
 
คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ที ่319/2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 

  ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
------------------------------------- 

  ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2563  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิด
ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชาติ  นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาและประกอบการ
สำเร็จการศึกษา  ตลอดจนนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ นั้น  

  เพ่ือให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและมาตรฐานบุคลากร      
ด้านการทดสอบ  อาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประกาศ ณวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562   และคำสั่งสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่  99/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับ สทศ.  ศูนย์สอบศึกษาธิการจังหวัด
ตรัง จึงแต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ ประจำปีการศึกษา  2563  โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. คณะทำงานอำนวยการ 
 1. นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานศูนย์สอบ 
 ๒. นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ตรัง คณะทำงาน
 ๓. นายวุฒิชัย  เสียมไหม ผอ.โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์ คณะทำงาน 
 ๔. นางสาวมารียะห์  อับดุลกะเดช  ผอ.โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ คณะทำงาน 
 ๕. นายวสันต์  หูเขียว ผอ.โรงเรียนสันติธรรม ตรัง คณะทำงาน 
 ๖. นางรอซีด้า  หมัดศิริ ผอ.โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ คณะทำงาน 
 ๗. นายปริวัฒน์  เจริญฤทธิ ์ ผอ.โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ คณะทำงาน 
 ๘ นางสาวอัมพา  ข่านม่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.ตรัง                   คณะทำงานและ
   เลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ดำเนินการตามนโยบายที่ สทศ.กำหนด โดยบริหารการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติในด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบและด้านมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 
 2.  ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้สถานศึกษาและผู้เข้าสอบในศูนย์สอบทราบ 
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 3.  กำกับและติดตามให้การดำเนินการบริหารการจัดสอบในระดับศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 4.  กำกับและติดตามการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้บัญชีแนบท้าย
ของข้อบังคับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 5.  กำกับและติดตามกรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
 6.  กำกับและตดิตามให้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ   
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดสอบระดับศูนย์สอบให้ สทศ. ทราบ 

2.  ประธานศูนย์สอบ 
 ๑. บริหารจัดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๒. แต่งตั้งคณะทำงานระดับศูนย์สอบ คณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ 
 ๓. กำกับ ติดตาม การบริหารการทดสอบ ระดับศูนย์สอบและสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๔. พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินจัดสรรในการบริหารการทดสอบให้อยู่ภายใต้ประกาศ   คณะกรรมการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติโดย
คำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม และประหยัดภายในวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายที่ได้รับโดยยึดถือ
ประโยชน์ของการดำเนินงานเป็นสำคัญ 
 ๔. พิจารณาตรวจสอบ สั่งการ ติดตามกรณีท่ีเกิดปัญหาในการบริหารการจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและ
ระดับสนามสอบและรายงาน สทศ. 
 ๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบระดับศูนย์สอบและรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการจัด
สอบให้ สทศ. ภายใน 60 วันหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 

3.  คณะทำงานประสานการจัดสอบ  
 นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ประสานงานการจัดสอบ ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ และสถานศึกษา 
 2. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์สอบและข้อมูลสถานศึกษาในระบบการสอบให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓. กำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียนเข้าระบบการสอบ 
 ๔. ประสานงานกับ สทศ. เรื่องการเพ่ิมข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีชื่อในระบบการสอบ 
 5. ดำเนินการจัดสนามสอบในระบบการสอบภายในเวลากำหนด 
 6. จัดหาคณะกรรมการระดับสนามสอบ  กรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบ 
 7. จัดประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบทั้งระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
 ๘. ตอบข้อซักถามและบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๙. จดัทำรายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบใน
ระบบบริหารการจัดสอบภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
 ๑๐. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับศูนย์สอบในระบบบริหารการ 
จัดสอบภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
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4.  คณะทำงานรับ-ส่ง แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ 
 1. นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ ศธจ.ตรัง ประธานคณะทำงาน
 2. นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 3. นายประดิษฐ์  ทองใย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 4. นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 5. นางกนกวรรณ  ศรีเพ็ญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 6. นายขรรค์ชัย  สงเหมือน พนักงานขับรถ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 7. นางชัชชญา  หลีสู นักจัดการทั่วไป ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 8. นางสาวปริศรา  เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 9. นายศิริพงศ์  ศิริรวม นักการภารโรง ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 10 นายจิรยุทธ  กังแฮ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 11. นายวิรัช  ชูเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ส.2 ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 12. นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง คณะทำงานและ
   เลขานุการ 
 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.  ประสานงานเรื่องการรับ-ส่งกล่องแบบทดสอบ กล่องกระดาษคำตอบ เอกสารและอุปกรณ์การสอบ 
กับ สทศ. และสนามสอบ 
 2.  จัดเตรียมห้องมั่นคงหรือสถานที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ในการเก็บรักษากล่องแบบทดสอบ  กล่อง
กระดาษคำตอบและเอกสารการสอบก่อนที่จะมีการส่งมอบให้สนามสอบ 
 3.  ตรวจนับกล่องแบบทดสอบ  กล่องกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบให้ถูกต้องตามเอกสารส่ง
มอบและเก็บรักษาให้ปลอดภัย 
 4.  จัดเจ้าหน้าที่กำกับ ดูแล การเก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการสอบให้เป็น
ความลับและปลอดภัย 
 5.  ประสานงานกับตัวแทนศูนย์สอบ  กำกับ ดูแลการขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสาร 
การสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

6.  ตรวจรับกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบจากสนามสอบและเก็บรักษาให้ 
ปลอดภัย 

7.  จัดส่งกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบ เอกสารการส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบ และ 
เอกสารการสอบ (สทศ.5, สทศ.6) ให้ สทศ. ตามกำหนด 

5.  คณะทำงานการเงิน 
 1. นางผกาอุษา  สุนทรนนท์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ศธจ.ตรัง ประธานคณะทำงาน 
 2. นางสาวสุจิรา  เซ่งหล ี นักวิชาการเงินและบัญชี ศธจ.ตรัง คณะทำงาน 
 3. นายจิรยุทธ  กังแฮ เจ้าหน้าที่พัสดุ ศธจ.ตรัง คณะทำงานและเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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 ๑. จัดทำรายการค่าใช้จ่ายในการจัดสอบตามงบประมาณที่ได้รับทั้งระดับศูนย์สอบและสนามสอบโดยอ้างอิง
ตามบัญชีแนบท้าย ที่ สทศ. กำหนด 

๒. จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับ สทศ. ทันที หลังจากที่ได้รับเงินจัดสรรการจัดสอบ 
๓. รวบรวมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนไว้ที่ศูนย์สอบเพ่ือ 

รอการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-
NET) ประจำปีการศึกษา 2563 จะแล้วเสร็จ 

   สั่ง ณ วันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

(นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 
                                                              ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 


