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ครู DELIVERY 
เสิร์ฟ “ความรู้” ให้เยาวชน
กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน

จากกระดาษเพียงหน่ึงแผ่นท่ีสงขลาฟอร่ัม ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั (มหาชน) สง่มาเชญิชวนใหน้กัศกึษา มหาวทิยาลัย

ทักษิณ ร่วมทำาโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

เป็นกระดาษหนึ่งแผ่นท่ีทำาให้เกิดการ	 “เปลี่ยนแปลง”	 ครั้งสำาคัญใน 

การเรียน	“ครู”	ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

เพราะไม่นานหลังจากนั้น	 เขาได้ออกไปเรียนรู้บทบาทขอบครู	 วิเคราะห์ 

ผู้เรียน	และออกแบบการเรียนรู้	“ในห้องเรียน”	การเรียนรู้ในชุมชนและโรงเรียน

นอกห้องสี่เหลี่ยมที่บ่มเพาะ	“จิตวิญญาณ”	ความเป็นครูแก่พวกเขา		

 ความรู้...มิได้มีแค่ในห้องเรียน
ในฐานะนักศึกษาครูอย่าง	เอกพงษ์ สมหา หรือ “เอก” มองว่า	การเป็นครู

ที่ดีไม่ใช่สอนดีเพียงอย่างเดียว แต่ “ครูดี” ต้องสามารถให้ศิษย์ได้ทั้งความรู้ 

ความรัก และความเอาใจใส่ กระทั่งสามารถละท้ิงความสะดวกสบายของ

ตนเอง 

เมื่อเอกเห็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา		 

ก็ทำาให้เขานึกถึงโรงเรียนพังเภา...โรงเรียนขนาดเล็กที่เขาและเพื่อนร่วมชั้นเคยไป

ทำากิจกรรมค่ายอาเซียนเมื่อก่อนหน้านั้น	

“เคยคุยกับผู้อำานวยการโรงเรียน...ท่านบอกว่าที่โรงเรียนมีครูน้อยอยู่แค่ 

2 คน และถ้าวันไหน ผอ.มีภารกิจติดประชุมในเมือง หรือต้องเข้ากรุงเทพฯ  

ก็จะเหลือครูเพียงคนเดียว...ทางออกของ ผอ. คือให้เด็กๆ เรียนกับจอตู้..และ 

ครูอีกคนที่เหลือ”

“	ตอนลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูล	พวกเราเห็น
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านพังเภา	เมื่อได้ข้อมูลก็กลับมาวางแผน	ทีแรก
คิดแค่ว่าจะทำาอย่างไรไม่ให้โรงเรียนถูกยุบเท่านั้น	แต่พอกลับจากการลงพื้นที	่	
ทุกคนคิดตรงกันว่าเราจะทำาแค่เรื่องไม่ให้โรงเรียนถูกยุบไม่ได้แล้ว	แต่เราต้อง

แก้ไขไปถึงชุมชน	เสริมสภาพจิตใจให้นักเรียนเพื่อให้การเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น ”
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ผลของการเรียนกับจอตู้หรือโทรทัศน์ทางไกลเพ่ือการศึกษา	ทำาให้เด็กหลายคน

อ่านหนังสือไม่ออก	เขียนหนังสือไมไ่ด	้ผูป้กครองเลยทยอยกนัพาลกูหลานไปเรยีน

ทีอ่ืน่	เด็กๆ	กเ็ริม่ลดจำานวนลง	ผนวกกบัชว่งนัน้กระทรวงศกึษาธกิารมีนโยบายให้

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวนนักเรียนน้อย	ต้องยุบไปรวมกับโรงเรียนใกล้เคียง

และโรงเรียนพังเภาก็อยู่ในข่ายต้องถูกยุบ...

เอกจงึชักชวนเพือ่นๆ	ทัง้	6	คนประกอบด้วย		ศภุรดา เพง็รตัน์ หรอื “แคร”์   

วสันต์ ระมะโน หรือ “แบ็งค์”  สรารัตน์ โพชสาลี หรือ “เมม่ี”  อรวรรณ น่ิมดวง 

หรือ “สาว  เบญจพล สงมาก หรือ “พีท” และ นวพร บริสุทธิ์ หรือ “มะปราง” 

ทัง้หมดเป็นนักศกึษาวชิาเอกสังคมศึกษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	

เมื่อทีมครบ....ทั้งหมดพากันลงพื้นที่อีกครั้ง	 เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำาเป็น

ข้อเสนอโครงการ	

สาวเลา่วา่	ตอนลงพืน้ทีศึ่กษาและวิเคราะหป์ญัหาชมุชนและโรงเรียน	ทำาให้

เธอเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านพังเภา	 ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะ

ยากจน	บุตรหลานส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่	ย่า	ตา	ยาย	พ่อแม่ออกไปทำางานนอก

พื้นที	่เด็กขาดความอบอุ่น	เพราะปัญหาช่องว่างระหว่างวัย	น่ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึง

ท่ีส่งผลต่อการเรียนของเด็กๆ	ด้วยเช่นกัน	ส่วนคนมีฐานะมักส่งลูกไปเรียนในตัวเมือง		

“เมื่อได้ข้อมูลก็กลับมาวางแผนในกลุ่ม ทีแรกคิดแค่ว่าจะทำาอย่างไร 

ไมใ่หโ้รงเรยีนถกูยบุเทา่นัน้ แตพ่อกลบัจากการลงพืน้ที ่เอาปญัหามารว่มกนั

คดิในกลุม่ ทกุคนคดิตรงกันวา่เราจะทำาแคเ่รือ่งไมใ่หโ้รงเรยีนถกูยบุไมไ่ดแ้ลว้ 

แต่เราต้องแก้ไขไปถึงชุมชน เสริมสภาพจิตใจให้นักเรียนเพื่อให้การเรียนมี

คุณภาพยิ่งขึ้น”	สาวบอกเล่าโจทย์ปัญหาหลังลงพื้นที่

ธราเดช มหปุญญานนท์ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านพังเภา	 บอกว่า	 

ทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 และกำาลังหาแนวทางแก้ไขวิกฤตนี้อยู่	 พอดีกับ

ชว่งนัน้เอกตดิตอ่เขา้มาวา่	จะมีเพือ่นๆ	อกี	15	คนมาชว่ยสอน

หนังสือให้เด็กๆ	 ในชื่อ	 โครงการครู DELIVERY ของกลุ่ม

สังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน ภายใต้คอนเซ็ปต์คือ	 “เมื่อ

ขาดแคลนหรือมีปัญหาปุ๊บ...เรียกใช้หน่วยฉุกเฉินได้ปั๊บ” 

ซึง่ทางโรงเรยีนเหน็ว่าครท่ีูนีม่นีอ้ยอยูแ่ลว้	หากมนีกัศกึษาอาสา

ลงมาชว่ยสอนอาจชว่ยแกป้ญัหาเรือ่งโรงเรยีนจะถกูยบุได	้และ

ที่สำาคัญคือน่าจะช่วยให้ผู้ปกครองและชุมชนมั่นใจว่าโรงเรียน

มีประสิทธิภาพสามารถดูแลบุตรหลานของเขาได้	

ผอ.โรงเรยีนพงัเภาเลา่ตอ่วา่	เอกซึง่เปน็แกนนำากลุม่ได้

เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาการเรียนการสอน พร้อมกับ

วางแผนรว่มกันถงึรายวชิาท่ีเขาสามารถเขา้มาสอนเสรมิได ้

เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ที่เป็นจุดอ่อน โดยเอกก็

อาสาว่าเขาและเพื่อนๆ ในกลุ่มจะเข้ามาสอนเสริมให้

 ดึงอาสา...เชื่อมคนทำางาน
ปิยะวุฒิ เดชนาวา หรือ “นกหวีด”	 ครูอาสารุ่นแรก	 

อีกทั้งเป็นรุ่นน้องปี	 2	 เพียงคนเดียวที่เดินเข้ามาอาสาขอเข้า

ร่วมโครงการด้วยความฝันที่อยากเป็นครู	 หลังจากได้ข่าว

ประชาสมัพนัธก์ารรบัสมคัรจากพี่ๆ 	ทีบ่อกกลา่วกนัปากตอ่ปาก

ในวิชาเอกที่ต้องเร่งหาคนไปช่วยสอนเด็กเพิ่ม	 โดยเปิดโอกาส

ให้ผู้สอนเป็นคนเลือกวิชาและชั้นปีที่ตนเองอยากสอนตาม

ความตอ้งการหรอืตามความเหมาะสมไดอ้ยา่งอสิระ	แตต่อ้งมี

การทดสอบความสามารถกันนิดหน่อย

“ตอนเดินเข้าไปขอเข้าร่วมโครงการผมก็ยังไปแบบ

ลังเลอยู่ เพราะดูเหมือนพี่ๆ จะไม่มั่นใจในความสามารถ

ของผมเหมือนกัน พี่ๆ จึงยื่นโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ให้ผม

ทำาเปน็แบบฝกึหดั 10 ข้อ ผมกร็บัมาทำาอยา่งมัน่ใจ สดุทา้ย

ก็ทำาได้เต็ม พี่คงเริ่มเห็นความสามารถ เลยให้สอนชั้น ป.6  

ผมตอบพ่ีไปอย่างมั่นใจว่าทำาได้และเป็นสิ่งที่ผมอยากทำา 

โอกาสดีๆ แบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆ  ผมเองเพิ่งเรียนอยู่ชั้นปี 2 

แต่ได้ใช้วิชาความรู้ในการสอนจริง ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆ” 

 ครูสอนเด็ก...เด็กสอนครู...
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การรวมตัวช่วงเที่ยงทุกวันพุธของ 15 ชีวิตเพ่ือไป

ประลองวิชาครูในชีวิตจริงก็เริ่มขึ้น...

วนัแรกของการสอนนกัศกึษาครทูกุคนรูส้กึตืน่เตน้	แมว้า่

จะมกีารเตรยีมตวัทำาขอ้มลูเนือ้หาและแผนการสอนพรอ้มแลว้

กต็าม	การเดนิทางดว้ยรถตูป้ระมาณ	1	ชัว่โมงจากมหาวิทยาลยั

ทักษิณถึงโรงเรียนบ้านพังเภา	 ทุกคนต่างพูดคุยปรึกษา 

แลกเปลี่ยนข้อมูลขณะเดินทาง	 ช่วยลดความกังวลได้ด้วยการ

เป็นผู้เล่าและผู้ฟังที่ดี

“การเรียนผ่านโทรทัศน์ทางไกลหรือครูตู้นั้นทำาให้ 

เดก็วอกแวกเมือ่ใดกไ็ด ้เพราะไมม่คีนดแูล เปน็การสือ่สาร 

ทางเดียว เมื่อเด็กเกิดข้อสงสัยอะไรก็จะไม่มีการตอบโต้ 

ฉะนัน้การเรยีนรูจ้งึไมเ่กดิผล” พทีกลา่วเมือ่ลงพืน้ท่ีสอนจรงิ 

ในวันแรก

ปัญหาท่ีครูอาสาทุกคนเจอในคร้ังแรกของการสอนคือ	

พฤติกรรมของเด็กที่เกิดจากการคุ้นชินกับการเรียนแบบเดิมๆ	

กับครูตู้ที่ไม่มีใครมาปฏิสัมพันธ์ด้วย	ทำาให้เด็กปฏิเสธการสอน	

ไม่ยอมรับที่พวกเราเข้าไปทำากิจกรรมให้	

พีทซ่ึงคาดหวังกับการสอนคร้ังน้ีไว้ค่อนข้างสูง เห็นว่า

หากปล่อยไปเช่นนี้ย่อมไม่เกิดผลอะไรแน่นอน คิดอยู่นาน

ว่าจะทำาอย่างไร ก็คิดได้ว่าเราน่าจะดึงความรู้จากวิชาเทคนิค

การควบคุมช้ันเรียนกับวิชาจิตวิทยามาใช้ร่วมกัน แต่ก็ยัง

ไม่สามารถดึงเด็กให้มาสนใจการเรียนได้

ในขณะที่สาวซึ่งรับหน้าที่สอนเด็กระดับประถมศึกษา

ตอนตน้กป็ระสบปญัหาเดยีวกนั	ไมไ่ดร้บัการตอบสนองใดๆ 

จากเด็กทั้งสิ้น ไม่มีการตอบโต้ในช้ันเรียน ความรู้สึกท้อ 

จึงมาเยือน ทำาให้เธอต้องควบคุมสติอยู่พักใหญ่ กว่าจะ 

ตัง้หลกัใหมไ่ด ้เพราะสาวเองรู้วา่คร้ังนีเ้ธอคงไมส่ามารถทำาให้

เกิดกระบวนการเรียนการสอนได้เป็นแน่	 สาวเลยปรับเปลี่ยน

“	การเป็นครูที่ดีไม่ใช่ 
สอนดีเพียงอย่างเดียว 
แต่	“ครูดี”	ต้องสามารถ 
ให้ศิษย์ได้ทั้งความรู้ 
ความรัก	และความเอาใจใส่...	
เสียสละความสะดวกสบาย 
ของตนเองได้	”
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วิธีใหม่ด้วยการ	“ชวนเด็กๆ พูดคุยแทน”

ด้านนกหวีดที่คิดว่าครั้งแรกของการสอนนั้นจะเหมือนภาพฝันที่เขาวาดไว้

กับการที่ออกไปยืนใช้ชอล์กขีดเขียนหน้ากระดานดำาเพื่อสนทนาตอบโต้กับเด็ก	 

แต่ทว่าน่ันกลับกลายเป็นเพียงภาพในจินตนาการเท่านั้น	 นกหวีดท่ีรับสอนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่	6	ซึ่งเป็นเด็กโตที่สุด	แม้จะสามารถพูดคุยกันรู้เรื่อง	แต่การเข้า

มาสอนครั้งแรกเด็กๆ	ก็ยังไม่คุ้นชินอยู่ดี	ดังนั้นภาพฝันในจินตนาการกับการสอน

ครั้งแรกของเขาจึงต้องยุติลง	

นกหวีดพูดถึงประสบการณ์การสอนคร้ังแรกว่า	 เขาต้องเปล่ียนรูปแบบ 

การสอนที่คิดวางแผนมาอย่างดี	 มาเป็นการสอบถามถึงความต้องการของเด็กๆ	

สัมผัสถึงหัวใจของเด็กๆ	ว่าใครอยากเรียนอะไร	โตขึ้นอยากเป็นอะไร	ให้เด็กรู้สึก

อยากพูดคุยกับเขาก่อน	เพราะดูจากพฤติกรรมเด็กแล้ว	เด็กก็ยังงงๆ	ว่าเราเป็นใคร	

แต่หลังจากพูดคุยกันได้พักหนึ่งรู้สึกว่าเด็กเริ่มผ่อนคลายขึ้น

หลังจากกิจกรรมในครั้งแรกเสร็จสิ้นลง นักศึกษาครูจะมีสมุดบันทึก

การสอนประจำาตัว และทุกครั้งที่สอนพวกเขาจะต้องจดบันทึกอย่างละเอียด

ทนัทเีมือ่เสรจ็จากการสอน ซึง่ตรงนีเ้ปน็สิง่ทีใ่นกลุม่ตกลงรว่มกนั เพือ่ให้เห็น

ถึงการเปล่ียนแปลงของนักเรียน และนำาข้อมูลที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนกัน

เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป  

“เราใช้เวลาระหว่างเดินทางกลับจากการสอนช่วงที่อยู่บนรถตู้ โดยมี

เอกเป็นคนนำาการถอดบทเรียน ตั้งคำาถาม แลกเปลี่ยนปัญหาที่พบเจอจน

ครบทุกคน หลังจากนั้นจะระดมความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้จากการร่วมวิเคราะห์ปัญหาที่พบในครั้งแรกบ่งชี้ว่า พฤติกรรมของเด็ก

นักเรียนจะเป็นไปทิศทางเดียวกัน นั่นคือเด็กยังไม่คุ้นเคยกับครูที่เข้าไปสอน

และยังยึดติดกับการเรียนในรูปแบบครูตู้อยู่ ดังน้ันส่ิงที่พวกเราต้องทำา 

ในครั้งต่อไปคือ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน เอกจึงได้เสนอ

ใหม้กีจิกรรมนนัทนาการเลก็ๆ นอ้ยๆ กอ่นเขา้สู่บทเรยีนตามความเหมาะสม

ของผู้สอน ซึ่งเพื่อนในกลุ่มก็เห็นด้วย” 

 สอนวิชา...สอนชีวิต
เน่ืองจากบา้นพงัเภาเปน็สงัคมชนบท	เด็กสว่นใหญเ่มือ่จบชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่	6	มักไม่ได้เรียนต่อในระดับมัธยม		เหตุเพราะขาดการกระตุ้นความคิดในเรื่อง

การเรียนต่อว่ามีผลดีอย่างไร	ซึ่งประเด็นนี้นกหวีดไม่อาจนิ่งนอนใจได้

“การที่ผมได้เข้าไปสอนเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น นอกเหนือจากการ

สอนเร่ืองวิชาการแล้ว ส่ิงสำาคัญรองลงมาที่ผมตั้งใจไว้คือ การสอนวิชาชีวิตเพื่อ

เสริมทักษะการใช้ชีวิตให้เด็กๆ ในอนาคต เพราะตอนท่ีผมเป็นเด็กเวลาเรียน

หนังสือไม่มีใครคอยสอนหรือชี้นำาเรา อีกอย่างเด็ก ป.6 เป็นช่วงรอยต่อระหว่าง

การตัดสินใจในการเรียนต่อ ยิ่งเป็นชุมชนชนบทแล้วจำานวนนักเรียนไม่เรียนต่อ 

มีสูงมาก”

นกหวดีเลา่ตอ่ว่า	ทกุครัง้ทีส่อนวิชาการเสรจ็จะตอ่ดว้ย

การตัง้ถามและแยกแยะ พรอ้มยกตวัอยา่งให้เดก็เหน็เสมอ 

เช่น เราสอนวิชาคณิตศาสตร์ จะถามว่าวิชาคณิตศาสตร์มี

ความสำาคัญอย่างไร ถ้าเขาไม่เข้าใจตรงนี้เวลาซื้อของอาจ

ถูกแม่ค้าโกงได้ เราจะตั้งคำาถามย้ำากับเด็กๆ ทุกครั้ง คือถ้า

จบ ป.6 แลว้จะเรยีนตอ่ทีไ่หนกนั ซึง่เปน็เรือ่งนา่ตกใจทีเ่ดก็

ส่วนใหญ่ยังไม่รู้อนาคตตัวเองชัดเจน สิ่งที่เราทำาได้คือ  

พูดให้เด็กๆ เห็นถึงความสำาคัญของการเรียนต่อว่าสำาคัญ

อย่างไร จะพูดซ้ำาๆ ย้ำาๆ เพื่อให้เด็กเกิดความตระหนักใน

เรื่องนี้

 เมื่อความพยายามบรรลุผล
ทักษะชีวิตหรือทักษะสังคม ถ้าเด็กได้รับการเรียนรู้ 

จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนาชีวิต การเสริมสร้าง 

ให้เด็กรู้จักรักตัวเอง รักที่จะเรียนรู้ โดยสอดแทรกไปใน

ระหว่างการสอนทุกครั้ง คือสิ่งสำาคัญที่สุดที่จะช่วยประคับ

ประคองเด็ก ทำาให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตในอนาคตได้

ซึง่กต็รงกบัทีผู่อ้ำานวยการโรงเรยีนยนืยนัวา่	โครงการคร ู

DELIVERY ไม่ได้เข้ามาทำาแล้วจบไป แต่ยังมีการต่อยอด

และหนุนเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 

ที่ 6 โดยเข้ามาสอนพิเศษ ติวเตรียมสอบ O-NET ให้กับ

เด็กๆ ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย ทำาให้ผลการเรียน

ทกุวชิาดขีึน้มากจากทีไ่มเ่คยสงูขนาดนีม้ากอ่น และทีส่ำาคญั

เด็กชั้น ป.6 ทั้ง 4 คน ได้เข้าศึกษาต่อ ม.1 ทุกคน

“เห็นได้ชัดว่า น้องๆ นักศึกษามีความจริงจังกับงาน  

แมโ้รงเรยีนมกีจิกรรมกลุม่กย็งัเขา้มาชว่ย เชน่ ในวนัปจัฉิมนเิทศ

ที่มีการประชุมผู้ปกครอง น้องๆ ก็เข้ามาช่วยงานพร้อมกับ

แนะนำาว่าพวกเขาเข้ามาทำาอะไรกับโรงเรียน และจะช่วยเหลือ

ลูกหลานในชุมชนอย่างไร ซึ่งตรงนี้เองทำาให้ชุมชนเริ่มเห็น

ความสำาคญัของลกูหลานตวัเอง ดงัเช่นผูป้กครองทา่นหนึง่

ยนืยนัว่า  เหน็การเปลีย่นแปลงของลกูชดัเจนมาก เมือ่กอ่น

ลูกเขามีพัฒนาการช้า แต่เม่ือโครงการครู DELIVERY เข้ามา 

เห็นว่าลูกมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น ร่าเริง  ลูกจะกลับ

มาเล่าให้ฟังเสมอว่า วันนี้เรียนอะไรมา ครูให้เล่นอะไร”

โครงการครู DELIVERY จะช่วยแก้ปัญหาโรงเรียน 

ถูกยุบได้หรือไม่นั้น...อาจไม่ใช่ประเด็นสำาคัญอีกต่อไป 

เพราะเป็นปัญหาโครงสร้างของระบบการศึกษา แต่ส่ิงสำาคัญ

ทีน่กัศกึษากลุม่น้ีกำาลงับอกเราวา่ “หวัใจของความเปน็คร”ู 

คือ “ปัจจัย” สำาคัญท่ีสุดที่จะเข้ามาช่วย “เปลี่ยนแปลง”  

รูปแบบการเรียนการสอน เสริมทักษะชีวิต กระตุ้นหัวใจ 

ใฝ่เรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง...

.....

“	หลังจากทำากิจกรรมเสร็จ	
นักศึกษาครูจะมีสมุดบันทึก 
การสอนประจำาตัว	และทุกครั้ง 
ที่สอนพวกเขาจะต้องจดบันทึก
อย่างละเอียด...เพื่อให้เห็น 
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียน	
และนำาข้อมูลที่บันทึกไว้ 
มาแลกเปลี่ยนกัน 
เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป	”

มหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงการครู DELIVERY
กลุ่มสังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน
นายเอกพงษ์	สมหา

นางสาวศุภรดา	เพ็งรัตน์	

นายวสันต์	ระมะโน

นางสาวสรารัตน์	โพชสาลี	

นางสาวอรวรรณ	นิ่มดวง

นางสาวนวพร	บริสุทธิ์	

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ฐากร	สิทธิโชค


