สพฐ.แจงรายชื่อกรรมการตรวจสอบหน่วยพัฒนา คูปองครู ปี 61
นำเสนอเมื่อ : 9 ก.ค. 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามหน่วยพัฒนาคูปองครู ปี 2561 เริ่ม 7ก.ค. นี้
ย้ำชัดลงพื้นที่เพื่อประโยชน์ครู
วันนี้ (7ก.ค.) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาค
รูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ. ได้จัดทีมติดตามสุ่มตรวจการดำเนินงาน
ของหน่วยพัฒนาทั่วประเทศ โดยจะเริ่มทำการลงพื้นที่สุ่มตรวจ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 – 15 กันยายน
2561 ทั้งนี้เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของครู
ด้าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) กล่าวว่า
ในปีงบประมาณ 2561 มีครูเข้าครูอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ทั้งหมด 276,498 คน จำนวน
364,378 ที่นั่ง จำนวนที่เลือกลงหลักสูตร ทั้งหมด 1,207 หลักสูตร ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา มีครูอบรม ทั้งหมด
175,978 คน จำนวน 214,289 ที่นั่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในปีนี้ ปีงบประมาณ 2561
มีครูให้ความสนใจและเข้าอบรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คิดเป็น จำนวนครูเพิ่มขึ้นจำนวน 100,520 คน
และจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้น 150,089 คน สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ จะมีหน้าที่ในการเข้าไปติดตาม ตรวจสอบ
การดำเนินงาน หน่วยพัฒนาที่อยู่ในระบบ ที่ครู Shopping ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยจะสุ่มตรวจในบางหน่วยพัฒนา ว่าเป็นไปตามที่เสนอไว้กับ สพฐ. หรือไม่ ทั้งด้านวิทยากร เนื้อหาหลักสูตร
จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบการอบรม สถานที่ อาหาร
หรือบางหน่วยพัฒนาที่จัดที่พักให้กับคุณครู เหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ และในกรณีที่ค่าลงทะเบียนที่รวมที่พัก
แต่ครูไม่ได้พัก จะนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณา โดยทางคณะกรรมการจะทำการสรุปรายงาน ส่งมายัง
สคพ.สพฐ. โดยตรง อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้รายชื่อคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรู
ปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย
ทีมที่ปรึกษา 1.ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.นางสาวอุษณีย์
ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะทำงาน
1.นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.นายชาญ คำภิระแปง
ข้าราชการบำนาญ 4.นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว ข้าราชการบำนาญ 5.นายกวิน เสือสกุล
ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภเสฏจ์ คณากูล
นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 7.นางสุทรี ทองอินทร์ ครู ค.ศ.4
โรงเรียนวันจันทร์ตะวันออก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 8.นายอดิศร สินประสงค์
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม9.นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 10.นางณัฐกฤตา พึ่งสุข
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
11.นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
12. นายสิรวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 13. นายสมบัติ ปัญญาคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 14. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
15. นายถาวร ขวัญสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนแร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1. 16. นางจินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 17. นายวิชัย ปานอุทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 18.นายไพบูลย์ อินงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 19. นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 20.นายออน กาจกระโทก
ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 21. นางสงกรานต์
จันทร์น้อย ครูโรงเรียนพัทลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
22. นายกิตติศักดิ์ บุญดาว ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 23.นายบุญธรรม เดชบุญ ครูโรงเรียนขามสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
24. นายกิตติกุล แก้วกาหลง ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 25.นายวัฒนา ไตรยราช ครูโรงเรียนนาแกสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
26. นางสาวฐิรญาดา ฐิติวรรณภา ครูโรงเรียนบ้านตุงลอย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 27.นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา
รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28.นางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29. นางสาวเพ็ญพิมล เพ็ชรดี สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
30. นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เขต 2

31.นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก

32.นางพิกุลทอง สังข์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
38

33.นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

34.นางสาวทิพวรรณ์ เมืองเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

เขต 2

35.นางสาวระพีพรรณ โพธิ์ลา ครูโรงเรียนบ้านแม่พลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก

ทั้งนี้การส่งทีมติดตามสุ่มตรวจกระจายไปทั่วประเทศ ก็เพื่อให้การพัฒนาครูครบวงจรในครั้งนี้
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด โดยผลที่ได้จากการอบรม ต้องเกิดกระบวนการลงสู่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ
ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.50 น.

