
  
 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๘/๐๖๒                        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
                                                                             อ าเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐ 
                                                                      ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ประจ าภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๐ 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คณะกรรมการด าเนินการสอบ    จ านวน  ๑ ชุด 
 

           ตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แจ้งให้สถานศึกษา ด าเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษา
นอกระบบระดับชาติ ( N-NET ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ โดยให้แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการด าเนินการสอบ ระดับสนาม
สอบ นั้น 

บัดนี้ กศน.กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอน าส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้  
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ขอแสดงความนับถือ      
    
                
  
 

                                   
 
      
 
 
                                
 
                                       
 
                                                          
กลุ่มงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โทร. ๐-๔๕๗๙-๙๐๐๗ 
Email:maha_4409@hotmail.com 



บัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
ค าสั่งส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ที่        / ๒๕๖๐   ลงวันที่           เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สนามสอบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอมหาชนะชัย 

*********************** 
๑. หัวหน้าสนามสอบ  

๑. นางสาวียะ  พันธุ์ฤทธิ์            ผู้อ านวยการ กศน.อ าค้อวัง  
                                     รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 

มีหน้าที่  ๑.  น านโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  

ของ สทศ. มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   ๒.  รับผิดชอบการด าเนินการสอบภายในสนามสอบให้โปร่งใส ได้มาตรฐานและไม่ทุจริต 
   ๓.  ประสานกับศูนย์สอบ ดังนี้ 

 - ประสานงานกับศูนย์สอบในการรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบและ 
เอกสารการจัดสอบ 
    ๔.  ก ากับการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ. ดังนี้ 
     - ก ากับการจัดห้องสอบ 
     - ก ากับให้ภายในห้องสอบไม่มีบอร์ดความรู้หรือข้อมูลทางวิชาการ 
    ๕.  ด าเนินการกับผู้ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ โดยหารือร่วมกับตัวแทนศูนย์สอบและรายงานให้ 
ประธานศูนย์สอบ และ สทศ. ทราบตามล าดับ 
    ๖.  สรุปผลพร้อมบทลงโทษร่วมกับประธานศูนย์สอบ ในกรณีที่มีการทุจริตเพ่ือเสนอให้ สทศ.   
ทราบ  ทั้งนี้การประกาศคะแนนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สทศ.  
    ๗.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ในสนามสอบบกพร่องต่อหน้าที่ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
    ๘.  ประสานงานกับฝ่ายการเงินของศูนย์สอบในการรับ – จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของสนามสอบ 
    ๙.  แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในสนามสอบ ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ N – NET อย่างเคร่งครัด 

๒. คณะกรรมการกลาง  
  ๑.  นางสาวกาญจนา  ราชณุวงศ์     กรรมการ 
  ๒.  นางพานิช  อินทริยวงศ์     กรรมการ 
  ๓.  นางสาวนิชรัตน์  สมเพาะ     กรรมการ 
 

๓. กรรมการประชาสัมพันธ์ 
  ๑.  นายณัฐพงษ์  ประทุมชาติ     กรรมการ 
มีหน้าที่  
  ๑.  รับ – ส่งแบบทดสอบและซองกระดาษค าตอบ ระหว่างกองกลางของสนามสอบกับกรรมการ 
               คุมสอบ 

๒. ประสานงานกับผู้เข้าสอบที่มาติดต่อในด้านต่าง ๆ 



   
  ๓. ก่อนด าเนินการสอบ จัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ       

(สทศ.๒) เพ่ือเตรียมส่งมอบให้กรรมการคุมสอบแต่ละห้อง โดยตรวจสอบความถูกต้องว่าไม่มีการสลับห้องและ 
ได้รับเอกสารครบถ้วน 

๔. หลังจากการสอบเสร็จสิ้น เมื่อกรรมการคุมสอบน าซองแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
มาส่งที่กรรมการกลาง ให้ตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๔.๑ ตรวจสอบว่าผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ ลงลายมือชื่อครบถ้วน 
    ๔.๒ รวบรวมและนับจ านวนกระดาษค าตอบทั้งหมดให้ครบถ้วนทั้งผู้เข้าสอบและผู้ขาดสอบ 
โดยตรวจสอบให้ตรงกับใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.๒) และใช้กระดาษแข็งปิดด้านบนและด้านล่างของกระดาษค าตอบ 
ก่อนบรรจุลงในซองกระดาษค าตอบและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบปิดผนึกซองกระดาษค าตอบ 
ด้วยเทปกาวพิเศษ 
    ๔.๓ นับจ านวนแบบทดสอบว่าครบถ้วนตามี่ระบุหน้าซองแบบทดสอบ และปิดผนึกซอง 

   ๔.๔ นับจ านวนซองกระดาษค าตอบทั้งหมดบรรจุลงใส่กล่องปรับขนาดส าหรับใส่ซอง 
กระดาษค าตอบกลับ แยกเป็นรายวิชา 
    ๕. ช่วยควบคุมห้องสอบในกรณีท่ีกรรมการสอบไม่เพียงพอ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. ประกาศให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบก่อนเริ่มการสอบของแต่ละวิชา 
  ๘. ประชาสัมพันธ์การสอบ ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในการสอบ เช่น เวลา   
การสอบของแต่ละวิชา ก าหนดการสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ระเบียบการเข้าห้องสอบและข้อควรปฏิบัติ 

 

๔. คณะกรรมการคุมสอบ  
 ด าเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

    ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  สอบสาระความรู้พ้ืนฐาน และสาระการพัฒนาสังคม 
ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  สอบสาระทักษะการเรียนรู้ สาระการประกอบอาชีพ และ 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต     
   

     
         ๔.๑  ระดับประถมศึกษา 

ห้องสอบที่  ๑ 
๑.นางสุดาวดี หอมวงษ์ กรรมการ ห้อง 411 
๒.นายเฉลิมชัย พันธุโน กรรมการ  

 
 
 
 
 
    



 
๔.๒  ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ห้องสอบ ม.ต้นห้องที่  ๑ 

๑.นางสาวกัญชพร นาห่อม กรรมการ ห้อง 124 
๒.นางสาวนิภาพร วงศ์ฟองทอง กรรมการ  

 
ห้องสอบ ม.ต้นห้องที่  ๒ 

๑.นางสาวสุกัญญา ไชยชนะ กรรมการ ห้อง 125 
๒.นายณัฐนัย อินทร์แก้ว กรรมการ  

 
๔.๓ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ห้องสอบ ม.ปลายห้องที่ ๑ 

๑.นางสาวณัฐวด ี วังสินธิ ์ กรรมการ ห้อง 422 
๒.นายปิยะพันธ์ สุกะวาท กรรมการ  

ห้องสอบ ม.ปลายห้อง ๒ 

๑.นางสุธันยานาติย์ อินชะนะ กรรมการ ห้อง 423 
๒.นายนฤเบศ วรรณหัด กรรมการ  

ห้องสอบ ม.ปลายห้องที่ ๓ 

๑.นางสาวอัญชลี แก้วคนตรง กรรมการ  ห้อง 424 
๒.นางสาวศุภวจ ี ศรีเสน กรรมการ  

 

ห้องสอบ ม.ปลายห้องที่ ๔ 

๑.นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิต กรรมการ ห้อง 414 
๒.นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา กรรมการ  

 

มีหน้าที่  ๑. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบจากกรรมการกลาง 
ประจ าสนามสอบ ตามก าหนดเวลา 

๒. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบ และบริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้การสอบเป็นไปอย่างยุติธรรม 
และโปร่งใส 
    ๓. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามคู่มือการจัดสอบ และ 
ควบคุมไม่ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ หรือกระท าการทุจริตระหว่างการสอบ 

๓. รายงานการคุมสอบให้กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบทราบ 

๕. คณะกรรมการจัดห้องสอบ  
๑. นางวัฒนา   ทองพูล     กรรมการ 
๒. นางพิลาวรรณ  เลิศวิเชียร    กรรมการ  

มีหน้าที ่  ๑. ด าเนินการจัดห้องสอบตามแผนผังห้องสอบ และเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และจัดสถานที่ 

ส าหรับการสอบ 
   ๒.ด าเนินการตามที่หัวหน้าสนามสอบมอบหมาย 


