
 

สื่อและนวัตกรรม 

ช่ือ  (ส่ือหรือนวัตกรรม) องครักษพิทักษไข 

โดย  (ช่ือ-นามสกุล)   นางสาวจตุพร  นครศรี 

โรงเรียน    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู(ศตวรรษท่ี 21) ในหนวยการเรียนรู  เรื่อง ใสใจกับบทบาททางเพศ 

วิชา สุขศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 

 

ความสําคัญและความเปนมา  (โดยสรุป) 

การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคในวัยรุน ซ่ึงเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่ง  อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม รวมท้ังความเชื่อ

ทางเพศท่ีผิดๆและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  ดังนั้นการเรียนรู และเขาใจผลกระทบตอการตั้งครรภในวัยรุน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงปญหาตางๆ ตอพฤติกรรมทางเพศจึงเปนสิ่งสําคัญ และการสรางความตระหนักในตนเอง ตลอดจนการ

ใชวิจารณญาณในการแกไขปญหาดังกลาวไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

การตั้งครรภของวัยรุนหญิงสวนใหญ เปนการตั้งครรภท่ีไมมีการวางแผนมากอน ท้ังนี้อาจเกิดจากความ

รักสนุก ความรูเทาไมถึงการณ ความประมาท หรือการถูกลวงละเมิดทางเพศ ซ่ึงปญหาตางๆ เหลานี้สรางความ

วิตกกังวล ความเครียด ความอับอาย เสียใจ เศราใจ กลัวการถูกประณาม การไมยอมรับจากครอบครัว สังคม 

และฝายชาย ซ่ึงมีผลตอภาวการณตั้งครรภในฝายหญิง ตลอดจนความตองการท่ีจะทําแทงดวยวิธีการตางๆ 

นอกจากเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายแลว อาจกอใหเกิดอันตราย เชน การตกเลือดหรือเสียชีวิตได สวนวัยรุน

ชายเชนกัน มักเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัววาผูอ่ืนจะทราบเรื่องตอการทําความผิดของตนจากยา

ติ เพ่ือนฝูง หรือญาติฝายหญิง ถาทราบเรื่องแลวจะเอาผิดตามกฎหมายได กลัวภาระการผูกมัดระหวางกัน การ

เรียกรองของฝายหญิง โดยผลกระทบทางจิตใจนี้จะสงผลตอการเรียน เชน หยุดเรียน เสียการเรียน การเรียน

ตกต่ํา เปนตน และยังขาดวินัย ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง 

จากปญหาเหลานี้จึงเกิดการคิดคนสื่อนวัตกรรมท่ีหาไดจากชีวิตประจําวัน คือ ไขไก ไขเปดดิบโดยการใช

สื่อนวัตกรรมเปนบทบาทสมมุติ เพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูถึงปญหาการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงคในวัยรุน  

 

วิธีการใชส่ือ/กิจกรรมประกอบ (ถามี)/เง่ือนไขการใช 

1. ครูใหนักเรียนนําไขไกหรือ ไขเปดดิบ มาคนละ 1 ฟอง สงท่ีครูในชั่วโมงเรียน 

2. จากนั้นครู นําไขท่ีนักเรียนนํามาสง วาดหนาตาและเขียนเลขท่ีกํากับ และสงคืนใหนักเรียนหลังเลิก

เรียน 

3. ครูกําหนดเกณฑและขอตกลงในการใหคะแนน โดยใหนักเรียนเลี้ยงไขใหครบ 7 วันไมใหไขแตก 

โดยยังไมบอกวัตถุประสงควา เลี้ยงทําไม และมีขอแม 

- ใหนักเรียนนําไขมาโรงเรียนทุกวันและ เวลาออกขางนอกนําไปดวยอยางนอย 2 วัน เชน 

ไปตลาด ไปเท่ียว  



- ใครทําไขแตก ภายใน 2-3 วันนับจากวันแรกท่ีเลี้ยง ตองเลี้ยงใหม 2 ฟองและบวกวันตอง

เลี้ยงเปนท้ังหมด 9-10 วัน 

- ใหนักเรียนอัพเดทการใชชีวิตประจําวันกับไข โดยการถายรูปสงทาง Like พรอมท้ัง VDO 

Call 

- เขียนบันทึกประจําวันเก่ียวกับการใชชีวิตอยูกับไข  

4. ถึงวันครบกําหนดสง ใหนักเรียนตอกไขใสถวยวาลักษณะไข เปนอยางไร และใหเขียนเรียงความ

เรื่องไขตั้งแตวันแรงถึงวันสุดทาย 

5. ครูเชื่อมโยงสื่อเขาสูบทเรียนเรื่อง ใสใจกับบทบาททางเพศ 

 

เครื่องมือวัดผูเรียนหลังการใชส่ือ/ผลการเรียนรู 

 1. ไขไกหรือไขเปดดิบ 

 2. Application Like 

 3. บันทึกประจําวัน 

 4. คลิป VDO ความรูสึกหลังจากทํากิจกรรม “องครักษพิทักษไข” 

 นักเรียนมีความรับผิดชอบ รูหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตนในการวางตัวตอเพศตรงขามไดอยางเหมาะสม 

ตระหนักถึงการตั้งครรภไมพึงประสงค 

 

 บทเรียนท่ีไดรับ/ขอคนพบท่ีสําคัญ 

1. นักเรียนมีวินัย และความรับผิดชอบมากข้ึน 

2. นักเรียนมีความตระหนักถึงการตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค 

3. นักเรียนตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4 

กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา                       รายวิชา สุขศึกษา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5                               ภาคเรียนท่ี 1                        ปการศึกษา 2560       

หนวยการเรียนท่ี 4   ใสใจกับบทบาททางเพศ               เวลา 3 ช่ัวโมง      

  

1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

     มาตรฐานการเรียนรู 

 พ 2.1 เขาใจและเห็นคุณคาตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

    ตัวช้ีวัด 

 พ 5/1 วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางเพศและการ

ดําเนินชีวิต 

 พ 5/3 เลือกใชทักษะท่ีเหมาะสมในการปองกัน ลดความขัดแยง และแกปญหาเรื่องเพศและครอบครัว 

2. จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู (K) นักเรียนสามารถ 

1) อธิบายความหมายและความสัมพันธระหวางเพศของวัยรุน 

2) อธิบายความสําคัญของปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน  

ดานทักษะ/กระบวนการ (P) นักเรียนสามารถ 

3) ปฏิบัติตนในการวางตัวตอเพศตรงขามไดอยางเหมาะสม 

4) ปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงและปองกันตนเองจากปจจัยและสถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ 

ตลอดจนการตั้งครรภไมพึงประสงคอยางถูกตอง  

ดานคุณลักษณะ (A) นักเรียนสามารถ 

5) ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับตัวทางเพศและบทบาททางเพศ 

6) ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุนและแนวทางในการปองกันและ แกไข 

3. สาระสําคัญ 

 ความสัมพันธเปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับมนุษย เรื่องเพศเปนหนึ่งในความสัมพันธท่ีจําเปน

สําหรับมนุษย วัยรุนเปนชวงวยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธและเปนชวงท่ีตองมีการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายและอารมณ อยากรูอยากลอง การเขาใจในความสัมพันธระหวางเพศจึงมี

ความสําคัญสําหรับวัยรุนท่ีจะนําไปสูการปรับตัวทางเพศท่ีเหมาะสม และการวางตัวท่ีเหมาะสมกับเพศ

ตรงขามตลอดจนมีการแสดงบทบาททางเพศท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย  

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (เขียนใหสอดคลองกับแผนนี้) 

� ความสามารถในการสื่อสาร 

� ความสามารถในการคิด 

� ความสามารถในการแกปญหา 

 

 

 

 



� ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

� ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

5. สาระการเรียนรู 

     ความรู (K) 

1. ระบุความสัมพันธและการแสดงความตองการทางเพศของวัยรุน 

2. ความสําคัญของการปรับตัวปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน 

3. ปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน และการตั้งครรภไมพึงประสงค 

 ทักษะท่ีสําคัญ (P) 

4.  วิเคราะหอิทธิพลของครอบครัว เพ่ือน สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตอพฤติกรรมทางเพศ ปญหา

พฤติกรรมทางเพศในวัยรุน การตั้งครรภไมพึงประสงค และการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม  

คุณลักษณะอันพึงประสงค (A) 

1) ซ่ือสัตยสุจริต 

2) มีวินัย 

3) ใฝเรียนรู 

4) มุงม่ันในการทํางาน 

6. จุดเนนสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทักษะศตวรรษท่ี 21 (ใชเฉพาะแกนหลัก 4Cs) 

� การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) 

� ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

� ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and 

Leadership) 

� ทักษะดานการสื่อสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ (Communications, Information, and Media 

Literacy) 

ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

� ความยืดหยุนและการปรับตัว  

� การริเริ่มสรางสรรคและการเปนตัวของตัวเอง 

� การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได 

� ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ 

  คุณลักษณะสําหรับศตวรรษท่ี 21 

� คุณลักษณะดานการทํางาน ไดแก การปรับตัว ความเปนผูนํา 

� คุณลักษณะดานการเรียนรู ไดแก การชี้นําตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง 

� คุณลักษณะดานศีลธรรม ไดแก เคารพผูอ่ืน ความซ่ือสัตย สํานึกพลเมือง 

7. ช้ินงานหรือภาระงาน (หลักฐาน/รองรอยแสดงความรู) (เขียนใหสอดคลองกับจุดประสงค) 

1. ไขไกหรือไขเปดดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Application Like 

 3. กระดาษลิปชารท  

 4. บันทึกความรูสึก “องครักษพิทักษไข” 

 5. Mind Mapping 

8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู (ใชกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 5E และบูรณาการหลักคิด

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เง่ือนไข) 

ข้ันท่ี 1 สรางความสนใจ (Engagement) 

- ครูสนทนาทักทาย นักเรียนนําไขท่ีเลี้ยงครบกําหนดสงท่ีแผง และนําเขาสูบทเรียนโดยสนทนาถึง

ความสัมพันธระหวางเพศและใหนักเรียนดูหนังสั้น เรื่อง ทองในวัยเรียน 

ข้ันท่ี 2 สํารวจและคนหา (Exploration 

- ครูกระตุนนักเรียนโดยการใชคําถาม ดังนี้  

1) ทําไมวัยรุนจึงมีความสนใจเพศตรงขาม (แนวคําตอบ ฮอรโมนเพศ การเปล่ียนแปลงทางดาน

รางกาย) 

2) ถามีอารมณทางเพศควรจะควบคุมอารมณตนเองอยางไร? (แนวคําตอบ หากิจกรรมทํา เชน ออก

กําลังกาย ฟงเพลง ทํางานบาน )  

- จากนั้นใหนักเรียนแตละคนคิดเดี่ยวกอน แลวจับคูกัน เพ่ือรวมอภิปรายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด

จากนั้นรวมกันอภิปรายแบบกลุมแนวคิด (think-pair-share)  

- ครูสุมใหนักเรียนแตละกลุม แสดงความคิดเห็นจากขอคําถามท่ีครูให 

- จากนั้นใหนักเรียนคนควาหาขอมูล จากหนังสือ และInternet 

ข้ันท่ี 3 อธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 

- ครูอธิบายเนื้อหาเก่ียวกับ บทบาททางเพศ ปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน และการตั้งครรภไมพึง

ประสงค โดยใชสื่อ Power point 

- จากนั้นใหนักเรียนเขียนแสดงความรูสึกเก่ียวกับกิจกรรม “องครักษพิทักษไข” ท่ีครูใหทําในชั่วโมงกอน  

ข้ันท่ี 4 ขยายความรู (Elaboration) 

- แบงกลุม กลุม 6 กลุม โดยจัดเปน 1A  2A 3A 1B 2Bและ 3B กลุม 1A 1B จะไดหัวขอบทบาททางเพศ 

กลุม 2A 2B จะไดหัวขอปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน 3A 3B จะไดหัวขอการตั้งครรภไมพึง

ประสงค  

- ใหแตละกลุมเขียนในกระดาษลิปชารทท่ีแจกใหระดมความคิดในรูปแบบความเขาใจของตนเอง (Mind 

Mapping)โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 



-  ครูจับเวลา เขียนกลุมละ 3 นาที แลวเปลี่ยน กระดาษไปให อีกกลุมเขียนจาก 1 สงไป 2 จาก 2 สงไป 

3 โดยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระดาษกลับมาท่ีกลุมแรกท่ีไดหัวขอท่ีแจกไป 

ข้ันท่ี 5 ประเมิน (Evaluation) 

- สงตัวแทนกลุมนําเสนองานหนาชั้นเรียนพรอมท้ังตั้งคําถามในเรื่องท่ีเรียนมาในชั่วโมง ถามเพ่ือนในชั้น

กลุมละ 2 คําถาม เพ่ือสรุปความเขาใจในเนื้อหาวาเขาใจมากนอยเพียงใด  

- ครูสรุปเนื้อหาเพ่ิมเติมและใหนักเรียนไปคนควาเพ่ิมเติบใน หองสมุดโรงเรียน Internet และบุคคลท่ีมี

ความรูเปนการบานและนัดหมายการเรียนในชั่วโมงตอไป 

9. ส่ือการสอน 

- หนังสือเรียน วิชา สุขศึกษา  

- VDO หนังสั้น  

- ไขไก หรือไขเปดดิบ 

- โทรศัพทมือถือ 

- Internet  

- Power point 

- กระดาษลิปชารท 

10. แหลงเรียนรู 

 -  Internet  /Google / Youtube / หนังสือเรียน / หองสมุด 

 

11. การวัดและประเมินผล 

11.1 การประเมินตามจุดประสงค/ตัวช้ีวัด 

 

จุดประสงค วิธีวัดการวัด 

และประเมินผล 

เครื่องมือวัด เกณฑการให

คะแนน 

เกณฑการผาน 

ดานความรู (K)  

1)อธิบายความหมายและ

ความสัมพันธระหวางเพศ

ของวัยรุน 

2)อธิบายความสําคัญของ

ปญหาพฤติกรรมทางเพศใน

วัยรุน 

 

ตรวจสอบความถูกตอง

ของกิจกรรม(think-

pair-share)   

 

 

คําถาม 

 

8 - 10 = ดีมาก 

7 – 6  = ดี 

3 - 5  = พอใช 

0 – 2 = ปรับปรุง 

 

ไดคะแนนจาก

การทําใบงานไม

ต่ํากวา 3 

คะแนน 



ดานทักษะ/กระบวนการ (P) 

3)ปฏิบัติตนในการวางตัวตอ

เพศตรงขามไดอยางเหมาะสม 

4)ปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงและ

ปองกันตนเองจากปจจัยและ

สถานการณเสี่ยงตอการมี

เพศสัมพันธ ตลอดจนการ

ตั้งครรภไมพึงประสงคอยาง

ถูกตอง 

 

สังเกตการนําเสนอ

ผลงานหนาชั้นเรียน 

และกิจกรรม“องครักษ

พิทักษไข” 

 

แบบประเมิน

การนําเสนอ

ผลงาน 

 

8 - 10 = ดีมาก 

7 – 6  = ดี 

3 - 5  = พอใช 

0 – 2 = ปรับปรุง 

 

ไดคะแนนจาก

การนําเสนอ

ผลงานไมต่ํากวา 

3 คะแนน 

จุดประสงค วิธีวัดการวัด 

และประเมินผล 

เครื่องมือวัด เกณฑการให

คะแนน 

เกณฑการผาน 

ดานคุณลักษณะ (A) 

5) ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการปรับตัวทางเพศและ

บทบาททางเพศ 

6) ตระหนักถึงความสําคัญ

ของปญหาพฤติกรรมทางเพศ

ในวัยรุนและแนวทางในการ

ปองกันและ 

 

Mind Mapping 

ไขไก หรือไขเปดดิบ 

บันทึกความรูสึก 

“องครักษพิทักษไข” 

 

แบบประเมิน

การทําผลงาน 

 

8 - 10 = ดีมาก 

7 – 6  = ดี 

3 - 5  = พอใช 

0 – 2 = ปรับปรุง 

 

ไดคะแนนจาก

การทํา Mind 

Mapping และ

ไขไก หรือไข

เปดดิบ 

ไมต่ํากวา 3 

คะแนน 

 

11.2 การประเมินสมรรถนะสําคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นการประเมิน แหลง วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑการใหคะแนน 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค (A) 

1ซ่ือสัตยสุจริต 

2มีวินัย 

3ใฝเรียนรู 

4มุงม่ันในการทํางาน 

 

- เขาเรียนตรงเวลา 

- สงงานตรงเวลา 

-รวมกิจกรรมในชั้น

เรียน 

- การปฏิบัติตน 

- การสืบคนขอมูล 

 

 

สังเกตพฤติกรรม 

 

 

แบบสังเกต

พฤติกรรมของ

นักเรียน 

 

 

 

 

9 – 12 = ดี 

5 – 8  = พอใช 

4 – 1  = ปรับปรุง 

คุณลักษณะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 

1.คุณลักษณะดาน

การทํางาน ไดแก 

การมีสวนรวม

กิจกรรมในชั้นเรียน 



การปรับตัว ความ

เปนผูนํา 

2.คุณลักษณะดาน

การเรียนรู ไดแก 

การชี้นําตนเอง การ

ตรวจสอบการเรียนรู

ของตนเอง 

ใฝเรียนรู คนควา

ขอมูลเพ่ือใชในการ 

นําเสนอ 

3.คุณลักษณะดาน

ศีลธรรม ไดแก 

เคารพผูอ่ืน ความ

ซ่ือสัตย สํานึก

พลเมือง 

มีมารยาทในการฟง

รายงานหนาชั้นเรียน 

และการแสดงความ

คิดเห็น 

 

12. ขอเสนอแนะ(ผูใชแผนเขียนเสนอแนะ) 

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

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

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

13. บันทึกหลังสอน 

13.1 ผลการจัดการเรียนรู 

นักเรียนจํานวน.....................49..............คน 

ผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม........49........คน คิดเปนรอยละ......100............ 

ไมผานจุดประสงคการเรียนรูโดยรวม........0.........คน คิดเปนรอยละ........0................... 

ไดแก 

 1………………………………………………………………………………………… 

 2…………………………………………………………………………………………… 

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพิเศษ ไดแก 

 1…………………………………………………………………………………………… 

 2…………………………………………………………………………………………… 

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานความรู (K) จํานวน............................คน ไดแก 

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

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

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานทักษะ (P) จํานวน.............................คน ไดแก 



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

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

นักเรียนท่ีไมผานการประเมินจุดประสงคดานเจตคติ (A) จํานวน............................คน ไดแก 

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

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

13.2 ปญหา/อุปสรรค 

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

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

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะ (จากปญหาอุปสรรค) 

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

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

 

ลงชื่อ......................................................................ครูผูสอน 

     (นางสาวจตุพร   นครศรี) 

                                             ตําแหนง ครูผูชวย    

             …………./……………./………… 

 

ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

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

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

 

    ลงชื่อ...............................................หัวหนากลุมสาระฯ 

                                  (นางหนึ่งนภา    ใจผอง) 

               …………./……………./………… 

ความเห็นของหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 ไดทําการตรวจแผนการจัดการเรียนรูของ......................................................................................แลวมีความ

คิดเห็นดังนี้ 

1. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� ดีมาก     

� ดี 

� พอใช 

� ควรปรับปรุง 

2. การจดักิจรรมไดนํากระบวนการเรียนรู 

� เนนผูเรียนเปนสําคัญมาใชในการสอนไดอยางเหมาะสม 



� ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาตอไป 

3. เปนแผนการจัดการเรียนรูท่ี 

� นําไปใชไดจริง 

� ควรปรับปรุงกอนนําไปใช 

4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

 

  ลงชื่อ..........................................รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 

                    (นางสาวนิรมล  ฤกษดี) 

        …………./……………./………… 

 

ความคิดเห็น 

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

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

 

  ลงชื่อ............................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

                   (นายวิสูตร   คํานวนศักดิ์) 

            …………./……………./………… 

 

 

 

 

 


