
 
 
       

 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที ่242/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรอ่ำนออกเขียนได้เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับนักเรียน 

(ยกระดับคุณภำพกำรเรียนรูด้้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียน 
ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) 

................................................................................................................................ 

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดให้มีโครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับ
นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น (จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก)  มีท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้แก่โรงเรียน และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน และการคิด
วิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้โครงการดังกล่าวด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์       
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการโครงการอ่านออกเขียนได้เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน (ยกระดับคุณภาพ            
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ดังต่อไปนี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดโครงกำรฯ ก ำกับดูแล ให้ค ำปรึกษำ 
ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย ตัดสินใจ และแก้ปัญหำในกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

 
/ ผู้อ านวยการ... 
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ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน    กรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้  กรรมการและเลขานุการ 
นางวาสนา  มณีโชติ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่ วำงแผน ประสำน ด ำเนินกำร ติดตำมกำรด ำเนินกำร และสรุปผล
กำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 

2.1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
  รองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    หัวหน้า 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต  ผู้ช่วย 
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์   ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล   ผู้ช่วย 
  อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว    ผู้ช่วย 

อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล    ผู้ช่วย 
อาจารย์วรางค์  รามบุตร     ผู้ช่วย 
นางวาสนา  มณีโชติ     ผู้ช่วย 

  นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม    ผู้ช่วย 
  นางสาวภัทรานิษฐ์  เลิศกสิกรณ์    ผู้ช่วย 
  นายธนน  เอี่ยมอ่ า     ผู้ช่วย 
  ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาวุฒิ  อุทธา    ผู้ช่วย 

2.2 โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 
2.2.1 โรงเรียนประชาสันติภาพ 

นายอุดม  อินทา     หัวหน้า 
นางรตวรรณ  ทองไมตรี          ผู้ช่วย 
นางวราภรณ์  รอไธสง          ผู้ช่วย 

2.2.2 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 
นายสมหวัง  ทาแกง    หัวหน้า 
นายประเสริฐ  พิมพา        ผู้ช่วย      
นางรัชนี  ทองปาน               ผู้ช่วย 

2.2.3 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 
นายสมพงษ์  เกษี     หัวหน้า 
นางนวลนาฏ  หนองเอ่ียน       ผู้ช่วย 
นายวันชนะ  ปรางศรีทอง       ผู้ช่วย 
 
 

/ 2.2.4 โรงเรียน... 
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2.2.4 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 
นางสาวสุกฤตยา  ปงกันทา หัวหน้า 
นางเพียงพิศ  นาคพันธ์  ผู้ช่วย 
นางอัญชิษฐา  เมฆศิริ ผู้ช่วย 

2.2.5 โรงเรียนบ้านวังทอง 
นายมีชัย  พูลทองมาก หัวหน้า 
นางนิศานาถ  ทัพวงษ์   ผู้ช่วย 
นางขัตติยา  หมู่หมื่นศรี  ผู้ช่วย 

2.2.6 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 
นายสมโภชน์  ทองประดับ หัวหน้า 
นางทิชานนท์  ศรีศิล ผู้ช่วย 
นางสาวจุไรรัตน์  เดชาผล  ผู้ช่วย 

2.2.7 โรงเรียนบ้านหนองโสน 
นายพงษ์ธร  สันติกุล หัวหน้า 
นางปัทมา  ราชทรัพย์    ผู้ช่วย 
นางสาวกนกวรรณ  พิชัย  ผู้ช่วย 

2.2.8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 
นายวีระ  บัวผัน หัวหน้า 
นางนิตยา  แดงพัด  ผู้ช่วย  
นางสาวสุจิตรา  สนสุด  ผู้ช่วย  

2.2.9 โรงเรียนบ้านหนองแดน 
นางภวาสุ  แพงสี หัวหน้า 
นางสาวภรณทิพย  บุญวิเศษ ผู้ช่วย 
นางสาวรัชสุดา อ้นศรี  ผู้ช่วย  

2.2.10 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 
นายนิรัตน์  วิชัย หัวหน้า 
นางนันธนา  อยู่ครอบ  ผู้ช่วย 
นางสุจินดา  เทพประชุม   ผู้ช่วย 

2.3 โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 
2.3.1 โรงเรียนบ้านวังพลับ 

นางสาวอนงค์นาฏ  ทองมี หัวหน้า 
นางสาวสุจิตตรา  แก้วโต ผู้ช่วย 
นางศันสนีย์  ธนสมบัติ  ผู้ช่วย 

2.3.2 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา 
นายสุริยา  ปราณี        หัวหน้า     
นางสาวปิยนุช  ประกอบกิจ ผู้ช่วย 
นางสาววริยา  นิธิจินตนา ผู้ช่วย 

/ 2.3.3 บ้านเปาะสวอง... 
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2.3.3 โรงเรียนบ้านเปาะสวอง 
นายประเสริฐ  ปรักมานนท์              หัวหน้า      
นางสาวณัฐธิตา  เปอะปิน     ผู้ช่วย 
นางประไพวรรณ์  ทองอ้น    ผู้ช่วย 

2.3.4 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 
นายศักดิ์ชาย  กมขุนทด               หัวหน้า             
นางน้ าผึ้ง  พิลึก       ผู้ช่วย 
นายทรงฤทธิ์  ศรีวิชัย      ผู้ช่วย 

2.3.5 โรงเรียนบ้านวังแขม “สว่างชัยวงษ์” 
นายธงชัย  เลิศหงิม                      หัวหน้า 
นางสุพัตรา  มณีพลาย     ผู้ช่วย 
นางจุไรรัตน์  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์   ผู้ช่วย 

2.3.6 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
นางวราวรรณ  ปานทอง            หัวหน้า       
นางสาวเทียนทิพย์  จิอู๋     ผู้ช่วย 
นายสมิง  วรรณปะโพธิ์      ผู้ช่วย 

2.3.7 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 
นายบุญชม  ต๊ิบบุ่ง                    หัวหน้า      
นายภาณุพงศ์  อู่แสนขันธ์      ผู้ช่วย 
นางสาวหทัยชนก  ปฏิสนธิ     ผู้ช่วย 

2.3.8 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 
นายกมล  สิงหราช                หัวหน้า     
นางสาวศิรินาฏ  โอสาร       ผู้ช่วย 
นางสาวราตรี  แสนมุข      ผู้ช่วย 

2.3.9 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 
นางสาวนันทกา  วารินิน             หัวหน้า 
นางสาวธัญนันท์  ชาวส้าน     ผู้ช่วย 
นางสาวจิราภรณ์  หนูหน่าย     ผู้ช่วย 

2.3.10 โรงเรียนบ้านวังเจ้า 
นางครองชนก  วงษ์สารักษ์          หัวหน้า          
นางส ารวม  เครือผือ     ผู้ช่วย 
นางดวงกมล  ศรเีกตุ      ผู้ช่วย 

2.4 โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
2.4.1 โรงเรียนบ้านปากวัง  

นางสาววาสนา  สาเลิศ    หัวหน้า 
นางสาวธิติรัตน์  ศิริมา      ผู้ช่วย 
นางสาวเกวลิน  พรมมา    ผู้ช่วย 
 

/ 2.4.2 โรงเรียน... 
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2.4.2 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 
นายศุภกฤต  บุญจินนา    หัวหน้า 
นางปวิตรา  เจริญศรี       ผู้ช่วย 
นางวันวิสา  พุทธัง         ผู้ช่วย 

2.4.3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 
นายบุญช่วย  ค าปิวทา    หัวหน้า 
นางวราภรณ์  นาคเสวีวงศ ์    ผู้ช่วย 
นางยุพิน  ประดีจิตต์       ผู้ช่วย 

2.4.4 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 
นางสาวธัญพิชชา  บุญนะ    หัวหน้า 
นายอภิวัฒน์  ทับเอ่ียม     ผู้ช่วย 
นางนันทนา   มูลงาม    ผู้ช่วย 

2.4.5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 
นางสาวสกุณา  อินอยู่    หัวหน้า 
นางสาวจงรักษ์  แสงแก้ว    ผู้ช่วย 
นายธีรภัทร อองกุลนะ    ผู้ช่วย 

2.4.6 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 
นางวาสนา  คมเฉลียว    หัวหน้า 
นางบุญชู  คุ้มวงษ์         ผู้ช่วย 
น.ส ทิพย์อาภา  เทียนบุตร    ผู้ช่วย 

2.4.7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 
นางอัญชัญ  ครุธแก้ว    หัวหน้า 
นางสาวอมรรัตน์  ไคล้คง     ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ขจีรัตน์  พิภัทรธนาพร  ผู้ช่วย 

2.4.8 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 
นางอัญชนา  เกตกลมเกลา    หัวหน้า 
นางสาวกิตติยา  ใจกันทา     ผู้ช่วย 
นางสาวพิมพา  ภักดี      ผู้ช่วย 

2.4.9 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 
นายธีรภาพ  จันทร์ชุ่ม    หัวหน้า 
นางชนิดา  พูนข า       ผู้ช่วย 
นางภัทรภร  อนากูลวงศ์    ผู้ช่วย 
นางสาวพนิดา  เครือกิจ    ผู้ช่วย 

2.4.10 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 
นายชัชวาลย์  ทองกรณ์    หัวหน้า 
นางมลิวัลย์  โนจิตร         ผู้ช่วย 
นางสาวฬฏาวรรณ  เกษร    ผู้ช่วย 
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/ 2.5 โรงเรียน... 
2.5 โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 

2.5.1 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 
นายด ารงค์  โตใย  หัวหน้า 
นางสาวพรธิวา  เกตุภา ผู้ช่วย 
นายนฤเบศร์  อุ่นปิง ผู้ช่วย 

2.5.2 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 
ว่าที่ร้อยเอกนิคม  สิงทยม  หัวหน้า 
นายธนัช  แก้วจ าปา ผู้ช่วย 
นางสาวศุภาดา  โชติเลิศสกุล ผู้ช่วย 

2.5.3 โรงเรียนบ้านยะพอ 
นางสาวสุวิชชาภรณ์   กฤตยาเกียรณ หัวหน้า 
นางสาวพัชรียา  กาตั้ง ผู้ช่วย 
นางสาวจริยา    ปานจันทร์  ผู้ช่วย 

2.5.4 โรงเรียนบ้านแม่พลู 
นายกนก  นิคมวัฒนะ  หัวหน้า 
นายสงกรานต์  พรหมมะ ผู้ช่วย 
นางสาวทิพวรรณ  มอนอง ผู้ช่วย 

2.5.5 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 
นายสุเนต  รักแก้ว  หัวหน้า 
นางสาวนิศาชล  วงค์สาร ผู้ช่วย 
นางสาวนภาพร  ทะสุใจ ผู้ช่วย 

2.5.6 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 
นายจรัล  แก้วล าค า หัวหน้า 
นางนภาพร  เทพพะ ผู้ช่วย 
นายปฐมพงษ์  โพธาพันธ์ ผู้ช่วย 

2.5.7 โรงเรียนบ้านถ้ าผาโด้ 
นางสุปราณี  ศรีหาบุตร   หัวหน้า 
นางสาววราพินทร์  ชาววิวัฒน์ ผู้ช่วย 
นางสายใจ  บุญคุ้ม  ผู้ช่วย 

2.5.8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 
หัวหน้า 
ผู้ช่วย 

นายอลงกต เทอดโยธิน 
นายประภาส แสงทอง 
นางดรัลพร  วงศ์พุฒิ ผู้ช่วย 

2.5.9 โรงเรียนห้วยน้ านักวิทยา 
นายอดิเรก ค าเป็กเครือ หัวหน้า 
นางนงคราญ  ยอดเกตุ ผู้ช่วย 
นางกชนุช  ตาดิ  ผู้ช่วย 
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/ 2.5.10 โรงเรียน... 
2.5.10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 

นางพัชร  เชื้อยอง     หัวหน้า 
นางสาววิชุดา  โองก๋า    ผู้ช่วย 
นางพรนพัชร์  อภิชัย    ผู้ช่วย 

 3. คณะกรรมกำรนิเทศติดตำม มีหน้ำที่ วำงแผน ก ำกับติดตำมกำรจัดกิจกรรมของโครงกำรฯ ในแต่ละ
โรงเรียน ประกอบด้วย 

3.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
นางนิภาภรณ์  พิณเมืองทอง    หัวหน้า 
นางจันทร  เพชรบูรณ์     ผู้ช่วย 
นางนริศรา  เสาแก้ว     ผู้ช่วย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง พจนี  ถูกม ี    ผู้ช่วย 

3.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1 
นายสุพล  จันต๊ะคาด     หัวหน้า 
นายทินกร  หมวกแก้ว     ผู้ช่วย 
นายประจักษ์  ศรสาลี     ผู้ช่วย 
นางนัททิกา  แดงชาติ     ผู้ช่วย 
นายบุญส่ง  บ ารุงสุข     ผู้ช่วย 
นางสาวสุชาดา  ปุญปัน     ผู้ช่วย 
นางสุภา  สุขป้อม      ผู้ช่วย 
นางสาวจารุนันต์  หมู่อ าพันธ์    ผู้ช่วย 

3.3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 
นายไพฑูรย์  นุชทรวง     หัวหน้า 
นางสุดธิดา  จันทร์ทอง     ผู้ช่วย 
นางสุพิศ  นาคเมือง      ผู้ช่วย 
นายสามารถ  กมขุนทด     ผู้ช่วย 
นางภาวิณี  กระแสร์ญาณ     ผู้ช่วย 

3.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก 
นายเดช  ศิรินาม      หัวหน้า 
นายจิรวัฒน์  รักพ่วง     ผู้ช่วย 
นายบุญฤทธิ์  เทศกาล     ผู้ช่วย 

3.5 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1 
นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล     หัวหน้า 
นายวินัย  เมฆหมอก     ผู้ช่วย 
นายอภิชัย  นุชเนื่อง     ผู้ช่วย 
นางรัตติยา  วงศ์หิรัญตระกูล    ผู้ช่วย 
นางพัทยา  ชมถนอม     ผู้ช่วย 
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/ 3.6 ส านักงาน... 
3.6 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 

นายประวัตร์  พันธ์กอง  หัวหน้า 
นางสาวทิพวรรณ  ลาวเมือง ผู้ช่วย 
นางสาวอินทิรา  ประดับชัย ผู้ช่วย 
นางจันทนา  ทองอ่วม  ผู้ช่วย 
นางสาวสุวิมล  ใจโปร่ง  ผู้ช่วย 
นางกัญญารัตน์  บุญมารีรัตน์ ผู้ช่วย 
นายญาณวุฒิ  ฟองใหญ่  ผู้ช่วย 
นางสาวมาลี  เจริญพนาวัลย์ ผู้ช่วย 

3.7 มหำวิทยำลัยรำภัฏก ำแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว  ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล ผู้ช่วย 
อาจารย์วรางค์  รามบุตร  ผู้ช่วย 

4. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร มีหน้ำที่ จัดท ำรำยงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรในละดับโรงเรียน และภำพรวม (เขตพื้นที่) ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว  ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุธิดา  เพชรพิมูล ผู้ช่วย 
อาจารย์วรางค์  รามบุตร  ผู้ช่วย 
นางวาสนา  มณีโชติ ผู้ช่วย 
นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม ผู้ช่วย 

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
ค าสั่งนี้ 

สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕62   

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


