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คํานํา
คูมือการปฏิ บัติงานเล มนี้ จั ดทํ าขึ้ นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง
ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหมีสํานักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และสํานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ออกเป น 8 กลุม สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อใหการ
ปฏิบัติ งานของสํานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษา เป นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังนั้น กลุมงาน ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 จึงไดยึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานและมีทิศทางตามกรอบภารกิจในคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามที่กําหนดในคูมือเลมนี้
นางสาววกมลกฤษณ เฉลิมพิตรพิบูล
กลุมงานพัฒนาหลักสูตร

3

สารบัญ
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
2. วัตถุประสงค
3. ขอบเขตของงาน
4. คําจํากัดความ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสารอางอิง
9. แบบฟอรมมาตรฐานงาน

หนา
4
4
4
4
5
7
7
7
9

4

คูมือการปฏิบัติงาน
งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ

2. วัตถุประสงค

เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ งานของกลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององคกร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผล
ตามเปาหมาย
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3. ขอบเขตของงาน

เป น แนวทางสํ า หรั บ กลุ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนในระดับการศึกษาที่ต่ํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณ
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา อีกทั้งมีความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิต และมีคุณภาพได
มาตรฐานสากลเพื่อการแขงขันในยุคปจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยสวนที่เปนแกนกลาง
ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานสวนกลางและสวนที่มีสาระสอดคลองกับสภาพชุมชนและทองถิ่นซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษากํ า หนดกรอบหลั ก สู ต ร ร ว มกั บ สถานศึ ก ษาและท อ งถิ่ น นอกจากนี้ ยั ง มี ส ว นที่ เ ป น เนื้ อ หาสาระ
ที่สถานศึกษาแตละแหงสามารถกําหนดเพิ่มเติมขึ้นเองได เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับความสนใจ ความตองการ
และความถนัดของผูเรียน
กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทางในการ
พัฒนาคุ ณภาพผูเ รีย นในแตล ะท องถิ่น ซึ่งจัดทําโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่รับ ผิดชอบในระดับ
ทองถิ่น มีองคประกอบสําคัญ ไดแก เปาหมายและจุดเนนในการพัฒนาผูเรียนในทองถิ่น สาระ การเรียนรูทองถิ่น
และการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่นั้นๆ จะใชขอมูลในกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
และเปนสมาชิก ที่ดีของสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา การ
แกปญหาการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางทั้ง 8 กลุม
สาระการเรียนรู
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู แนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผลและประเมินคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการ
ของทองถิ่น ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3 ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และ
เผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
1.5 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น และความตองการ จุดเนนของสถานศึกษาดวยกระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวม
1.6 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษา
1.7 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อใหเกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
1.9 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร
2. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งศึกษา
ศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถิ่น ชุมชน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2.2 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู
ความเขาใจในการพัฒนาและใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม และนําไปใชจัดประสบการณและ
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกดานอยางสมดุล
2.4 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอเพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนา และใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
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2.5 ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เชน องคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น กรมการศาสนา สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข เปนตน
2.6 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อใหเกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ
2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
2.8 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาพิเศษ
3.2 ประสานงาน สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษา สําหรับ
ผูเรียนตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม
3.3 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนตาม
ประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3.4 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ เพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนตามประเภทเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ
3.5 ประสานความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา
พิเศษ เชน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ศูนยการศึกษาพิเศษระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
3.6 นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อให
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผูเรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนาผูเรียนเต็ม
ศักยภาพตามความตองการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีคุณภาพ
3.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
3.8 สรุปรายงาน และเผยแพรผลการใช/การพัฒนาหลักสูตร
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ
จัดทําหลักสูตร เผยแพร และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการใชหลักสูตร
นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ แนะนําสถานศึกษาในการใชหลักสูตร

มีคุณภาพ

ตรวจสอบและประเมิน
คณภาพหลักสตร

ไมมีคุณภาพ
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย

สรุปรายงานผล และเผยแพรประชาสัมพนธ

7. แบบฟอรมที่ใช

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนดตามความเหมาะสม

8. เอกสารอางอิง

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แนวทางการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
7. แนวทางการตรวจสอบองค ป ระกอบหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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8. แนวทางในการจั ด ทํ า กรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท อ งถิ่ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
9. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
10. คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
11. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
12. พระราชบัญญัติการศึกษาเพื่อคนพิการ พุทธศักราช 2551
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9. แบบฟอรมมาตรฐานงาน

องาน (กระบวนงาน) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รหัสเอกสาร :

ตถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการ
รรลุผลตามเปาหมาย
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
าดับที่

1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสาร
และแหลงขอมลตาง ๆ
จัดทํา หลักสูตร เผยแพร และพัฒนา
กรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น

2.
3.

สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาพิเศษ

4.
นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ และแนะนํา
สถานศึกษาในการใชหลักสูตร

5.

ไม่มีคณ
ุ ภาพ

ปรับปรุง พัฒนา/วิจัย

สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการใชหลักสูตร

รายละเอียดงาน
1.1 วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลางทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพื้นที่
รวมทั้งศึกษาสภาพปญหา บริบททางสังคม และความตองการของทองถิ่น ชุมชน แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรการศึกษาระดับทองถิ่นดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวน
รวมและเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
3.1 สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมี
ความรู ความเขาใจในการสราง ใช และประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง และความตองการของทองถิ่นดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม

เวลาดําเนินการ
ตลอดป

มาตรฐานคุณภาพงาน
มีระบบสารสนเทศที่ครบถวน
เปนปจจุบัน

ผูรับผิดชอบ
กลุมนิเทศฯ

กําหนดตามความ
เหมาะสม
กําหนดตามความ
เหมาะสม

มีกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น

กลุมนิเทศฯ

สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกรอบหลักสูตร
ทองถิ่น
ความรวมมือระหวางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กลุมนิเทศฯ มีแผนการนิเทศ
ดานการพัฒนาและการใช
หลักสูตรที่สามารถนําไป
ปฏิบัติการนิเทศไดจริง
- มีกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่นที่มีคุณภาพ
- สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
กลุมนิเทศฯมีรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปที่มีคุณภาพ

กลุมนิเทศฯ

4.สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอเพื่อรวมมือชวยเหลือกันในการพัฒนาและใชหลักสูตร
สถานศึกษา

กําหนดตามความ
เหมาะสม

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือแนะนําผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนเพื่อใหเกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีคุณภาพ

กําหนดตามความ
เหมาะสม

6. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร

ทุกปการศึกษา/
ตามรอบที่กําหนด

7. สรุปรายงาน และเผยแพร

เมื่อการประเมิน
เสร็จสิ้น

ตรวจสอบและประเมิน

6.
มีคุณภาพ

สรุปรายงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ
7.

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

กลุมนิเทศฯ

