
 

ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
(ศฉก. COVID-19 สพป.อต.๑) 

 
 

๑. ชื่อภาษาไทย “ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑” (ศฉก. COVID-19 สพป.อต.๑) 
 

๒. ชื่อภาษาอังกฤษ “Distance Learning Operation Center Uttaradit Primary Education 
Service Area Office 1” อักษรย่อ DLOC UTD1 
 

๓. เหตุผลความจ าเป็น 
 สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ท่ีเป็นโรคระบาดใหญ่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่และยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาได้ผล รัฐบาลจึงต้องควบคุม
สถานการณ์และบังคับใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนในการควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง  
โดยขอใหป้ระชาชนอยู่บ้าน ไม่รวมกลุ่มกับผู้คนจ านวนมาก และป้องกันโรคเพื่อตนเองและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเมื่อวันท่ี  
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนี้ 
ต้ังแต่วันพุธท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป พร้อมท้ังให้ส่วนราชการต้นสังกัด ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
การจัดการเรียนการสอน ประกอบกับเมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเล่ือน 
เปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ นั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของเขตพื้นท่ี เพื่อก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน  
และแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบท  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ พิจารณาเห็นว่าเพื่อความปลอดภัย 
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษา โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน (Learn from 
Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่ือกลางและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนท้ังระบบออนไลน์ 
ออฟไลน์รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมและครอบคลุม ตามความพร้อมของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ 
การเผยแพร่ภาพรายการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ 
ดิจิตอลและระบบสัญญาณดาวเทียม การเผยแพร่ส่ือการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล ท้ังระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดต้ัง “ศูนย์เฉพาะกิจ 
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑” (ศฉก. COVID-19 สพป.อต.๑) หรือ “Distance Learning 
Operation Center Uttaradit Primary Education Service Area Office 1” (DLOC UTD1)  
โดยอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
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๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อวางแผนขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกลให้แก่ผู้เรียนทุกระดับช้ันของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 ๔.๒ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนและด าเนินงานขับเคล่ือนการจัดการศึกษา
ทางไกลส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 ๔.๓ เพื่อก ากับ ติดตามการด าเนินงานขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
 ๔.๔ เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อน าเสนอผู้บริหารและปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

๕. เป้าหมาย 
 ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เข้าถึงผู้เรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัด 
 

๖. ภารกิจศูนย์ 
 ๖.๑ เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
 ๖.๒ จัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๖.๓ ประสานการด าเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลไปสู่ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 ๖.๔ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๖.๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๖.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบหมาย 
 

๗. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ 
โครงสร้างการบริหารงาน “ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑” (ศฉก. COVID-19 สพป.อต.๑) 
ประกอบด้วย ๑) ท่ีปรึกษา ๒) ผู้อ านวยการศูนย์ ๓) รองผู้อ านวยการศูนย์ ๔) คณะท างานศูนย์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ านวยการศูนย์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ 

คณะท างานศูนย์ 
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๘. ที่ต้ังศูนย์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  
ต าบลป่าเซ่า  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ๕๓๐๐๐ 
โทรศัพท ์๐๕๕ – ๘๑๗๗๖๐ ต่อ ๑๑๒  โทรสาร ๐๕๕ – ๘๑๗๗๕๙ 
เว็บไซต์ http://www.utdone.net 

 
๙. คณะกรรมการศูนย์ 
 ที่ปรึกษา 
1. นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
2. นายอาคม  สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
3. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
4. นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ 
1. นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประธานกรรมการ 
2. นายอาคม  สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
3. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  รองประธานกรรมการ 
4. ว่าท่ี พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
5. นางชะเรียม  ชัยทอง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
6. นางกนกพร  ทาเหล็ก ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
7. นางสาวพัชรินทร์  ไชยนิลวงศ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
8. นางจีระประภา  บุญประจง ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ 
9. นางเรียม  แดงหน่าย ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     กรรมการ 
10. นายธิติวุฒ ิ มังคลาด ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
11. นางไพรินทร ์ สกุลโพน ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
12. นางแสงเดือน  พรพานิช ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
13. นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  กรรมการและเลขานุการ 
14. ว่าท่ี พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

    และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางวัชรา  ค าภู่    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  คณะท างานศูนย์ 
1. นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อ านวยการศูนย์ 
2. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  รองผู้อ านวยการศูนย ์
3. ว่าท่ี พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะท างาน 
4. นายธิติวุฒ ิ มังคลาด ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะท างาน 
5. นางไพรินทร ์ สกุลโพน ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
6. นางสุนันทา  รักพงษ ์ ศึกษานิเทศก์      คณะท างาน 
7. นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์      คณะท างาน 
8. นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพนัธ ์  ศึกษานิเทศก์            คณะท างาน 
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9. นางรุจิรา  เทพอาจ  ศึกษานิเทศก์       คณะท างาน 
10. นายจ าเนียร  จันทะ   ศึกษานิเทศก์  คณะท างาน 
11. นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์  คณะท างาน 
12. นางสาวสุภาวดี  สังคพร ศึกษานิเทศก์      คณะท างาน 
13. นางภัทราวรรณ  วงศ์พระยา ศึกษานิเทศก์  คณะท างาน 
14. นางสาวมณีวรรณ  ฟูบินทร ์ ศึกษานิเทศก์  คณะท างาน 
15. นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ ์ คณะท างาน 
16. นายอัครเดช  แก้วบุญมา นักประชาสัมพันธ ์ คณะท างาน 
17. นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์  นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
18. นางวัชรา  ค าภู่       ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะท างานและเลขานุการ 
19. นายสมบูรณ์  วันยะนาพร   บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายค ารณ  จวนอาจ ศึกษานิเทศก์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายประวิณ  แก้วอุดรศรี ศึกษานิเทศก์      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงศ์ ศึกษานิเทศก์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑๐. ผู้รับผิดชอบ 

นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ 
นางวัชรา ค าภู่  ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นายสมบูรณ์  วันยะนาพร   บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


