
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
ท่ี ๑๒๗/๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรศูนย์เฉพำะกิจกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
   ในสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  

.................................................................. 
 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) พร้อมท้ังให้ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับวันท่ี  
๗ เมษายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเล่ือนเปิดภาคเรียนท่ี ๑ จากวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันท่ี  
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสดังกล่าว 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษา  
โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน (Learn from Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม โดยความอนุเคราะห์จากมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เหมาะสมและครอบคลุม ตามความพร้อมของผู้เรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน  
จึงได้จัดต้ัง “ศูนย์เฉพำะกิจกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑” เพื่อเป็นหน่วยกลางในการวางแผนการด าเนินงาน  
การประสานงาน และการก ากับติดตามประเมินผล 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ประกอบด้วย 
 

ที่ปรึกษำ 
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... 
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คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ 
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 านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
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 
 

มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบาย และ
ภารกิจของการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
คณะท ำงำนศูนย์ 
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 
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 
 

/นางสาวกรรณิกา… 
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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 
 

มีหน้ำที่  
๑. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกล ท้ังระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

และระบบการจัดการศึกษาทางไกลในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน แกไ้ขปัญหา และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล 

๒. รวบรวมข้อมูล จัดท าคลังส่ือการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19)  

๓. จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานการด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
๔. ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
๕. จัดประชุมการวางวางแผนด าเนินงาน และรวบรวมสรุปผล 
๖. พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการ 

จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 
๗. สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ทราบทุกระยะ 
๘. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 
   (นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน) 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 


