ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
๑. ชื่อภาษาไทย

"ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 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. เหตุผลความจาเป็น
ด้ว ยปรากฏเหตุการณ์แพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น
และมี ก ารแพร่ ร ะบาดรุ น แรงในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศ ท าให้ จ านวนผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ส่ งผลกระทบในวงกว้ าง คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานจึ งก าหนดให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
เตรี ยมความพร้ อมการจั ดการเรี ย นการสอนทางไกลในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) และกาหนดให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่ อ ก ากั บ ติ ด ตาม ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด ประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง
และโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความปลอดภัยของนักเรียน
ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความร่วมมือ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์ดังกล่าวแก่สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี
นครนายก จึงเห็นควรจัดตั้ง "ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาปราจี นบุ รี นครนายก" (ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย)
หรือ "Distance Learning Operation Center of The Secondary Educational Service Area Office
Prachin Buri Nakhon Nayok" (DLOC SESAO PN) เพื่อกากับติดตาม ดูแลช่วยเหลือร่วมกับสถานศึกษา
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลให้กับผู้เรียนทุกระดับขั้นของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๔.๒ เพื่ อ ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การขั บเคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
/๔.๓ เพื่อกากับ…

-๒๔.๓ เพื่อกากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน การดาเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
๕. เป้าหมาย
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี
นครนายก
๖. ภารกิจของศูนย์
๖.๑ วางแผนและจัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี
นครนายก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดกรศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปสู่การปฏิบัติ
๖.๒ ประสานการทางานร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๓ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้เป็นไปตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ
๖.๔. ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาร่วมกับสถานศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทโดยเฉพาะใน
กรณี ที่ นั ก เรี ย นไม่ มี ค วามพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกล และให้ ร ายงานไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๕ สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการ ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย มอบหมาย
๗. โครงสร้างการบริหารศูนย์
โครงสร้ างการบริ ห ารงาน "ศูน ย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โ รคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก" ศฉก.COVID-19
สพม.ปจนย ประกอบด้ว ย ๑) ผู้ อานวยการศู นย์ ๒) รองผู้ อานวยการศูนย์ ๓) เจ้า หน้า ที่ปฏิบั ติงานศูน ย์
๔) คณะทางานศูนย์ ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการศูนย์ฯ
รองผู้อานวยการ
ศูนย์ฯ
คณะทางานศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
/๘. ที่ตั้งศูนย์…

-๓๘. ที่ตั้งศูนย์
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาปราจี น บุ รี นครนายก ๖๐ หมู่ ที่ ๑๔ ถนนสุ ว รรณศร
ตาบลบ้ านพระ อาเภอเมืองปราจี น บุ รี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๐๕๔๓ – ๔๔
โทรสาร : ๐ ๓๗๒๑ ๐๕๔๑
๙. คณะกรรมการบริหารศูนย์
9.๑ นายสุเทพ ธีรัชสกุล

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานกรรมการ
ปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
9.๒ นางธัญชนก ก้อนเงิน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
9.๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตงต้น นักทรัพยากรบุคลชานาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
9.4 นางระเบียบ หัสดีพงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
9.5 นางมนัณญา กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
9.6 นางมัทนา ดวงกลาง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
9.7 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9.8 นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9.9 นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
9.10 นายวิชัย โกซิน
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
และผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
9.11 นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
9.12 นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสขุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙.13 นายบุญนา โตสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. คณะทางาน
10.๑ นายสุเทพ ธีรัชสกุล

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อานวยการศูนย์ฯ
ปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
10.๒ นางธัญชนก ก้อนเงิน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
คณะทางานศูนย์ฯ
10.๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตงต้น นักทรัพยากรบุคลชานาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทางานศูนย์ฯ
10.4 นางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
คณะทางานศูนย์ฯ
10.5 นางมนัณญา กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
และผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะทางานศูนย์ฯ
10.6 นางมัทนา ดวงกลาง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะทางานศูนย์ฯ
/10.7 นางสาวไปรยา...

10.7 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล
10.8 นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญ
10.9 นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์
10.10 นายวิชัย โกซิน
10.11 นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุมมี
10.12 นายโอฬาร ขยันการนาวี
10.13 นางสาวณิชาภา ปรือทอง
๑๐.๑5 นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
๑๐.๑6 นายวิเชียร อินทมาศ
๑๐.17 นายอลงกรณ์ เขตสกุล
๑๐.18 นายอภิเชษฐ์ ชมภู
๑๐.19 นางสาวสมพร ติบรรณ์
๑๐.20 นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ
๑๐.๒1 นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์
๑๐.๒2 นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ
๑๐.๒3 นายประเสริฐ พรมพิชัย
๑๐.๒4 นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์
๑๐.๒5 นายศิริพงษ์ จาใช้
๑๐.๒6 นางสาวนันทพร สังอรดี
๑๐.27 นายพาดี ฉิมพาลี
๑๐.28 นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
๑๐.29 นางมณฑา เรืองฤทธิ์
๑๐.30 นายเจษฎา ดีเลิศ
๑๐.๓1 นายปรีชา ช่างกลึง
๑๐.๓2 นายพงศ์พันธ์ เจริญผล
๑๐.๓3 นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
๑๐.๓4 นายองอาจ พุ่มมี
๑๐.๓5 นายสาราญ ซื่อตรง
๑๐.๓6 นายพงษ์มิตร สิทธินอก
๑๐.37 นายไพรัตน์ บารุงจิตต์
๑๐.38 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ
๑๐.39 นายประชุม บารุงจิตร์
๑๐.๔0 นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ
๑๐.๔1 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
๑๐.๔2 นายจรูญ ทองอินทร์
๑๐.๔3 นายบัณฑิต โชคถนอมจิตต์
๑๐.๔4 นายสมโภช อินทปัญญา
๑๐.45 นางสาวนพเกล้า วงศ์ศิริกุล

-๔ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะทางานศูนย์ฯ
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
และผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
คณะทางานศูนย์ฯ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
คณะทางานศูนย์ฯ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
คณะทางานศูนย์ฯ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณะทางานศูนย์ฯ
อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนชิตใจชื่น
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บารุง
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีมโหสถ
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บารุง คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง ๒
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนองครักษ์
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียน“บ้านนา”นายกพิทยากร คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ ฯ คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองนครนายก
คณะทางานศูนย์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์
คณะทางานศูนย์ฯ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทางานศูนย์ฯ
/1๐.46 นางสาวลักขณา ...

-๕1๐.46 นางสาวลักขณา ปากพลีนอก พนักงานราชการทั่วไป
๑๐.47 นายกฤษดา อ้วนตงต้น
พนักงานราชการทั่วไป
๑๐.48 นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๐.49 นายบุญนา โตสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๐.50 นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๑๐.51 นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
๑๑.๑ นางสาวบุบผา สวัสดิ์ผล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๑๑.๒ นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๐.3 นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๐.4 นายบุญนา โตสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะทางานศูนย์ฯ
คณะทางานศูนย์ฯ
คณะทางานศูนย์ฯ
คณะทางานศูนย์ฯ
คณะทางานและเลขานุการศูนย์ฯ
คณะทางานและผู้ชว่ ยเลขานุการศูนย์ฯ

