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คณะท างาน 
ที่ปรึกษา 

1. นายกมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นางรัตนา  ศรีเหรัญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นายรังสรรค์  มณีเล็ก  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. นางสุกัญญา  งามบรรจง ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

1. นางสาวกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์ รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางผาณิต  ทวีศักดิ์   นักวิชาการศึกษา 
3. นางสาววรณัน   ขุนศรี    นักวิชาการศึกษา 
4. นางบุษริน  ประเสริฐรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวจรูญศรี  แจบไธสง  นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวภัทรา  ด่านวิวัฒน์  นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวขวัญฤดี  ลิวรรโณ  นักวิชาการศึกษา 

 
คณะท างานครั้งที่ 1  การยกร่างชุดฝึกอบรม   

1. นางละมุล  รอดขวัญ   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 

2. นางวัธนีพร  นิยมพานิช  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษายะลา เขต 2 

3. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

4. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

5. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์  คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
6. นางกัญญารัตน์  บุญไชย  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
7. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร  คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
8. นางสาวสิทธิลักษณ์  ทิวทัศน์  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
9. นางกุหลาบ  ส าราญสุข  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
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10. นายสุธะนะ  พามนตรี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
11. นางดวงพร  อรุณโน   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
12. นางนันทวรรณ   สามค า   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
13. นางละมัย  ใยดี   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
14. นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษาไทย 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
15. นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธุ์  นักวิชาการศึกษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
16. นางบุษริน  ประเสริฐรัตน์  นักวิชาการศึกษา 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 

คณะท างานครั้งที่ 2  การปรับปรุงชุดฝึกอบรม 
1. นางละมุล  รอดขวัญ   ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
2. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน   ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
3. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์  คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
5. นางกัญญารัตน์  บุญไชย  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
6. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร  คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
7. นางสาวสิทธิลักษณ์  ทิวทัศน์  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
8. นางกุหลาบ  ส าราญสุข  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
9. นายสุธะนะ  พามนตรี   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
10. นางดวงพร  อรุณโน   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 



282 
 

11. นางนันทวรรณ  สามค า   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

12. นางละมัย  ใยดี   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

14. นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษาไทย 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

15. นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธุ์  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

16. นางบุษริน  ประเสริฐรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 

คณะท างานครั้งที่ 3  การทดลองใช้และบรรณาธิการชุดฝึกอบรม 
1. นางละมุล  รอดขวัญ   ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
2. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน   ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
3. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์  คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
6. นางกัญญารัตน์  บุญไชย  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
7. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร  คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
8. นางสาวสิทธิลักษณ์  ทิวทัศน์  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
9. นางกุหลาบ  ส าราญสุข  ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
10. นายสุธะนะ  พามนตรี  ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
11. นางดวงพร  อรุณโน   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
12. นางนันทวรรณ  สามค า   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
13. นางละมัย  ใยดี   คร ูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
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14. นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันภาษาไทย 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

15. นางสาวพัชรา  ตระกูลสิริพันธุ์  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

16. นางบุษริน  ประเสริฐรัตน์  นักวิชาการศึกษา 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 
ผู้เรียบเรียงและจัดท าฉบับสมบูรณ์ 

1. นางนิลยา  ทองศรี   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2. นางเพ็ญจา  เสมอเหมือน   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

3. นางผาณิต  ทวีศักดิ์   นักวิชาการศึกษา 
                                                      ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ผู้บรรณาธิการกิจขั้นสุดท้าย 
 1. นายปรีชาญ  เดชศรี   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส 
      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. นางสุกัญญา  งามบรรจง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 3. นางสาวกัญนิกา  พราหมณ์พิทักษ์        รองผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


