
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า    เรือ่ง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (ประวัติความ 
เป็นมาและลักษณะคำประพันธ์) 

วิชา ภาษาไทย              ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒          กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔         เวลา ๑๐๐ นาท ี
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด 
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได้  
 ๒. นักเรียนเขยีนระบุความเป็นมา ประวัติผู้แต่งและลักษณะคำประพันธ์ของกลอนดอกสร้อยรำพึง  
ในป่าช้าได้  
 ๓. นักเรียนเห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม  
 
สาระสำคัญ 
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เป็นบทประพันธ์ที่พระยาอุปกิตศิลปสารนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับ
ธรรมเนียมแบบไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่สงบ สันโดษ ไม่โลภ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่
ดูหมิ่นผู้ที่ด้อยกว่า หรือไม่หลงใหลในทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง เพราะว่าวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความ
ตาย ไม่มีใครสามารถนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นติดตัวไปด้วยได้เลย และที่สำคัญเป็นการสอนให้คนเป็นพลเมืองดี
มีศีลธรรม และรำลึกถึงความตายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิตในโลกนี้ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. วรรณคดีเรือ่งกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 
 . ๓. กคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่อง ลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
 ๒. รักความเป็นไทย 



สมรรถนะสำคัญ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำ 

๑. ครูใช้คำถามกระตุ้นการเรียนรู ้(แนวคำถาม : จากช่ือเรื่องนักเรียนคิดว่าใช้คำประพันธ์ชนิดใด)  
๒. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายคำตอบเพ่ือโยงเข้าสู่บทเรียน เร่ือง ความเป็นมาของเร่ืองกลอน

ดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
ขั้นสอน 

๑. ครูอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติผู ้แต่งและลักษณะคำประพันธ์ของเรื่อง กลอน
ดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ PowerPoint ที่ครูเตรียมมา 

๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมา และประวัติผู้แต่ง  ลักษณะคำประพันธ์
ประเภทกลอนดอกสร้อยในชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ประวัติผู้แต่งและลักษณะคำประพันธ์ของ
เรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 

๒. นักเรียนทำใบงานความเป็นมา ประวัติผู้แต่งและลักษณะคำประพันธ์ 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 ๑. PowerPoint กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
  ๒. ใบงาน เรื่อง ความเป็นมา ประวัติผู้แต่งและลักษณะคำประพันธ์  
  ๓. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 
นักเรียนสามารถอธิบาย
ความเป็นมาของกลอน
ดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได้ 

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

น ักเร ียนเข ียนระบ ุความ
เป็นมา ประวัต ิผ ู ้แต่งและ
ล ักษณะคำประพ ันธ ์ของ
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่า
ช้าได ้

ตรวจสมุดบันทึก และ 
ใบงาน เรื่อง ความ
เป็นมา ประวัติผู้แต่ง
และลักษณะคำประพันธ์ 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 

 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์) 

           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นของครูพี่เลี้ยง 

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

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

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

        

ลงชื่อ................................................................ 

                  (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 

                  ครูพี่เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า    เรือ่ง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (เนื้อหา) 
วิชา ภาษาไทย   ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒                     กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔         เวลา ๒๐๐ นาท ี
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
ตัวชี้วัด 
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถบอกเน้ือเร่ืองของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได ้ 
 ๒. นักเรียนถอดคำประพันธ์ของกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได ้ 
 ๓. นักเรียนเหน็คุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม  
 
สาระสำคัญ 
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เป็นบทประพันธ์ที่พระยาอุปกิตศิลปสารนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับ
ธรรมเนยีมแบบไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่สงบ สันโดษ ไม่โลภ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่
ดูหมิ่นผู้ที่ด้อยกว่า หรือไม่หลงใหลในทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง เพราะว่าวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความ
ตาย ไม่มีใครสามารถนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นติดตัวไปด้วยได้เลย และที่สำคัญเป็นการสอนให้คนเป็นพลเมืองดี
มีศีลธรรม และรำลึกถึงความตายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิตในโลกนี้ 
  
สาระการเรียนรู้ 
 ๑. วรรณคดีเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 
 . ๓. กคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่อง ลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
 ๒. รักความเป็นไทย 
สมรรถนะสำคัญ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขัน้นำ 
 ๑. ครูทบทวนความรู้เกี ่ยวกับความเป็นมา ประวัติผู ้แต่งและลักษณะคำประพันธ์ของเรื่อง กลอน
ดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 ๓. ครูอธิบายทบทวนเพิ่มเติมแล้วเช่ือมโยงเข้าสู่บทเรียน เนื้อหากลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
ขั้นสอน 
 ๑. นักเรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหากลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
  ๒. นักเรียนสังเกตคำประพันธ์กลอนดอกสร้อยบทที่ ๑ โดยครูนำนักเรียนอ่าน แล้วใช้คำถามนำ
สนทนาเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนรู้จัก จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์จากกลอนดอกสร้อยเป็น
ร้อยแก้ว 
  ๓. นักเรียนอ่านบทประพันธ์กลอนดอกสร้อย จากเรื่องเนื้อหากลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ไปทีละ
บทแล้วร่วมกันถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว โดยมีครูคอยใช้คำถามกระตุ้นการคิด ช่วยเรียบเรียงข้อความที่
นักเรียนถอดคำประพันธ์ได ้และให้ความรู้เสริมในเรื่องอื่น ๆ  
 ๔. นักเรียนพิจารณาความงามของภาษาที่ใช้ในการประพันธ์ จากกลอนในบทต่าง ๆ โดยมีครูคอยใช้
คำถามกระตุ้นการคิด และอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม เช่น การใช้สัทพจน์ เป็นการเลียนเสียงธรรมชาติ  
 ๕. นักเรียนนำร้อยแก้วที่ได้จากการถอดคำประพันธ์มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวโดยสรุป จากนั้นครแูละ
นักเรียนสรุปเร่ืองราวเนื้อหากลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าร่วมกันอีกครั้ง  
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้ที่ได้เรียนไปอีกครั้ง นักเรียนจดบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมลงใน
สมุด 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑. PowerPoint เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
  ๒. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 
นักเรียนสามารถบอกเน้ือ
เรื่องของกลอนดอกสร้อย
รำพึงในป่าช้าได ้

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนถอดคำประพันธ์ของ
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่า
ช้าได ้  
 

ตรวจสมุดบันทึก  
การตอบคำถามของ
นักเรียน 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 

 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์) 

           ครูประจำวิชา                นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นของครูพีเ่ลี้ยง 

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

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

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

        

ลงชื่อ................................................................ 

                  (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 

                  ครูพี่เลี้ยง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า            เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า (คุณค่า) 
วิชา ภาษาไทย              ชื่อรายวิชา ท ๒๒๑๐๒          กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔         เวลา ๑๕๐ นาท ี
ผู้สอน นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์ ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง 

 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวติจริง 
 
ตัวชี้วัด 
 ท ๕.๑ ม.๒/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. นักเรียนสามารถบอกคุณค่าจากเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได ้ 
 ๒. นักเรียนบอกข้อคิดจากเร่ืองกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าได ้ 
 ๓. นักเรียนอธิบายการนำข้อคดิจากเร่ืองกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้ 
 ๔. นักเรียนเหน็คุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสม  
 
สาระสำคัญ 
  กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เป็นบทประพันธ์ที่พระยาอุปกิตศิลปสารนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เข้ากับ
ธรรมเนยีมแบบไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจให้รู้จักการดำเนินชีวิตที่สงบ สันโดษ ไม่โลภ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่
ดูหมิ่นผู้ที่ด้อยกว่า หรือไม่หลงใหลในทรัพย์สิน เกียรติยศ ชื่อเสียง เพราะว่าวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือความ
ตาย ไม่มีใครสามารถนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นติดตัวไปด้วยได้เลย และที่สำคัญเป็นการสอนให้คนเป็นพลเมืองดี
มีศีลธรรม และรำลึกถึงความตายซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของทุกชีวิตในโลกนี้ 
  
สาระการเรียนรู ้
 ๑. วรรณคดีเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
 ๒. การแปลความจากบทประพันธ์ 
 . ๓. กคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่อง ลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ใฝ่เรียนรู ้
 ๒. รักความเป็นไทย 
 
 



สมรรถนะสำคัญ 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นนำ 
 ๑. นักเรียนร่วมกันสนทนาเพ่ือทบทวนความรู้เก่ียวกับเรือ่งราวกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า จากนั้น
ครูสรุปความคดิเห็นของนักเรียน แล้วโยงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน 
ขั้นสอน 
 ๑. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าที่ได้จากโคลงภาพเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงใน
ป่าช้า ในแต่ละด้าน ผ่านกระดาน Padlet แล้วครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียน จากนั้นครูสุ่มถามนักเรี ยน 
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
 ๒. ครูสรุปความคิดเห็นของนักเรียนแล้วร่วมกันสรุปเป็นคิดค่าและข้อคิดที่ได้จากกลอนดอกสร้อย
รำพึงในป่าช้า จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้และข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
โดยมีครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  
 ๕. นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหา คุณค่าวรรณคดีและข้อคิดจากเรื่องกลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ส่งครู
เพื่อบันทึกคะแนน 
ขั้นสรุป 
 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้ที่ได้เรียนไปอีกครั้ง นักเรียนจดบันทึกรายละเอียดเพ่ิมเติมลงใน
สมุด 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้
 ๑. PowerPoint เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า 
  ๒. หนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ม.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์ เครื่องมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการประเมนิ 
-นักเรียนสามารถบอกคุณค่า
จากเร ื ่องกลอนดอกสร้อย
รำพึงในป่าช้าได ้
-นักเรียนบอกข้อคิดจากเรื่อง
กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่า
ช้าได ้

ด้านความรู ้
การถาม-ตอบ 
 
การถาม-ตอบ 
 

ด้านความรู ้
ผ่านเกณฑร์้อยละ ๗๐ 
 
ผ่านเกณฑร์้อยละ ๗๐ 

ด้านความรู ้
แบบประเมินพฤติกรรม 
 
แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนอธิบายการนำข้อคิด
จากเร ื ่องกลอนดอกสร้อย
ร ำ พ ึ ง ใ น ป ่ า ช ้ า ไ ป ใ ช้               
ในชีวิตประจำวันได้  

การถาม-ตอบ 
 

ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ แบบประเมินพฤติกรรม 
 

นักเรียนเห็นคณุค่าและใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้
ถูกต้องเหมาะสม  

แบบประเมิน
คุณลักษณะ 
 

ผ่านเกณฑร์้อยละ ๗๐ แบบประเมินคุณลักษณะ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

๑. ผลการสอน 

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

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

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

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

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

๒. ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

๓. ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

ลงชื่อ.......................................................    ลงชื่อ...................................................... 

 (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง)     (นางสาวอรมณี วงค์กาฬสินธุ์) 

           ครูประจำวชิา                นกัศกึษาฝึกปฏิบัติการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเห็นของครูพีเ่ลีย้ง 

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

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

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

        

ลงชื่อ................................................................ 

                  (อาจารย์ขวัญจิรา โพธ์ิทอง) 

                  ครูพี่เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


