เอกสารนิเทศทางไกล
การแนะแนวงานอาชีพ

ฉบับที่
ปักษ์แรก
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เดือนมิถุนายน 2559

การจัดทาแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยโครงงานอาชีพ
โครงการ 1 โรงเรียน 1 โครงงานอาชีพ
ประจาปีงบประมาณ 2559
นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ผู้ปฏิบัติการนิเทศทางไกล

2

การแนะแนว

งานอาชีพ

ถึง...ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่ทาหน้าที่แนะแนวทัง้ หลาย
อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดการถือศีลอดของปีนี้ ช่วงนี้คุณครูมุสลิมหลายคนกาลังถือศีลอด
หลายคนได้ปฏิบัติกิจตามหลักการของศาสนาอิสลามนับว่าได้บุญและได้กุศลที่ดี
ฉบับที่แล้ว แอน ได้ทาความเข้าใจเรื่อง “การทาแผนและการรายงานโครงงาน
อาชีพ” ได้กล่าวถึงเนื้อหาอย่างกว้างๆ
ฉบับนี้ นาเสนอเกี่ยวกับ “การจัดทาแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพ ”
ที่เจาะลึกเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้
ที่คุณครูต้องนาไปจัดให้กับนักเรียน ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และพิจารณามาอย่างดี และจัดทา
เอกสารเป็น “แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้”
คุณครูคะ ทุกคนที่เกิดมาและโตขึ้นต้องมีการวางแผนชีวิต มีเป้าหมาย และจะต้อง
ดาเนินชีวิตอย่างไรจึงบรรลุสิ่งที่ต้องการ หากแต่ละวันดาเนินชีวิตไปตามยถากรรมหรือพูดกัน
เข้ า ใจง่ า ยๆ ว่ า “ตามบุ ญ ตามกรรม” ก็ ย ากที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ ของชี วิ ต เพราะไม่ มี
เป้าหมายและไม่มีการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ตลอดเวลาทาไปตามที่คนอื่นกาหนด ขาด
ความเป็นตัวของตัวเอง ขาดความมั่นใจและขาดการสร้างสรรค์งาน คอยวั นเวลาที่ผ่านไป
อย่างไร้จุดหมาย
การเป็นครู แต่ละปีหากได้มองนักเรียน วางเป้าหมาย และคิดว่าจะพาเขาเหล่านั้น
ไปสู่ความสาเร็จอะไรและอย่างไร คุณครูที่คิดและทาอย่างนี้หากมีการจัดทาแผนจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และนาไปใช้จริง ย่อมนาเสนอและแสดงให้คนอื่นเข้าใจความมุ่ง มั่นและตั้งใจของ
การทางานได้อย่างแท้จริง ซึ่งแสดงถึง ศักยภาพและความสามารถที่บ่งชี้ประการหนึ่งถึงผู้ ที่
ทางานการเป็นครูได้เป็นอย่างดี
ขอให้ ท่านทั้งหลายค่อยๆ ศึกษา ทาความเข้าใจ หลังจากนั้นอย่าลื มทาภารกิจที่
มอบหมายในตอนท้าย และนาสู่การปฏิบัติจริง นะคะ
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เพื่อให้เข้าใจ“การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพ ”
จึงขอนาเสนอตามลาดับดังนี้

1. การเรียนรู้




ขั้นการเรียนรู้

มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้เพราะมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีกว่าสัตว์ทั่วๆ ไป
ผลการเรียนรู้ของมนุษย์คือ องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ความรู้เหล่านี้ถูก
นามาสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งนามาสู่ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
การเรียนรู้เริ่มต้นจากการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ผ่านประสาทต่างๆ
ด้ว ยการได้ยิ น ได้เห็ น ได้กลิ่ น ได้ลิ้มรส หรือได้สัมผั ส ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลต่างๆ
สาหรับนาไปสู่การคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจว่าจะทาอะไรอย่างไรต่อไป การลงมือทาตามที่ตัดสินใจจะนาไปสู่การ
รับรู้ครั้งใหม่ที่จะนาไปสู่การคิดวิเคราะห์อีกครั้งซึ่งทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อ
นาไปใช้สาหรับการปรับปรุงและพัฒ นาการทางานใหม่ การเรียนรู้ผ่านขั้นตอน
อย่างเป็นกระบวนการเหล่านี้ทาให้มนุษย์สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีกว่าสัตว์
อื่นๆ การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและแสดงด้วยภาพประกอบได้
ดังนี้
รับรู้ครั้งใหม่ ที่ได้ข้อมูลจากการ
ปฏิบัติ ซึ่งนาไปสู่การคิด
ลงมือทาตามที่
วิเคราะห์อีกครั้งซึ่งทาให้ได้
ตัดสินใจ
องค์ความรู้ใหม่
ได้ข้อสรุปใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
คิดวิเคราะห์
ต่อการตัดสินใจ
รับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านประสาทต่างๆ
ได้ข้อมูลต่างๆ
ด้วยการได้ยิน เห็น ได้กลิ่น ได้ลิ้มรส หรือ
ได้สัมผัส
การเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

การเรียนรู้จึงมีหลายระดับซึ่งขึ้นกับขั้นของการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับการรับรู้ เป็นการสัมผัสสิ่งต่างๆ เพื่อรับข้อมูลสู่สมองและถูกเก็บไว้เป็นความจาหรือเข้าใจ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียกออกมาใช้ได้
ระดับการคิดวิเคราะห์ เป็นการจาแนก แยกแยะ จัดกลุ่ม หรือหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่รับรู้
เพื่อประมวลและสรุปเป็นข้อมูลใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ที่เรียกว่า “สารสนเทศ” ผลการคิดวิเคราะห์ทาให้
ผู้นั้นเกิดความรู้สึกนึกคิดว่า ชอบ ไม่ชอบ รัก เกลียด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อไปมักถูกนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจเพื่อลงมือทาหรือไม่ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ระดับการลงมือทา เป็นการปฏิบัติตามการตัดสินใจ ที่มีการกาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ เมื่อได้
ลงมือปฏิบัติก็จะได้รับรู้ข้อมูลใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ใหม่
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ดังนั้น การเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน บางคนจาสิ่งที่พบเห็นเท่านั้นซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ระดับการรับรู้ บางคนสามารถวิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นได้ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ในระดับคิดวิเคราะห์ บางคนนาสิ่งที่พบเห็นไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ระดับการปฏิบัติ
การเรียนรู้เป็นความสามารถของแต่ละคน ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
และย่อมหมายถึงความสามารถในการพัฒนาของแต่ละคนอีกด้วย

2. การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน เป็นการใช้กระบวนการของโครงงานเพื่อการเรียนรู้ เพราะ
กระบวนการของโครงงานมีขั้นตอนเหมือนกับลาดับขั้นของการเรียนรู้ ดังนี้
ลาดับที่

ขั้นการเรียนรู้



รับรู้



คิดวิเคราะห์



ลงมือทา

ลาดับเนื้อหาของการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพ
1. การสารวจความพร้อม ความสามารถและความถนัด
ของตนเอง
2. การสารวจสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
3. การตัดสินใจเลือกอาชีพ
4. การเขียนและเสนอเค้าโครงของโครงงานอาชีพ
5. การลงมือปฏิบัติงานอาชีพทัง้ ที่เป็นกระบวนการผลิต
และการจาหน่ายหรือการบริการ
6. การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอาชีพ
7. การทาบัญชีรบั จ่าย
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ
9. การรายงานผลการปฏิบัติงานอาชีพ
10.การปรับปรุงการปฏิบัตงิ านอาชีพ

การฝึกด้วยกระบวนการของโครงงานอาชีพ เป็นการจัดการให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
อาชีพ ซึ่งมีเนื้อหาที่เรียงตามลาดับ ขั้นของการเรียนรู้ และเป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ งระดับการรับรู้ ระดับ
การคิดวิเคราะห์ และระดับการลงมือทา
แต่ละขั้นของการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพมีเนื้อหาการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งเนื้อหา พบว่าขั้น รับรู้มี
2 เนื้อหา ขั้นคิดวิเคราะห์มี 2 เนื้อหา และขั้นลงมือทามี 6 เนื้อหา แต่ละขั้นของการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาจ
แยกเนื้ อหาออกเป็ น เนื้ อหาย่ อยๆ ได้อีก ทั้งนี้ควรคานึงและจัดให้ เหมาะสมกับวัยของนั กเรียน ชั้น เวลา
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งครูสามารถจัดและออกแบบเพื่อจัดการเรียนรู้ได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพ
การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ต้องมีกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งเร้ าให้นักเรียนได้ปฏิบัติ กิจกรรมบางอย่าง
พัฒนาการรับรู้ของนักเรียน กิจกรรมบางอย่างพัฒนาการรับรู้และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
กิจกรรมบางอย่างพัฒนาได้ทั้งการรับรู้ การคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติของนักเรียน การ
ออกแบบการเรีย นรู้ โดยการกาหนด เลือก และจัดกิจกรรมที่เหมาะสม กิจกรรมเหล่ านั้นจะ
สามารถนานักเรียนไปสู่เป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการได้ การจัดกิจกรรม
ที่ไม่เหมาะสมจะทาให้นั กเรีย นเสียเวลาในการเรียนรู้ และเสี ยเวลาจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่ง
เสมือนการเดินทางที่ผิดทิศผิดทาง ผลทดสอบทางการศึกษาทั้งระดับประเทศหรือระดับชาติมัก
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ซึ่งแสดงถึงการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนานักเรียนไม่ถึง
ระดับของการทดสอบดังกล่าว
การกาหนดและการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพควรเน้ นให้นักเรียน
ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพด้วยตนเองซึ่งมีครู
เป็นผู้อานวยความสะดวกและให้คาแนะนาช่วยเหลือนักเรียนจนประสบความสาเร็จ การทา
กิจ กรรมของนั กเรี ย นให้ เ น้ น กระบวนการปฏิบั ติง าน และฝึ กนิ สั ย รัก การท างานอาชีพ ของ
นักเรียน เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการวางแผน
โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องและเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา และขั้นตอนการ
เรียนรู้ เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

จุดประสงค์การเรียนรู้งานอาชีพด้วยโครงงาน
1. เข้าใจตนเองเกี่ยวกับงานอาชีพ
2. เข้าใจสภาพเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน
3. เลือกงานอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้
4. นาเสนอเค้าโครงของโครงงานอาชีพได้
5. มีทักษะกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
6. มีวินัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพ
7. มีรายได้จากการปฏิบัติงานอาชีพ
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอาชีพได้
9. ปรับปรุงการปฏิบัติงานอาชีพ



การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ลาดับขั้น
การเรียนรู้
รับรู้
คิดวิเคราะห์
ลงมือทา



ลาดับเนื้อหาของการเรียนรู้
ด้วยโครงงานอาชีพ

1. การสารวจความพร้อม ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง
2. การสารวจสภาพเศรษฐกิจของชุมชน
3. การตัดสินใจเลือกอาชีพ
4. การเขียนและเสนอเค้าโครงของ
โครงงานอาชีพ
5. การลงมือปฏิบัติงานอาชีพทั้งที่เป็น
กระบวนการผลิตและการจาหน่าย
หรือการบริการ
6. การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานอาชีพ
7. การทาบัญชีรับจ่าย
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ
9. การรายงานผลการปฏิบัติงานอาชีพ
10.การปรับปรุงการปฏิบัติงานอาชีพ



กิจกรรมการเรียนรู้

กาหนดและเลือกกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
และ
เนื้อหา

4. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพ
ร่องรอยของการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ “แผนจัดการเรียนรู้” หรือเรียก
กันทั่วไปว่า “แผนการสอน” ซึ่งเป็นการวางแผนและการเตรียมตัวเหมือนกับการทางานอื่นๆ
และเป็นหลักฐานที่แสดงถึงศักยภาพของผู้ทางานอีกด้วย มักพบว่า “ไม่มีความสาเร็จใดๆ ในการ
ทางานที่ปราศจากการวางแผน” การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามเป้าหมาย
ที่ต้องการจึงต้องมีการจัดทาแผนสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ลักษณะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปได้ 3 ลักษณะดังนี้
(1) แบบเรียงหัวข้อ มีลักษณะดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ...................... ชั้น……
หน่วยที่……หน่วยย่อยที…่ ..เรือ่ ง……………………………….เวลาเรียน………
1. สาระสาคัญ
2. ตัวชี้วัด
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
4. เนื้อหา
5. กิจกรรมการเรียนการสอน
6. สื่อการเรียนการสอน
7. การวัดและประเมินผล
8. ข้อเสนอแนะหรือภาคผนวก
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(2) แบบกึ่งตาราง มีลักษณะดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ...................... ชั้น……
หน่วยที่……หน่วยย่อยที่…..เรื่อง……………………………….เวลาเรียน………
สาระสาคัญ……………………………………………………...........……………………………….………
ตัวชี้วัด
1.…………………………………………......................……………………
2………………………………………….......................…………………….
จุดประสงค์
การเรียนรู้

เนื้อเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียน
การสอน

การวัดและ
ประเมินผล

หมายเหตุ

(3) แบบตาราง มีลักษณะดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุม่ สาระ...................... ชั้น……
หน่วยที่……หน่วยย่อยที…่ ..เรื่อง……………………………….เวลาเรียน………
ตัวชี้วัด
สาระสาคัญ

1.…………………………………………......................……………………
2………………………………………….......................…………………….

จุดประสงค์
การเรียนรู้

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการเรียน การวัดและ
การสอน ประเมินผล

5. การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพ
การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
การดาเนินการต่างๆ ที่แสดงด้วยภาพประกอบได้ดังนี้
 ศึกษา
ความต้องการ
ของชุมชน



 ศึกษา
เป้าหมายของ
หลักสูตร



 กาหนด
เป้าหมายของ 
การเรียนรู้

 จัดโครงสร้าง
การเรียนรู้
โดยจัดทา
หน่วยการเรียนรู้
และ
กาหนดการสอน



จัดทา
แผนการจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้



นาแผน
จัดการ
เรียนรู้
ไปใช้

ข้อมูลย้อนกลับ
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อธิบายภาพประกอบการจัดทาแผนจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นได้ดังนี้
1. ศึกษาความต้องการของชุมชน เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน
โดยศึกษาสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพภูมิศาสตร์ แหล่งธรรมชาติ การเป็นอยู่ อาชีพและความต้องการของคน
ในชุมชนว่าเป็นอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งบ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายปลายทางที่โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้
สนองต่อความต้องการชุมชน
2. ศึกษาเป้าหมายของหลักสูตร เป็นการศึกษาว่าหลักสูตรต้องการให้นักเรียนมีคุณลักษณะอย่างไร
โดยศึกษาได้จากจุดมุ่งหมาย สมรรถนะที่ต้องการ มาตรฐาน และตัวชี้วัด รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งบ่งบอกเป้าหมายปลายทางของหลักสูตร
3. การกาหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เป็นการวิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของชุมชน และการศึกษาเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อกาหนดคุณลักษณะเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนรู้ของนักเรียนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งเรียกว่า “ตัวชี้วัด”
4. การจัดโครงสร้างการเรียนรู้ เป็นการนาตัวชี้วัดมากาหนดเป็นคาอธิบายรายวิชา และ
กาหนดเวลาเรียน หลังจากนั้นก็กาหนด “หน่วยการเรียนรู้” และจัดทาเป็น “กาหนดการสอน” ซึ่งเป็น
โครงสร้างสาหรับการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษาให้กับนักเรียน
5. การจัดแผนจัดการเรียนรู้ เป็นการนา “กาหนดการสอน” มาออกแบบการเรียนรู้ เพื่อจัดทาเป็น
“แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้” ซึ่งมีลักษณะตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
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สรุป
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานอาชีพ
เป็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดทาเป็นเอกสารการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของโครงงานอาชีพ
การจัดทาแผนจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนสาคัญดังนี้

นาไปใช้และพัฒนา
ทำแผนกำรจัดกิจกรรม
ทำโครงสร ้ำงกำรเรียนรู ้
วิเครำะห ์สภำพชุมชน
และหลักสูตร

สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ กิจกรรมที่กาหนดเพื่อนาไปใช้นั้นต้องทาให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน
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มอบภารกิจ
ต่อไปนี้คงมอบหมายงานให้คุณครูปฏิบัติกิจกรรมนะคะ
1. คุณครูทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานอาชีพตามโครงสร้างของ
กาหนดการสอนที่ได้ทาไปแล้ว (ภารกิจที่มอบหมายใน ฉบับที่ 6)
2. คุณครูนาแผนการจัดกิจกรรมไปใช้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 จนถึงสิ้นเดือน
สิงหาคม 2559
3. ระหว่างการจัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้ดังกล่าว คุณครูประเมินและเก็บ
รวบรวมผลงานนักเรียนด้วยนะคะ
(ผลงานตามข้อ 1 , 2 และ 3 จะต้องนาไปใช้ในการนาเสนอผลงานประมาณปลาย
เดือนสิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน 2559 รายละเอียดการจัดงานจะแจ้งอีกครั้ง นะคะ)
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดโทรศัพท์มาคุยกันได้

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

แอน : อรวรรณ ปล้องไหม
โทร : 089-468-0650

