบ ฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยขณะทําการสอบ (ณ สนาม

สอบ) 

5. ชุดรักษาความปลอดภัยการเก็บรกัษาและตรวจใบตอบ 

 ชุดรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและตรวจใบตอบมีหนาท่ีในการเก็บรักษาหีบใบตอบและปญหา

สอบ การรักษาความปลอดภัยขณะเรียงใบตอบ การตรวจขอสอบและการรวมคะแนน   
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***หมายเหตุ เน่ืองจากการพิมพขอสอบจะดําเนินการภายในอาคารสถานท่ีออกขอสอบโดยจะมีชุดการรักษาความปลอดภัยภายใน

ซึ่งทางฝายสถานท่ีประจําอาคารจะดูแลรับผิดชอบในสวนน้ี *** 

 

รูปท่ี 1 โครงสรางคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการรอบแรก 

 

 

รูปท่ี 2  โครงสรางคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการรอบสอง 

กองอํานวยการ 

ชุด รปภ.สถานที่ออก

และพมิพ์ข้อสอบ  

 

ชุดติดต่อประสานงาน  

 

ชุด รปภ.การเคล่ือนย้าย

ข้อสอบ 

ชุด รปภ. การเกบ็รักษา

และตรวจใบตอบ  

กองอํานวยการ 

ชุด รปภ. สถานที่ออกและพมิพ์

ข้อสอบ  

 

ชุดติดต่อประสานงาน  
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การดําเนินการรักษาความปลอดภัยการสอบภาควิชาการ 

 ในการสอบภาควิชาการไดแบงการสอบออกเปน 2 รอบ คือรอบแรกเปนการสอบวัดความรูท่ัวไปและรอบ

สองเปนการสอบวัดความรูเชิงลึก ซึ่งในการรักษาความปลอดภัยท้ัง 2 รอบ มีความแตกตางกันในการปฏิบัติ ดังนี้ 

การสอบรอบแรก สอบวัดความรูท่ัวไป 

ในการสอบรอบแรก กองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ ไดรับหนาท่ีดังนี้ 

1) การรักษาความปลอดภัยหนวยออกและพิมพขอสอบ  

2) การรักษาความปลอดภัยการขนยายขอสอบและกระดาษคําตอบ 

3) การรักษาความปลอดภัยการเรียงกระดาษคําตอบ 

4) การรักษาความปลอดภัยการตรวจกระดาษคําตอบ 

5) การรักษาความปลอดภัยการเรียงคะแนน  

การสอบรอบสอง สอบวัดความรูเชิงลึก 

ในการสอบรอบสอง กองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ ไดรับหนาท่ีเฉพาะ การรักษาความปลอดภัยหนวยออกและ

พิมพขอสอบเทานั้น  

 การดําเนินการรักษาความปลอดภัยจะแบงออกเปนข้ันตอนดังนี ้

1) ข้ันการเตรียมการ 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ (กองวิศวกรรมโยธา) แตงต้ังกองอํานวยการ (บก.รปภ.ฯ โดยจัดเปนคณะทํางาน 

จํานวน 5 คน เพื่อรวบรวมขอมูลและแลกเปล่ียนความรู และเตรียมการในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1. จัดแบงชุดรักษาความปลอดภัย ในแตละชุด และ ชุดติดตอประสานงาน 

 2. ประมาณการกําลังพล ท่ีตองปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย แตละชุด 



5 

 

 3. ประมาณการคาใชจาย ซึ่งไดแก คาตอบแทน คาอาหารของคณะอนุกรรมการรักษาความ

ปลอดภัย และ สป. ในการรักษาความปลอดภัย 

 4. เสนอประมาณการคาใชจายในการดําเนินการฯ ตอคณะกรรมอํานวยการสอบภาควิชาการ 

2) ข้ันการดําเนินงาน 

การสอบรอบแรก 

 กองอํานวยการ 

 ดําเนินการนัดประชุมคณะทํางานรักษาความปลอดภัยทุกหนวยท่ีรับผิดชอบเพื่อแจกจายงานหนาท่ี

รับผิดชอบ  

ชุดประสานงาน  

ทําหนาท่ีประสานงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยกับคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

เพื่อกําหนดงานดานการรักษาความปลอดภัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

 ชุดรักษาความปลอดภัยสถานท่ีออกขอสอบและพิมพขอสอบ 

 - การตรวจสอบความเรียบรอยภายในอาคาร  

  เมื่อฝายสถานท่ีออกและพิมพขอสอบไดดําเนินการซีลชองเปดตางๆ ไดแก ปล๊ักไฟฟา หนาตาง 

ประตูทุกบานท่ีสามารถเปดสูภายนอกได เรียบรอยแลวดังรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 ชุดรักษาความปลอดภัยสถานท่ีออก

และพิมพขอสอบจะเขาไปทําการตรวจสอบความเรียบรอยภายในอีกครั้งหนึ่ง  
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รูปท่ี 3 การตรวจสอบความเรียบรอยของหองพักภายในอาคาร 

 
รูปท่ี 4 การซีลชองเปด ประตูหนาตาง ท่ีสามารถเปดสูภายนอกได 
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 - การกั้นแนวเขตลอมรอบอาคาร 

  ชุดรักษาความปลอดภัยสถานท่ีออกขอสอบจะเขาไปดําเนินการกั้นแนวเขต ลอมรอบอาคารโดย

ใชเชือกปอพลาสติกดังรูปท่ี 5 พรอมติดปายหามเขาเปนระยะทุกดานดังรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 5 การกั้นแนวเขตรอบอาคารสถานท่ีออกและพิมพขอสอบ 

 
รูปท่ี 6 การติดปายหามเขาเปนระยะตลอดแนวเขต 
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 - การต้ังจุดตรวจ ตรวจการผานเขาและออก  

  ทําการต้ังโตะจุดตรวจการผานเขาออก ซึ่งวางมอนิเตอรสําหรับดูกลองวงจรปดดังรูปท่ี 7 โดยการ

เขาและออกอาคารตองไดรับอนุมัติจากประธานคณะกรรมการสอบภาควิชาการ 

 
รูปท่ี 7 การติดต้ังระบบกลองวงจรปดบันทึกภาพเพื่อรักษาความปลอดภัย 

ชุดรักษาความปลอดภัยในการเคล่ือนยายขอสอบ 

  - การเคล่ือนยายขอสอบ  

  ดําเนินการรับมอบปญหาสอบ หีบใบตอบพรอมส่ิงอุปกรณอื่นๆ จากประธานอนุกรรมการจัดทํา

ขอสอบ ฯ ตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกําหนด และลงนามรับมอบปญหาสอบและใบตอบ โดยขนสงทางรถบัสโดยสาร

ดังรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 การขนลังปญหาสอบข้ึนรถเตรียมไปสงยังสนามสอบ 

 เมื่อถึงสนามสอบ ทําการสงมอบปญหาสอบและหีบใบตอบใหประธานอนุกรรมการคุมสอบฯ หรือ 

หน.สนามสอบ ณ สถานท่ีสอบ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และลงนามสงมอบปญหาสอบและใบตอบดัง

รูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 การสงมอบหีบใบตอบและปญหาสอบยังสถานสอบ 
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รูปท่ี 10 การสังเกตการณระหวางการเก็บใบตอบ 

 เมื่อสงมอบขอสอบใหประธานอนุกรรมการคุมสอบฯ ณ กองอํานวยการสอบแลว ใหแบงกําลังสวน

หนึ่งชวยเหลือกองอํานวยการในการแจกจายขอสอบดังรูปท่ี 10 และอีกสวนหนึ่งทําการรักษาความปลอดภัย

บริเวณโดยรอบอาคารสอบและหองสอบตลอดเวลาท่ีทําการสอบ ชวยเหลือกองอํานวยการสนามสอบ ตามท่ีไดรับ

การรองขอจาก    หน.สนามสอบ เพื่อใหเกิดความสะดวกและคลองตัวในการสงมอบและนําขอสอบและใบตอบ 

กลับ รร.จปร. 
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          - การเก็บรักษาหีบใบตอบและสงมอบหนาท่ี 

 เมื่อนําขอสอบและใบตอบมาถึง รร.จปร. สงมอบขอสอบใหประธานอนุกรรมการคุมสอบฯ เพื่อเก็บ

รักษาไว สวนซองใบตอบใหเก็บรักษาไวท่ีกองรักษาการณ รร.จปร. ดังรูปท่ี 11 ลงช่ือสงมอบดังรูปท่ี 12 และทํา

การรักษาความปลอดภัยจนกวาจะสงมอบใบตอบใหประธานอนุกรรมการตรวจขอสอบฯ 

 
รูปท่ี 11 การเก็บรักษาหีบใบตอบภายในกองรักษาการณ 

 
รูปท่ี 12 การเซ็นช่ือสงมอบหีบใบตอบเพื่อเก็บรักษา ณ กองรักษาการณ 
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         ชุดรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและตรวจใบตอบ  

 ทําการรับมอบหนาท่ีตอจากชุดรักษาความปลอดภัยเคล่ือนยาย และสงมอบหีบใบตอบใหประธาน

อนุกรรมการตรวจขอสอบฯ เพื่อนําไปตรวจตามวันเวลาท่ีกําหนดดังรูปท่ี 13 

 
รูปท่ี 13 การขนยายหีบใบตอบออกจากกองรักษาการณเพื่อนําไปเรียงใบตอบ 
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- การรักษาความปลอดภัยขณะเรียงใบตอบ 

   ทําการรักษาความปลอดภัยตรวจสอบผูท่ีเขาและออกขณะเรียงใบตอบดังรูปท่ี 14 และเมื่อเรียง

ใบตอบเรียบรอยแลวจะนําไปเก็บท่ีกองรักษาการณตามเดิม 

 
รูปท่ี 14 การรักษาความปลอดภัยขณะท่ีทําการเรียงใบตอบ 

 - การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีตรวจใบตอบ  

 ทําการรักษาความปลอดภัยหนาหองตรวจใบตอบ ตรวจสอบผูท่ีเขาออกขณะทําการตรวจใบตอบดัง

รูปท่ี 15 จนเสร็จโดยมีการลงช่ือเขาและออกทุกครั้ง จากนั้นนําใบตอบกลับไปเก็บรักษาไวท่ีกองรักษาการณ

ตามเดิม 
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รูปท่ี 15 การรักษาความปลอดภัยขณะทําการตรวจใบตอบ 

         - การรักษาความปลอดภัยขณะรวมคะแนนสอบ 

 ดําเนินการรักษาความปลอดภัยหนาหองขณะรวมคะแนนสอบ ทําการตรวจสอบผูเขาและออกหอง

รวมคะแนนโดยมีการลงช่ือขาและออกทุกครั้ง 

การสอบรอบสอง 

 การรักษาความปลอดภัยจะดําเนินการคลายการสอบรอบแรก ท่ีแตกตางคือการสอบรอบสองสถานท่ี

ออกและพิมพขอสอบเปล่ียนจากกองวิชาฟสิกสเปนกองวิชาวิศวกรรมสรรพวุธและสนามสอบอยูภายใน สก

ศ.รร.จปร. ซึ่งสามารถดําเนินการตรวจและใหคะแนนไดภายในวันท่ีทําการสอบ ดังนั้นข้ันตอนการปฏิบัติจึงเหลือ

เพียงการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีออกและพิมพขอสอบ ซึ่งการดําเนินการจะทําในลักษณะเดียวกัน 
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สอบ  
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