
PA 1/ส 
 

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 
ผู้จัดท าข้อตกลง 
 
ชื่อ   นายสุชาติ  นามสกุล   ค าพร      ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานศึกษา   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว   สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
รับเงินเดือนในอันดับ คศ.   3   อัตราเงินเดือน    42,060    บาท 
 

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพ 
การจัด การเรียนรู้จริง)  

  ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพ้ืนฐาน 
  ห้องเรียนปฐมวัย 
  ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ห้องเรียนสายวิชาชีพ 
  ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย 

 

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ    
ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อ านวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง  

   1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
          1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจ านวน       30 ชั่วโมง     /สัปดาห์ ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว14101 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4/1   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4/2   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4/3   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4/4   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4/5   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
วิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว16101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

           1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จ านวน    6     ชั่วโมง/สัปดาห์ 



   จัดท าข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
   การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
          1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
   งานฝ่ายบริหารงานบุคคล     จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
          1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จ านวน    2     ชั่วโมง/สัปดาห์ 
    โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
  
 
2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งครู (ให้ระบุรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติในแต่ละด้านว่าจะด าเนินการ
อย่างไร โดยอาจระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการด้วยก็ได้) 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่คำดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 

เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำกข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.1 สร้ำงและหรือ
พัฒนำหลักสูตร 

 
1.1  ริเริ่ม พัฒนำ หลักสูตร
สถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) เพ่ือใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 
2 ปีกำรศึกษำ 2564 และภำค
เรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 
1.2 จัดท าตารางวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2564 และภำคเรียนที่ 
1 ปีกำรศึกษำ 2565 
 
1.3 จัดท า ค าอธิบายรายวิชา ใน
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ภาค

 
1.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

 
1.2.ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตรงตามสมรรถนะในหลักสูตร
แต่ละชั้นปี 
 
 
 
 
 
1.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ค าอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละชั้นปี 

 
1.1 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน ได้เรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
1.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 
 
1.3 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ค าอธิบายรายวิชาตาม



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่คำดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 

เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำกข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 

 
 

หลักสูตรสถานศึกษาในแต่
ละชั้นปี 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.2 ออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
 
 

2.1 ริเริ่ม พัฒนา โครงสร้าง
รายวิชาวิทยาการค านวณเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาสถรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนตาม หลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
2.2 ริเริ่ม พัฒนา หน่วยการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาการค านวณ เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนวิชา
วิทยาการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

2.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในแต่ละปีชั้นปี 
 
 
 
2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม หน่วย
การเรียนรู้ รายวิชาวิทยาการ
ค านวณ ตรงตามความความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน 
 

2.1 ร้อยละ80 ของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตาม โครงสร้าง
รายวิชา ที่เน้นทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน
ในรายวิชาวิทยาการ
ค านวณ 
 
2.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม  
หน่วยการเรียนรู้ รายวิชา
วิทยาการค านวณ  
 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.3 จัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้  

3.1 ริเริ่ม พัฒนา รูปแบบการเรียนรู้ 
วิธีการสอน และเทคนิคการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทย
การค านวณ เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ของผู้เรียน 
 
 
3.2 ริเริ่ม พัฒนา รูปแบบการเรียนรู้ 
วิธีการสอน และเทคนิคการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาการค านวณ เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงของผู้เรียน 

3.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากด้วย
วิธีการสอนแบบสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ในแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงของผู้เรียน    
 
 
3.2 ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากด้วยวิธี
กการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ในแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงของผู้เรียน   
 

3.1 ร้อยละ80 ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาวิทยาการค านวณ
สูงขึ้น และผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน  
 
3.2 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชา
วิทยาการค านวณสูงขึ้น 
และมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่คำดหวัง
ให้เกิดข้ึน กับผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 

เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำกข้ึน

หรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

 
 

 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน 
(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.4 สร้ำงและหรือ
พัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ 

1.ริเริ่มพัฒนำ กำร
พัฒนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องสัญลักษณ์ 
FlowChart โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
coding ในแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงของ
ผู้เรียน 
 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประกอบกำรเรียนกำร
สอนวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
coding เพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงของ
ผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณสูงขึ้น 
และควำมพึงพอใจต่อ
กำรเรียนรู้ด้วย
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ของครูผู้สอน 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน (โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 
1.5 วัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ 

1.ริเริ่ม พัฒนำ เครื่องมือ
วัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำย 
ด้วยแบบทดสอบ  และ
แบบวัดเจตคติต่อกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 

1.ผู้เรียน ไดพั้ฒนำ
ทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์ขั้นสูงจำก
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ประกอบกำรเรียนกำร
สอนในแผนกำรเรียนรู้
รำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ  

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนรำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณสูงขึ้น และควำม
พึงพอใจต่อกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้
ของครูผู้สอน 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 
รอบกำรประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
ของงำนตำมข้อตกลง ที่

คำดหวังให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 
(โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ไปในทำง ที่ดีขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ 
มำกข้ึนหรือผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ 
และสังเครำะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหำหรือ
พัฒนำกำรเรียนรู้ 

1.ริเริ่ม พัฒนำ รำยงำน
วิจัยในชั้นเรียน 
รำยวิชำวิทยกำร
ค ำนวณ โดยใช้
กระบวนกำรวิจัยและ
พัฒนำ (R&D) จำก
กำรศึกษำ วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ บันทึก
สรุปผลกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ประจ ำหน่วย
กำรเรียนรู้และบันทึก
ผลหลังกำรสอน เพ่ือ
สะท้อนปัญหำและ
อุปสรรคที่เกิดจำกกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ 
น ำไปสู่กระบวนกำร
แก้ปัญหำด้วยกำรวิจัย
และพัฒนำ 
 
 

1.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ตำมกระบวนกำรวิจัยและ
พัฒนำ (R&D) ที่ครูผู้สอน
น ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ขั้น
สูงของผู้เรียนรำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มี
ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ของผู้เรียนรำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.7 จัดบรรยำกำศท่ี
ส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียน 

1.ริเริ่ม พัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
รำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ ทั้งกำรจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน โดยจัด
บรรยำกำศในห้องเรียน
แบบผสมผสำน 
 
 

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้จำก
กำรจัดบรรยำกำศใน
ห้องเรียนแบบผสมผสำน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสุข
ในกำรเรียนรู้ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดบรรยำกำศใน
ห้องเรียนแบบผสมผสำน
ของครูผู้สอน 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 1 ด้านการ
จัดการเรียนรู ้
1.8 อบรมและพัฒนำ
คุณลักษณะที่ดีของ
ผู้เรียน 

1.ริเริ่ม พัฒนำ โครงกำร
กำรใช้โปรแกรมสร้ำง
เกมสร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ รำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ ปี
กำรศึกษำ 2565 

1.ผู้เรียน ได้รับกำร
พัฒนำตำมโครงกำรกำร
ใช้โปรแกรมสร้ำงเกม
สร้ำงสรรค์จำก
คอมพิวเตอร์ รำยวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ เพ่ือ
พัฒนำคุณลักษณะที่ดี
ของผู้เรียน 
 
 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่ดี ในวิชำ 
วิทยำกำรค ำนวณ 
 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน 

(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู ้
2.1 จัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศของผู้เรียน
และรำยวิชำ  

1.ริเริ่ม พัฒนำ แบบ
รำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศของผู้เรียน
รำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณเพ่ือใช้ในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำ แก้ไข
ปัญหำ และพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
 
 

1.ผู้เรียน ได้รับกำรก ำกับ 
ติดตำมจำกครูผู้สอนจำก
แบบรำยงำนข้อมูล
สำรสนเทศของผู้เรียน
รำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ 
 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับกำรก ำกับ ติดตำม
จำกครูผู้สอน 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู ้
2.2 ด ำเนินกำรตำม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

1.ริเริ่ม พัฒนำ แบบ
รำยงำนข้อมูล
กรณีศึกษำรำยบุคคล 
เพ่ือใช้ในกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปใช้กับ
ระบบดูแลช่วยเหลือใน
ประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ทั้ง
กำรเรียน ครอบครัว 
และกำรด ำรงชีวิต 

1.ผู้เรียน ได้รับกำรก ำกับ 
ติดตำมจำกครูผู้สอนจำก
แบบรำยงำนข้อมูล
กรณีศึกษำรำยบุคคล 
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับกำรก ำกับ ติดตำม 
ระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู ้
2.3 ปฏิบัติงำนวิชำกำร 
และงำนอ่ืนๆ ของ
สถำนศึกษำ 

1.ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชำ
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรของ
สถำนศึกษำ 
 
2.ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง 
ของผู้บังคับบัญชำงำน
อ่ืน ๆ นอกเหนือจำกงำน
วิชำที่ได้รับมอบหมำย 

1.ผู้เรียน ได้รับกำร
พัฒนำทักษะด้ำน
วิชำกำรของสถำนศึกษำ 
 
 
2.ผู้เรียน ได้รับกำร
พัฒนำทักษะและ
สมรรถนะด้ำนต่ำงๆ  

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
ทำงวิชำกำรจำก
สถำนศึกษำ 
 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ได้รับกำรพัฒนำทักษะ
และสมรรถนะด้ำนต่ำง 
ๆ 

  



 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำตำม
ข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดีขึ้น
หรือมีกำรพัฒนำ มำกข้ึนหรือ
ผลสัมฤทธิ ์สูงขึ้น (โปรดระบุ) 

ด้านที่ 2 ด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนรู ้
2.4 ประสำนควำม
ร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ภำคีเครือข่ำยและหรือ
สถำนประกอบกำร 

1.ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยใน
กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำนศึกษำและผู้ปกครอง 
 
 
2.ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยกำร
เป็นภำคีเครือข่ำยกับหน่วยงำน
ภำยนอก  
 

1.ผู้เรียนได้รับกำรดูแล
ให้ค ำแนะน ำจำกกำร
ประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำนศึกษำ 
 
2.ผู้เรียนไดแ้ลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ำยภำคี
ภำยนอกสถำนศึกษำ 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน 
ครูผู้สอน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ให้ควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำผู้เรียน 
 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ำยภำคีภำยนอก
สถำนศึกษำ 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
3.1 พัฒนำตนเองอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
ใช้ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
กำรศึกษำ สมรรถนะ
วิชำชีพครู ควำมรอบรู้ใน
เนื้อหำวิชำและวิธีกำร
สอนและเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี 

1.ริเริ่ม พัฒนำ 
แผนพัฒนำตนเอง (ID 
Plan) เพ่ือพัฒนำตนเอง
ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 ตำมมำตรฐำน
ภำระกำรงำนของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 

1.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนควำมรู้ (K) 
ทักษะ (S) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ (A) และ
สมรรถนะส ำคัญของ
ผู้เรียน (C) จำกครูผู้สอน
ที่ได้รับกำรพัฒนำตนเอง 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
ควำมรู้ ทักษะ คุณ
ลักษณะฯ และ
สมรรถนะที่ส ำคัญของ
ผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
3.2 มีส่วนร่วม และเป็น
ผู้น ำในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ เพื่อ
แก้ไขปัญหำและสร้ำง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้และเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 

1.ริเริ่ม พัฒนำ แบบ
บันทึกกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ(PLC) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
ครูและผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนในกลุ่ม (PLC) 
มำพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ตลอด
ปีงบประมำณ 2565 
 
 

1.ผู้เรียน ได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
จำกกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
พัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 

  



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

งาน (Tasks) 
ที่จะด ำเนินกำรพัฒนำ 

ตำมข้อตกลง ใน 1 รอบ 
กำรประเมิน(โปรดระบุ) 

ผลลัพธ์ (Outcomes)  
ของงำนตำมข้อตกลง ที่
คำดหวังให้เกิดขึ้น กับ
ผู้เรียน (โปรดระบุ) 

ตัวชี้วัด (Indicators)  
ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  

ที่แสดงให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงไปในทำง ที่ดี
ขึ้นหรือมีกำรพัฒนำ มำก
ขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น 
(โปรดระบุ) 

ด้านที่ 3. ด้านการ
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
3.3 น ำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะที่
ได้จำกกำรพัฒนำตนเอง
และวิชำชีพมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
รวมถึงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำร 
เรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภำพ
ผู้เรียน และเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 
 

1.ริเริ่ม พัฒนา แบบ
รำยงำนผลกำรเข้ำร่วม
กำรพัฒนำตนเองและ
วิชำชีพในกำรน ำควำมรู้
ที่ได้รับจำกกำรอบรมใน
ด้ำนต่ำงๆมำน ำเสนอ 
อภิปรำย และคิด
วิเครำะห์ในกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับมำพัฒนำ
วิชำกำรและงำนอ่ืนๆ
ของสถำนศึกษำ 

1.ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ คุณภำพของ
ผู้เรียน และได้เรียนรู้
จำกนวัตกรรมใหม่ ๆ 
จำกครูผู้สอน 

1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
มีควำมพึงพอใจต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรเรียนรู้คุณภำพ
ของผู้เรียน และกำร
พัฒนำนวัตกรรมของ
ครูผู้สอน 

 

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  
             ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนของผู้จัดท าข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันด ารงต าแหน่งครู 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ คือ 
การริเริ่ม พัฒนา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หรือมีการพัฒนามากขึ้น (ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายอาจแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในวิทยฐานะท่ีสูงกว่าได้) 

   ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสัญลักษณ์ FlowChart ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

   1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียน

ส่วนใหญ่มีปัญหาการจดจ าสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นวิชาเรียนที่ใหม่ และชื่อสัญลักษณ์จ ายาก ผลจากการส ารวจของครู
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ที่มีปัญหาการจดจ าสัญลักษณ์ FlowChart ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ FlowChart เป็น
บทเรียนพ้ืนฐาน เพ่ือน าไปเขียนโปรแกรมในอนาคต นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ 
FlowChart ถ้านักเรียนไม่เข้าใจ นักเรียนจะไม่สามารถเข้าใจบทเรียนอื่น ๆ และไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้  

         ดังนั้นในการพัฒนาทักษะในครั้งนี้ เป็นการฝึกการจดจ าสัญลักษณ์ FlowChart โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน และมีเจตคติที่ดีและอยากเรียนรู้ต่อไป 



 
 
   2. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 

  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการจ าสัญลักษณ์ Flowchart ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ความพึงพอใจ และโปรแกรมท่ีสนับสนุนการ
พัฒนา Workbook ได้แก่ Google, Canva,Microsoft Office, Microsoft Office และโปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ 
  2.2 วิเคราะห์เนื้อหา และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องสัญลักษณ์ Flowchart 
  2.3 ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ (K) ด้านทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ (P) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)  
  2.4 พัฒนาMicrosoft Office, Microsoft Powerpoint  ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ และใช้
เนื้อหาในวิชาวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 
2564 
  2.5 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้ครูสาระเทคโนโลยี และภาคีเครือข่ายที่เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านการใช้ภาษา ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้าง ความเหมาะสมของ
เนื้อหา การออกแบบ การใช้ภาษา ให้ข้อเสนอแนะ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  2.6 เมื่อเปิดภาคเรียน ด าเนินการศึกษาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ผู้เรียน ทดสอบก่อน
เรียน และจัดกลุ่มผู้เรียน เป็น 3 กลุ่ม คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน จากนั้นให้ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมที่ ๑ ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอบถามผู้เรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน ด้านเนื้อหา สื่อประกอบ ขนาดตัวอักษร การใช้ภาษา 
และใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ปรับแล้วมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  2.7 ด าเนินการบันทึกข้อมูลระหว่างและหลังจัดการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับ
แนวคิด แนวปฏิบัติ และพฤติกรรมการสอน 
  2.8 ด าเนินการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
  2.9 ด าเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียน 
โดยรายงานการพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

   3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง  
         3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 ผู้เรียนในวิชาวิทยาการค านวณ เรื่องแผนผัง FlowChart ร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ด ี
        3.1.2 ผู้เรียนในวิชาวิทยาการค านวณ เรื่องแผนผัง FlowChart ร้อยละ ๘๐ มีระดับความพึง
พอใจต่อกิจกรรมและการจัดการเรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป 

3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแผนผัง FlowChart สูงขึ้น 
        3.2.2 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แผนผัง FlowChart 

 
 
  ลงชื่อ .................................................................. 
                      (นายสุชาต ิ ค าพร) 
          ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 
               ผู้จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
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ความเห็นของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

( ) เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 
( ) ไม่เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปแก้ไข และเสนอ 

เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ดังนี้ 
        ..................................................................... .................................................................. 

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

 
 
ลงชื่อ .................................................................... 
                (นางสาวชญาภา  หวลหอม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

       1 / ตุลาคม / 2564 
 
 
 
 


