คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นายคารณ เกตุย้อย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

2. นายค ารณ เกตุ ย้อย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษปฏิบัติ หน้ าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา มี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมทั้ง
การพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตลอดจนประสานงานกั บสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาและหน่ วยงานอื่ น เพื่อพัฒนางานในความ
รับผิดชอบไปสู่ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วยความมีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบงานอื่น ๆ ดังนี้
1) กากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันเวลา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึ ก ษาเมื่ อ สิ้ น งาน/โครงการ และสิ้ น ปี ง บประมาณ และน าเสนอผู้ อ านวยการกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
4) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและจัดกระบวนการการเรียนรู้ดังนี้
(1) วิเคราะห์ภาระงาน ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
(2) จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
(3) กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้างแสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการนิเทศ
การศึกษา
(4) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางพัฒนาระบบนิเทศ
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในคราวต่อไป
(5) สรุป รายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
6) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
(2) จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(3) สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัดการจัดการของสถานศึกษา
(4) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ /ตัวชี้วัด
(5) ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนารูปแบบ
(6) สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการนิเทศ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม และ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้วิธีการวัดและ
ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4) ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อขอปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
2.3 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียน
และนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษ ในสหวิทยาเขตเกาะหลัก และสหวิทยาเขตสิงขร จานวน 18 โรงเรียน
2.4 รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
2) โครงการสะเต็มศึกษา
3) โครงการส่งเสริมเวทคณิต
4) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
5) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
2.5สรุ ปรายงานผลการปฏิบั ติงาน เมื่อเสร็จสิ้ นงาน /โครงการ และสิ้ นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแลและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
*****************************************************

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเ ทศ และการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ หมายถึง การจัด
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดาเนินงาน การ
สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิ จกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คาแนะนา ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ ครูผู้สอนจัดให้
ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถ
นาไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
2. ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการรั บ การนิ เ ทศและการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
สถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระบบการนิเทศการศึกษา/ ระบบการนิเทศ การจัดกระบวน
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ไม่บรรลุผล

ประเมินผลการนิเทศ
บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ

ปรับปรุง/พัฒนา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ ายการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา สถานศึ กษา หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็ น แนวทางในการส่ งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเครือข่าย
บุคคล ครู แกนนา ครูต้น แบบ เครื อข่ายการพัฒ นาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่ มเครือข่ายส่ งเสริม
ประสิ ทธิภ าพระดับ ปฐมวัย ประถมศึ กษา มัธ ยมศึกษา เครือข่า ยโรงเรี ยนคู่พัฒ นา โรงเรี ยนพี่โ รงเรียนน้อ ง
เครือข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
4. คาจากัดความ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและ
หน่วยงาน ทั้งระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
โดยคานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
3. ประชุ ม/สั ม มนาเครื อข่ ายการนิ เทศทุก ระดับ เพื่อ สร้ างความเข้ าใจและกาหนดแนว
ทางการพัฒนา
4. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

4.3 เครื อ ข่า ยในรู ป ของระดั บการศึ กษา เช่ น เครื อข่ ายส่ ง เสริม ประสิ ท ธิภ าพระดั บ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป
7. สรุปผลการดาเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้น
สังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ

จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา

ดาเนินการพัฒนาเครือข่าย
ไม่บรรลุผล
ประเมินและสรุปผลการนิเทศ

ปรับปรุง/พัฒนา

บรรลุผล
กาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ

สรุ ป รายงานผลต่ อ หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด /สถานศึ กษา/หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
4. คาจากัดความ
การนิเ ทศการจัด การศึกษา หมายถึง การช่ว ยเหลื อ แนะนา ส่ งเสริมสนับสนุน รวมถึง
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
การติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษา หมายถึ ง การติ ด ตาม ตรวจสอบความก้ า วหน้ า ในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จั ดระบบข้อมูล สารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. จั ดท าเกณฑ์ ตัว ชี้ วั ดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธี การนิเทศ การตรวจสอบการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
รูปแบบการดาเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

6. สรุป อภิปรายผลจากการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป
7. เผยแพร่ ผ ลการนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ

ดาเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ

บรรลุ
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากาหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน

รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิจัย/พัฒนา

