
 
 
 
 
 

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 

๑. ชื่อภาษาไทย        "ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
                            (COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 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. เหตุผลความจ าเป็น 

ด้วยปรากฏเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้น 
และมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพ้ืนที่ของประเทศ ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลกระทบในวงกว้าง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) และก าหนดให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือก ากับติดตาม ดูแลช่วยเหลือร่วมกับสถานศึกษา 
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง 
และโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความปลอดภัยของนักเรียน 
ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการความร่วมมือ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจการจัดการเรียน  
การสอนในสถานการณ์ดังกล่าวแก่สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก จึงเห็นควรจัดตั้ง "ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 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) เพ่ือก ากับติดตาม ดูแลช่วยเหลือร่วมกับสถานศึกษา 
ตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

๔. วัตถุประสงค ์
๔.๑ เพ่ือวางแผนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลให้กับผู้เรียนทุกระดับขั้นของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

๔.๒ เพ่ือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

 
/๔.๓ เพ่ือก ากับ… 
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รองผู้อ านวยการ
ศูนย์ฯ 

คณะกรรมการบริหาร 
 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
 

คณะท างานศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

๔.๓ เพ่ือก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน การด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 

๕. เป้าหมาย 
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี 
นครนายก 

๖. ภารกิจของศูนย์ 
๖.๑ วางแผนและจัดท าแผนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  

นครนายก เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการจัดกรศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไปสู่การปฏิบัติ 

๖.๒ ประสานการท างานร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้เป็นไปตามนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีคุณภาพ 

๖.๔. ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาร่วมกับสถานศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทโดยเฉพาะใน
กรณีที่นักเรียนไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และให้รายงานไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖.๕  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อ านวยการ ศฉก.COVID-19 สพม.ปจนย มอบหมาย 

๗. โครงสร้างการบริหารศูนย์ 
โครงสร้างการบริหารงาน "ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก" ศฉก.COVID-19 
สพม.ปจนย ประกอบด้วย ๑) ผู้อ านวยการศูนย์ ๒) รองผู้อ านวยการศูนย์ ๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์  
๔) คณะท างานศูนย์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 

/๘. ที่ตั้งศูนย์… 
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๘. ที่ตั้งศูนย ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ๖๐  หมู่ที่ ๑๔  ถนนสุวรรณศร   
ต าบลบ้านพระ  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ๒๕๒๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๑ ๐๕๔๓ – ๔๔  
โทรสาร : ๐ ๓๗๒๑ ๐๕๔๑ 

๙. คณะกรรมการบริหารศูนย์ 
9.๑ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประธานกรรมการ 

 ปราจีนบุรี นครนายก รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุร ีนครนายก  

9.๒ นางธัญชนก  ก้อนเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
9.๓ นางสาวจันทรเ์พ็ญ อ้วนตงต้น  นักทรัพยากรบุคลช านาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
9.4 นางระเบียบ  หัสดีพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
9.5 นางมนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9.6 นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 

    9.7 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ     
9.8 นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
9.9 นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
9.10 นายวชิัย โกซิน ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
 และผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
9.11 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
9.12 นายยุธิษฐริะ  เจริญสันติสขุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.13 นายบุญน า  โตสวุรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. คณะท างาน 
10.๑ นายสุเทพ  ธีรัชสกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

 ปราจีนบุร ีนครนายก รักษาราชการแทน 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก  

10.๒ นางธัญชนก  ก้อนเงิน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คณะท างานศูนย์ฯ 
10.๓ นางสาวจันทรเ์พ็ญ อ้วนตงต้น นักทรัพยากรบุคลช านาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างานศูนย์ฯ 
10.4 นางระเบียบ  หัสดีพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะท างานศูนย์ฯ 
10.5 นางมนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะท างานศูนย์ฯ 
10.6 นางมัทนา ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะท างานศูนย์ฯ 

/10.7 นางสาวไปรยา... 
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    10.7 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล            ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างานศูนย์ฯ     

10.8 นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างานศูนย์ฯ 
10.9 นางสาวอาภากร  บุญรัตนศิลป์           ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะท างานศูนย์ฯ 
10.10 นายวชิัย โกซิน       ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร 
       และผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะท างานศูนย์ฯ 
10.11 นางสาวเบญจวรรณ  พันธะพุมม ี    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างานศูนย์ฯ 
10.12 นายโอฬาร ขยันการนาวี       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างานศูนย์ฯ 
10.13 นางสาวณิชาภา  ปรือทอง       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างานศูนย์ฯ 

    ๑๐.๑5 นายสุรศักดิ์  ศรณรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๑6 นายวิเชียร  อินทมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.17 นายอลงกรณ์  เขตสกุล อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.18 นายอภิเชษฐ์  ชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.19  นางสาวสมพร ตบิรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.20 นางสาวรัชภร  รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๒1 นายสมมาตย์  กมลวิบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๒2 นางกุลกาญจน์  มลิเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๒3 นายประเสริฐ  พรมพิชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๒4 นายมุจลินท์  ปานสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชิตใจชื่น คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๒5 นายศิริพงษ์  จ าใช้ ผู้อ านวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๒6 นางสาวนันทพร  สังอรดี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.27 นายพาดี  ฉิมพาลี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.28 นายไพบูลย์  ทองเฟ่ือง ผู้อ านวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.29 นางมณฑา  เรืองฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.30 นายเจษฎา  ดีเลศิ ผู้อ านวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บ ารุง คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๓1 นายปรีชา  ช่างกลึง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีมโหสถ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๓2 นายพงศ์พันธ์  เจริญผล ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บ ารุง คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๓3 นายนิรันดร์  กิจวจิารณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง ๒ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๓4 นายองอาจ  พุ่มมี ผู้อ านวยการโรงเรียนองครักษ์ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๓5 นายส าราญ  ซื่อตรง ผู้อ านวยการโรงเรียน“บ้านนา”นายกพิทยากร คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๓6 นายพงษ์มิตร  สิทธินอก ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.37 นายไพรัตน์  บ ารุงจิตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.38 นางสาวสุภาภรณ์  เพาะบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.39 นายประชุม  บ ารุงจิตร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก คณะท างานศูนย์ฯ   
    ๑๐.๔0 นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ ฯ  คณะท างานศูนย์ฯ   
    ๑๐.๔1 นางนรีรัตน์  ย่างเล้ง ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๔2 นายจรูญ  ทองอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๔3 นายบัณฑิต  โชคถนอมจิตต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองนครนายก คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.๔4 นายสมโภช  อินทปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ คณะท างานศูนย์ฯ 
    ๑๐.45 นางสาวนพเกล้า วงศ์ศิริกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างานศูนย์ฯ 
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      1๐.46 นางสาวลักขณา  ปากพลีนอก พนักงานราชการทั่วไป คณะท างานศูนย์ฯ 
      ๑๐.47 นายกฤษดา  อ้วนตงต้น พนักงานราชการทั่วไป คณะท างานศูนย์ฯ 
      ๑๐.48 นายพงศ์ศิริ  กองภูเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะท างานศูนย์ฯ 
      ๑๐.49 นายบุญน า โตสวุรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างานศูนย์ฯ 
      ๑๐.50 นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างานและเลขานุการศูนย์ฯ 
      ๑๐.51 นายยุธิษฐิระ  เจริญสันติสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการศนูย์ฯ 

๑๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
๑๑.๑ นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
๑๑.๒ นายยุธิษฐิระ  เจริญสันติสุข     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๐.3 นายพงศ์ศิริ  กองภูเขียว       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๐.4 นายบุญน า โตสุวรรณ์       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  


