
 
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
 

๑. ชื่อภาษาไทย “ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    

  (COVID-19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก”    
  (ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย) 

๒. ชื่อภาษาอังกฤษ “Distance Learning Operation Center of The Secondary Educational    

  Service Area Office Prachin Buri Nakhon Nayok”  
  อักษรย่อ DLOC SESAO PN 

๓. เหตุผลความจำเป็น 
 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๕๔๕ ด่วนที่สุด ลงวันที่   
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                    
(COVID-19) ซึ่งอาจทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้น 
 เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจำเป็นต้องให้สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home: LFH) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสื่อกลางและเครื่องมือในการจัด          
การเรียนการสอนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
และครอบคลุมความพร้อมของผู้เรียนในปัจจุบัน  

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจการจัด
การศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุร ี นครนายก” หรือ “Distance Learning Operation Center of The Secondary 
Educational Service Area Office Prachin Buri Nakhon Nayok” (DLOC SESAO PN) โ ด ยภ า ย ใ ต้                     
การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
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๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื ่อวางแผนขับเคลื ่อนการจัดการศึกษาทางไกลให้กับผู ้เรียนทุกระดับชั ้นของสถานศึกษา                   
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๔.๒ เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล                     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

๔.๓ เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

๕. เป้าหมาย 
 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก 

๖. ภารกิจของศูนย ์
 ๖.๑ วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปสู่การปฏิบัติ 

๖.๒ ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๖.๓ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้เป็นไปตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ 

๖.๔ ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาร่วมกันร่วมกับสถานศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท
โดยเฉพาะในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และให้รายงานไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.๕ สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์               
โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการ ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย มอบหมาย 
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๗. โครงสร้างการบริหารศูนย์ 
 โครงสร้างการบริหารงาน “ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก” ศฉก.COVID-19 
สพม.ปจนย ประกอบด้วย ๑) ผู ้อำนวยการศูนย์ ๒) รองผู ้อำนวยการศูนย์ ๓) เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานศูนย์                    
๔) คณะทำงานศูนย์ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. ที่ตั้งศูนย์ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  
 ๖๐ หมู่ที่ ๑๔ ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ 
 โทรศัพท์  ๐ ๓๗๒๑ ๐๕๔๓ – ๔  

 

๙. คณะกรรมการบริหารศูนย์ 
๑. นางรัตติกร ทองเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ประธานคณะกรรมการ 

๒. นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

รองประธาน
คณะกรรมการ 

๓. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

รองประธาน
คณะกรรมการ 

๔. นายชิราวุฒ ิสองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

รองประธาน
คณะกรรมการ 

๕. นางธัญชนก ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการ 
๖. นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะกรรมการ 
๗. นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ 

คณะทำงานศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
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๘. นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

คณะกรรมการ 

๙. นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ              
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการ 

๑๐. นายโอฬาร ขยันการนาวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการ 

๑๑. นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ 
๑๒. นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ 
๑๓. นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการและ
เลขานุการ 

๑๐. คณะทำงาน 
๑. นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ผู้อำนวยการศูนย์ 

๒. นายณัฐพงศ ์ฝอดสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

รองผู้อำนวยการศูนย์ 

๓. นางธัญชนก  ก้อนเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะทำงาน 
๔. นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะทำงาน 
๕. นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
คณะทำงาน 

๖. นายประทีป วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

คณะทำงาน 

๗. นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะทำงาน 

๘. นายโอฬาร ขยันการนาวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

คณะทำงาน 

๙. นางสาวกมลรัตน์ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
๑๑. นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
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๑๒. นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
๑๓. นางสาวณิชาภา ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
๑๔. นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
๑๔. นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
๑๕. นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะทำงาน 
๑๖. นายเจษฎา ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะทำงาน 
๑๗. นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะทำงาน 
๑๘. นายพงศ์พันธ์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะทำงาน 
๑๙. นายศิริพงษ์ จำใช้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะทำงาน 
๒๐. นางสาวนันทพร สังอรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะทำงาน 
๒๑. นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะทำงาน 
๒๒. นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะทำงาน 
๒๓. นายปรีชา ช่างกลึง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะทำงาน 
๒๔. นายอลงกรณ ์เขตสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐ ๗ คณะทำงาน 
๒๕. นายไพบูลย์ ทองเฟ่ือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะทำงาน 
๒๖. นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒                       

"อดุลศาสนกิจศึกษา" 
คณะทำงาน 

๒๗. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะทำงาน 
๒๘. นายอภิเชษฐ์ ชมภ ู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม คณะทำงาน 
๒๙. นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง คณะทำงาน 
๓๐. นายประเสริฐ พรมพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ คณะทำงาน 
๓๑. นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี คณะทำงาน 
๓๒. นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม คณะทำงาน 
๓๓. นางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี คณะทำงาน 
๓๔. นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะทำงาน 
๓๕. นายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ คณะทำงาน 
๓๖. นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครนายก คณะทำงาน 
๓๗. นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ คณะทำงาน 
๓๘. นายประชุม บำรุงจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา           

ราชวิทยาลัย นครนายก 
คณะทำงาน 

๓๙. นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะทำงาน 
๔๐. นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ คณะทำงาน 
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๔๑. นายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะทำงาน 
๔๒. นายจรุญ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา คณะทำงาน 
๔๓. นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะทำงาน 
๔๔. นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะทำงาน 
๔๕. นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม                

ส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

คณะทำงาน 
และเลขานุการ 

๔๖. นางณัฐวีร์ ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๗. นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. ผู้รับผิดชอบ 
     นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


