
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายทรงวุฒิ มีศิริ 
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 40 (119) 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ควบคุม ตรวจสอบ เรงรัดการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ในกลุมนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามกฎ 

    ระเบียบ คําสั่ง นโยบายของกระทรวง ทบวง กรมและมติคณะรัฐมนตรี พิจารณา กลั่นกรอง ใหความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการ

    กอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

3.) ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษา

4.) รายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

6.) ปฏิบัติงานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

7.) ฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 

8.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางลําพูล วังทอง 
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 55 (133)

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.) ปฏิบัติงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูการศึกษา ปฐมวัย

3.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

4.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5.) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

6.) ปฏิบัติงานธุรการของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู

7.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ 
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  เลขท่ีตําแหน่ง 118

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) สงเสริมพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร

2) ศึกษาคนควาวิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูการศึกษาพิเศษ

3) สงเสริมการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต

4) การสงเสริมการจัดการเรียนรูเพ�อพัฒนาทักษะการคิด

5) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6) งานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

7) งานธุรการกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู

8) นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขาย ลืออํานาจ

9) งานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางรัชดา อุทโท 
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ เลขท่ีตําแหน่ง 123

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

   ใหดําเนนิไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสิทธภิาพ และพจิารณากล่ันกรองใหความเหน็เพ�อประกอบการวนิจิฉยั ส่ังการ กอนนาํเสนอ

   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการเศรษฐศาสตร

4) ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการสหกรณ

5)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา นาฎศิลป และการศึกษาปฐมวัย

6) นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมเครือขายปทุมราชวงศา 2

7) งานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายธีรวัฒน์ สังข์สาลี 
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 49 (127)

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาส�อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.) ปฏิบัติงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาส�อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

3.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4.) ปฏิบัติงานสงเสริมการใชและโครงการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน

5.) ปฏิบัติงานและสงเสริมการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี สารสนเทศ

6.) ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาโครงการหองสมุดมีชีวิตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาและสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานและสงเสริมการจัดทําเว็บไซตกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

8.) ปฏิบัติงานธุรการของกลุมงานสงเสริมและพัฒนาส�อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

9.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

10.) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

11.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายเสกสิทธ์ิ  ปอแก้ว 
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี 131

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหนาที่สงเสริมและพัฒนาส�อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2) ปฏิบัติงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาส�อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

3) ปฏิบัติงานนิเทศติดตามประเมินผล และพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษา พลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

4) โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

5) โครงการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ

6) ปฏิบัติงานและสงเสริมการจัดการจัดทําโครงการพัฒนาส�อนวัตกรรมในโรงเรียน

7) งานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

8) นิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขายเมือง 1

9) งานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายชยพล แพงเนตร 
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 77 (116)

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน�วยงาน ที่เกี่ยวของและชุมชน

2.) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

3.) ปฏิบัติงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

4.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว)

5.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6.) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานธุรการกลุมงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

8.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางพิศประภา โสดาภักด์ิ  
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 54 (132)

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษาการวัดประเมินผลระดับทองถิ่น (LAS) และขอสอบกลาง

2.) ปฏิบัติงานพัฒนาเคร�องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาและพัฒนาคลังขอสอบระดับทองถิ่น

3.) ปฏิบัติงานการสงเสริมระบบงานสารสนเทศของงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 

4.) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

5.) ศึกษาวิเคราะห วิจัย รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาแนวทางวัดผลและประเมินผล ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

    การศึกษาตามอัธยาศัย 

6.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

7.) ปฏิบัติงานสงเสริม และพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครชาวตางชาติ

8.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

9.) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา 

10.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์   
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 33 (113)

ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ 6 

2.) ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ในกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ใหดําเนินไปดวยความ

    เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และพิจารณา กล่ันกรอง ใหความเห็นเพ�อประกอบการวินิจฉัย ส่ังการ กอนนําเสนอ ผูอํานวยการ

    กลุมนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา

3.) ปฏิบัติงานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

5.) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (เศรษฐศาสตรและหนาที่

    พลเมือง)

6.) ปฏิบัติงานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7.) ปฏิบัติงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

8.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

9.) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

10.) ปฏิบัติงานโครงการขับเคล�อนสูประชาคมอาเซียน

11.) ปฏิบัติงานโครงการสงเสริมคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

12.) ปฏิบัติสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน

13.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางศิริรัตน์  ทองโพธ์ิศรี   
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  เลขท่ีตําแหน่ง 124

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนาส�อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

3) ปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนางานโครงการหองสมุดโรงเรียน

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

6) ปฏิบัติงานธุรการกลุมสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

7) นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขายหัวตะพาน 1

8) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายทรงศักด์ิ  พรมโสภา   
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  เลขท่ีตําแหน่ง 135

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

2) ปฏิบัติงานศึกษาวิเคราะห วิจัย และพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

3) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4) ปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนางานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

5) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

7) ปฏิบัติงานธุรการกลุมสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

8) ปฏิบัติงานการจัดทํารายงานคุณภาพประจําป SAR

9) นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขายเมืองอํานาจเจริญ 1

10) งานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางอมลณัฐ แก้วกอง   
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 48 (16)

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติงานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.) ปฏิบัติงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ศีลธรรม)

4.) ปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนสุจริต

5.) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6.) ปฏิบัติงานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

7.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวอัปสร  พ่ึงภพ   
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  เลขท่ีตําแหน่ง 130

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

2) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและสังคมศึกษา

3) สงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนสุจริต

4) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5) ปฏิบัติงานการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7) ปฏิบัติงานธุรการของกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

8) นิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขายปทุมราช2

9) งานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางสาวศุภรา  ทนุพันธ์
ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์  เลขท่ีตําแหน่ง125

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) การสงเสริมระบบงานสารสนเทศของงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ�อ การประกันคุณภาพการศึกษา (NT) และประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)

3) ปฏิบัติงานทดสอบทางการศึกษาดวยขอทดสอบกลาง

4) ศึกษาวิเคราะห วิจัย รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาแนวทางวัดผลและประเมินผลทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

    การศึกษาตามอัธยาศัย

5) งานพัฒนาขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษา

6) นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมเครือขายพนา

7) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

8) ปฏิบัติงานโครงการคณิตศาสตรขั้นสูง

9) สงเสริมและพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรม

10) งานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด  
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน เลขท่ีตําแหน่ง อ 36

ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ติดตาม การปฏบิติังานของเจาหนาทีธ่รุการ ใหดําเนนิไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสิทธภิาพ และพจิารณากล่ันกรอง ความเรยีบรอย 

   กอนนําเสนอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2) ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และออกแบบรวบรวมงานสารบรรณใหเหมาะสมและ

   สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3) ประสานงานกับกลุมอ�นในสํานักงาน หน�วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม

4) ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร งานของกลุมใหขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ

5) รับ สง ลงทะเบียนและจายหนังสือใหผูรับผิดชอบในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7) พิมพเอกสารของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

8) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย


