
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
ที่ ๙๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
----------------------------------------------------------------- 

 
ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีแผนด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียน 

สามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn from Home)  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน ภายใต้แนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เพ่ือรองรับกรณีไม่สามารถเปิดภาคเรียนตามก าหนด ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ ซึ่งได้สั่งการให้ทุกโรงเรียน 
ในสังกัดทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล  ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  พร้อมทั้ง
มอบหมายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  เพ่ือเป็นหน่วยกลางในการวางแผน ประสาน และการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวบรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขต
พื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  (ศฉก. COVID-19) ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์เฉพาะกิจฯ 
๑) นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษา

ราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

ประธานกรรมการ 

๒) นายมงคล  ชื่นชม ประธานเครือข่ายส่งเสร ิมประสิทธ ิภาพการจดัการ
มัธยมศ ึกษา จังหว ัดราชบ ุรี 

รองประธานกรรมการ 

๓) นายหงษ์ดี  ศรีเสน ประธานเครือข่ายส่งเสร ิมประสิทธ ิภาพการจดัการ
มัธยมศ ึกษา จังหว ัดกาญจนบ ุรี 

รองประธานกรรมการ 

๔) นายนิวัตร วงศ์วิลัย ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๑ กรรมการ 
๕) นายจรัญ สุขเสรี ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๓ กรรมการ 
๖) นายวรากุล หงษ์เทียบ ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๔ กรรมการ 
๗) นายวรรณชัย รังษี ประธานสหวิทยาเขตราชบุรี ๕ กรรมการ 
๘) นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ประธานสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ กรรมการ 
๙) นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน ์ ประธานสหวิทยาเขตท่าม่วง กรรมการ 
๑๐) นายสุริยะ จันทร์สนอง ประธานสหวิทยาเขตท่ามะกา กรรมการ 
๑๑) นางอโณทัย ทัณกาศ ประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน กรรมการ 
๑๒) นายไชยพร มะลิลา ประธานสหวิทยาเขตแควน้อย กรรมการ 



 

๑๓) นางชนิดาภา เดชคลัง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
๑๔) นายกฤษฎา ค าอาจ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษาทางไกลฯ 
กรรมการ 

๑๕) นายภูวนาถ คงประพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  
๑๖) นางชุติกานต์ สามชูศรี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล กรรมการ 
๑๗) นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
๑๘) นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล ผู้อ านวยการหนว่ยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๑๙) นางสุวิไล  จันทรส์นอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียนในสังกัด 
๒) ร่วมวางแผน ก าหนดมาตรการ แนวทางการบริหารจัดการ และการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้การ 

จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงเรียน
ในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทและสถานการณ์ 

๓) ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๔)  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แกโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการด าเนินงาน 
และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ๒.๑ คณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

๑) นางสวุ ิไล  จนัทรส์นอง ศึกษานิเทศก ์ชำนาญการพ ิเศษ         
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา 

ประธานกรรมการ 

๒) ว่าที ่ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นางอ าไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔) นางศุภร เสาวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕) นายชยพล เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖) นางณพิชญา เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๗) นางช่อทิพย์ อินทรักษา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๘) นางสาววนาน ุช  แวงอ ุ้ย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
๙) นางสาวดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐) นางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๑) นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓) นางสาววราภรณ์ กรรณสูต บุคลากรผูป้ฏิบัติงานจา้งเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔) นางสาวยศวด ี  คมศักด ิ์สินธ ุ์ บ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิงานจ ้างเหมาบริการ สพม.๘ ผู้ช ่วยเลขาน ุการ 



มีหน้าที่ 
๑) ศึกษาข้อมูลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัด  และแนวปฏิบัติในการ

ด าเนินการ จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๒) ศ ึกษาค ้นคว ้าข ้อม ูล องค ์ความร ู้ทีเ่ก ี่ยวข ้องก ับการจ ัดการเร ียนการสอนทางไกลในร ูปแบบอ ื่นๆ 

ทีส่อดคล้องก ับบรบิทของสถานศึกษาและสถานการณ์ป ัจจุบ ัน เพ ื่อประโยชน ์ในการแนะนำโรงเร ียน ครูผู้สอน 
๓) ส ารวจความพร้อมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  (นักเรียน 

ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน)  ประสาน ติดตามการรายงานความพร้อมฯ  รวมทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุป
รายงานข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีศึกษานิเทศก์
รบัผิดชอบ ต่อผู้บริหาร และหน่วยงานต้นสังกัด/เกี่ยวข้อง  ให้ทันตามก าหนดเวลา 

๔) ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหาการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ในภาพรวมของเขต
พ้ืนที่ และของโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่ีรับผิดชอบ 

๕) นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    ๒.๒. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑) นายกฤษฎา ค าอาจ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธาน

กรรมการ 
๒) นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓) นางสาวจิรภา ศรีนวล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔) นายชาคริต ราชนิธยากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑) ศึกษาว ิเคราะห ์ ออกแบบ วางแผน และเสนอแนะการดำเน ินงานที่มีประส ิทธ ิภาพในการ

ส ่งเสร ิมการจ ัดการเรยีนการสอนทางไกลฯ  ในบทบาทของเขตพ ื้นทีต่ ่อโรงเร ียนในสังก ัด 
๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
แก่ฝ่ายบริหารของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัด 

๓) ประสานการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  กับหน่วยงานต้นสังกัด  และ         
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

๔) จัดท าแหล่งสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  และอ่ืนๆ เกี่ยวข้อง 

๕) ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ 
ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๖) พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital  Literacy)  ที่สนับสนุนทักษะการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลให้แก่บุคลากรของโรงเรียนและเขตพ้ืนที่  ตามโอกาสและรูปแบบที่เหมาะสม 

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



 

๓. คณะกรรมการด าเนินการศูนย์เฉพาะกิจฯ  ระดับสหวิทยาเขต 
สหวิทยาเขตราชบุรี ๑  ประกอบด้วย 
๑) นายนิวัตร  วงศ์วิลัย ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประธานกรรมการ 
๒) นายสมยศ  บุญเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์  รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวสายฝน  ภานุมาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ 
๔) นายคม  พิริยวุฒิกรอุดม ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ 
๕) นายสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖) นายธนกฤต  พราหมน์นก รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุร ี กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตราชบุรี ๒  ประกอบด้วย 
๑) นายมงคล  ชื่นชม ผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ประธานกรรมการ 
๒) นายสุรินทร์  ส าลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถ

ราชวิทยาลัย 
รองประธานกรรมการ 

๓) นายนัทที  พัฒนะผล ผู้อ านวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ 
๔) นายสมมาต  โพธิ์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา

ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
กรรมการ 

๕) นายอ านวย  วิริยธรรมเจริญ ครู โรงเรียนแคทรายวิทยา รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา 

กรรมการ 

๖) นายศิริชัย  ทองหน้าศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๗) นายพิษณุ  จันทร์สวาท รองผู้อ านวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตราชบุรี ๓  ประกอบด้วย 
๑) นายจรัญ  สุขเสรี ผู้อ านวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ประธานกรรมการ 
๒) นายพงษ์ดนัย  เดชเดชาโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวโสภา  ข าเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา กรรมการ 
๔) นางสาวเขมิกา  จุฬารมย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

ราชบุรี 
กรรมการ 

๕) นางปิยนุช  โรจนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสาวพิชชาภา  โตสกุล ครู โรงเรียนสายธรรมจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตราชบุรี ๔  ประกอบด้วย 
๑) นายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

รองประธานกรรมการ 

๓) นายเจษฎา  ธีระตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา กรรมการ 
๔) นางขวัญจิรา  เจ๊กภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์

อุปถัมภ์” 
กรรมการ 

๕) นายอภิเชษฐ์  เกตุกร ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางเบญจา  ขุนนคร ครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



สหวิทยาเขตราชบุรี ๕  ประกอบด้วย 
๑) นายวรรณชัย  รังษี ผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ประธานกรรมการ 
๒) นายพรรษกฤช  เกตุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 

รองประธานกรรมการ 

๓) นางจันทรา  เรือนทองดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม กรรมการ 
๔) นายมณเฑียร  สุดฮะ ผู้อ านวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา กรรมการ 
๕) นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปลาหมอ

พิทยาคม 
กรรมการและเลขานุการ 

๖) นางสาววาสนา สุกใส ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตเมืองสิงห์  ประกอบด้วย 
๑) นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานกรรมการ 
๒) นายณรินทร์  ช านาญดู ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ 
๓) นายพยนต์ ข าขจร ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ กรรมการ 
๔) นายอ านาจ  ทัดสวน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม กรรมการ 
๕) นายประมวล  ศรีบูจันดี ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กรรมการ 
๖) นายคณิต  ชูลาภ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กรรมการ 
๗) นางพัชรี   จิรจิรังชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางมลิินดา  เหลืองทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
สหวิทยาเขตท่าม่วง  ประกอบด้วย 
๑) นายหงษ์ดี  ศรีเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ประธานกรรมการ 
๒) นายท านุ  วงษ์น้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์  กาญจนบุรี 
รองประธานกรรมการ 

๓) นางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
๔) นายประวิทย์  สิงห์เรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กรรมการ 
๕) นายบุญเลิศ  แสวงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ 
๖) นางนุชนารถ  สอนสง ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตากยา

ตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง 
กรรมการและเลขานุการ 

๗) นายสุทัศน์  ไคลมี ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนวิสทุธรังษี กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตท่ามะกา  ประกอบด้วย 
๑) นายสุริยะ  จันทร์สนอง ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒) นายศิวรัตน์  พายุหะ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
๓) นายจ านง  ภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา กรรมการ 
๕) นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ ผู้อ านวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ 
๖) นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
๗) นางนิชนันท์  จันหอม ครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   



 

สหวิทยาเขตพลอยไพลิน  ประกอบด้วย 
๑) นางอโณทัย  ทัณกาศ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวเสาวณี วงษ์พัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง รองประธานกรรมการ 
๓) นายศุภากร  เมฆขยาย ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรรมการ 
๔) นายสรศักดิ์  ไสยคุต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กรรมการ 
๕) นางภัทรนันท์  เพ่ิมพูล ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กรรมการ 
๖) นางอรณิชา  คชนา ผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล กรรมการและเลขานุการ 
๗) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

สหวิทยาเขตแควน้อย  ประกอบด้วย 
๑) นายไชยพร  มะลิลา ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประธานกรรมการ 
๒) นายเจริญ  พรหมมา ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓) นายยงยุทธ  สงพะโยม ผู้อ านวยการโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา กรรมการ 
๔) ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี กรรมการ 
๕) นางวิชาณี  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖) นางสุดทัย  ลอยเมฆ ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
๑) ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขต ในการวางแผน สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ 

ให้สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของโรงเรียน 

๒) จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านความพร้อม และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต เพ่ือเป็นฐานในการก าหนดแนวทางการดูแล ช่วยเหลือ 

๓) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้แก่ครูในสหวิทยาเขต 
๔) สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจฯ ระดับสหวิทยาเขต 
๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ิมเติม 
๖) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ขอให ้คณะกรรมการที ่ได ้ร ับการแต ่งต ั้ง ปฏ ิบ ัต ิหน ้าทีใ่นภารก ิจที่ได ้ร ับมอบหมายให ้เป ็นไปด ้วยความ 
เรยีบรอ้ย ส าเรจ็ตามเป ้าหมาย ว ัตถุประสงค์ของงาน  และเก ิดผลด ีแก ่ทางราชการต ่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 




