
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  2 
ที่  211 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) 

ประจำปีการศึกษา  2563 
............................................................... 

  
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตามมติคณะรัฐมนตรี ในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 

๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการ     
จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน หรือ Learn From Home ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จัดการเรียนการสอน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระบบ ทางไกลผ่านดาวเทียมโดยความอนุเคราะห์
ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ในระยะการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้เหมาะสมครอบคลุมตาม ความพร้อมของผู้เรียน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สําน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะดําเน ินการนิเทศ กําก ับ ต ิดตาม                        
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
CORONA 2019 (COVID-19)  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ ๑ ระหว่าง
วันที ่ ๑8 พฤษภาคม 2563 – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื ่อให้การนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่อํานวยการให้ความสะดวก ให้คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือการดําเนินการของ
คณะกรรมการจัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

     1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒                     ประธานกรรมการ 
     1.2 นายประชา    วุฒวิฒันานุกูล       รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒            รองประธานกรรมการ 
     1.3 นายจิระชัย    ทีคำ                   รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒            รองประธานกรรมการ 
     1.4 นายสุริยันต์    สุวรรณทอง          รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒            รองประธานกรรมการ 
     1.5 นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ        คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2            กรรมการ 
     1.6 นางดุจดาว   โตบางป่า            คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2                 กรรมการ 
     1.7 นางสาวฐิดาภรณ์    เพ็งหนู  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2                 กรรมการ 
     1.8 นางสาวมณกาญจน์  ทองใย  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2                 กรรมการ 
     1.9 นางสาวพัชรี   ยันตรีสิงห์            คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2                 กรรมการ 
     1.10 นายทวีพล  แพเรือง                คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2                 กรรมการ 
 



 
 
    1.11 นายศิริ   อินทร์วิมล                คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.นครปฐม เขต 2                     กรรมการ 
    1.12 นางรัชนี  เมตตา            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการ                            
    1.13 นางสาวเกษร  อุบล            ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
    1.14 นางสาวสายพิน กรรณสูต          ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล        กรรมการ 
    1.15 นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ        กรรมการ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา          
    1.16 นางกัญญา  อ่ิมใจ            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ      
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                   
    1.17 นางสาวพรนิภา  สวัสดิ์พึ่ง          ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        กรรมการ 
    1.18 นางสาวสุมาลี  ภรูิเอกสุวรรณ     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
    1.19 นางเสาวภา คนเที่ยง            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                                 กรรมการ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    1.20 นางสาวกาญจนา  ไทรฟัก         นิติกรชำนาญการพิเศษ         กรรมการ   
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี      กรรมการ 
    1.21 นายธีระพงษ์   ศรีโพธิ์                ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ       กรรมการและเลขานุการ 
    1.22 นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา             ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    1.23 นายพิจารณ์  ดิษฐประชา             ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ  อําเภอพุทธมณฑล  มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID 19) ประกอบด้วย 
 2.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒                         ประธานกรรมการ 
 2.2 นางรัชนี  เมตตา           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   กรรมการ 
 2.3 นางสาวเกษร  อุบล           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                  กรรมการ 
     2.4 นางสาวเกริน  ช้อยเครือ                 ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                     กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ อําเภอสามพราน  มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID 19) ประกอบด้วย 
 3.1 นายประชา    วุฒิวัฒนานุกูล         รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒                   ประธานกรรมการ 
    3.2 นางกัญญา  อ่ิมใจ             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ           
                                                     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                
    3.3 นางเสาวภา คนเที่ยง             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                                กรรมการ          
                                                     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  
 
 
 
 
 



 
 
  3.4 นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา                 ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                  กรรมการ 
 3.5 นายพิจารณ์  ดิษฐประชา                ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                  กรรมการ
 3.6 นางสาวนาฏลดา   ภู่ประเสริฐ            ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                กรรมการและเลขานุการ
   

4. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ  อําเภอบางเลน  มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID 19) ประกอบด้วย 
 4.1 นายจิระชัย    ทีคำ                     รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒                   ประธานกรรมการ 
    4.2 นางสาวกาญจนา  ไทรฟัก              นิติกรชำนาญการพิเศษ 
                                                      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี      กรรมการ 
 4.3 นางสาวพรนิภา  สวสัดิ์พึ่ง              ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                           กรรมการ 
     4.4 นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ         ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
    4.5 นางสาวสุรีพร  พันยุโดด    ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                            กรรมการ 
    4.6 นางสุทธิรัตน์  นาคราช    ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                            กรรมการ 
    4.7 นางสาวสายใจ  ฉิมมณี    ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                            กรรมการ 
    4.8 นายสุภัค  แฝงเพ็ชร                      ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒          กรรมการและเลขานุการ 
 

5. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ  อําเภอนครชัยศรี  มีหน้าที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID 19) ประกอบด้วย 
 5.1 นายสุริยันต์    สุวรรณทอง             รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๒                 ประธานกรรมการ 
 5.2 นางสาวสายพิน กรรณสูต              ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล                                กรรมการ 
    5.3 นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข              นักวชิาการศึกษาชำนาญการพิเศษ      กรรมการ       
                                                      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            
     5.4 นายธีระพงษ์   ศรีโพธิ์                      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                    กรรมการ 
    5.5 นายเมธี  อ้นทอง      ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                กรรมการ 
    5.6 นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน    ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒         กรรมการและเลขานุการ 
 

6. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ การเรียนรู้   มีหน้าที่ จัดทําเครื่องมือ  ดําเนินการนิเทศ ประกอบด้วย 

    6.1 นายธีระพงษ์   ศรีโพธิ์                     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ         ประธานกรรมการ 
    6.2 นางสาวเกริน  ช้อยเครือ                   ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.3 นายสุภัค  แฝงเพ็ชร                       ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.4 นางสาวสายใจ  ฉิมมณี     ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.5 นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน    ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.6 นางสาวนาฏลดา   ภู่ประเสริฐ              ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.7 นายเมธี  อ้นทอง      ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.8 นางสุทธิรัตน์  นาคราช     ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.9 นางสาวสุรีพร  พันยุโดด     ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
    6.10 นางสาวบุญสุพร  เพ็งทา                 ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ 
     6.11 นายพิจารณ์  ดิษฐประชา                ศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต ๒                                   กรรมการ
       



 
 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
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