
…๑๒๕ 

คณะท ำงำน 

 

ที่ปรึกษำ 
นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดร.วิษณุ   ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายสรานันต์  สงวนสัตย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวยลดา  โพธิสิงห์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวนภัสนันท์  ค าทะเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ผู้ก ำหนดกรอบแนวคิดกำรด ำเนินงำน 
ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักทดสอบทางการศึกษา 

คณะจัดท ำหลักสูตร 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
  ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวสุวณี  พิมพกรรณ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
นางสาวรุ่งทิวา  งามตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
  ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ดร.ลาวัลย์  พิชญวรรธน ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ สพฐ. 



 
๑๒๖… 

 

ดร.ดารุวรรณ  ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันภาษาอังกฤษ          
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี ข้าราชการบ านาญ 
นางพงษ์จันทร์  อยู่เป็นสุข ข้าราชการบ านาญ 
นายมาโนช  จันทร์แจ่ม ข้าราชการบ านาญ 
ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา ข้าราชการบ านาญ 
นพ.ชัยชนะ นิ่มนวล คณะท างานปฏิรูประบบการประเมินและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.ดร.นลินี ณ นคร อาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.อรอุมา เจริญสุข อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.พนิดา มารุ่งเรือง อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์                    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.วราภรณ์  แย้มทิม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.อมรรัตน์  สร้อยสังวาลย์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
นายกีรติ  ฆารเจริญ ผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
นางณัฐนันท์  โชติวรอิงคนันท ผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 
นางสาวชฏาธาร มะลินิล ผู้แทนส านักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
นางสาววาสนา  เครือมาศ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
นางสาวอนงค์ จันใด ผู้แทนส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
นายเอกบุตร  กิจสินธพชัย ผู้แทนส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  

ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 



 
๑๒๗… 

 

ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 

ดร.ธีรยุทธ  ภูเขา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
นางสาวพิยะดา  ม่วงอ่ิม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
นายสมโภชน์  หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 
ดร.กนกมนตร นาจวง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นางชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ 
ว่าที่พันตรีเทพนา เครือค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ 
ดร.รุ่งนภา แสนอ านวยผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
นางอภิวันทน์ พินทอง ศึกษานิเทศก์นิเทศก์ช านาญการพิเศษ       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ดร.วราภรณ์  แก้วสีขาว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
นางธิติกาญจน์  กุลพัฒน์เศรษฐ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
นายสมบัติ  เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
นางปัทมพร  สุรกิจบวร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  นครราชสีมา เขต 2 
นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
นางรัญญาภัทร์  อัยรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๒ (บุรีรัมย์) 
นายอิทธิพงษ์  ตั้งสกุลเรืองไล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 (พิษณุโลก) 



 
๑๒๘… 

 

นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี) 
นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี) 
นางพิตรชาภรณ์  ชุ่มกมลธนัตย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐(เพชรบุรี) 
ดร.สุชาติ   บรรจงการ ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลศรี จังหวัดตรัง  
ดร.ศิริรัตน์  สุคันธพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 
นายทวิช  แจ่มจ ารัส รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ดร.อนุสรณ์  เกิดศรี ครูปฏิบัติการ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม 
นายสรานันต์  สงวนสัตย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวยลดา  โพธิสิงห์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
นางสาวนภัสนันท์  ค าทะเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ส านักทดสอบทางการศึกษา 

บรรณำธิกำรกิจ 
ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภา 
 



 
๑๒๙… 

 

๑ 
 

แบบส ำรวจควำมคิดเห นเ  ่อกำรประเมินผล 
กำรสัมมนำเชิงป ิบัติกำรเ  ่อส ่อสำรและสร้ำงควำมเ ้ำ จเกี่ วกับกำรประเมินและ 

กำรประกันค ณ ำ กำร ึกษำแนว หม่และเสริมสร้ำง ัก  ำ ด้ำนกำรประเมิน 
 
 
 
ค ำชี แจง 

แบบส ารวจ บับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบ ส ารวจตอบให้ครบทุกข้อ เพื่อให้การด าเนินงาน
สัมมนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
 
ตอนที่ 1  ้อมูล   น ำน องผู้เ ้ำสัมมนำ 
1. อำ   

 1) น้อยกว่า 31 ป    2) 31 - 40 ป    3) 41 – 50 ป  
  4) 51 – 60 ป    5) มากกว่า ๖๐ ป  
 

2. เ     1) ชาย   2) หญิง 

3. ต ำแหน่ง 
 1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 4) ศึกษานิเทศก์ 
 5) นักวิชาการศึกษา 
 6) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 7) อ่ืน  (โปรดระบุ)................................................................ 

4. ว  ิกำร ึกษำสูงส ด 
 1) ปริญญาตรี 
 2) ปริญญาโท 
 3) ปริญญาเอก 
 4) อ่ืน  (โปรดระบุ)................................................................ 

5. สังกัด 
 1) สพป. ......................................................เขต................. 
 2) สพม. ......................................................เขต..................จังหวัด............................................... 
 3) หน่วยงาน................................................................................................................................. 
 3) อ่ืน  (โปรดระบุ)....................................................................................................................... 

6. ประสบกำรณ  (ตอบได้มากกว่า 1 รายการ) 
 1) ผู้รับผิดชอบงานประกัน  เป็นระยะเวลา....................ป  
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา....................ป  

  

จ ดสัมมนำที่                ระหว่ำงวันที่                                                                                   



 
๑๓๐… 

 

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักทดสอบทางการศึกษา 


