
คู่มือการใช้งานเข้าสู่ระบบบริหารจัดการการสั่งข้อสอบออนไลน์ ส านักงาน กศน. 
ส าหรับสถานศึกษา 
 (version beta) 

 
1. เข้าสู่ระบบ 

1.1 เปิดโปรแกรม Google Chrome  
1.2 พิมพ์ exam.nfe.go.th/exorder/ ในช่อง url 
1.3 กรอก Username และ Password โดย Username และ Password คือรหัสสถานศึกษา 10 

หลัก 
1.4 คลิกปุ่ม Login 

 

หากกรอก Username และ/หรือ Password ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งข้อความ “Username หรือ 
Password ไม่ถูกต้องครับ” ให้คลิกปุ่ม ตกลง และกรอก Username และ Password ใหม่อีกครั้ง 

 

 หาก Username และ Password ถูกต้องจะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
 

1.2 

1.3 

1.4 



2. สั่งข้อสอบ 
2.1 เพ่ิมสนามสอบ 

สถานศึกษาจะต้องสนามสอบเข้าสู่ระบบก่อนการสั่งข้อสอบ โดยสนามสอบจะสามารถใช้
ร่วมกับการสั่งข้อสอบในครั้งต่อ ๆ ไปได้ และสามารถเปิดหรือปิดสนามสอบเพื่อสะดวกในการ
เรียกดูรายงานการสั่งข้อสอบได้ 
2.1.1 คลิกท่ีเมนู “จัดการสนามสอบ” ที่เมนูด้านบน ระบบจะแสดงรายชื่อสนามสอบที่ได้ท า

การน าเข้าระบบแล้ว จากรูปด้านล่างหมายถึงยังไม่มีการน ารายชื่อสนามสอบเข้าสู่ระบบ 

 
2.1.2 คลิกปุ่ม “+เพ่ิมสนามสอบ” ระบบจะแสดงฟอร์มส าหรับจัดการสนามสอบ 
2.1.3 พิมพ์ชื่อสนามสอบ 
2.1.4 คลิกปุ่ม “บันทึก” 

 
ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลสมบูรณ์” และแสดงรายชื่อสนามสอบ 

 
หากต้องการเพ่ิมสนามสอบต่อไปให้ด าเนินการข้อ 2.1.3 และ 2.1.4 ต่อไปจนครบทุกสนามสอบ 
หากไม่ต้องการเพ่ิมสนามสอบให้คลิกปุ่ม ปิด เพ่ือปิดแบบฟอร์มจัดการสนามสอบ 

2.1.1
1 

2.1.2
1 

ยังไม่มีรายชื่อสนามสอบ 

2.1.3
1 

2.1.4
1 



2.2 การแก้ไขสนามสอบ 
สนามสอบใดที่มีการสั่งข้อสอบแล้วจะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือลบได้ 
2.2.1 คลิกปุ่ม “แก้ไข” 

 
2.2.2 แก้ไขชื่อสนามสอบ 
2.2.3 คลิกปุ่ม บันทึก 

 
 

2.3 การลบสนามสอบ 
สนามสอบใดที่มีการสั่งข้อสอบแล้วจะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขหรือลบได้ 
2.3.1 คลิกปุ่มลบ ระบบจะแสดงข้อความ “ยืนยันการลบข้อมูล”  
2.3.2 หากต้องการลบคลิกปุ่ม “ตกลง” หากไม่ต้องการลบคลิกปุ่ม “ยกเลิก” 

 
 
 
 
 
 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.2 

2.3.1 
2.3.2 



2.4 การเปิด-ปิดสนามสอบ 
การเปิดปิดสนามสอบมีผลต่อการเลือกสนามสอบในขั้นตอนสั่งข้อสอบในข้อ 2.5 
2.4.1 คลิกท่ีเมนู “จัดการสนามสอบ” ที่เมนูด้านบน ระบบจะแสดงรายชื่อสนามสอบที่ได้ท า

การน าเข้าระบบแล้ว 
2.4.2 คลิกปุ่มสถานะ หากแสดงข้อความ ON หมายถึงเปิดใช้งาน หากแสดงข้อความ Off 

หมายถึงปิดการใช้งาน 

 
2.5 สั่งข้อสอบ 

2.5.1 คลิกเมนู สั่งข้อสอบ ที่เมนูด้านบน ระบบจะแสดงฟอร์มการสั่งข้อสอบ 
2.5.2 เลือกหลักสูตร 
2.5.3 เลือกปีงบประมาณ  

หากเลยก าหนดระยะเวลาการสั่งข้อสอบ ระบบจะไม่แสดงตัวเลือก ปีงบประมาณ จะ
ท าให้ไม่สามารถท าการสั่งข้อสอบได้ 

2.5.4 เลือกรอบการสั่งข้อสอบ 
2.5.5 เลือกสนามสอบ โดยระบบจะแสดงรายชื่อสนามสอบที่มีสถานะ ON เท่านั้น 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมจากหัวข้อ 2.4) 
2.5.6 เลือกระดับชั้น 
2.5.7 คลิกปุ่ม + สั่งข้อสอบ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส าหรับสั่งข้อสอบ โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดการสั่งข้อสอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม หากไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มปิด และ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2.4.2 เป็นต้นไปอีกครั้ง 

2.5.8 กรอกจ านวนการสั่งข้อสอบ แต่ละรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.5.9 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล

สมบูรณ์” 
2.5.10 คลิกปุ่มปิด 

 

2.4.1 

2.4.2 



 

  

 
Tips 1 สามารถใช้แป้น Tab ที่ keyboard ส าหรับเลื่อนไปกรอกรายวิชาถัดไปได้ 
Tip 2 สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้ ก่อนระบบปิดตามก าหนดการที่ส านักงาน กศน.แจ้งได้ 

2.6 แก้ไขการสั่งข้อสอบ ให้ด าเนินการตามข้อ 2.5.1 2.5.7 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส าหรับสั่ง
ข้อสอบและข้อมูลเดิมขึ้นมาให้ สามารถแก้ไขรายการที่ต้องการตามขั้นตอนที่ 2.5.8 – 2.5.10 

 

2.5.1 

2.5.2 – 2.5.6 

2.5.7 

ตรวจสอบ
รายละเอียด 

2.5.8 

2.5.8 



 
2.7 การสั่งข้อสอบฝากสอบ 

2.7.1 คลิกเมนู สั่งข้อสอบฝากสอบ ที่เมนูด้านบน ระบบจะแสดงฟอร์มการสั่งข้อสอบ 
2.7.2 เลือกหลักสูตร 
2.7.3 เลือกปีงบประมาณ  

หากเลยก าหนดระยะเวลาการสั่งข้อสอบ ระบบจะไม่แสดงตัวเลือก ปีงบประมาณ จะ
ท าให้ไม่สามารถท าการสั่งข้อสอบได้ 

2.7.4 เลือกรอบการสั่งข้อสอบ 
2.7.5 เลือกจังหวัดที่ต้องการฝากสอบ 

(สามารถเลือกจังหวัดของสถานศึกษาเดิมได้แต่จะไม่แสดงอ าเภอของสถานศึกษาเดิม) 
2.7.6 เลือกสถานศึกษา 

(สามารถเลือกสถานศึกษาในจังหวัดเดิมได้แต่จะไม่แสดงอ าเภอของสถานศึกษาเดิม) 
2.7.7 เลือกสนามสอบ โดยระบบจะแสดงรายชื่อสนามสอบที่มีสถานะ ON เท่านั้น 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมจากหัวข้อ 2.4) 
2.7.8 เลือกระดับชั้น 
2.7.9 คลิกปุ่ม + สั่งข้อสอบ ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส าหรับสั่งข้อสอบ โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดการสั่งข้อสอบที่ด้านบนของแบบฟอร์ม หากไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มปิด และ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 2.7.5 เป็นต้นไปอีกครั้ง 

2.7.10 กรอกจ านวนการสั่งข้อสอบ แต่ละรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.7.11 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล

สมบูรณ์” 
2.7.12 คลิกปุ่มปิด 

 

 
 

2.7.1 

2.7.2 – 2.7.8 

2.7.9 



 
Tips 1 สามารถใช้แป้น Tab ที่ keyboard ส าหรับเลื่อนไปกรอกรายวิชาถัดไปได้ 
Tip 2 สามารถกลับมาแก้ไขย้อนหลังได้ ก่อนระบบปิดตามก าหนดการที่ส านักงาน กศน.แจ้งได้ 

2.1 แก้ไขการสั่งข้อสอบฝากสอบ ให้ด าเนินการตามข้อ 2.7.1 2.7.9 ระบบจะแสดงแบบฟอร์มส าหรับ
สั่งข้อสอบและข้อมูลเดิมขึ้นมาให้ สามารถแก้ไขรายการที่ต้องการตามข้ันตอนที่ 2.7.10 – 2.7.12 

 
 
 
 

ตรวจสอบ
รายละเอียด 

2.7.10 

2.7.11 2.7.12 



2.8 รายงานหลักฐานการสั่งข้อสอบ  
2.8.1 คลิกเมนู รายงานหลักฐานการสั่งข้อสอบ  ที่เมนูด้านบน ระบบจะแสดงฟอร์มการ

รายงานหลักฐานการสั่งข้อสอบ 
2.8.2 เลือกหลักสูตร 
2.8.3 เลือกปีการศึกษา 
2.8.4 เลือกรอบการสั่งข้อสอบ 
2.8.5 เลือกระดับ 
2.8.6 คลิกค้นหา 

 

 
 
 

2.9 ระบบแสดง รายงานหลักฐานการสั่งข้อสอบ 
2.10 หากต้องการดาวน์โหลดเป็นเอกสารให้คลิก ดาวน์โหลดไฟล์ PDF 

 

2.8.1 

2.8.2 – 2.8.5 
2.8.6 

2.10 



2.11 ระบบแสดง รายงานหลักฐานการสั่งข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF 
 

 
 
 


