
 

ประกาศส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 
ที ่09/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
  ศูนย์สอบ ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

------------------------------------- 
 

  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดจัดการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิด
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2554 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ   
น าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประกอบการส าเร็จการศึกษา  
ตลอดจนน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ นั้น 

  เพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากร  ด้านการ
ทดสอบ  อาศัยอ านาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562   และค าสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่  108/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับ สทศ.  ศูนย์สอบส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เขต 11 จึงแต่งตัง้คณะท างานระดับศูนย์สอบ ประจ าปีการศึกษา  2564  โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะท างานอ านวยการ 
1. พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม                

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

ประธานศูนย์สอบ 

2. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก รองประธานเขต 11/โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทยา คณะท างาน 

3. พระครูปริยัติรัตนวิชัย  รองประธานเขต 11/โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา คณะท างาน 

4. พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร. รองประธานเขต 11/โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย คณะท างาน 
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5. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการประธานเขต 11/โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ คณะท างานและ

เลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการตามนโยบายที่ สทศ.ก าหนด โดยบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติในด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและด้านมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 

 2.  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้สถานศึกษาและผู้เข้าสอบในศูนย์สอบทราบ 

 3.  ก ากับและติดตามให้การด าเนินการบริหารการจัดสอบในระดับศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไป   

ด้วยความเรียบร้อย 

4.  ก ากับและติดตามการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้บัญชีแนบท้ายของ

ข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   

 5.  ก ากับและติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 

   6.  ก ากับและตดิตามให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ   
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบระดับศูนย์สอบให้ สทศ. ทราบ 
 
2.  ประธานศูนย์สอบ 

1. บริหารจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
2. แต่งตั้งคณะท างานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ 
3. ก ากับ ติดตาม การบริหารการทดสอบ ระดับศูนย์สอบและสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจัดสรรในการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้ประกาศ   คณะกรรมการสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยค านึงถึงความ
จ าเป็น เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับโดยยึดถือประโยชน์ของการด าเนินงาน
เป็นส าคัญ 

5. พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับ
สนามสอบและรายงาน สทศ. 

6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ
ให้ สทศ. ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
 
 
 
 



3 
 

3.  คณะท างานประสานการจัดสอบ  
1. นายภัทรพล ค ากมล นักวิชาการศาสนา/ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

ประธานคณะท างาน 

2. นายชินภัทร์ พิมลา นักวิชาการศาสนา/ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

คณะท างาน 

3. นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนา/ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

คณะท างานและ

เลขานุการ 

 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ประสานงานการจัดสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา 
2. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบและข้อมูลสถานศึกษาในระบบการสอบให้เป็นปัจจุบัน 

    3. ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนเข้าระบบการสอบ 
    4. ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีชื่อในระบบการสอบ 

5. ด าเนินการจัดสนามสอบในระบบการสอบภายในเวลาก าหนด 
6. จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบ  กรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบ 
7. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 

    8. ตอบข้อซกัถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 9. จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ 
ในระบบบริหารการจัดสอบภายใน 60 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 10.จัดท ารายงานสรุปค่าใช้จ่ายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ระดับศูนย์สอบในระบบบริหาร     
การจัดสอบภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

 
4.  คณะท างานรับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ 
1. นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนา/ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม   

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

ประธานคณะท างาน 

2. นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า นักวิชาการศาสนา/ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

คณะท างานและ

เลขานุการ 
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โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ประสานงานเรื่องการรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์        

การสอบ กับ สทศ. และสนามสอบ 

 2 .  จั ด เตรี ยมห้องมั่ นคงหรือสถานที่ ปลอดภัย เ พ่ือใช้ ในการ เก็บ รั กษากล่องแบบทดสอบ                

กล่องกระดาษค าตอบและเอกสารการสอบก่อนที่จะมีการส่งมอบให้สนามสอบ 

 3. ตรวจนับกล่องแบบทดสอบ  กล่องกระดาษค าตอบและเอกสารการสอบให้ถูกต้องตามเอกสารส่งมอบ

และเก็บรักษาให้ปลอดภัย 

4. จัดเจ้าหน้าที่ก ากับ ดูแล การเก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสารการสอบให้เป็น 

ความลับและปลอดภัย 

5. ประสานงานกับตัวแทนศูนย์สอบ  ก ากับ ดูแลการขนส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสาร 

การสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

6. ตรวจรับกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบและเอกสารการสอบจากสนามสอบและเก็บรักษาให้ 

ปลอดภัย 

7. จัดส่งกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบ เอกสารการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบ และ 

เอกสารการสอบ (สทศ.5, สทศ.6) ให้ สทศ. ตามก าหนด 

 
5.  คณะท างานการเงิน 
1. นางผ่องศรี เภสัชชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน/ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

ประธานคณะท างาน 

2. นางอุไร ธิรนันท์ นักวิชาการศาสนาช านาญการ/ส านักงาน           

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 

คณะท างาน 

3. นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า นักวิชาการศาสนา/ส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

คณะท างานและ

เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดท ารายการค่าใช้จ่ายในการจัดสอบตามงบประมาณที่ได้รับทั้งระดับศูนย์สอบและสนามสอบโดย 

อ้างอิงตามบัญชีแนบท้าย ที่ สทศ. ก าหนด 
2. จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สทศ. ทันที หลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรการจัดสอบ 
3. รวบรวมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนไว้ที่ศูนย์สอบ 

เพ่ือรอการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
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 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 จะแล้วเสร็จ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

           ลงชื่อ   
  (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 

                                       ประธานศูนย์สอบส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 

 


