
ก.ค.ศ. 3/2 (ดีเด่น) 
แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน (ด้านที ่3) 

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามวีทิยฐานะหรือเลือ่นเป็นวทิยฐานะ 
ช านาญการพเิศษ  และวทิยฐานะเช่ียวชาญ   

(สายงานบริหารสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษาพเิศษ) 
 
1. ข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ช่ือ............................................................... นามสกุล........................................................................ 
ต าแหน่ง ............................................วทิยฐานะ......................................ต  าแหน่งเลขท่ี.................... 
สถานศึกษา......................................................................อ  าเภอ/เขต................................................. 
ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รับเงินเดือนอนัดบั คศ. .........................ขั้น......................................บาท 
เพื่อเล่ือนเป็นวทิยฐานะ.................................................................. 

2. ผลการปฏิบัติงาน (ด้านที ่3) มีดังนี้ 
(ใหร้ายงานขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและแนบเอกสารหลกัฐานอา้งอิงแต่ละขอ้เพื่อประกอบการพิจารณา ดว้ย)  
ส่วนที ่1 ผลการพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

                    1. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
1.1 ผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีไดรั้บการบริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  (Early  Intervention  :  EI)   
      ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการบริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  

ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
 ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ............ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการบริการการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  

ค่าเฉล่ียร้อยละ.......... 
 สรุป  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (2) –(1) เพิม่ขึน้ร้อยละ.............. 

1.2  ผลการพฒันาผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
                               (Individual Family Services Plan : IFSP) 

  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............  ผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
มีค่าเฉล่ียร้อยละ  ...........  

  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. .............  ผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  
มีค่าเฉล่ียร้อยละ  ...........  

  สรุป  ผูเ้รียนตามแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  (2) –(1) เพิม่ขึน้ร้อยละ.......... 
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1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียน 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมิน คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย  

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของผูเ้รียนตามมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของผูเ้รียน ตามมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 1 

ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
1.4 จ านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษา  

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
      ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  

จ านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียนท่ีรับบริการในศูนย)์  ร้อยละ.............. 

 ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนทั้งหมด...........คน  
  จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเรียน สถานศึกษาและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียนท่ีรับบริการในศูนย)์  ร้อยละ.............. 
                   สรุป  ผูเ้รียนท่ีมีความพร้อม และไดรั้บการส่งต่อในระดบัชั้นเสถานศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูเ้รียนท่ีรับบริการในศูนย)์ (2) – (1) เพิม่ขึน้ ร้อยละ.......... 
 1.5 ผลการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นศิลปะ  
  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นดนตรี/นาฏศิลป์ 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
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- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกีฬา 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกิจกรรมบ าบดั 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นกายภาพบ าบดั 
  การศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
- ผูเ้รียนมีศกัยภาพดา้นอาชาบ าบดั 
  ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ......จ  านวน......คน  ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ........จ  านวน..........คน   
 

        1.6  ผลการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 
      ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทั้งหมด...........คน  
 ลดจ านวนผูเ้รียนท่ีจะไม่ไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (Special needs)  

โดยระบบการคดักรอง ร้อยละ.......... 
 ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ............จ  านวนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทั้งหมด...........คน  
 ลดจ านวนผูเ้รียนท่ีจะไม่ไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (Special needs)  

โดยระบบการคดักรอง ร้อยละ.......... 
 สรุป  ลดจ านวนผูเ้รียนท่ีจะไม่ไดรั้บการพฒันาตรงตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

(Special needs) โดยระบบการคดักรอง (2) – (1) ลดลง ร้อยละ.......... 

     2.  ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัครู 
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอได้ด ารงต าแหน่งและปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษานั้นจนได้รับการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย  
                        2.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู   
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของครู ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด   

- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของครู ตามมาตรฐานดา้นครู มาตรฐานท่ี 2 ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด   
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ..... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
 

 2.2 ผลการพฒันาทางวชิาชีพ 
จ านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  

ปฏิบติังานวจิยั และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด.............................คน 

                                   ไดรั้บการพฒันา...............คน คิดเป็นร้อยละ............. 
- ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ....................จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด..............................คน                                    

  ไดรั้บการพฒันา..............คน คิดเป็นร้อยละ............... 
- รวม 2 ปีการศึกษาไดรั้บการพฒันาจ านวน....................คน คิดเป็นร้อยละ................     
 

 2.3 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานเอกชนในระยะเวลา 5 ปี  
 - ปีการศึกษาท่ี (1) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

     ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (2) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (3) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (4) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 - ปีการศึกษาท่ี (5) พ.ศ. ..........จ  านวนขา้ราชการครูฯ ทั้งหมด .................คน 

      ไดรั้บการยกยอ่ง ฯ...........คน คิดเป็นร้อยละ..........  
 - รวม 5 ปีการศึกษาไดรั้บการยกยอ่ง ฯ................คน คิดเป็นร้อยละ...........       
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3. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัสถานศึกษา  
ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน

คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร มาตรฐานท่ี 3  

ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ...... ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
4. ผลการพฒันาท่ีเกิดกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน 

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขอไดด้ ารงต าแหน่งและปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษานั้นจนไดรั้บการประเมิน
คุณภาพภายนอกแล้วให้น าผลการประเมินรอบสุดทา้ยน ามารายงาน กรณีท่ีสถานศึกษาใดไม่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
รอบสุดทา้ย 
                          ผลการประเมินคุณภาพภายนอก คร้ังหลงัสุด 
            - ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
                          ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานด้านสังคม 
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 5 ทุกตวับ่งช้ี คร้ังหลงัสุด 
            - ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 
- ตวับ่งช้ีท่ี ........ ผลการประเมินอยูใ่นระดบั.................................................. 

ฯลฯ 
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5. ปริมาณและสภาพของงาน  
    ใหท้  าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามปริมาณและสภาพของงาน 

ท่ีผูข้อรับการประเมินปฏิบติัอยู ่
 มีการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่เด็กพิการในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

                                            3 ประเภทความพิการ ข้ึนไป 
 มีการใหบ้ริการท่ีบา้นและชุมชน 
 มีการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก  และมีการจดัการเรียนการสอน      
      ในโรงพยาบาลใหก้บัเด็กเจบ็ป่วยเร้ือรัง 
 มีเครือข่ายในพื้นท่ีบริการกบัหน่วยงานนอกสังกดั สพฐ. 5 หน่วยงานข้ึนไป  
      (เช่น สาธารณสุข อบต. อบจ.  เทศบาล  เมืองพทัยา   กรุงเทพมหานคร  องคก์รเอกชน 
        ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คง  ของมนุษยจ์งัหวดั) 
 มีจ  านวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต ่ากวา่เกณฑ ์
      ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 มีผลการปฏิบติังานดีเด่น (Best Practices) ของภาระงานดา้นต่าง ๆ  

                                            อยา่งนอ้ย 1 รายการ 
 มีการใหบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด 
      ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ไม่ต ่ากวา่ 200 รายต่อปี 
 มีการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม  และสังคม  
 มีการส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการเรียนร่วม 
 มีการระดมทุนเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 

ส่วนที ่2 ผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นทีป่ระจักษ์  
ให้ผูข้อรับการประเมินจดัท าเอกสารสรุปผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ ์คือ รางวลั

สูงสุดระดบัชาติข้ึนไปและผลงานดีเด่นท่ีมีคุณภาพเทียบเคียงกบัรางวลัสูงสุดระดบัชาติข้ึนไป ทุกรางวัล/ผลงาน 
ที่เสนอขอรับการประเมิน ตามหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี (ทุกขอ้) โดยให้รายงานไม่เกิน 50 หน้า และภาคผนวกไม่เกิน  
10 หนา้ (กระดาษ A4) 
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ช่ือรางวลั/ผลงาน............................................................................................... 

1.  สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงในการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จ 

    เป็นท่ีประจกัษ ์ 

2.  วิธีด าเนินการจดัท าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ (ระบุขั้นตอน/กระบวนการ 

ในการด าเนินงาน) 

3.   ผลท่ีเกิดจากการน าผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ไปใช้ (ระบุว่าผล 

การด าเนินงานเป็นอย่างไร หลังจากท่ีด าเนินการเสร็จแล้วได้มีกระบวนการในการติดตาม

ประเมินผลอยา่งไร ผลงานดงักล่าวไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน 

สังคม และวงวิชาการอย่างไร และได้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีผูอ่ื้นสามารถน าไปปฏิบัติหรือ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร)  

4.  แนวคิดในการพฒันาต่อไป 

กรณีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์ไม่อยู่ในช่วงเวลาท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ช้ีแจงว่า
หลงัจากได้ด าเนินการเร่ืองดงักล่าวเสร็จแล้ว ได้พฒันาผลงานดีเด่นฯ ต่อไปอย่างไร และใช้ประโยชน์
ผลงานดีเด่นฯ นั้นอย่างต่อเน่ืองหรือไม่ ผลการพฒันาเป็นอย่างไร พร้อมทั้งให้แสดงหลกัฐานการพฒันา
ผลงานและการใชป้ระโยชน์อยา่งต่อเน่ืองดว้ย 
 

ส่วนที ่3  ข้อเสนอในการพฒันางาน 
  ให้ผู ้ขอรับการประเมินเลิกรางว ัล/ผลงานท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเสนอขอ จัดท าข้อเสนอ 

ในการพฒันางานท่ีต่อยอดจากผลงานดีเด่นฯ จ านวน 1 เร่ือง โดยแสดงให้เห็นว่าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ในข้อตกลง จะพฒันาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้ปรากฏผลส าเร็จเป็นท่ีประจกัษ์อย่างไร 
(ก าหนด 3 เดือน หลังจากท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา/อ.ก.ค.ศ.  ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ ง ให้ความเห็นชอบข้อเสนอ 
ในการพฒันางานนั้น) 

        
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง 

 
                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้รับการประเมิน 
                                                            (...............................................) 
                                                  ต าแหน่ง.................................................... 
                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 



- 8 - 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นให้การรับรองข้อมูล 

   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 

 

                                                 (ลงช่ือ)................................................ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 

                                                            (...............................................) 

                                                       ต  าแหน่ง.............................................. 

                                                 วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 
การตรวจสอบและรับรองของส่วนราชการต้นสังกดั 
   ไดต้รวจสอบแลว้รับรองวา่ขอ้มูลถูกตอ้ง และเป็นความจริง 

 
                                                (ลงช่ือ).........................................ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการ 
                                                          (........................................) 
                                                            ต  าแหน่ง.................................................... 

                                   วนัท่ี .........เดือน....................พ.ศ. ........... 

 

หมายเหตุ  กรณีผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารรับรองขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ ถือวา่ผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 


