
วิธีการบริหารจัดการการจัดสอบ หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแต่

ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการกระจายข้อสอบไปยังศูนย์สอบต่าง ๆ  

1.1. ผู้รับผิดชอบข้อสอบ (สมาคมฯ) นางสาวสุชาดา ห้วยศิลา E-mail : phpa.thai@gmail.com 

1.2. Admin ระบบ e-cert (สมาคม) นางสาวสุชาดา ห้วยศิลา 

1.3. ผู้รับผิดชอบข้อสอบ และ admin ระบบ e-cert ของแต่ละศูนย์สอบรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย  

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตการสอบศูนย์สอบ 

2.1. หลักเกณฑ์ และ ข้อปฏิบัติของผู้สอบ 

2.1.1.ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 15 นาที 

2.1.2.การเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

2.1.3.ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 45 นาที และผู้คุมสอบมาเก็บ

ข้อสอบจากโต๊ะสอบแล้ว 

2.1.4.การขออนุญาตออกห้องสอบชั่วคราวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้คุมสอบ 

2.1.5.ผู้เข้าสอบต้องยืนยันตัวตนโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ 

2.1.6.เดินเข้าไปนั่งโต๊ะสอบตามรายชื่อที่ติดไว้บนโต๊ะ 

2.1.7.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด วางไว้บนโต๊ะสอบให้ผู้คุมมองเห็น และไม่อนุญาตให้นำเอกสารใด 

ๆ เข้าห้องสอบ 

2.1.8.ผู้คุมสอบแจ้งหลักเกณฑ์การผ่านการประเมิน หลังจากผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกัน โดยข้อสอบจะมี 30 ข้อ เกณฑ์การผ่านการประเมินคือ ร้อยละ 70 

2.1.9.ผู้เข้าสอบให้กรอกรายละเอียดส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ e-mail และเลขบัตร

ประชาชน ในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน 

2.1.10.  ไม่อนุญาตให้นำข้อสอบออกจากห้องสอบในทุกกรณี 

2.2. กระบวนการจัดการสอบของศูนย์สอบ 

2.2.1. สมาคมแจ้งแผนการสอบให้แก่ อย. ก่อนสอบอย่างน้อย 5 วัน โดยใน 1 วันจะมีรอบการจัด

สอบ ดังนี้ 

o รอบท่ี 1 เวลา 09.30 – 10.30 น. 

o รอบท่ี 2 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

o รอบท่ี 3 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
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o รอบท่ี 4 เวลา 14.30 – 15.30 น. 

โดยสมาคมจะพยายามจัดสอบในแต่ละวันให้เป็นรอบเดียวกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น 

2.2.2. อย.ส่งไฟล์ข้อสอบให้แก่สมาคม พร้อมเฉลย ก่อนสอบ 3 วัน เมื่อสมาคมได้รับไฟล์ข้อสอบจะส่ง

ต่อให้กับผู้รับผิดชอบข้อสอบของแต่ละศูนย์สอบ โดยสมาคมจะนำไฟล์ข้อสอบอัพโหลดลงใน 

google drive และแชร์ลิงค์ให้แก่ศูนย์สอบที่มีจัดสอบรอบนั้น ๆ โดยก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 

3 ชั่วโมง สมาคมจะลบไฟล์ข้อสอบนั้นออกจาก google drive ทันท ี 

o จะอัพโหลดไฟล์ google drive ให้ศูนย์สอบก่อนวันสอบ 2 วัน 

o การแชร์จะแชร์เฉพาะผู้รับผิดชอบศูนย์สอบนั้นๆ ที่มีจัดสอบในรอบดังกล่าว ที่จะสามารถ

เข้าถึงได้  

2.2.3. ผู้รับผิดชอบข้อสอบแต่ละศูนย์สอบ พิมพ์ข้อสอบ ก่อนการจัดสอบ 1 วัน พร้อมจัดเตรียม

กระดาษคำตอบ ตามจำนวนผู้เข้าสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบ สำหรับให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ 

และใส่ซองทึบ ปิดผนึกและลงลายมือชื ่อ พร้อมระบุรายละเอียด เช่น จำนวนข้อสอบ 

ผู้รับผิดชอบ วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ เป็นต้น ที่หน้าซองข้อสอบ 

2.2.4. ผู้รับผิดชอบข้อสอบส่งมอบซองข้อสอบให้แก่ผู้คุมสอบ พร้อมชี้แจงข้อปฏิบัติในการสอบ อย่าง

น้อย 30 นาทีก่อนสอบ 

2.2.5.ก่อนการสอบ 30 นาที ผู้คุมสอบจะป้ายชื่อผู้เข้าสอบไปติดที่โต๊ะ โดยเรียงลำดับเลขตามใบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ 

2.2.6. ผู้คุมสอบแจ้งหลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าสอบ หลังจากผู้เข้าสอบนั่งเรียบร้อยทุกคน 

และแจกกระดาษข้อสอบและกระดาษคำตอบให้แต่ละโต๊ะ โดยแจกข้อสอบให้เลขชุดข้อสอบ

ตรงกับหมายเลขที่นั่งสอบ 

2.2.7. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ผู้สอบรอให้ผู้คุมสอบเก็บกระดาษข้อสอบและกระดาษคำตอบที่โต๊ะ และ

ตรวจสอบให้ครบถ้วนทั้งข้อสอบและกระดาษคำตอบ 

2.2.8.ผู้คุมสอบนำกระดาษคำตอบ และข้อสอบใส่ซองทึบและปิดผนึก แยกกัน และส่งให้ผู้รับผิดชอบ

ข้อสอบ 

2.2.9. ผู้รับผิดชอบข้อสอบนำข้อสอบทำลายโดยเครื่องทำลายเอกสารทันที และส่งกระดาษคำตอบให้ 

admin (ในบางศูนย์สอบผู้รับผิดชอบข้อสอบกับ admin เป็นคนเดียวกัน การทำลายข้อสอบ

และตรวจข้อสอบจะเป็นหน้าที่ของบุคคลเดียวกัน) 

2.2.10.  ผู้รับผิดชอบข้อสอบเป็นผู้ทำเฉลย และส่งมอบให้ admin พร้อมกับกระดาษคำตอบหลังจาก

ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว และทำลายเฉลยทิ้งเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้ว 



2.2.11. Admin ตรวจข้อสอบตามเฉลยที่รับจากผู้รับผิดชอบข้อสอบ โดยมีการทวนสอบจาก

ผู้รับผิดชอบข้อสอบ หากศูนย์สอบใดท้ังสองตำแหน่งเป็นบุคคลเดียวกันผู้ตรวจข้อสอบจะต้อง

ตรวจทานการให้คะแนนสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง และลงข้อมูลในแบบบันทึก และระบบ e-cert 

เพ่ือออกใบประกาศนียบัตร  

2.3. ข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบ 

2.3.1.จำนวนผู้คุมสอบ 1 คนต่อผู้เข้าสอบ 10 คน เช่น มีผู้เข้าสอบ 25 คน จะต้องมีผู้คุมสอบทั้งหมด 

3 คน 

2.3.2.เมื่อผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบ ผู้คุมสอบยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบเซ็นชื่อในใบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ และให้นั่งที่นั่งที่เตรียมไว้ให้ 

2.3.3.ผู้คุมสอบแจ้งหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติให้ผู้เข้าสอบทราบ ตามข้อ 2.1 ก่อนเวลาสอบ 5 นาที

ก่อนสอบ 

2.3.4.เมื่อเริ่มสอบผู้คุมสอบจะเดินดูผู้เข้าสอบเป็นระยะ ๆ ไม่มีการอ่านหนังสือ หรือใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ในระหว่างการสอบ หากระหว่างการสอบพบว่าผู้เข้าสอบกรอกรายละเอียด

ในกระดาษคำตอบไม่ครบให้แจ้งผู้เข้าสอบทันที 

2.3.5.เมื่อครบ 45 นาที หากมีผู้เข้าสอบต้องการออกห้องสอบก่อน ให้ผู้คุมสอบไปเก็บข้อสอบและ

กระดาษคำตอบที่โต๊ะนั้น ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้าสอบ และเชคข้อสอบ

กระดาษคำตอบไม่ให้ผู้เข้าสอบนำออกไป หลังจากนั้นเก็บข้อสอบใส่ซองทึบ *** แยกกัน

ระหว่างข้อสอบกับกระดาษคำตอบ 

2.3.6.ก่อนหมดเวลา 15 นาที ให้ผู้คุมสอบแจ้งเตือนผู้เข้าสอบว่า เหลือเวลาอีก 15 นาที 

2.3.7.เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ผู้คุมสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกคนหยุดการทำข้อสอบและให้นั่งรอที่โต๊ะ 

จนกว่าผู้คุมสอบจะตรวจสอบและเก็บข้อสอบครบทุกโต๊ะ 

2.3.8.หลังจากเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบครบแล้ว ให้ปิดผนึกซองที่ระบุรายละเอียด วัน-เวลา 

สถานที่สอบแล้วทันที เซ็นชื่อกำกับ ส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบข้อสอบ 

2.4. การประกาศผลสอบ ศูนย์สอบแจ้งผลสอบให้แก่ผู้เข้าสอบภายใน 10 วันหลังสอบ ผ่านทาง e-mail 

ที่ผู้เข้าสอบระบุในข้อสอบ 

2.5. การเก็บข้อมูลการสอบ 

2.5.1. ศูนย์สอบบันทึกข้อมูล รายชื่อผู้สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผู้คุมสอบ และคะแนนสอบ ในไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้สมาคมรวบรวม ทาง e-mail: phpa.thai@gmail.com ภายใน 5 วัน

หลังการสอบเสร็จ  



2.5.2.กระดาษคำตอบที่ตรวจแล้วให้ศูนย์สอบเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 1 ปี 

***ระบบ   E-certificate ของกองอาหารนั ้น ผู ้เข้าสอบที่สอบผ่านต้องดาวน์โหลดใบประกาศ

อิเล็กทรอนิกส์     ทางระบบ Skynet ของกองอาหารเท่านั้น โดย Admin จะต้องส่งเมลไปแจ้งผู้ที่

สอบผ่านและไม่ผ่านหลังลงระบบ E-certificate เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นสมาคมต้องขออีเมลผู้เข้า

สอบทุกคน (ตั้งแต่ตอนสมัครสอบ) เพ่ือใช้ในการแจ้งให้ผู้สอบต่อไป ซึ่ง อย. จะแจ้งรายละเอียดการลง

ระบบ E-certificate โดยละเอียดอีกครั้ง) 


