กาหนดการสอน (COURSE OUTLINE)
รหัสวิชา
ส 31101
ชื่อวิชา
สังคมศึกษา 1
จานวนหน่วยการเรี ยน
1.0
ระดับชั้น
ม.4
ภาคการศึกษา
1
ปี การศึกษา
2559
รายชื่อผูส้ อน
ครู ชชั วาล เชียงสน
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
80:20
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
สาระที่ ๒ หน้ าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสั งคม
มาตรฐาน ส ๒.๑
เข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที่ของการเป็ นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และ
ธารงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไทย ดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลก
อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์และปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
(ส 2.1 ม. 4-6 /1)
2. วิเคราะห์ความสาคัญของโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(ส 2.1 ม.4-6/ 2)
3. ปฏิบตั ิตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผอู ้ ื่น ประพฤติปฏิบตั ิเพือ่ เป็ นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
(ส 2.1 ม.4-6/3)
4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเสนอแนวทางพัฒนา (ส 2.1 ม.4-6/4)
5. วิเคราะห์ความจาเป็ นที่จะต้องมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล (ส 2.1 ม.4-6/5)
มาตรฐาน ส ๒.๒
เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปั จจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธารงรักษาไว้ซ่ ึง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวชี้วัด
6. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข (ส 2.2 ม.4-6/1)
7. เสนอแนวทางทางการเมืองการปกครองที่นาไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์กนั ระหว่างประเทศ
(ส 2.2 ม.4-6/2)
8. วิเคราะห์ความสาคัญและความจาเป็ นที่ตอ้ งธารง รักษาไว้ซ่ ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (ส 2.2 ม.4-6/3)
9. เสนอแนวทางและมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ (ส 2.2 ม.4-6/4)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
1 สั งคม
8
มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมจะอยูโ่ ดด
เดี่ยวไม่ได้
ต้องอยูร่ วมกันเป็ น
สังคม เพราะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน
มีการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมเป็ นระเบียบแบบแผนใน
การดารงชีวติ ร่ วมกัน
กาหนด
โครงสร้างทางสังคมโดยมีการจัด
ระเบียบทางสังคม และมีสถาบัน
ทางสังคมเป็ นแนวทางให้การ
ปฏิบตั ิต่อกันเป็ นไปอย่างราบรื่ น
สงบสุข ดังนั้นแต่ละสังคมจึงมี
โครงสร้างที่แตกต่างกันไป และ
สามารถเปลี่ยนแปลงและเลียนแบบ
ซึ่งกันและกันได้ อันนาไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมนั้นๆให้
เจริ ญก้าวหน้ามากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ
-โครงสร้างทางสังคม
-การจัดระเบียบทางสังคม
-การขัดเกลาทางสังคม
-ลักษณะสังคมไทย

สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 31101
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน

-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานโครงสร้างทาง
สังคม(3 คะแนน)
-ใบงานโครงสร้าง
ทางสังคมลงใน
ผังมโนทัศน์
(3 คะแนน)
-ใบงานองค์ประกอบ
ของโครงสร้างทาง
สังคม(3 คะแนน)
-ใบงานวิเคราะห์
บทความเกี่ยวกับ
สถาบันทางสังคม
(3 คะแนน)
-ใบงานการจัดระเบียบ
ทางสังคม(3 คะแนน)
-ใบงานการปฏิบตั ิตน
ตามบรรทัดฐาน
ทางสังคมในรอบ
1สัปดาห์(กลุ่ม)
(5คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 1

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทาง
4
สั งคม
สังคมคือการอยูร่ ่ วมกันและการ
อยูร่ ่ วมกันด้วยดีเป็ นสิ่งสาคัญที่สุด
ดังนั้นคนไทยต้องร่ วมคิดร่ วม
สร้างสังคมที่พงึ ปรารถนา
แต่
เนื่องจากสังคมไม่ได้หยุดนิ่ง มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอด
เวลา ดังนั้น การร่ วมคิดสร้าง
สังคมที่พงึ ปรารถนาจึงจาเป็ นต้อง
ทาเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดย
มีเป้ าหมายเพือ่ ให้สงั คมไทยเป็ น
สังคมที่ดีงามและอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ร่ วมกัน คือ เป็ นสังคมที่มีลกั ษณะ
แห่งความพอเพียงและสันติ มี
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ทอดทิง้ กัน มี
ความเป็ นธรรม มีวฒั นธรรม มี
คุณธรรม
มีความเข้มแข็งทาง
สังคม และสามารถรักษาความ
สมดุลในตัวเองและกับโลก
ภายนอกท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ
-การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
-ปั ญหาทางสังคม
-แนวทางการแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาสังคม

สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 31101
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน

-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยน คะแนนขึ้นอยูก่ บั การ
ประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
(3 คะแนน)
-ใบงานสารวจการ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมของท้องถิ่น
(กลุ่ม 5 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
3 วัฒนธรรม
5
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกความ
เป็ นเอกลักษณ์แห่งอารยธรรมของ
มนุษย์ที่เป็ นเสมือนตัวแทนทาง
ความคิดและประเพณี นิยม
วัฒนธรรมของชาติต่างๆรวมทั้ง
วัฒนธรรมไทยมีการเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ และ
เป็ นวิถีชีวติ ที่เคลื่อนไหวไปร่ วมกับ
คนในสังคม การรักษาวัฒนธรรม
ไทยให้สืบต่อไป
คาสาคัญ
-วัฒนธรรม
-วัฒนธรรมไทย
-วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
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-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับความหมาย
และความสาคัญ
ของวัฒนธรรมไทย
(3 คะแนน)
-ใบงานการแบ่ง
ประเภทของวัฒนธรรม
(4 คะแนน)
-ใบงานสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ที่
บ่งบอกความเป็ น
ชาติไทย(3 คะแนน)
-ใบงานสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลอย่าง
มีวจิ ารณญาณ(กลุ่ม)
(5 คะแนน)

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
4 พลเมืองดี
3
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน
เพือ่ ให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองที่เกิดขึ้นทัว่ โลก
หาก
ประเทศไทยมีพลเมืองที่มีความรู ้
ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ประเทศไทยย่อมมีศกั ยภาพที่จะ
แข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ
-พลเมืองดี
-สิทธิ เสรี ภาพ
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-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานศึกษาค้นคว้า
ความหมายของ
พลเมืองดี(2 คะแนน)
-ใบงานบทความแล้ว
ตอบคาถาม 2 เรื่ อง
(6 คะแนน)
-แบบบันทึกการปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพลเมืองดีของ
นักเรี ยนในช่วงเวลา 1
สัปดาห์ที่ผา่ นมา
(5 คะแนน)
-ให้นกั เรี ยนตรวจสอบ
คุณธรรม จริ ยธรรม
ตามหัวข้อที่กาหนด
ให้ โดยเขียน
พฤติกรรมที่นกั เรี ยน
ได้ปฏิบตั ิในชีวติ
ประจาวัน
(4 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 4

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
5
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 6
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
ประมุข
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขมาตั้งแต่ พ.ศ.2475
เป็ นการปกครองโดยประชาชน
เพือ่ ประชาชน อานาจอธิปไตยจึง
เป็ นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริ ยท์ รงใช้อานาจ
อธิปไตยผ่านทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาลที่บญั ญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ สถาบันกษัตริ ยม์ ี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อสังคมไทย
ทรงมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ประเทศ แก้ปัญหาความทุกข์และ
เสริ มสร้างความสุขให้แก่ประชาชน
ในทุกด้าน คนไทยทุกคนจะต้อง
ร่ วมกันธารงรักษาไว้ซ่ ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุขให้มีความมัน่ คง
ถาวรตลอดไป
คาสาคัญ
-รู ปแบบของรัฐ
-พระราชสถานะและพระราช
อานาจของพระมหากษัตริ ย ์
-การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
-ปั ญหาการเมืองไทย
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-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานสืบค้นข้อมูล
รัฐต่างๆในโลก และ
นาข้อมูลมาอภิปราย
(กลุ่มๆละ 4 ประเทศ)
(5 คะแนน)
-ใบงานสืบค้นข้อมูล
พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
(พิจารณาภาพแล้ว
แสดงความคิดเห็น)
(3 คะแนน)
-ใบงานให้นกั เรี ยน
อภิปรายเรื่ อง
การตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐ(กลุ่ม)
(5 คะแนน)
-ใบงานศึกษาเรื่ อง
สถานการณ์การเมือง
ไทยตามหัวข้อที่
กาหนด(5 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 5

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
6 กฎหมาย
4
กฎหมายเป็ นบทบัญญัติของรัฐที่
ใช้ควบคุมสังคมให้สงบสุข ทุกคน
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายโดยรัฐมี
บทลงโทษผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎหมายทุก
ฉบับจะต้องไม่ขดั แย้งกับ
รัฐธรรมนูญและรัฐต้องไม่ออก
กฎหมายเพือ่ รักษาประโยชน์ของ
กลุ่มบุคคล การที่บุคคลในสังคม
ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ย่อมทาให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย
ภายในสังคม
คาสาคัญ
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ
ครอบครัว
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและ
ประเทศ
-ข้อตกลงระหว่างประเทศ

สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 31101
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน

-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
แล้วทากิจกรรมที่
กาหนด(กลุ่ม)
(3 คะแนน)
-แบบฝึ กเกี่ยวกับ
กฎหมาย (3 คะแนน)
-ใบงานศึกษาค้นคว้า
ความผิดเกี่ยวกฎหมาย
อาญา(กลุ่ม 5 คะแนน)
-ใบงานศึกษาค้นคว้า
ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ
(กลุ่ม 3 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 6

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
7 สิ ทธิมนุษยชน
4
สิทธิมนุษยชนเป็ นสิทธิข้นั พื้นฐาน
ที่มาพร้อมกับความเป็ นมนุษย์ เป็ น
สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่มีใครละเมิดได้
หลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักการที่
มุ่งให้ความสาคัญในเรื่ องการเคารพ
คุณค่าของความเป็ นมนุษย์ หากทุก
คนปฏิบตั ิต่อกันโดยคานึงถึงสิทธิ
มนุษยชน
เคารพในเกียรติและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ เคารพ
ในสิทธิ และเสรี ภาพซึ่งกันและกัน
มีความเอื้ออาทรต่อกัน มนุษย์ก็จะ
ดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้
อย่างสันติสุข
คาสาคัญ
สิทธิมนุษยชน

สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 31101
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน

-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานอภิปรายเรื่ อง
สิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นที่กาหนดให้
(กลุ่ม 4 คะแนน)
-ใบงานศึกษาบทความ
แล้วตอบคาถาม
(3 คะแนน)
-ใบงานปั ญหาสิทธิ
มนุษยชนใน
สังคมไทย (กลุ่ม)
(5 คะแนน)
-ใบงานศึกษาองค์การ
ระหว่างประเทศที่มี
บทบาทด้านสิทธิ
มนุษยชน(2 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 7

ตารางกาหนดการสอน รายวิชา
หน่วย
เนื้อหา/สาระ/คาสาคัญ
จานวน
ที่
คาบ
8 ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ
4
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป็ นการแลกเปลี่ยนและปฏิสมั พันธ์
ที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนของประเทศ
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ
ระหว่างกันทั้งในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การศึกษา และ
วัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่
รักษาผลประโยชน์และเอกราชของ
ชาติ รวมทั้งรักษาผลประโยชน์
ร่ วมกันของนานาชาติ
คาสาคัญ
-การประสานประโยชน์
-การแลกเปลี่ยน
คะแนนเก็บระหว่างภาค
คะแนนสอบปลายภาค
รวมทั้งหมด(40 ชัว่ โมง)

สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส 31101
การวัดและประเมินผล
ชิ้นงาน/ภาระงาน

-เปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน
-ประเมินจากแบบทดสอบ
-ประเมินจากแบบตรวจใบงาน
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการทางานกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมรายบุคคล
-ประเมินผลการสังเกต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรี ยน คะแนนขึ้นอยู่
กับการประเมินตามสภาพจริ ง
-สมุดบันทึก

-ใบงานศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับประเทศต่างๆ
( 3 คะแนน)
-ใบงานให้นกั เรี ยน
เลือกประเทศในกลุ่ม
อาเซียน 1 ประเทศ
แล้วเขียนความร่ วมมือ
ในด้านต่างๆตามที่
กาหนดระหว่างไทย
กับประเทศนั้นๆลงใน
ผังมโนทัศน์
(กลุ่ม 5 คะแนน)
-แบบทดสอบหน่วยที่ 8
80 คะแนน
20 คะแนน
100 คะแนน

ลงชื่อ.................................................................
(นายชัชวาล เชียงสน)
ครู ผู้สอน

ความเห็นของหัวหน้ ากลุ่มสาระ.............................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(........................................................)
ความเห็นของวิชาการ.............................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................
(.........................................................)
ความเห็นของผู้อานวยการ

เห็นชอบ

ไม่ เห็นชอบ

ลงชื่อ................................................................
(นายโพยม จันทร์ น้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

