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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ที่ 312 / 2564 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.) จ านวน 62 เขต ได้ก าหนดให้      
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เปลี่ยนช่ือเป็น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อาศัยอ านาจ      
ตามความ ในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงยกเลิกค าสั่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่ 181/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้

1. นางศศิธร  โพธิ์อ่อนแย้ม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

  1.2 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)    
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย     
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบในสหวิทยาเขตพญาแล  
 1.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล           
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  (2) เขตสุจริต 

  1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นางปรียารัตน์  ขาวป้ัน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
2.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ 1  

 2.2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ ก ากับ 
ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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 2.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล          
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 

 (1) เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
  (2) งานแนะแนว 
  (3) โรงเรียนที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ทวิศึกษา) 
  (4) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
  (5) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ 
 2.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบในสหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล  

  2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

3.1  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ล าดับที่ 2  
 3.2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่ก ากับ ติดตาม ประสานงาน             
ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ ส่งเสริม ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนา
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา และงานทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
 3.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย     
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล          
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทจุริต”  
                   (โรงเรียนสุจริตและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)  

 (2) โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนวิถีพุทธ) 
  (3) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 3.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ 

  3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
4. นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 4.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม 
ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย     
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 4.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล           
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
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 (1) องค์กรคุณธรรม / โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  (2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  (3) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
  (4) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
  (5) การจัดการเรียนรวม 
 4.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตเมืองสี่มุม  

  4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. นายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 5.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา               
มีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา และศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย       
การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 5.2 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม พัฒนา
หลักสูตรการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 5.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย     
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 5.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล           
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 

 (1) กิจกรรมรักการอ่าน และห้องสมุด 
  (2) การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) : ภาษาไทย 
  (3) งานวิจัย 
  (4) PLC 
 5.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี  

  5.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนา
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา งานทดสอบทางการศึกษา และ
การจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA)  
 6.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย      
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 6.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล           
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) STEM Education 
  (2) โรงเรียนขนาดเล็ก 
  (3) โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
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  (4) การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) : คณิตศาสตร์ 
 6.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง 

  6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 7.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย      
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 7.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล          
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) วิทยาการค านวณ (Coding)  
  (2) STEM Education 
  (3) การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) : วิทยาศาสตร์ 

 (4) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  (5) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
 7.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง 

  7.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. นายปรีดา  นิตยารส  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 8.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษา  ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 8.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย      
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 8.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ รายงานผล          
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 

 (1) DLIT 
   (2) โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
   (3) โรงเรียนขนาดเล็ก 
   (4) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ 
   (5) เพศวิถีศึกษา 
 8.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์  

  8.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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9. นางวิริยะสมร  บัวทอง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 9.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม พัฒนา
หลักสูตรการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 9.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 9.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล           
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  (Active Learning) 
  (2) PLC 
  (3) โรงเรียนสุจริต 
  (4) เศรษฐกิจพอเพียง 
 9.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว  

  9.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
10. นางสาววชิรา  บุญเกื้อ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 10.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีหน้าที่
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษา และศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 10.2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงาน     
สารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ด าเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมภายในกลุ่ม วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถด าเนินงาน       
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 10.3 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ วางแผนและรายงานผล
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 10.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 10.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล        
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  (2) งานวิจัย 
  (3) PLC 
                (4) งานศิลปหัตถกรรม 
 10.6 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตเมืองสี่มุม  

  10.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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11. นางจิโรบล  เคาภูเขียว  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 11.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 11.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 11.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล        
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  (Active Learning) 
  (2) PLC 
  (3) โรงเรียนสุจริต 
  (4) เศรษฐกิจพอเพียง 
 11.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์  

  11.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
12. นางสาวเขมิกา  สาทัน  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 

12.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่   
ก ากับ ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 12.2 ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานธุรการ มีหน้าที่ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม     
ให้สามารถด าเนินงาน ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม           
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 12.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย   
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 12.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล        
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 

 (1) วิทยาการค านวณ Coding 
 (2) DLIT และ DEEP คลังสื่อออนไลน์ 
 (3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Admin) 

 12.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี  

  12.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
13. นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 13.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 13.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย      
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 13.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) โรงเรียนขนาดเล็ก 
  (2) โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
  (3) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ 
  (4) เศรษฐกิจพอเพียง 
  (5) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 13.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง  

  13.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
14. นางสาวอรัณฌญา  รักษาพันธุ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 14.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีหน้าที่ 
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ของสถานศึกษา และศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 14.2 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ก ากับ 
ติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานฯ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 14.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 14.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล         
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) งานแนะแนว 
  (2) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  (3) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
 14.5 นิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตพญาแล  

  14.6 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
15. นายคมสันต์  หลาวเหล็ก  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 15.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษา และ         
การประกันคุณภาพการศึกษา  
 15.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย    
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 15.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล        
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) องค์กรคุณธรรม 
  (2) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         (3) เขตสุจริต 
  (4) โรงเรียนขนาดเล็ก 
  (5) งานวิจัย 
  (6) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  (Active Learning) 
 15.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบในสหวิทยาทุ่งเขตดอกกระเจียว  

  15.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
16. นางสาวกาญจนา  ประทุมวงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 16.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 16.2 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนา
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการศึกษา งานทดสอบทางการศึกษา และ
การจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GPA)  
 16.3 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและประสานงาน 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการศึกษา และ          
การประกันคุณภาพการศึกษา  
 16.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย   
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 16.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล         
การด าเนินงานตามนโยบายดังนี้ 
  (1) การประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) : วิทยาศาสตร์ 
    (2) STEM Education   
    (3) วิทยาการค านวณ (Coding)  
    (4) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  (5) โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ 
 16.6 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่รับผิดชอบ ในสหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล  

  16.7 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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17. นางสาธัญสินี  ใสสะอาด เจ้าหน้าท่ีธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 17.1 จัดท าระบบงานสารบรรณใหเ้หมาะสมและสอดคล้องกับงานสารบรรณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 17.2 ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม         
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 17.3 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน  หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ           
การบริหารงานของกลุ่ม  

  17.4 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  3   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      (นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์) 
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
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ตารางสรุปการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ตามค าส่ังส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ท่ี 312 / 256๔ ลงวันท่ี  3 พฤศจกิายน 2564 

 
ล าดับ

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ภารกจิตามโครงสร้าง 

(กลุ่มงาน) 
งาน/โครงการตามนโยบาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ท่ีรับผิดชอบ 

เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 

1 นางศศิธร  โพธ์ิอ่อนแย้ม - กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. - เขตสจุริต 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

- ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขตพญาแล  
- โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 
- โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 
- โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
- โรงเรียนบา้นค่ายวิทยา 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

2 นางปรียารัตน์  ขาวปั้น - กลุ่มงานพฒันาหลักสตูร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 

- งานเครือขา่ยสง่เสริมประสิทธิภาพการจัด 
  การศึกษามัธยมศึกษาจงัหวดัชยัภูมิ 
- งานแนะแนว 
- ทวิศึกษา 
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
- โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  

- การงานอาชีพ  
- ภาษาไทย 

สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล  
- โรงเรียนชยัภูมิภักดชีุมพล 
- โรงเรียนชลีองวิทยา 
- โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
- โรงเรียนบา้นเขว้าวิทยายน 
 

3 นางสุภาพรรณ ปรุงชยัภูมิ 
 
 

- กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 

- เขตสจุริต 
- โรงเรียนสุจริต 
- วิถีพุทธ 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

- สังคมศึกษา ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 

สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์  
- โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
- โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
- โรงเรียนทา่มะไฟหวานวิทยาคม 
- โรงเรียนคอนสวรรค ์
- โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
- โรงเรียนสามหมอวิทยา 
- โรงเรียนปูด่้วงศึกษาลยั 
 
 



11 
 

ล าดับ
ท่ี ชื่อ – สกุล 

ภารกจิตามโครงสร้าง 
(กลุ่มงาน) 

งาน/โครงการตามนโยบาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ท่ีรับผิดชอบ 
เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 

4 นางสาวปภาวรา ประเสริฐ 
 
 

- กลุ่มงานสง่เสริมพฒันาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 

- องค์กรคุณธรรม  
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
- โรงเรียนมัธยมดสีี่มุมเมือง 
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
- การจัดการเรียนรวม 

- สังคมศึกษา  ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 

สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม  
- โรงเรียนจตัุรัสวิทยาคาร  
- โรงเรียนละหานเจริญวิทยา  
- โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  
- โรงเรียนหนองบัวระเหววทิยาคาร  
- โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 

5 นายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี 
 
 
 
 

- กลุ่มงานพฒันาหลักสตูร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานนิเทศ ตดิตาม และ 
  ประเมินผลระบบบริหาร 
  และการจัดการศึกษา 

- รักการอ่าน / ห้องสมุด 
- การประเมินผล PISA  (ภาษาไทย) 
- งานวิจัย 
- PLC 
 

- ภาษาไทย สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี 
- โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  
- โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  

- โรงเรียนคูเมืองวทิยา  
- โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  
- โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม 

6 นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค ์
 
 
 

- กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
 

- STEM Education 
- โรงเรียนขนาดเล็ก 
- โรงเรียนประชารัฐ 
- การประเมินผล PISA (คณิตศาสตร์) 

- คณิตศาสตร์ 
 

สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง 
- โรงเรียนภูเขยีว 
- โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 
- โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  
- โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
- โรงเรียนบา้นแท่นวิทยา 
- โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน 

7 
 
 
 

 

นางสาววนิชา ประยูรพันธุ ์
 
 
 
 

- กลุ่มงานสง่เสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
  ทางการศึกษา 
 

- Coding 
- STEM Education 
- การประเมินผล PISA (วิทยาศาสตร์) 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานศิลปหัตถกรรม 

- วิทยาศาสตร์และ 
  เทคโนโลย ี
 

สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง 
- โรงเรียนภูเขียว 
- โรงเรียนหนองคอนไทยวทิยาคม 
- โรงเรียนคอนสารวทิยาคม  
- โรงเรียนโนนคูณวทิยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
- โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 
- โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 
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ล าดับ
ท่ี ชื่อ – สกุล 

ภารกจิตามโครงสร้าง 
(กลุ่มงาน) 

งาน/โครงการตามนโยบาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ท่ีรับผิดชอบ 
เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 

8 
 
 
 
 

นายปรีดา  นิตยารส - กลุ่มงานสง่เสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
  ทางการศึกษา  
 

- DLIT  
- โรงเรยีนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
- โรงเรียนขนาดเล็ก 
- โรงเรียนสง่เสริมสุขภาวะ 
- เพศวิถศีึกษา 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 

สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์  
- โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
- โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
- โรงเรียนทา่มะไฟหวานวิทยาคม 
- โรงเรียนคอนสวรรค ์
- โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
- โรงเรียนสามหมอวิทยา 
- โรงเรียนปูด่้วงศึกษาลยั 

9 นางวิริยะสมร บัวทอง - กลุ่มงานพฒันาหลักสตูร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 

- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
- PLC 
- โรงเรียนสุจริต 
- เศรษฐกิจพอเพยีง  

- ศิลปะ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว  
- โรงเรียนเทพสถติวิทยา  
- โรงเรียนเริงรมยว์ิทยาคม 
- โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
- โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค ์
- โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม 

10 
 

นางสาววชิรา  บุญเก้ือ - กลุ่มงานนิเทศ ตดิตาม และ 
  ประเมินผลระบบบริหารและ 
  การจดัการศึกษา 
- กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 
- งานธุรการ 

- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานวิจัย 
- PLC 
- งานศิลปหัตถกรรม 
 

- ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขตเมืองสี่มุม  
- โรงเรียนจตัุรัสวิทยาคาร  
- โรงเรียนละหานเจริญวิทยา  
- โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา  
- โรงเรียนหนองบัวระเหววทิยาคาร  
- โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 

11 นางจิโรบล  เคาภูเขยีว - กลุ่มงานพฒันาหลักสตูร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
 

- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
- PLC 
- โรงเรียนสุจริต 
- เศรษฐกิจพอเพยีง  

- ศิลปะ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สหวิทยาเขตแก้งคร้อ-คอนสวรรค์  
- โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 
- โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
- โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 
- โรงเรียนคอนสวรรค ์
- โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
- โรงเรียนสามหมอวิทยา 
- โรงเรียนปู่ด้วงศกึษาลัย 
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ล าดับ
ท่ี ชื่อ – สกุล 

ภารกจิตามโครงสร้าง 
(กลุ่มงาน) 

งาน/โครงการตามนโยบาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ท่ีรับผิดชอบ 
เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 

12 
 

นางสาวเขมิกา  สาทัน - กลุ่มงานสง่เสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
  ทางการศึกษา 
- งานธุรการ 

- Coding 
- DLIT / DEEP คลงัสื่อออนไลน์ 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Admin) 
 

- วิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ี

สหวิทยาเขตบัวแดงภักดี 
- โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  
- โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวิทยา  รัชมังคลาภิเษก  
- โรงเรียนคูเมืองวทิยา  
- โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  
- โรงเรียนเจียงทองพทิยาคม 

13 
 
 

นายสุรเชษฐ ์ ภักดีจติร - กลุ่มงานพฒันาหลักสตูร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 

- โรงเรียนขนาดเล็ก 
- โรงเรยีนคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
- โรงเรียนสง่เสริมสุขภาวะ 
- เศรษฐกิจพอเพยีง 
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

สหวิทยาเขตภูตะเภา-ทุ่งกะมัง 
- โรงเรยีนภูเขียว 
- โรงเรยีนหนองคอนไทยวิทยาคม 
- โรงเรยีนคอนสารวิทยาคม  
- โรงเรยีนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 
- โรงเรยีนบ้านแท่นวิทยา 
- โรงเรียนพระธาตุหนองสามหม่ืน 

14 นางสาวอรัณฌญา   
                     รักษาพันธุ ์

- กลุ่มงานนิเทศ ตดิตาม และ 
  ประเมินผลระบบบริหารและ 
  การจดัการศึกษา 
- กลุ่มงานสง่เสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
  ทางการศึกษา 

- งานแนะแนว 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Admin) 
 

- ภาษาต่างประเทศ 
- วิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ี
 
 

สหวิทยาเขตพญาแล  
- โรงเรียนสตรีชยัภูมิ 
- โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 
- โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
- โรงเรียนบา้นค่ายวิทยา 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 

15 
 
 
 

นายคมสันต์  หลาวเหล็ก - กลุ่มงานสง่เสริมพฒันาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 

- เขตสจุริต 
- องค์กรคุณธรรม  
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- งานวิจัย 
- ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Active Learning) 
- โรงเรียนขนาดเล็ก 

- สังคมศึกษา  ศาสนา  
  และวัฒนธรรม 
 

สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว  
- โรงเรียนเทพสถติวิทยา  
- โรงเรียนเริงรมยว์ิทยาคม 
- โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 
- โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค ์
- โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม 
 



14 
 

ล าดับ
ท่ี ชื่อ – สกุล 

ภารกจิตามโครงสร้าง 
(กลุ่มงาน) 

งาน/โครงการตามนโยบาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ท่ีรับผิดชอบ 
เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ 

1๖ 
 
 
 

 

นางสาวกาญจนา   
                    ประทุมวงศ ์

- กลุ่มงานพฒันาหลักสตูร 
  การศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานสง่เสริมพฒันาระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
  การศึกษา 

- การประเมินผล PISA (วิทยาศาสตร์) 
- STEM Education 
- Coding 
- โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ 
 

- วิทยาศาสตร์และ  
  เทคโนโลย ี

สหวิทยาเขตเมืองพระยาภักดีชุมพล  
- โรงเรียนชยัภูมิภักดชีุมพล 
- โรงเรียนชลีองวิทยา 
- โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  
- โรงเรียนบา้นเขว้าวิทยายน 
 
 

17 นางสาวธญัสินี  ใสสะอาด - งานธุรการ - - - 
 


