
 
 
 

ค ำสัง่ศนูยส์อบมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน  วทิยำเขตสรุนิทร์ 
ที ่035  / 2563 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะท ำงำนด ำเนนิกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำตดิำ้นอำชวีศึกษำ (V-NET)  
ปีกำรศกึษำ ๒๕62 ระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สูง (ปวส.2)  สนำมสอบวิทยำลยัเทคนคิเดชอดุม 

__________________________________ 
  ตำมที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จะได้ด ำเนินกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ปีกำรศึกษำ ๒562  ระดับ ปวส.2  ในวันอำทิตย์ที่  26 
มกรำคม 2563  เพ่ือน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  พัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนอำชีวศึกษำนั้น 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 
๒๕๔๘ ค ำสั่งสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนที่ 003/2562 ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562 
เรื่องให้ข้ำรำชกำรพ้นจำกต ำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำรด ำรงต ำแหน่งรองอธิกำรบดี และรองอธิกำรบดี
ประจ ำวิทยำเขต ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ที่ ๐๔๗๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๕๖ 
เรื่อง มอบอ ำนำจให้รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี ประกอบกับข้อ ๗ แห่ง
ข้อบังคับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ว่ำด้วยกำรพัฒนำและบริหำรกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ  (V-NET)  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕62 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.2)  สนำมสอบ
วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม รำยนำมดังต่อไปนี้     

 คณะท ำงำน 
 1. นำยรุ่งวิจักขณ์   หวังมวนกลำง  หัวหน้ำสนำมสอบ 
 2. นำงสำวทักษิณำ   ชมจันทร์  กรรมกำรกลำง 
 3. นำงสุดใจ    ภู่เทศ   กรรมกำรกลำง 
 4. นำยสมำน    คูณสวัสดิ์  กรรมกำรกลำง 
 5. นำงสำวศตพร   กสิภูม ิ   กรรมกำรกลำง 
 6. นำงสำวอภัยรี   มีชัย   กรรมกำรกลำง 
 7. นำยศรีประพร   บุญเติม   กรรมกำรกลำง 
 8. นำยนรินทร์    ทองกลม  กรรมกำรคุมสอบ 
 9. นำยจุลศักดิ ์   เถำว์โท   กรรมกำรคุมสอบ 
 10. นำงบุณยำภรณ์   ศรไชย   กรรมกำรคุมสอบ 
 11. นำงอรทัย    เถำว์โท   กรรมกำรคมุสอบ 
 12. นำงศุภิสรำ    พรมพิสัย  กรรมกำรคุมสอบ 
 13. นำงธัญลักษณ์   จ ำปำเทพ  กรรมกำรคุมสอบ 
 14. นำงศศิธร    ศิริโครต   กรรมกำรคุมสอบ 
 15. นำงสำวสุนทรี   ค ำเสียง   กรรมกำรคุมสอบ 
 

/16.นำงสำววัชรี อ่อนละมุน 
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 16. นำงสำววชัรี   อ่อนละมุน  กรรมกำรคุมสอบ 
 17. นำงสำววัฒนำ   ท่ำหำญ   กรรมกำรคุมสอบ 
 18. นำงสำวกชพร   ลำมำศ   กรรมกำรคุมสอบ 
 19. นำงสำวมนันยำ   แสนเลิง   กรรมกำรคุมสอบ 
 20. นำยกัมปนำท   ทองกลม  กรรมกำรคุมสอบ 
 21. นำงวิไลศิลป์   พรมกอง   กรรมกำรคุมสอบ 
 22. นำงมุกดำ    โพธิ์สุวรรณ  กรรมกำรคุมสอบ 
 23. นำงสำวชนนิกำนต์  โพธิ์สุวรรณ  กรรมกำรคุมสอบ 
 24. นำงจันทร์เพ็ญ   ศรีสมุทร  กรรมกำรคุมสอบ 
 25. นำงสำวพรพิมล   ประเสริฐสุข  กรรมกำรคุมสอบ 
 26. นำงสำวกมลรัตน์   จันทะมำ  กรรมกำรคุมสอบ 
 27. นำงสำวแสงจันทร์   บุญสนอง  กรรมกำรคุมสอบ 
 28. นำงสำวรัตนำ   นวลสำย   กรรมกำรคุมสอบ 
 29. นำงสำวอัจฉริยำพร   ศรีหำญ   กรรมกำรคุมสอบ 
 30. นำงสำวรัตนภรณ์   แสวงผล   กรรมกำรคุมสอบ 
 31. นำงจำมจุรี    นำมแก้ว   กรรมกำรคุมสอบ 
 32. นำงสำวสุวคนธ ์  พำนะรมย์  กรรมกำรคุมสอบ 
 33. นำยกร    ตรีรำช   กรรมกำรคุมสอบ 
 34. นำยกฤษดำ   มิ่งค ำ   กรรมกำรคุมสอบ 
 35. นำยสมำน    วันแสวง   กรรมกำรคุมสอบ 
 36. นำงลัดดำวัลย์   ธำนี   กรรมกำรคุมสอบ 
 37. นำงมำลัยทอง   ไตรรำช   กรรมกำรคุมสอบ 
 38. นำงรจนำ    ดวงศิร ิ   กรรมกำรคุมสอบ 
 39. นำยรัตนกุล   จันทร์เขียว  กรรมกำรคุมสอบ 
 40. นำงปชุณำรัตน์   จันทร์เขียว  กรรมกำรคุมสอบ 
 41. นำงสำวสุวิมล   พำนะรมย์  กรรมกำรคุมสอบ 
 42. นำยวีรศักดิ์    เรียงเงิน   กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
 43. นำงสำวเพ็ญศรี   กุลพัฒน์   กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
 44. นำงสำวขวัญฤดี   มีชัย   กรรมกำรคุมสอบส ำรอง 
 45. นำยพีระศักดิ์  จันทร์วิจิตร  กรรมกำรประชำสัมพันธ์ 
 46. นำงสำวอัมพิดำพรรณ  ณิกุลแก้วละมุล  เจ้ำหน้ำที่พยำบำล 
 47. นำยทองสุข    สำระภัย   นักกำรภำรโรง 
 48. นำยสมชำย    บัวใหญ่   นักกำรภำรโรง 
 49.นำยอุเทน    ดวงมำลำ  นักกำรภำรโรง 
  

โดยใหค้ณะท ำงำนมหีนำ้ที่ควำมรบัผดิชอบดังต่อไปนี้ 
 ๑.  หัวหน้ำสนำมสอบ  มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรจัดกำรทดสอบ ฯ  ให้มีควำมถูกต้องโปร่งใส  

และด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๒.  กรรมกำรกลำง  มีหน้ำที่  แจกซองแบบทดสอบ  ซองกระดำษค ำตอบ  พร้อมใบเซ็นชื่อ   

ผู้เข้ำสอบ (สทศ.๒)  ของวิชำที่สอบ ให้ตรงกับตำรำงสอบให้กรรมกำรคุมสอบรับซองกระดำษค ำตอบ ซอง
แบบทดสอบและ สทศ.๒ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบของแต่ละวิชำ ตรวจควำมเรียบร้อยและนับจ ำนวนให้ถูกต้อง 
ก่อนปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบและปิดทับด้วยเทปกำวพิเศษต่อหน้ำกรรมกำรคุมสอบ 

 ๓. กรรมกำรคุมสอบ  มีหน้ำที่  รับ – ส่ง  แบบทดสอบ  กระดำษค ำตอบ  และเอกสำร
เกี่ยวกับกำรสอบจำกหัวหน้ำสนำมสอบหรือกรรมกำรกลำงประจ ำสนำมสอบตำมก ำหนดเวลำ  ดูแลควำม
เรียบร้อยของห้องสอบและบริเวณใกล้เคียงเพ่ือให้กำรสอบเป็นไปอย่ำงยุติธรรมและโปร่งใส  ก ำกับกำรสอบ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  (กรรมกำรคุมสอบต้องไม่คุมสอบนักศึกษำของตนเอง) มีประสิทธิภำพเป็นตำม
คู่มือกำรจัดกำรสอบ ฯ  ให้มีควำมยุติธรรมและโปร่งใส  รำยงำนหัวหน้ำสนำมสอบ / กรรมกำรกลำง  
เกี่ยวกับกำรคุมสอบ 

 ๔.  กรรมกำรคุมสอบส ำรอง  มีหน้ำที่ ควบคุมกำรด ำเนินกำรจัดสอบในกรณีที่กรรมกำรคุม
สอบไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ในวันที่ด ำเนินกำรทดสอบได้ และปฏิบัติหน้ำที่ช่วยเหลือกรรมกำรกลำงใน
กรณีท่ีไม่ได้เข้ำปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรคุมสอบ 
  ๕. กรรมกำรประชำสัมพันธ์  มีหน้ำที่ ประกำศ ประชำสัมพันธ์ ประกำศต ำแหน่งเลขที่นั่ง
สอบ อำคำรที่จัดสอบ หมำยเลขห้องสอบ และกำรเตรียมตัวเข้ำห้องสอบ รวมไปถึงประกำศแจ้งระยะเวลำ
กำรสอบ,กำรเข้ำห้องสอบ,เริ่มท ำข้อสอบ และหมดเวลำกำรสอบ 

 6.  เจ้ำหน้ำที่พยำบำล มีหน้ำที่ ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ ณ สนำม
สอบ โดยใช้อุปกรณ์เท่ำที่จะหำได้ในขณะนั้น น ำมำใช้ในกำรรักษำเบื้องต้น เพ่ือช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บป่วย 
หรืออำกำรบำดเจ็บนั้นๆ ก่อนที่ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบำดเจ็บจะได้รับกำรดูแลรักษำจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
หรือถูกน ำส่งไปยังโรงพยำบำล  

 7.  นักกำรภำรโรง  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดห้องสอบ  เตรียมป้ำยประชำสัมพันธ์กำรสอบ
และเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรจัดสอบ  

 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรมและ
เกิดผลดีต่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ ทุกประกำร 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    21   มกรำคม พ.ศ. ๒๕63  เป็นต้นไป   
   

  สั่ง  ณ  วันที่    21   มกรำคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

                                                                 
            (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำเนำว์ เสำวกูล) 
             รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตสุรินทร์ 

                        ประธำนศูนย์สอบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 


