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  4. กํากับและติดตามการเบิกจ่ายเงินในการดําเนินการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้บัญชีแนบท้ายของข้อบังคับ 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 5. กํากับและติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
 6. กํากับและติดตามให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ  รายงาน 
 สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบระดับศูนย์สอบให้ สทศ. ทราบ 
 

2. ประธานศนูย์สอบ 
 พระโสภณพุทธิธาดา รักษาการประธานเขต 8 ประธานศูนย์สอบ 
 

มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี ้
 1. บริหารจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 2. แต่งต้ังคณะทํางานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ 
 3. กํากับ ติดตาม การบริหารการทดสอบ ระดับศูนย์สอบและสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 4. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจัดสรรในการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้ประกาศ   คณะกรรมการสถาบัน 
 ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดยคํานึงถึง 
 ความจําเป็น เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับโดยยึดถือประโยชน์ของ 
 การดําเนินงานเป็นสําคัญ 
 5. พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนาม 
 สอบและรายงาน สทศ. 
 6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบให้  
 สทศ. ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 
 

3. คณะทํางานประสานการจัดสอบ 
 1. นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต 8 ประธานคณะทํางาน 
 2. นายสุริยา  ปะกายสี ครูโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา คณะทํางาน 
 3. สิบเอกถาวร  พันทะศร ี ครูโรงเรียนวัดโกเสยเขต คณะทํางานและเลขานุการ 
 

มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดังนี ้
 1. ประสานงานการจัดสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา 
 2. ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบและขอ้มูลสถานศึกษาในระบบการสอบให้เป็นปัจจุบัน 
 3. กํากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนเข้าระบบการสอบ 
 4. ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มช่ืีอในระบบการสอบ 
 5. ดําเนินการจัดสนามสอบในระบบการสอบภายในเวลากําหนด 
 6. จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบ  กรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบ 
 7. จัดประชุมช้ีแจงบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
 8. ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 9. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบ 
  ในระบบบริหารการจัดสอบภายใน 60 วันหลงัเสร็จสิ้นการสอบ 
 10. จัดทํารายงานสรุปค่าใช้จ่ายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบในระบบบริหารการ 
 จัดสอบภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
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คณะทํางาน 
งาน 
งานและเลขาน

ละอุปกรณ์การ

อบ  กล่องกระ

องตามเอกสาร

ารสอบให้เป็นค

าตอบและเอก

เก็บรักษาให้ป
ษคําตอบ และ

คณะทํางาน 
งาน 
งานและเลขาน

สนามสอบโดย

วนไว้ที่ศูนย์สอ

ติด้านพระพุท

เขต 8 

นุการ 

รสอบ กับ สท

ะดาษคําตอบ

รส่งมอบ 

ความลับ 

กสาร 

ปลอดภัย 
ะเอกสาร 

นุการ 

ยอ้างอิง 

อบ เพ่ือรอ 

ทธศาสนา 

ทศ.  


