
 
 
 
 

คําสั่งสาํนกัเขตการศกึษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 
ที ่12/2565 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิ้านพระพทุธศาสนา  (B-NET) 
ปกีารศกึษา 2565  ด้วยระบบดจิิทลั  ระดบัศูนย์ประสานงานการจดัสอบ 

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

  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กําหนดจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  (B-NET) ประจําปีการศึกษา 2565  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา พุทธศักราช 2558  ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชาติ  นําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประกอบการสําเร็จ
การศึกษา  ตลอดจนนําผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ น้ัน 
 

  เพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากร  ด้านการ
ทดสอบ  อาศัยอํานาจตามประกาศสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562  และคําสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ 110/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับ สทศ.  ศูนย์ประสานงานการจัดสอบสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต  8  จึงแต่งต้ังคณะทํางานระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ ประจําปีการศึกษา 2565  
โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 
 

 1. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 
  พระโสภณพุทธิธาดา    รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 
 

 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. บริหารจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  2. แต่งต้ังคณะทํางานศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์ประสานงาน 
  3. กํากับ ติดตาม การบริหารการทดสอบ ระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบและสนามสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
  4. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจัดสรรในการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้ประกาศสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital 
Testing) โดยคํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยยึดถือประโยชน์ของการ
ดําเนินงานเป็นสําคัญ 
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  5. พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีที่ เกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์
ประสานงานการจัดสอบ และระดับสนามสอบ รวมทั้งการรายงาน สทศ. 
  6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายให้ สทศ. ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้น 
การสอบ 
 

 2. คณะทํางานประสานงานการจัดสอบ 
  1. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์    นักวิชาการศาสนา  ประธานคณะทํางาน 
  2. นายอภินนท์  ดาจง     นักวิชาการศาสนา   คณะทํางาน 
  3. นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ    นักวิชาการศาสนา   คณะทํางาน 
  4. นางสาวชฬิตา  สว่างพิทักษ์    นักวิชาการศาสนา   คณะทํางาน 
 

 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. ประสานงานการจัดสอบในด้านต่าง ๆ ระหว่าง สทศ. ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สนามสอบ 
และสถานศึกษา 
  2. ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์ประสานงานการจัดสอบ และข้อมูลสถานศึกษาในระบบการสอบ  
B-NET ให้เป็นปัจจุบัน 
  3. ดูแล ประสานงานและกํากับติดตามให้สถานศึกษาส่งรายช่ือนักเรียนที่มีสิทธ์ิสอบและข้อมูล
ห้องเรียนในระบบการสอบ B-NET ภายในเวลาที่กําหนด 
  4. ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมข้อมูลสถานศึกษาที่มีการต้ังใหม่เข้าระบบการสอบ B-NET 
  5. ดําเนินการจัดสนามสอบและห้องสอบในระบบการสอบ B-NET ภายในเวลาที่กําหนด 
  6. จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์ประสานงาน 
  7. ประสานงานการรับคู่มือการจัดสอบสําหรับสนามสอบจาก สทศ. และส่งไปยังสนามสอบ 
  8. ประสานงานการรับเอกสารการจัดสอบจาก สทศ. รวมถึงการรับ-ส่งเอกสารการจัดสอบระหว่าง 
ศูนย์ประสานงานการจัดสอบกับสนามสอบ และดําเนินการจัดส่งเอกสารการจัดสอบ (สทศ.2, สทศ.3, สทศ.5, สทศ.6) 
ให้ สทศ. ภายใน 7 วัน  หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
  9. ประสานงานให้คณะกรรมการระดับสนามสอบเข้าร่วมประชุมช้ีแจงระดับสนามสอบที่ สทศ.จัดขึ้น 
  10. ประสานวันและเวลาทดสอบระบบ Digital Testing กับสนามสอบ รวมทั้งกํากับให้สนามสอบจัด
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบ 
  11. ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  12. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการจัดสอบฯ (B-NET 6) และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายฯ 
 (B-NET 9) ในระบบบริหารการจัดสอบส่งให้ สทศ. ตามกําหนดการ 
 

 3. คณะทํางานบัญชีและการเงิน 
  1. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์    นักวิชาการศาสนา  ประธานคณะทํางาน 
  2. นายอภินนท์  ดาจง     นักวิชาการศาสนา   คณะทํางาน 
  3. นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ    นักวิชาการศาสนา   คณะทํางาน 
  4. นางสาวชฬิตา  สว่างพิทักษ์    นักวิชาการศาสนา   คณะทํางาน 
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