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คาํนํา 
 

เทคนิคการพฒันานกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของสวนสนุนัทาฉบบันี จัดทําขึนเพือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้

เป้นแนวทางในการดําเนินงานเพือพัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณ์ของสวนสนุันทาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เพือพัฒนานักศึกษาตามอตัลกัษณ์ของบัณฑิตวิทยาลยัและสอดคล้อง

กบัมหาวิทยาลยั  

บณัฑิตวิทยาลยั จึงจดัทําคูมื่อเทคนิคการพฒันานกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของสวนสนุันทา เพือให้

นกัศกึษาได้รับการสง่เสริมและพฒันาตรงตามวตัถปุระสงค์ของมหาวิทยาลยั และหวงัเป็นอย่างยิงว่าคู่มือ

การพฒันานกัศกึษาตามอตัลกัษณ์ของสวนสนุนัทานีจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ ในการพัฒนา

ให้ตรงตามอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
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         กลุม่ Grad Good Great KM 
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การพฒันาอัตลักษณ์ผู้ เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 

บณัฑิตวิทยาลยั  เปิดดําเนินการจดัการเรียนการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมุง่มนัทีจะสร้างให้เป็น

สงัคมแห่งการเรียนรู้ ทงันีได้มีการกําหนดอตัลกัษณ์ผู้เรียนคือ “เป็นนกัปฏิบตัิ ถนดัวิชาการ เชียวชาญการสือสาร 

ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”” ซึงสอดคล้องกบัเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  ในการดําเนินการเพือสร้าง

และพัฒนาอตัลกัษณ์ผู้ เรียนนัน บัณฑิตวิทยาลยัได้ดําเนินการโดยกําหนดรูปแบบใน ๒ ลกัษณะ คือ 

๑) บรูณาการลงในแผนการเรียน และการจัดการเรียนการสอน โดยมีการบรรจุรายวิชาทีเกียวข้อง ลงใน

แผนการเรียนทุกหลักสูตร และ ๒) สร้างและพัฒนาผ่านสาขาวิชาทีจัดตังโดยเฉพาะ ซึงในปัจจุบัน

มีการดําเนินการอยู่ทงัสิน ๒ สาขาวิชา จําแนกตามกลุม่เป้าหมายผู้ รับบริการ ได้แก่ ๒.๑) กลุ่มผู้ รับบริการ

ภายนอก อาทิ ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ ๒.๒) กลุ่มผู้ รับบริการภายในและศิษย์เก่า ดําเนินการ

โดยฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา  

บัณฑิตวิทยาลยั มีการกําหนดนโยบายการบูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยกําหนดเป้าหมายใน

การดําเนินงานเป็น ๓ ข้อ คือ ๑) เพือประชาสมัพันธ์และสร้างความตระหนักถึงหน้าทีและพันธกิจของ

บัณฑิตวิทยาลยั ๒) สรรหา คดัเลือก นกัศกึษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ ๓) ดําเนินการในด้านต่าง ๆ 

ให้แก่ผู้ เข้าร่วมโครงการ ทงันีในการดําเนินงานทีผ่านมาได้มีการบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน

ทังสิน ๓ กิจกรรม และมีนักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าเข้าขอรับการอบรมทังสิน ๖๐ ราย โดยทังหมด 

สามารถจดักิจกรรมทีบรูณาการกบัการเรียนการสอนได้ 

 
การบริหารอัตลักษณ์นักศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

เพือให้สามารถการพัฒนาคณุภาพและอัตลักษณ์ผู้ เรียนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ

บงัเกิดประสิทธิผลตามหลกัการบริหารทีมุ่งผลสมัฤทธิ  (RBM) และระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

เชิงยทุธศาสตร์ (SPBB) ต้องสร้างปัจจยั กลไก และขนัตอนการบริหารแผนงาน โครงการสูก่ารปฏิบตัิ ดงันี 

 

๑. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ปัจจยัทีเป็นเงือนไขความสําเร็จการพฒันาคณุภาพและอตัลกัษณ์ผู้ เรียน มีความจําเป็นทีจะต้อง

เสริมสร้างและพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ ประกอบด้วย 

๑. การนําองค์กร ต้องแสดงถึงความมุง่มนั แน่วแน่ ตอ่การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

องค์กร โดยการปฏิบตัิตนเป็น “ตวัแบบ” (Modeling) และการนําปฏิบตั ิ
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๒. การสร้างค่านิยมร่วมและมีวฒันธรรมการทํางานแบบกัลยาณมิตรและการทํางานเป็นทีมใน

ลกัษณะ “ร่วมกนัทํางานใหญ่เพือเป้าหมายเดียวกนั” (Hollywood Model) 

๓. การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรทีชัดเจนและมีการสือสาร ถ่ายทอดเป้าหมาย

ความสําเ ร็จระดับองค์กรสู่ระดับ บุคคล (Internal Performance Agreement : IPA) อนัจะนําไปสู่...

การจดัทําข้อตกลงการปฏิบตัิงานและการเสริมสร้างแรงจงูใจ 

๔. การสร้างผู้ นําการเปลียนแปลง โดยการสร้างภาวะผู้ นํา (Leader Ship) ให้กับอาจารย์ และ

บุคลากรมีภาวะผู้นําทีสามารถบริหารจดัการตนเอง (Self Management) และเห็นคณุค่าเพือนร่วมงาน 

จะสง่ผลให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการเปลียนแปลง 

๕. การสร้างองค์กรแห่งธรรมาภิบาล โดยปรับโครงสร้างการบริหารทีมุ่งผลสมัฤทธิ บนหลกั  “A-F-

P-P” ตามเกณฑ์คณุภาพ PMQA จะสง่ผลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม การสร้างการมีสว่นร่วม ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสงูสดุ 

 

๒. กลไกขับเคลือนสู่ความสําเร็จ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องสร้างกลไกอย่างต่อเนืองเป็นระบบ โดยเน้นมิติการบริหาร

จดัการคนเป็นปัจจยัสําคญั ทีสร้างความตระหนกัร่วม ความรู้รักสามคัคีและการกระจายความรับผิดชอบ 

ดงันี 

๑. การกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร ค่านิยม วฒันธรรม อตัลกัษณ์และแนวทางการพัฒนา

องค์กรร่วมกนั จะก่อให้เกิดพลงัขบัเคลือนในเป้าหมายเดียวกนั 

๒. ประกาศระเบียบวาระองค์กร การประกาศทิศทางการพฒันาองค์กร จะเป็นการสือสารทิศทาง 

การพฒันาให้สมาชิกรับทราบ และเป็นสญัญาประชาคมตอ่สาธารณะ จะสง่ผลให้เกิดหลงัการขบัเคลือนสู่

การสําเร็จในลกัษณะ “Hollywood Model” 

๓. การนําองค์กร ผู้นําองค์กรและทีมบริหารองค์กร จะเป็นเขม็ทิศชีถึงความสําเร็จโดยการปรับตวัแบบ 

(Modeling) และการนําปฏิบตั ิ

๔. การถ่ายทอดเป้าหมายความสําเร็จระดบัองค์กร (Internal Performance Agreement : IPA) 

การถ่ายทอดเป้าหมาย ตวัชีวดัความสําเร็จระดบัองค์กร (KPI : Key Performance Indicator) ไปสู่ระดบั

บคุคลผา่นกลุม่ภารกิจ โดย 

๔.๑ งาน/กลุ่มภารกิจ จัดทําแผนการขับเคลือนภารกิจตามทีได้รับมอบหมายในฐานะ 

“เจ้าภาพหลกั” 

๔.๒ บคุลากร จดัทําตวัชีวดัระดบับคุคล (Individual Score Card) แผนการขบัเคลือนภารกิจ 

(Job Operating Plan) และแผนการพฒันาตนเอง (ID.Plan) 
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๕. การจัดทําข้อตกลงผลผลิต  (Contracted Outputs) เป็นการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

จะต่อเนืองจากกระบวนการ Internal Performance Agreement : IPA เพือเป็นสญัญาการนําส่งผลผลิต

ตามบทบาทหน้าทีและให้บําเหน็จความชอบ เสริมสร้างแรงจงูใจ 

๖. การพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) จะดําเนินการทังระบบ เพือเป็น

พืนฐานการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสูอ่งค์กรแห่งความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 

๖.๑ RE-Culture การปรับเปลียนวฒันธรรมองค์กรสู ่องค์กรคณุภาพโดยการสร้างค่านิยมร่วม 

Re-culture วฒันธรรมการทํางานร่วมกนัเป็นทีมเชิงสร้างสรรค์ 

๖.๒ Re-engineering การปรับระบบบริหารจัดการ โดย Re-think, Re-design, Re-tool 

นําไปสู.่..ข้อเสนอการเปลียนแปลง เพือการพฒันาสมรรถนะบุคลากร การสร้างองค์กรแห่งนวตักรรมและ

สํานกังานคณุภาพ 

๖.๓ Partnership การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก จะเป็นการระดม

ทรัพยากร องค์ความรู้ นวตักรรมใหม ่เพือเสริมจดุแขง็-ลดจดุออ่นขององค์กร 

๗. การกํากบั ติดตามและประเมินผล (M & E: Monitoring & Evaluation) จะเป็นการติดตามผล

ความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจํากัด เพือเป็นข้อมลูการปรับทิศทาง แผนงาน โครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพ

สงูสดุ ตามกระบวนการ “P-D-C-A” 

๘. การเสริมสร้างแรงจงูใจ (Incentive) เป็นมาตรการการบริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

เกิดมลูคา่เชิง พนัธกิจ โดยการยกย่อง เชิดชเูกียรติ การเลือนขนัเงินเดือน คา่ตอบแทนพิเศษและการเติบโต

ในสายงาน ภายใต้หลกัการ Performance and Competency Based Management 

๙. การรายงานสาธารณะ (Public Report) เป็นการรายงานผลต่อสาธารณชนเป็นการรายงาน

ตามแบบแผนราชการและพระราชกฤษฎีกา วา่ด้วยการบริหารจดัการบ้านเมืองทีด ี

 

๓. ขันตอนการบริหารอัตลักษณ์นักศึกษาสู่การปฏิบัติ 

๑. ปรับกลไกผลกัดนัการบริหารแผนงานหรือโครงการสูก่ารปฏิบตัิโดย 

๑.๑ จัดโครงสร้างการบริหารองค์กรทียืดหยุ่นเ อือต่อการทํางานเป็นทีมและกระจาย

ความรับผิดชอบตอ่เป้าหมายความสําเร็จระดบัองค์กร 

๑.๒ จัดบุคลากรปฏิบัติงานตามโครงสร้างภารกิจ โดยเน้นการจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ศกัยภาพและการพฒันาเพิมผลิตผลในการปฏิบตัิงานจริง (Action Training in Job Program) 

๑.๓ มอบหมายกลุม่งานและบคุลากรรับผิดชอบงานโครงการ 

๑.๔ จดัสรรทรัพยากรการบริหารโดยคํานึงถึงการเชือมโยงงบประมาณสูผ่ลผลิตตามเป้าหมาย

การปฏิบตัิงานทีเน้นความคุ้มคา่ และมีนยัเชิงกลยทุธ์ 
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๒. สือสารทิศทางและเป้าประสงค์องค์กรทังระดบัผู้บริหารองค์กรและผู้ รับผิดชอบระดบัปฏิบัติ 

โดย 

๒.๑ ประชมุชีแจงสาระสําคญัของแผนพัฒนาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน เพือสือสารวิสยัทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ผลผลิต และ KPI ให้เกิดการรับรู้ทวัถึงทงัองค์กร 

๒.๒ สร้างสํานึกร่วมของสมาชิกในองค์กรในการขบัเคลือนแผนงาน โครงการสูก่ารปฏิบตั ิ

๒.๓ ลงนามข้อตกลงผลการปฏิบัติราชการ (PSA) เพือเป็นพันธสญัญาการปฏิบัติงานตามที

ได้รับมอบหมาย โดย 

๒.๓.๑ กําหนดเป้าหมายและเจรจาตอ่รองเป้าหมายผลผลิต 

๒.๓.๒ ลงนามข้อตกลงผลการปฏิบตัิราชการ 

๒.๓.๓ ติดตามประเมินผล 

๒.๓.๔ เสริมสร้างแรงจงูใจโดยยึดหลกั “ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล” ตามพนัธกิจ 

๓. ดําเนินการตามแผนงานและโครงการ โดย 

๓.๑ ผู้ รับผิดชอบและกลุม่งานเจ้าภาพดําเนินการตามแผนงาน โครงการทีได้รับอนุมตัิโดยยึด

เป้าหมายแผนงาน โครงการ 

๓.๒ ในกรณีมีความจําเป็นต้องปรับเปลียนเป้าหมายและหรือกิจกรรมให้ขออนมุตัิคณบดี 

๓.๓ กรณีทีมีเงินเหลือจ่ายและหรือเปลียนแปลงรายการใช้งบประมาณให้รายงานขออนุมตัิต่อ

คณบดี และเมือดําเนินการแล้วให้รายงานผลการดําเนินงานตอ่บณัฑิตวิทยาลยั ให้ทราบด้วย 

๔. ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เป็นขนัตอนทีสําคญัทีผู้ รับผิดชอบและกลุ่มเจ้าภาพ

ต้องให้ความสําคญั 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการด้วยเอกสารเชิงวิชาการและระบบ

อิเลก็ทรอนิคส์ 

๖. สร้างเสริมแรงจูงใจ ด้วยการนําข้อมลูการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการและสญัญา

ปฏิบตัิงานระดบับคุคล ประกอบการพิจารณามาตรการเชิงบริหาร โดยการจัดรางวลัโบนัส และบําเหน็จ

ความชอบประจําปี ภายใต้หลกัการ Performance and Competency Based Management 

 
การจดัทาํโครงการยกระกับคุณภาพและอัตลักษณ์ของนักศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

การจดัทําโครงการยกระกบัคณุภาพและอตัลกัษณ์ของนกัศกึษาโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน เป็นการจัดทํา

โครงการให้สอดคล้องกบัภารกิจของบณัฑิตวิทยาลยั ในการสง่เสริมสนบัสนนุและประสานการดําเนินงาน

เกียวกับการจัดการศึกษา ให้บรรลเุป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิด หลกัการ เงือนไข

เกณฑ์การพิจารณา และเค้าโครงของโครงการ ดงันี 
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๑. กรอบแนวคิดและหลกัการ 

การจัดทําโครงการยกระกับคุณภาพและอัตลักษณ์ของนักศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

มีกรอบแนวคิดและหลกัการดําเนินการในการพฒันาผู้เรียนให้มี ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในด้านต่าง ๆ 

ดงันี 

ทกัษะวิชาการ มุง่พฒันาอตัลกัษณ์ของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 

ทักษะวิชาชีพ มุ่งพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้ เ รียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะใน

การประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึงมีจุดมุ่งหมายในชีวิตทีต่างกัน เพือพัฒนาศกัยภาพของ

บคุคลและชมุชนสอดคล้องกบัวิถีชีวิต 

ทกัษะชีวิต มุง่พฒันาอตัลกัษณ์ของผู้เรียนให้สามารถจดัการกบัปัญหาต่าง ๆ รอบตวัในสภาพ

สังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคต อยู่อย่างพอเพียง สํานึกรักษ์ถินฐาน 

มีคณุลกัษะอนัพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
๒. เงือนไขและเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 

การพิจารณาโครงการของบณัฑิตวิทยาลยั มีเงือนไขเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ดงัตอ่ไปนี 

๑. โครงการสามารถตอบสนองกรอบแนวคิดและหลกัการ 

๒. โครงการต้องมีรายละเอียด วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายทีชดัเจน สอดคล้องและสมัพนัธ์กนั

ตงัแตห่ลกัการและเหตผุลจนถึงผลทีคาดวา่จะได้รับ 

กรอบมาตรฐาน

คณุวฒุิ 
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๓. โครงการมีความพร้อมสามารถดําเนินงานหรือปฏิบตัิได้ทนัที 

๔. โครงการต้องผา่นการวิเคราะห์ความต้องการโดยใช้ข้อมลูทีถกูต้องเป็นจริง 

๕. โครงการต้องไมซํ่าซ้อน 

 

๓. ขนัตอนการจดัทําโครงการ 

การจัดทําโครงการยกระกับคุณภาพและอัตลักษณ์ของนักศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เพือขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ มีขนัตอนการดําเนินงานแตล่ะระดบั ดงัตอ่ไปนี 

 

ตาราง การจดัทําโครงการยกระกบัคณุภาพและอตัลกัษณ์ของนกัศกึษาโดยใช้ชมุชนเป็นฐาน 

 

ที กิจกรรม 

๑ แตง่ตงัคณะทํางานตรวจสอบ กลนักรอง พิจารณาจดัลําดบัโครงการทีนําเสนอ  

๒ ดําเนินการตรวจสอบ กลนักรอง พิจารณาจดัลําดบัความสําคญั 

ของโครงการ ตามเงือนไขและเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 

๓ ขอความเห็นชอบจากคณบดบีณัฑิตวิทยาลยั 

๔ ตงังบประมาณ 

 

๓.๑ การจดัทําโครงการ 

การจัดทําโครงการเพือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามกรอบคิด หลักการ 

และเงือนไขข้างต้น มีตวัอย่างแบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทาง ดงัตอ่ไปนี 
 

(๑) บญัชีสรุปโครงการ 

บญัชีสรุปโครงการเพือขอรับการสนบัสนนุงบประมาณ 

หลกัสตูร.........................................................สาขาวิชา............................................................. 
 

ลําดบั 

ที 

โครงการ ตอบสนองตอ่การพฒันาอตัลกัษณ์ของผู้เรียน 

ในทกัษะด้าน 

งบประมาณ 

ทกัษะวิชาการ ทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิต 

      

      

      

รวมงบประมาณทังสิน  
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 (๒) แบบฟอร์มโครงการ 

แบบฟอร์มโครงการ 

 

โครงการ.............................................................................................................................................. 

หน่วยรับผิดชอบโครงการ..................................................................................................................... 

ผู้ รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................ 

ลกัษณะโครงการ  ๑. โครงการใหม ่

๒. โครงการตอ่เนือง 

 

ระยะเวลาดําเนินการ............................................................................................................................ 

ตอบสนองตอ่การพฒันาอตัลกัษณ์ของผู้เรียนในทกัษะด้าน 

๑. ทกัษะด้านวิชาการ 

๒. ทกัษะด้านวิชาชีพ 

๓. ทกัษะชีวิต 

_____________________________________________________________________________________ 

๑. หลกัการและเหตผุล 

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

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

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

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

๒. วตัถปุระสงค ์

๒.๑ ....................................…………………………………………………………………................. 

๒.๒........................................…………………………………………………………………............. 

๒.๓ ........................................…………………………………………………………………............ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 

(๑) ..................………….................……………………………………………………………… 

(๒) ..........................……………………………………………………………..................…….. 

๓.๒ เชิงคณุภาพ 

(๑) ..............................…………...………………………………………………….................… 

(๒) ..............................……………………………………………………………..................….. 
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๔. วิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ขันตอนการดาํเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรมที ๑ .......................................... 

ขนัตอนการดําเนินงาน 

๑.๑ ...................................................... 

๑.๒ ...................................................... 

  

กิจกรรมที ๒ .......................................... 

ขนัตอนการดําเนินงาน 

๒.๑ ...................................................... 

๒.๒ ...................................................... 

  

รวม   

 

๕. สถานทีดําเนินโครงการ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

๖. งบประมาณ 

๖.๑ งบประมาณจํานวน......................บาท 

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที ๑ ................................... 

คา่ใช้จ่าย 

๑.๑................................................ 

๑.๒.......................………………… 

     

กิจกรรมที ๒ ………..….…...……… 

คา่ใช้จ่าย 

๒.๑ .........................………........... 

๒.๒..........................……………… 

     

รวม      
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๗. การประเมินผลโครงการ 

ตวัชีวดัความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือทีใช้ 

   

   

   

   

   

 

๘. ผลทีคาดวา่จะได้รับ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                 

                                                                                                                       ผู้ เสนอโครงการ 

                                                 (……………………………………………) 

                                 ตําแหน่ง.......................................................................... 

                                                                                                                      ผู้ เห็นชอบโครงการ 

                                                 (……………………………………………) 

                                                               คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
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คณะผู้จดัทาํ 

 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บทบาทหนาท่ี 
1. รศ.ดร.ธนสุวิทย ทับหริัญรักษ คุณเอื้อ 
2. ผศ.ดร.ดวงสมร รุงสวรรคโพธ์ิ คุณอํานวย 
3. อ.ดร.นัทนิชา  หาสุนทร ี คุณกิจ 
4. อ.ดร.พลอมร  ธรรมประทีป คุณกิจ 
5. นางรุงเพชร วองเจริญพร คุณกิจ 
6. น.ส.วาสนา  เพ็ชระ คุณกิจ 
7. นางสาวสุวรรณี  กิระหสั คุณกิจ 
8. น.ส.ปวีณา  ศรีบุญเรอืง คุณกิจ 
9. นางวิศิษฐา  จินดาลัทธ คุณกิจ 
10. น.ส.จิระวดี  หาญฤทธา คุณกิจ 
11. น.ส.อณิธิตา  ยมสาร คุณกิจ 
12. น.ส.อุไรรัตน  สินสมบญุ คุณกิจ 
13. น.ส.เบญจวรรณ  ยศระวาส คุณกิจ 
14. นายพลกฤษณ  ชิดชอบ คุณกิจ 
15. นายวรเทพ  นาควงศ คุณกิจ 
16. น.ส.พัชรินทร  ลายเมฆ คุณกิจ 
17. นางชุติมา  มิ่งขวัญสกลุ คุณกิจ 

18. นางสาวกุลภัสสรณ  ศรีบุญเพ็ง คุณกิจ 
19. น.ส.สุวรรณี ปญุสริ ิ คุณวิศาสตร 
20. น.ส.ตรีนุช  นุนสหีมอก คุณประสาน 
21. น.ส.ณัฐกฤตา  ทองขัด คุณลิขิต 

 


