
                                                                         
คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 

                                                          ที่  ๒๐๐/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online 

---------------------------------- 
  ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” จัดทำบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Racha1-online ให้กับโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง    
เพ่ือสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียน            
การสอน โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online  ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง           

  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย   
จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายศักรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นายปลื้ม ปรีชา 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพเิศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

  
 

หน้าที่   ๑.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนกำหนดแนวทางการดำเนินการ 
               ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
           ๒.   ให้การสนับสนุนและดำเนินการกำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

                                        คณะกรรมการดำเนินงาน                
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์             รองผู้อำนวยการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ                     ครู ชำนาญการ 
นายเกษม  เมาลิทอง                        ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายภูวดล  สำลี                              ครู  
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                   คร ู                                  
นายพีระศิลป์  เอกฐิน                       คร ู
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                       ครู                                     
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล                    ครู                                         
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                   ครู ชำนาญการ 
 

       ประธานกรรมการ 
       รองประธานกรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการและเลขานุการ               



-๒- 

หน้าที่   ๑.  วางแผน ดำเนินการ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          ๒.  ควบคุม ดูแล กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ 
          ๓.  ให้คำปรกึษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน  

 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
     นายเกษม  เมาลิทอง                           ครู ชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
              นายประสพชัย  แน่ประโคน                  คร ูชำนาญการพิเศษ               รองประธานกรรมการ 
              นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                     ครู                                     กรรมการ 
      นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                        ครู                                      กรรมการ 
            นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                           ครู                                       กรรมการ 
            นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา                      ครู                                     กรรมการ 
            นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา                       ครู                                     กรรมการ 
            นายวีรวัฒน์  ลงผิว                             คร ู                                    กรรมการ 
            นายนฐัวุฒิ  สายันต ์                           ครูผู้ชว่ย                               กรรมการ 
            นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ                  ครูผูช้่วย                               กรรมการ 
            ว่าที ่ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร                   ครูผู้ชว่ย                              กรรมการ  
            นางสาวลักขณา  ภาคโภคี                    ครอัูตราจ้าง                          กรรมการ                             
            นางสาวบุญเรือง  สงัฆ์ศุข                     ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ             
            นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์                       ครูอัตราจ้าง                          กรรมการ 
            นายธรรมนูญ  ระวังใน                        ครูอัตราจ้าง                           กรรมการ             
            นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                     ครูช่วยสอน                          กรรมการ   
            ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว               กรรมการ 
            นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี                      คร ูชำนาญการ                     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมสถานที่ ประดับตกแต่ง  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                           คณะกรรมการฝ่ายจัดทำบทเรียนออนไลน์ 
        นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์              รองผู้อำนวยการ                    ประธานกรรมการ 

               นางสาวสมาพร  สมสืบ                       คร ูชำนาญการ                     รองประธานกรรมการ  
               นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ                      ครู ชำนาญการ                     กรรมการ 
               นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์         ครู ชำนาญการ                     กรรมการ 
               นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                 ครู                                     กรรมการ 
                นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่                 ครู                                     กรรมการ 
               นายรชัชุพงษ์  แก้วจันทร์                     ครู                                    กรรมการ 
               นางสาวพิชามญชุ ์ กุศล                      ครู                                     กรรมการ 
               นางสาวภริตา  โอชารส                       ครู                                    กรรมการ 
               นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์                         ครู                                    กรรมการ 
               นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์                 ครู                                    กรรมการ 
               นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                     คร ูชำนาญการ                     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดทำบทเรียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Racha1-online  ให้กับโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 
           



                                                                   -๓- 

          ๒.  ตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ 
          ๓. ให้คำแนะนำในการเข้าเรียน Racha1-online  ให้กับคณะครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 
          ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

                                                       คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
              นายภูวดล  สำล ี                                คร ู                                  ประธานกรรมการ 
              นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                  คร ู                                  รองประธานกรรมการ 
              นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์                  คร ู                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. ดำเนินกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน  
              โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online 
          ๒. จัดเตรียมบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้นวัตกรรม  
              Racha1-online 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                                    คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
              นางสาวพิชามญชุ์  กุศล                       คร ู                                  ประธานกรรมการ 
              นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่                 คร ู                                  รองประธานกรรมการ 
              นางสาวภริตา  โอชารส                        คร ู                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน  
              โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องเดื่ม 
              นางสาวนัฐพร  ภวูงษ์                          คร ู                                  ประธานกรรมการ 
              นางสาวอริยา  กันทะวงค์                     คร ู                                  รองประธานกรรมการ 
              นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์         ครู ชำนาญการ                     กรรมการ 
              นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์                    คร ู                                  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง แบบ box set  ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมในพิธี  จำนวน  ๘๕  ชุด 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

                                                    คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นายพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                               ประธานกรรมการ 
              นายภาณุพันธ์  จนัทร์หอม                        ครู                               รองประธานกรรมการ                   
              นางสาวเมธาวี  จนัทรประภา                  ครผููช้่วย                        กรรมการ   
              นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                     ครชูว่ยสอน                    กรรมการ 
              นางสาวพัชรี  บัวอาจ                          ครผูู้ช่วย                        กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษาตลอดกิจกรรม 
          ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



-๔- 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
     นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์                       ครู                              ประธานกรรมการ 
              นางสาวกัญญา  อินทร์กอง                   ครู                      รองประธานกรรมการ              
              นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                      ครู                              กรรมการ 
              นายพิทยา  ขุนน้อย                            ครูผู้ช่วย                        กรรมการ 
              นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์                      ครูผู้ช่วย                        กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. ดำเนินการถา่ยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
          ๒. ประชาสัมพันธ์ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการลงในเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
          ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

              ทั้งนี้ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละและตั้งใจ 
เพ่ือให้บังเกดิผลดีต่อทางราชการ 

             สั่ง   ณ   วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
                                                                                                                                                                            
                                                                    (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการ 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน 

โดยใช้นวัตกรรม Racha1-online 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ณ  โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 
**************************************************************************************************  
 

12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียน  
13.00 - 13.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 

         รับชมวีดีทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Racha1-online 
13.30 - 13.45 น.     นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   
             กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง 
13.45 - 14.00 น.     นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
             พระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
14.00 - 14.10 น.     พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
                              และโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง โดย  นายประจวบโชค สร้อยสม  
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”   

         นางสาวปรางทิพย์ วุฒิโชค รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง  
14.10 - 14.20 น.     ผู้ลงนามข้อตกลงและสักขีพยานถ่ายภาพร่วมกันบนเวที 
14.20 - 14.50 น.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม                
                              Racha1-online โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  
                              โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
14.50 - 15.00 น.     พิธีปดิ/มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพร่วมกัน 

 


