
 
 
 
 

คําสั่งสาํนกัเขตการศกึษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 
ที่ 26/2565 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการระดบัสนามสอบ 
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นพระพทุธศาสนา (B-NET) ปกีารศกึษา 2565  ด้วยระบบดิจิทลั 

ชื่อสนามสอบ  มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี  แก้ไขเพิ่มเติม 
------------------------------------- 

 
  ตามท่ี สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8  ได้มีคําสั่งที่ 14/2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปี
การศึกษา 2565  ด้วยระบบดิจิทัล ช่ือสนามสอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี น้ัน  บัดน้ีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากรเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-
NET) ปีการศึกษา 2565  ในวันที่  4  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการดําเนินงานของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  รวมท้ัง
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จึง
ยกเลิกคําสั่งดังกล่าว  และให้ใช้คําสั่งน้ีแทน  ฉะน้ันจึงแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ดังรายนามต่อไปน้ี 
 
ที ่ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่งกรรมการ ตําแหน่งในหน่วยงาน 
1 ดร.มงคล  ทะกอง หัวหน้าสนามสอบ ผอ.สํานักวิทยบริการฯ 
2 ผศ.ดร.ศรุติ  อัศวเรืองสุข เจ้าหน้าที่ระบบสนามสอบ รองผอ.สํานักวิทยบริการฯ 
3 นายเจษฎา  อินทรประพันธ์ เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4 นายนิธิกร  ภาสอน เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5 นายพิทักษ์  ไชยจงมี เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6 นายวีระพงษ์  อันทะแขก เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ จนท.ห้องปฏิบัติการ 
7 นายประเสริฐ  หูตาชัย เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8 นายนิธิเวทย์  เจียมวิจิตร เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบ นักวิชาการศึกษา 
9 นางสาวศศิธร  ศรีกงพาน กรรมการคุมสอบ นักออกแบบกราฟฟิค 

10 ผศ.ดร.พวงทอง  เพชรโทน กรรมการคุมสอบ อาจารย์ 
11 ผศ.วรพงศ์  มาลัยวงษ์ กรรมการคุมสอบ อาจารย์ 
12 ผศ.สุทธิกานต์  บ่อจักรพันธ์ กรรมการคุมสอบ อาจารย์ 
13 นางสาวเพ็ญนี  ตะไก่แก้ว กรรมการคุมสอบ บรรณารักษ ์
14 นางสาวธันยนันท์  เดชภัทรไพบูลย์ กรรมการคุมสอบ บรรณารักษ ์
15 นางลฎาภา  รักษาสร้อย กรรมการคุมสอบ บรรณารักษ ์
16 นางสาวอรพรรณ  พรหมจันทร์ กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่เข้าปกเย็บเล่ม 
17 นางสาวนพวรรณ  ระวันส ุ เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําสนามสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
18 นางสาวกัญญานัษฐ์  จําใบ เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําสนามสอบ นักวิชาการพัสดุ 

 
.../ที่ ช่ือ-นามสกุล 
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ที ่ ชื่อ-นามสกลุ ตําแหน่งกรรมการ ตําแหน่งในหน่วยงาน 
19 นางสาวณัฏฐประภา  ธนูศิลป์ เจ้าหน้าท่ีประสานงานประจําสนามสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20 นางสาวพรทิพย์  ฉมิพลีพันธ์ นักการภารโรง แม่บ้าน 
21 นางสาวมยุรี  วัดเส็น นักการภารโรง แม่บ้าน 
22 นางสาวละอองดาว  สิงห์จานุสงค์ นักการภารโรง แม่บ้าน 

 

 โดยใหค้ณะกรรมการระดบัสนามสอบ มีหน้าทีด่ังต่อไปน้ี 
 

 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. ทําหน้าทีเ่ป็นผู้ 
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  3. ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างศูนย์ประสานงานการจัดสอบกับสนามสอบ 
  4. ดูแลเร่ืองอาคารสถานท่ีและเตรียมความพร้อมของสนามสอบ ตรวจสอบการติดเอกสารท่ี
บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องและในห้องสอบ 
  5. ตรวจตราความเรียบร้อยระหว่างการสอบและอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับบุคลากร
ภายในสนามสอบ  
  6. จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
  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. ตรวจสอบสถานะ 
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กษาและทําคว
จัดเตรียมสถา
 จัดเตรียมสถ

ดําเนินการติด
ัมพันธ์ของสน

อํานวยความสะ
ปฏิบัติงานอ่ืนใ

น้ ต้ังแต่วันที่  
บทางการศึกษ
สอบและกรรม

สทศ. กําหนดอ

สั่ง ณ วัน

นะหลังหมดเว
านสถานะข้อมู
มเรียบร้อยภาย
ให้เรียบร้อยหลั
ปฏิบัติงานต่อเ

ที ่
มคณะกรรมก
ล การคุมสอบ
วามเข้าใจขั้นตอ
บให้เป็นไปด้ว
มือจัดสอบฯ เ
ข้าสอบปฏิบัติ
าจะมีการทุจ
ข้องเข้าไปในบ

มคณะกรรมกา
ามเข้าใจขั้นตอ
นที่สอบให้เรี
ถานที่ในการ

สต๊ิกเกอร์เลข
นามสอบและห

ดวกให้กับคณะ
ใดที่ได้รับมอบ

1  ธันวาคม
ษาระดับชาติด
มการคุมสอบ
อย่างเคร่งครัด

นที่  26  ธันว

ประธานเขตก
ปฏิบัติ
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มูลการสอบไปย
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ริตหรือมีการ
บริเวณห้องสอ

ารการจัดสอบ
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อย่างละเอียด
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(พระโ
การศึกษาพระ
ติหน้าที่ประธา
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ยังสนามสอบภ
ดําเนินการปิด
รสอบ 
บสนามสอบแ

บด้วยระบบดิ
นการทดสอบ
การจัดสอบจาก
ร้อย ทั้งภายใ
ารปฏิบัติงาน
หรือกระทําการ
รทุจริตเกิดขึ้น
อบ 

บด้วยระบบดิจิ
ารจัดสอบจาก
วันทําการทดส
ประชาสัมพัน

สอบ ติดรายชื
บก่อนวันสอบ 

ับสนามสอบโด
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ดและดําเนินก
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านศูนย์ประสา
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ดิจิทัลก่อนวัน
บทางการศึกษ
กคู่มือการจัดสอ
ในห้องสอบแ

รทุจริตในระห
น ให้รายงานห

จทิัลก่อนวันส
คู่มือการจัดสอ
สอบ จัดเตรีย
ธ์ เอกสารที่เ
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และเก็บเอก

ดยดําเนินการต่า
อบ 
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การปฏิบัติหน้า
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แผนกสามัญศึ
านงานการจัด

ครื่องคอมพิวเต
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หว่างการสอบ 
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อบ 
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สารจัดสอบดั

าง  ๆตามท่ีได้รั

งต้ังในแต่ละ
ระบบดิจิทัล ปี
าที่ตามท่ีได้รับ

ศึกษา เขต ๘ 
ดสอบ 

ตอร์ทุกที่น่ัง

องสอบ และ

ความเข้าใจ

ล้เคียง โดย

มสอบทราบ

ในห้องสอบ
การสอบให้

ารการสอบ
ดังกล่าวหลัง

ับการร้องขอ 

ตําแหน่งได้
ปีการศึกษา 
บมอบหมาย


