
 
 
 
 

คําสั่งสาํนกัเขตการศกึษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 
ที่ 22/2565 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นพระพทุธศาสนา (B-NET) ปกีารศกึษา 2565  ด้วยระบบดิจิทลั 

ชื่อสนามสอบ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
------------------------------------- 

 
  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบ
ระดับชาติ  มีหน้าที่บริหารจัดการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษา และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ได้มอบหมายให้สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เขต 8  ทําหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดสอบตามคําสั่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ที่ 110/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2565 ระดับ สทศ. 
 

  เพ่ือให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 
2565  ในวันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดําเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมาตรฐานการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8  จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการระดับสนามสอบ  ดังรายนามต่อไปน้ี 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่งกรรมการ ตําแหน่งในหน่วยงาน 
1 นายสมบัติ  เทยีบแสง หัวหน้าสนามสอบ ผอ.สํานักวิทยบริการฯ 
2 นายจยุตย์  พูลเพ่ิม เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
3 นายเอกราช  วงค์กระโซ่ เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4 นายวิทวัส  จักรคม เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5 นายประไพ  ศรีสมัย เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 นายกิตติภูมิ  คําศรี กรรมการคุมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7 นายสุบิน  แก้วก่า กรรมการคุมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8 นายดนุชา  บัวพินธุ กรรมการคุมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9 นางสาววัชราภรณ์  ทอนรินทร์ กรรมการคุมสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10 นางเจริญพร  บาทชารี เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําสนามสอบ เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไปชํานาญการ 

11 นายภควัต  ชัยวินิจ เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําสนามสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12 นางวราพร  ยศตะโคตร นักการภารโรง แม่บ้าน 

 

 โดยใหค้ณะกรรมการระดบัสนามสอบ มีหน้าทีด่ังต่อไปน้ี 
.../หัวหน้าสนามสอบ 
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 หัวหน้าสนามสอบ  มีหน้าที ่
  1. ประสานงานกับศูนย์ประสานงานการจัดสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ 
สทศ.  อย่างเคร่งครัด 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลร่วมกับตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัด
สอบก่อนวันสอบเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล การคุมสอบมาตรฐานการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ และขั้นตอนการดําเนินงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ 
  3. เตรียมความพร้อมก่อนการจัดสอบในส่วนของระบบ Digital Testing สถานที่โดยกํากับการ
จัดห้องสอบและติดสต๊ิกเกอร์ลําดับที่น่ังสอบบนโต๊ะสอบ พร้อมทั้งกํากับให้มีการติดรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ และ
เอกสารการสอบอ่ืนๆ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบและหน้าห้องสอบ 
  4. กํากับให้มีการทดสอบระบบ Digital Testing ตามวันและเวลาที่ สทศ.กําหนด 
  5. ประสานงานกับตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบเพ่ือรับเอกสารจัดสอบ จากตัวแทนศูนย์
ประสานงานการจัดสอบในวันสอบ 
  6. รับลงทะเบียนการรายงานตัวของคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบและส่งมอบใบเซ็นช่ือผู้
เข้าสอบ (สทศ.2) ให้แก่กรรมการคุมสอบ 1 ช่ัวโมงก่อนเวลาสอบ 
  7. กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลภายในสนามสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงตามข้อปฏิบัติที่ สทศ. กําหนด 
  8. กํากับให้เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบดําเนินการส่งข้อมูลการสอบ ภายในเวลา 15 นาที หลังการ
เสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา 
  9. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจําสนามสอบในกรณี
บกพร่องต่อหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมและรายงานศูนย์ประสานงานการจัดสอบทราบ  
  10. รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดสอบระดับสนามสอบในระบบบริหารการจัดสอบ และ
กํากับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ รวมท้ังการส่งมอบเอกสารการจัดสอบและ
หลักฐานทาง การเงินให้ศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 
  11. สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบในกรณีที่มีเหตุการณ์
ทุจริตหรือ ส่อว่าจะมีการทุจริตในห้องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช้แบบฟอร์มสําหรับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบ
การสอบเพ่ือเสนอให้ สทศ. พิจารณาต่อไป 
 

 เจ้าหน้าทีป่ระสานงานประจําสนามสอบ  มีหน้าที ่
  1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลก่อนวันสอบ เพ่ือทําความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล การคุมสอบและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  2. ศึกษาและทําความเข้าใจขั้นตอนการดําเนินการจัดสอบจากคู่มือการจัดสอบฯ  
  3. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานการจัดสอบกับสนามสอบ 
  4. ดูแลเร่ืองอาคารสถานท่ีและเตรียมความพร้อมของสนามสอบ ตรวจสอบการติดเอกสารท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องและในห้องสอบ 
  5. ตรวจตราความเรียบร้อยระหว่างการสอบและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับบุคลากร
ภายในสนามสอบ  
  6. จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

.../7. รวบรวม 
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  7. รวบรวมเอกสารการจัดสอบและหลักฐานค่าใช้จ่ายการดําเนินการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล
ส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัดสอบ 
  8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสนามสอบ 
 

 เจ้าหน้าทีร่ะบบสนามสอบ  มีหน้าที ่
  1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลก่อนวันสอบ เพ่ือทําความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Digital Testing เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เช่ือมต่อ
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องภายในสนามสอบก่อนวันสอบ 
  3. ดําเนินการทดสอบระบบ Digital Testing ตามวันและเวลาที่ สทศ.กําหนด และรายงานผลให้
หัวหน้าสนามสอบทราบ 
  4. กํากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบแจ้งผู้เข้าสอบให้เข้าสู่ระบบ Digital Testing 
  5. กํากับและตรวจสถานะระบบ Digital Testing และห้องสอบ รวมท้ังกํากับการสอบผ่านหน้าจอ
แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกห้องสอบ 
  6. กํากับและควบคุมระบบ Digital Testing ตลอดเวลาการสอบ  
  7. กํากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบรายงานสถานะข้อมูลการสอบมายังสนามสอบภายใน 10 นาที
หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละวิชา  
  8. กํากับให้เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบปิดระบบ Digital Testing และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น่ังสอบ
ทั้งหมดให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
  9. รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดสอบต่อหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์ประสานงานการจัด
สอบ 
 

 เจ้าหน้าทีร่ะบบห้องสอบ  มีหน้าที ่
  1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลก่อนวันสอบ เพ่ือทําความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล และมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
  2. ตรวจสอบความพร้อมของห้องสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบก่อนวันสอบ 
  3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น่ังสอบ และเตรียมเข้าสู่ระบบ Digital Testing ในห้องสอบท่ี
รับผิดชอบให้พร้อมก่อนการสอบ 
  4. เป็นผู้แจ้งขั้นตอนการสู่ระบบ Digital Testing ให้ผู้เข้าสอบทราบ 
  5. กํากับและตรวจสถานการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ที่น่ังสอบในเวลาสอบของผู้เข้าสอบทุกที่น่ังสอบ 
รวมทั้งกํากับการสอบผ่านหน้าจอแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องสอบ 
  6. กํากับและควบคุมระบบ Digital Testing ตลอดเวลาการสอบ  
  7. ตรวจสอบสถานะหลังหมดเวลาสอบว่า ระบบ Digital Testing ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกที่น่ัง
สอบได้ออกจากระบบแล้ว และรายงานสถานะข้อมูลการสอบไปยังสนามสอบภายใน 5 นาที 
  8. ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องสอบ ดําเนินการปิดระบบ Digital Testing ห้องสอบ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่น่ังสอบทั้งหมดให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
  9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบและหัวหน้าสนามสอบ 
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มคณะกรรมกา
ามเข้าใจขั้นตอ
นที่สอบให้เรี
ถานที่ในการ

สต๊ิกเกอร์เลข
นามสอบและห

ดวกให้กับคณะ
ใดที่ได้รับมอบ

ับแต่งต้ังในแ
ยระบบดิจิทัล
หน้าที่ตามทีไ่

นที่  30  พฤศ

ประธานเขตก
ปฏิบัติ
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การการจัดสอ
บและมาตรฐา
อนการดําเนินก
วยความเรียบ
เป็นหลักในกา
ติผิดระเบียบห
ริตหรือมีการ
บริเวณห้องสอ

ารการจัดสอบ
อนการดําเนินก
ยบร้อยก่อนวั
ติดเอกสารป

ขที่น่ังบนโต๊ะส
หน้าห้องสอบ

ะกรรมการระดั
บหมายจากหัว

ต่ละตําแหน่ง
ล ปีการศึกษา
ได้รับมอบหมา

ศจกิายน  พ.ศ

(พระโ
การศึกษาพระ
ติหน้าที่ประธา

บด้วยระบบดิ
นการทดสอบ
การจัดสอบจาก
ร้อย ทั้งภายใ
ารปฏิบัติงาน
หรือกระทําการ
รทุจริตเกิดขึ้น
อบ 

บด้วยระบบดิจิ
ารจัดสอบจาก
วันทําการทดส
ประชาสัมพัน

สอบ ติดรายชื
บก่อนวันสอบ 

ับสนามสอบโด
วหน้าสนามสอ

งได้ศึกษาคู่มือ
 2565  สํา
ายและข้อปฏิบ

ศ.2565 

โสภณพุทธิธา
ะปริยัติธรรม แ
านศูนย์ประสา

ดิจิทัลก่อนวัน
บทางการศึกษ
กคู่มือการจัดสอ
ในห้องสอบแ

รทุจริตในระห
น ให้รายงานห

จทิัลก่อนวันส
คู่มือการจัดสอ
สอบ จัดเตรีย
ธ์ เอกสารที่เ

ช่ือผู้มีสิทธ์ิสอ
และเก็บเอก

ดยดําเนินการต่า
อบ 

อการจัดสอบท
าหรับสนามสอ
บัติตามที่ สทศ

าดา) 
แผนกสามัญศึ
านงานการจัด

สอบ เพ่ือทําค
ษาแห่งชาติ 
อบฯ 
และบริเวณใก

หว่างการสอบ 
หัวหน้าสนาม

อบ 
อบฯ  
ยมโต๊ะ เก้าอ้ี ใ
เก่ียวข้องกับก

อบ และเอกส
สารจัดสอบดั

าง  ๆตามท่ีได้รั

ทางการศึกษ
อบและกรรมก
ศ. กําหนดอย่

ศึกษา เขต ๘ 
ดสอบ 

ความเข้าใจ

ล้เคียง โดย

มสอบทราบ

ในห้องสอบ
การสอบให้

ารการสอบ
ดังกล่าวหลัง

ับการร้องขอ 

าระดับชาติ
การคุมสอบ 
างเคร่งครัด 


