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คำนำ
ด้วย มหาวิท ยาลัย แม่ ฟ้ าหลวง ได้ก าหนดให้ มี ก ารสอบวัด ผลการศึ ก ษาประจ าปี ก ารศึก ษา
ซึ่ ง มี ก ารด าเนิ น การจั ด สอบปี ก ารศึ ก ษาละ 5 ครั้ ง โดยแบ่ ง เป็ น ภาคการศึ ก ษาต้ น จ านวน 2 ครั้ ง
ภาคการศึกษาปลายจานวน 2 ครั้ง และภาคฤดูร้อนจานวน 1 ครั้ง
ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ก ระบวนการจัด ท าส าเนาข้ อสอบมี ความรั ดกุ ม ลดความเสี่ ย งในการรั่ วไหล
ของข้อ สอบ และเพื่ อ ก าหนดแนวทางป้อ งกั นและควบคุ ม มิ ให้ เ กิ ดการรั่วไหลของข้อสอบ ส่วนทะเบีย น
และประมวลผล จึงออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาต้นฉบับข้อสอบ กระบวนการผลิตข้อสอบ เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการจัดทาสาเนาข้อสอบต่อไป

ส่วนทะเบียนและประมวลผล
18 มีนาคม 2563
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ขั้นตอนกำรผลิตข้อสอบ
1. อำจำรย์ผู้สอน /ผูป้ ระสำนงำนรำยวิชำ /อำจำรย์พิเศษ
- จัดทาต้นฉบับข้อสอบในรูปของ Hard Copy ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ส่งต้นฉบับข้อสอบ ให้เจ้าหน้าที่ของสานักวิชา เพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
2. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักวิชำ
- เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากสานักวิชารวบรวมต้นฉบับข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอน
- จัด เก็ บ ต้ น ฉบั บ ข้ อ สอบไว้ ใ นที่ ป ลอดภั ย ก่ อนน าส่ ง ให้ ก รรมการสอบประจ าส านั ก วิ ช า
ตรวจทานต้นฉบับ ข้อ สอบ รวมถึง การเก็บ รักษาข้อสอบก่อนการนาส่งให้ส่วนทะเบียนและประมวลผล
โดยทุกขั้นตอนต้องดาเนินการอย่างรัดกุม เป็นความลับ
3. กรรมกำรสอบประจำสำนักวิชำ
รับมอบต้นฉบับข้อสอบจากเจ้าหน้าที่ของสานักวิชา โดยมีการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
4. กรรมกำรสอบประจำสำนักวิชำ
พิจารณาตรวจทานต้นฉบับข้อสอบให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้
5. เจ้ำหน้ำที่ของสำนักวิชำ
รับมอบต้นฉบับข้อสอบที่ผ่านการตรวจทานเรียบร้อยแล้วจากกรรมการประจาสานักวิชา โดยมี
การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน เพื่อนาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล
6. เจ้ำหน้ำที่ของส่วนทะเบียนและประมวลผล
เจ้าหน้าที่ร วบรวมต้นฉบับ ข้อสอบที่ได้รับ จากสานักวิชา โดยมี การลงลายมือชื่อเป็นหลัก ฐาน
เพื่อนาส่งให้คณะกรรมการสอบพิจารณาตรวจทาน
7. คณะกรรมกำรสอบ
พิ จ ารณาตรวจทานต้น ฉบับ ข้ อสอบให้ถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ และเป็ น ไปตามรูป แบบที่ ก าหนดไว้
โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ต้นฉบับข้อสอบที่ผ่านการตรวจทานแล้วไม่มีการแก้ ไข นาส่งให้หน่ว ยผลิตฯ ทาการ
ผลิตสาเนาข้อสอบตามขั้นตอน
2. ต้นฉบับข้อสอบที่ตรวจทานแล้วมีการแก้ไข นาส่งกลับไปแก้ไขยังเจ้าหน้าที่ของสานักวิชา
เพื่อจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขให้มีความถูกต้อง
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8. หน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสำรกลำง
เจ้ าหน้ าที่ ส่ วนทะเบีย นและประมวลผล ส่ ง มอบต้ นฉบั บ ข้ อ สอบที่ ผ่ านการตรวจทานแล้ ว
ให้หน่วยผลิตสือ่ สิ่งพิมพ์และเอกสารกลาง เพื่อทาการผลิตสาเนาข้อสอบ โดยมีการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
คณะอนุกรรมการจัดทาสาเนาข้อสอบ ทาการตรวจทาน จัดเย็บเป็นชุด ตรวจนับ บรรจุใส่ซอง
และปิดผนึก
9. คณะอนุกรรมกำรจัดทำสำเนำข้อสอบ
เมื่อจัดทาสาเนาข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะอนุกรรมการจัดทาสาเนาข้อสอบ จะจัดเก็ บ
ข้อสอบทุกรายวิชาในตู้เก็บข้อสอบ โดยแยกตามวันและเวลาสอบ พร้อมล็อคกุญแจและปิดผนึกตู้
10. คณะกรรมกำรสอบ
คณะกรรมการสอบ ที่มีหน้าที่เวรประจาวัน จะทาการเปิดตู้ข้อสอบ ตามวันและเวลาที่จัดสอบ
เพื่อนาข้อสอบจ่ายให้คณะอนุกรรมการควบคุมการสอบนาไปจัดสอบ
11. คณะอนุกรรมกำรควบคุมกำรสอบ
ภายหลั ง จากการด าเนิ น การสอบเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว คณะอนุ ก รรมการควบคุ ม การสอบ
จะนาข้อสอบส่งคืนศูนย์อานวยการสอบ
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แผนผังขั้นตอนกำรผลิตข้อสอบ
1. อาจารย์
ผู้ออกข้อสอบ

2.
เจ้าหน้
าทีานั
่สานักกวิชวิชา า
เลขานุ
การส

3. กรรมการสอบประจาสานักวิชา
รับต้นฉบับข้อสอบ จากเจ้าหน้าที่

ไม่ถูกต้อง

4. กรรมการสอบ
ประจาสานักวิชา
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครั้งที่ 1

ถูกต้อง

5. เจ้าหน้าที่สานักวิชา
นาส่งต้นฉบับข้อสอบ

ไม่ถูกต้อง

6. ส่วนทะเบียนและประมวลผล

7. กรรมการสอบ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ครั้งที่ 2
ถูกต้อง

8. เริ่มจัดทาสาเนาข้อสอบ
โดยคณะอนุกรรมการ
จัดทาสาเนาข้อสอบ

9. นาข้อสอบจัดเก็บภายในตู้
และปิดผนึกจนกว่าจะถึงวันสอบ
10. นาข้อสอบออกจากตู้
โดยกรรมการสอบ
เพื่อ เบิก-จ่าย ข้อสอบ
ให้อนุกรรมการควบคุมการสอบ

หมำยเหตุ : ตัวเลขแสดงลาดับขั้นตอนการผลิตข้อสอบ

11. อนุกรรมการควบคุมการสอบ
นาข้อสอบมาส่งคืน
หลังเสร็จสิ้นการสอบ
สิ้ นสุ ดกระบวนการ
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แนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยง
เพื่ อ ให้ก ระบวนการจัดท าข้อสอบ มี ความปลอดภัย มี ความรัดกุ ม ไม่ ก่ อให้ เ กิ ดการผิดพลาด
และรั่วไหลของข้อสอบในระหว่างดาเนินการ ส่วนทะเบียนและประมวลผล จึงกาหนดแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยง ดังนี้
1. แนวทำงกำรควบคุมควำมเสีย่ ง ของอำจำรย์ผู้สอน
1.1 ควรตั้งรหัสผ่านสาหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้พิมพ์หรือเก็บไฟล์ต้นฉบับข้อสอบ
1.2 ควรตรวจสอบเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังการสั่งพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีต้นฉบั บข้อสอบ
ที่สั่งพิมพ์ค้างอยู่ในเครื่องพิมพ์
1.3 ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้องพักอาจารย์ หรือห้องที่ใช้ในการพิมพ์ข้อสอบได้
โดยเด็ดขาด
1.4 จัดเก็บข้อสอบ (Hard Copy) ในตูเ้ ก็บหรือลิ้นชักที่มีกุญแจปิดล็อค
2. แนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยงของเจ้ำหน้ำที่สำนักวิชำ
2.1 สานักวิชาสามารถกาหนดกลไกภายในสานักวิชาเพื่อกาหนดวิธีการเก็บต้นฉบับ
ให้รัดกุมและปลอดภัย
2.2 สานักวิชามอบหมายเจ้าหน้าที่ของสานักวิชาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต้นฉบับข้อสอบ
โดยเฉพาะ
2.3 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องทาการปิดผนึกซองต้นฉบับข้อสอบให้แน่นหนา พร้อมลงลายมือ
ชื่อกากับก่อนนาส่งส่วนทะเบียนและประมวลผล
2.4 เจ้าหน้าที่ของสานักวิชา เป็นผู้นาส่งต้นฉบับข้อสอบโดยตรง ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียน
และประมวลผล
2.5 เจ้าหน้าที่จัดทาระเบียนคุมเอกสารการจัดส่งต้นฉบับข้อสอบ โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีการ
ลงลายมือชื่อทุกครั้งที่รับ-ส่งข้อสอบ
2.6 เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้นาส่งต้นฉบับข้อสอบด้วยตนเอง ห้ามไม่ให้นักศึกษาหรือบุคคลอื่นเป็นผู้
นาส่งข้อสอบโดยเด็ดขาด
2.7 ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในสานักวิชาในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดทาข้อสอบ
โดยเด็ดขาด หรือจะเข้าภายในพื้นที่ได้เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น
2.8 ปิดกั้นพื้นทีห่ ้องพักอาจารย์ ห้ามนักศึกษาเข้าโดยเด็ดขาด
2.9 ไม่ วางต้นฉบับ ข้อ สอบบนโต๊ะท างาน เนื่องจากมี นักศึก ษาและบุคคลภายนอกมาติดต่อ
ประสานงานเป็นจานวนมาก
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2.10 กรณีมีการแก้ไขต้นฉบับข้อสอบ ภายหลังจากส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่งฉบับแก้ไขให้
เจ้าหน้าที่สานักวิชาแล้ว ต้องจัดเก็บให้อยู่ในที่ปลอดภัย รัดกุม ก่อนที่จะส่งต่อให้อาจารย์
ผู้สอนเพื่อแก้ไข
2.11 เจ้าหน้าที่ปิดผนึกซองต้นฉบับข้อสอบให้มิดชิดก่อนการนาส่งส่วนทะเบียนและประมวลผล
2.12 เจ้า หน้ าที่ ส านั ก วิ ชาน าส่ ง ต้ นฉบั บ ข้ อสอบให้ส่ วนทะเบีย นและประมวลผลโดยไม่ ควร
นาข้อสอบแวะระหว่างทาง เช่น รับประทานอาหาร เวียนหนังสือ เป็นต้น
2.13 กรรมการสอบประจาสานักวิชาต้องจัดเก็บต้นฉบับข้อสอบที่อยู่ระหว่างการทวนทานในที่
ปลอดภัย
3. แนวทำงกำรควบคุมควำมเสี่ยงของส่วนทะเบียนและประมวลผล
3.1 เจ้าหน้าที่ต้องไม่วางต้นฉบับข้อสอบระหว่างวันไว้บนโต๊ะทางาน
3.2 จัดโซนสาหรับใช้ในการตรวจรับต้นฉบับให้ชัดเจน
3.3 มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
3.4 เมื่อตรวจรับต้นฉบับเรียบร้อยแล้วควรนาไปเก็บในตู้เก็บข้อสอบพร้อมกับล็อคกุญแจทันที
3.5 ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณที่จัดโซนรับข้อสอบ
3.6 กรณีที่มี ก ารแก้ไขข้อ สอบและมี ก ารนาส่ง กลับ ไปยัง สานักวิชา ควรปิดผนึก ซองต้นฉบับ
ข้อสอบและลงลายมือชื่อกากับให้เรียบร้อย
4. แนวทำงกำรควบคุมควำมเสียงของหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสำรกลำง
4.1 งดให้บริการผลิตเอกสารอื่น ๆ ในช่วงการจัดทาสาเนาข้อสอบ
4.2 กั้นอาณาเขตที่ ท าการผลิตส าเนาข้อสอบ และห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ เ กี่ ยวข้องเข้ามา
ในอาณาบริเวณโดยเด็ดขาด
4.3 จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยห้องจัดเก็บข้อสอบ ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าการจัดสอบ
จะเสร็จสิ้น

