
 
 
 
 
 

ค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
ที ่3 /๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
…………………………………………………………………………………………. 

ด้วยปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น 
และมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่ อเนื่อง  
ส่งผลกระทบในวงกว้าง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และก าหนดให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด       
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือร่วมกับสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
และบริบทของสถานศึกษา นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง 
และโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความปลอดภัยของนักเรียน 
ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความร่วมมือ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจการจัดการเรียน 
การสอนในสถานการณ์ดังกล่าวแก่สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานกรรมการ 

 ปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

๑.๒ นางธัญชนก  ก้อนเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
๑.๓ นางสาวจันทรเ์พ็ญ อ้วนตงต้น  นักทรัพยากรบุคลช านาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                      กรรมการ  
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๑.4 นางระเบียบ  หัสดีพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
๑.5 นางมนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่                       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.6 นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                             กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

    1.7 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
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๑.8 นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.9 นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
1.10 นายวชิัย  โกซิน               ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร                                 กรรมการ 
 และผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
1.11 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นายบุญน า  โตสวุรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดข้ึน ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.๑ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานกรรมการ 

 ปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

2.๒ นางธัญชนก  ก้อนเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.๓ นางสาวจันทรเ์พ็ญ อ้วนตงต้น  นักทรัพยากรบุคลช านาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                      กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
2.4 นางระเบียบ  หัสดีพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
2.5 นางมนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่                       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2.6 นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                             กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

    2.7 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ     
2.8 นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.9 นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      กรรมการ 
2.10 นายวชิัย โกซิน               ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร                                 กรรมการ 
 และผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
2.11 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
2.12 นายบุญน า  โตสวุรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นายยุธิษฐิระ เจริญสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนในสถานศึกษา 
3.๑ นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
3.๒ นางธัญชนก  ก้อนเงิน    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                     กรรมการ 
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3.3 นางมนัณญา  กองศักดา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่                       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
๓.4 นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
๓.5 นางสาวเบญจวรรณ  พันธะพุมมี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.6 นายโอฬาร ขยันการนาวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.7 นางสาวณิชาภา  ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.8 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

    3.9 นายบุญน า  โตสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในสถานศึกษา 

๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน 
4.๑ นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
๔.๒ นายโอฬาร  ขยันการนาวี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.3 นางสาวเบญจวรรณ  พันธะพุมมี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔.4 นางสาวณิชาภา  ปรือทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4.5 นางสาวนพเกล้า วงศ์ศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
4.6 นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ) กรรมการ 
4.7 นายกฤษดา  อ้วนตงต้น พนักงานราชการ (ช่วยปฏิบัติราชการ) กรรมการ 
4.8 นายพงศ์ศิริ  กองภูเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 
๔.10 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
4.11 นายบุญน า  โตสวุรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และระบบการจัดการศึกษาทางไกลในระบบออนไลน์
และออฟไลน์ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
และพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลในระบบออนไลน์และออฟไลน์
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะตามมาตรการเฝ้าระวังและป้อ งกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แนวปฏิบัติและข้อกฎหมายของทางราชการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  6   มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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