
 

 

 

ขั้นตอนการทดสอบวัดผลความรู้นายทหารประทวน เหล่า พธ. 
โดยการใช้ระบบสอบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คร้ังที่ ๑ 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 
 ๑. รร.พธ.พธ.ทบ. จัดท ำข้อมูลเนื้อหำ/บทเรียน เผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วย เพื่อให้ก ำลังพลเข้ำไป
อ่ำนและศึกษำด้วยตนเอง พร้อมท้ังจัดเตรียมข้อสอบในลักษณะเป็นคลังข้อสอบ ในแต่ละรำยวิชำสำมำรถ
ด ำเนินกำรสุ่มเลือกข้อสอบได้เพื่อป้องกันกำรรั่วไหลของข้อสอบ รวมท้ังให้มีเนื้อหำครอบคลุมทุกรำยละเอียด   
ท่ีส ำคัญในกำรน ำควำมรู้ไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี 
 ๒. นขต.ทบ. จัดเตรียมสถำนท่ีท่ีใช้เป็นห้องสอบ โดยหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดในกำรจัดกำรทดสอบ คือ      
กองพัน หรือ กองร้อยอิสระ โดยให้แต่ละหน่วย จัดให้มีกล้องคุมกำรสอบพร้อมติดต้ังระบบ Video 
Conference (โปรแกรม Zoom) เพื่อกำรตรวจสอบและติดตำมกำรสอบได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำ     
ท่ีท ำกำรสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์ในกำรสอบให้พร้อม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือ    
สมำร์ทโฟน โดยก ำลังพลสำมำรถจัดหำหรือเตรียมกำรมำเองได้ ท้ังนี้ หำกหน่วยไม่มีสถำนท่ีท่ีเหมำะสมหรือไม่
มีควำมพร้อม ขอให้ติดต่อประสำนงำนเพื่อขอใช้สถำนท่ีสอบจำกหน่วยข้ำงเคียงเพื่อใช้เป็นสถำนท่ีสอบให้กับ
ก ำลังพล และให้จัดนำยทหำรควบคุมกำรสอบอย่ำงน้อย ๑ นำย พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีประสำนกำรใช้งำนโปรแกรม 
 ๓. ให้ก ำลังพลท่ีจะเข้ำสอบ พร้อม ณ ห้องสอบท่ีหน่วยก ำหนดไว้ก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย ๑๕ นำที 
โดยในระหว่ำงท ำกำรสอบห้ำมใช้โปรแกรมติดต่อส่ือสำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรท ำข้อสอบเท่ำนั้น 
 ๔. ให้นำยทหำรควบคุมกำรสอบ และเจ้ำหน้ำท่ีประสำนกำรใช้งำนโปรแกรมของหน่วย                
เข้ ำ LineGroup “สอบวัดผลประเมินควำมรู้  เหล่ำ พธ . ครั้ ง ท่ี  1/65” เพื่อประสำนรำยละเอียด                 
ในกำรปฏิบัติกำรซักซ้อม และกำรสอบในวันจริงตำม QR CODE ด้ำนล่ำง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการปฏิบัติ 

วัน เดือน ป ี การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 
ม.ค. ๖๕ - จัดท ำเนื้อหำ/บทเรียน และน ำขึ้นเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของหน่วย 

(http://sgt.e-qmsrta.com) 
- เตรียมจัดท ำคลังข้อสอบ 
- พธ.ทบ. แจ้ง นขต.ทบ. ส่งข้อมูลรำยช่ือก ำลังพลท่ีจะเข้ำรับกำร
ทดสอบ ฯ ผ่ำนทำง E-mail : sgt.qmsrta@gmail.com 
 

รร.พธ.พธ.ทบ. 
 
 
พธ.ทบ./นขต.ทบ. 

ก.พ. ๖๕ 
 

- นขต.ทบ. /หน่วยรอง ส่งข้อมูลรำยช่ือก ำลังพลท่ีจะเข้ำรับกำร
ทดสอบ ฯ ให้ทรำบภำยในวันท่ี ๑๕ ก.พ. ๖๕ 
- แจ้งก ำลังพลท่ีประสงค์จะเข้ำรับกำรทดสอบ ท ำกำรศึกษำ 
ทบทวน เนื้อหำ/บทเรียนควำมรู้ผ่ำนระบบออนไลน์และอื่น ๆ  

- น ำข้อสอบเข้ำระบบกำรสอบออนไลน์ 
- แจ้งก ำหนดกำรสอบของแต่ละหน่วย พร้อมรำยช่ือก ำลังพล 
รหัสผู้ใช้งำน ทำงเว็บไซต์ รร.พธ.พธ.ทบ.  
(http://sgt.e-qmsrta.com) 
- นขต.ทบ. /หน่วยรอง จัดเตรียมสถำนท่ีสอบ พร้อมติดต้ังระบบ 
Video Conference (โปรแกรม Zoom)  
 

นขต.ทบ./หน่วยรอง 
 
นขต.ทบ./หน่วยรอง 
 
รร.พธ.พธ.ทบ. 
 
 
 
นขต.ทบ./หน่วยรอง 
ท่ีจัดสถำนท่ีสอบ 

๑๐ มี.ค. ๖๕ กำรซักซ้อม 
- ซักซ้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติและทดสอบระบบสอบออนไลน์ 
- ซักซ้อมวิธีกำรเข้ำระบบสอบส ำหรับก ำลังพลในแต่ละหน่วยสอบ 
รอบสอบละ ๑๕ นำที  
- ผู้ท่ีไม่เข้ำร่วมซักซ้อมจะถูกตัดออกจำกรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบ  
ของวันท่ี ๑๔ - ๑๘ มี.ค. ๖๕ โดยให้ไปท ำกำรซักซ้อมแก้ตัว 
ในวันท่ี ๒๐ มี.ค. ๖๕ 
 

 
รร.พธ.พธ.ทบ., 
หน่วยจัดสถำนท่ีสอบ 
และก ำลังพลทุกนำย 

๑๔ - ๑๘ มี.ค. ๖๕ - ด ำเนินกำรสอบ วันละ ๓ รอบ รอบละ ๙๐ นำที 
 รอบสอบท่ี ๑ ห้วงเวลำ ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ 
 รอบสอบท่ี ๒ ห้วงเวลำ ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ 
 รอบสอบท่ี ๓ ห้วงเวลำ ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ 
- จัดให้มีมำตรกำรตรวจคัดกรองและด ำเนินมำตรกำรป้องกันโรค 
อย่ำงรอบคอบ รัดกุม และเข้มงวดอย่ำงเพียงพอ 
- หน่วยที่รับผิดชอบจัดสถำนท่ีสอบ ด ำเนินกำรทำงธุรกำร 
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 

รร.พธ.พธ.ทบ. 
 
 
 
นขต.ทบ./หน่วยรอง 
ท่ีจัดสถำนท่ีสอบ 



วัน เดือน ป ี การปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ 
๒๐ มี.ค. ๖๕ กำรซักซ้อมส ำหรับก ำลังพลตกค้ำง (ถ้ำมี) 

- ซักซ้อมขั้นตอนกำรปฏิบัติและทดสอบระบบสอบออนไลน์ 
- ซักซ้อมวิธีกำรเข้ำระบบสอบส ำหรับก ำลังพลในแต่ละหน่วยสอบ 
รอบสอบละ ๑๕ นำที  
- ผู้ท่ีไม่เข้ำร่วมซักซ้อมในครั้งนี้ ให้หมดสิทธิไม่สำมำรถเข้ำรับ 
กำรทดสอบในวันท่ี ๒๑ มี.ค. ๖๕ 

 
รร.พธ.พธ.ทบ. 
หน่วยจัดสถำนท่ีสอบ
และก ำลังพลท่ีตกค้ำง 

๒๑ มี.ค. ๖๕ - กำรสอบส ำหรับก ำลังพลตกค้ำง (ถ้ำมี) 
 รอบสอบท่ี ๑ ห้วงเวลำ ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ 
 รอบสอบท่ี ๒ ห้วงเวลำ ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ 
 รอบสอบท่ี ๓ ห้วงเวลำ ๑๓๐๐ – ๑๔๓๐ 

รร.พธ.พธ.ทบ. 
นขต.ทบ./หน่วยรอง 
ท่ีจัดสถำนท่ีสอบ 

๒๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ - สรุปผล และประกำศผลกำรทดสอบ 
- รำยงำนผลกำรสอบให้ ยศ.ทบ.,กพ.ทบ. และ ยก.ทบ. 
- ออกหนังสือรับรองผลกำรสอบ 

รร.พธ.พธ.ทบ. 
พธ.ทบ. 

 
 
      ตรวจถูกต้อง 
      (ลงช่ือ)   พ.อ.หญิง ปริยำ   ควรพันธ์ 

           (ปริยำ   ควรพันธ์) 
              หน.เตรียมกำร  รร.พธ.พธ.ทบ. 
               ๒๑  ม.ค. ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มข้อมูลรายช่ือก าลังพลท่ีจะเข้ารับการทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวนเหล่า พธ. ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 1 
สังกัด..................................... 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล 
ครองยศปัจจุบัน

ต้ังแต่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
(13 หลัก) 

ต าแหน่ง 
ประเภท 

เบอร์โทรศัพท ์นายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโส 

        
        
        
        
        

( นายทหารควบคุมการสอบอย่างนอ้ย 1 นาย และเจ้าหน้าที่ประสานใช้งานโปรแกรม ) 

1. นำยทหำรควบคุมกำรสอบ   ยศ - ช่ือ - สกุล............................................................. เบอร์โทรศัพท์.................................... 
2. เจ้ำหน้ำท่ีประสำนใช้งำนโปรแกรม ยศ - ช่ือ - สกุล............................................................. เบอร์โทรศัพท์.................................... 
 
     ขอรับรองว่ำก ำลังพลท่ีมิได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในเหล่ำ และไม่ได้ใช้ควำมรู้ของเหล่ำในกำรปฏิบัติงำนโดยตรง จริง 
 
           ลงช่ือ ................................................ 
                 (....................................................) 
          ต ำแหน่ง   ............... ( ผบช.โดยตรง ) ................ 
(ส่งกลับมาทาง E-mail : sgt.qmsrta@gmail.com )            .............../.............../............ 


