
แผนรวมกจิกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง หอคอย ABPL 
 

ระดับชัน้ท่ีจัดการเรียนรู้  ประถมศกึษาปีท่ี 4      เวลา  3 ชัว่โมง 
 

สาระส าคัญ 

สมบตัทิางกายภาพของวสัด ุความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบตัิทางกายภาพของวสัด ุกบัโครงสร้างและ
แรงยดึเหน่ียวระหว่างอนภุาค ได้แก่ ความยืดหยุ่น  ความแข็ง  ความเหนียว การน าความร้อน การน าไฟฟ้า 
และความหนาแนน่  เป็นสมบตัิตา่งๆ ของวสัดซุึง่จะมีสมบตัิบางประการแตกตา่งกนั สามารถน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้  

ในการก่อสร้าง หอคอย  ABPL จ าเป็นต้องต้องค านงึถึงการเลือกวสัด ุให้เหมาะสมกบัการใช้งาน    
มีการวางแผน เขียนแบบจ าลอง  ออกแบบรูปทรง   ท่ีสามารถรับน า้หนกัได้จริง  ทนตอ่การเกิดภยัธรรมชาต ิ 
เชน่  แผน่ดนิไหว ดงันัน้จะต้องใช้ความรู้เก่ียวกบั  คณุสมบตัขิองวสัด ุ การค านวณพืน้ท่ี  และรูปทรงท่ี
สามารถ รับน า้หนกัได้  มีการออกแบบโดยมีการถ่ายทอดความรู้เป็นภาพโครงร่างสองมิต ิ ก่อนลงมือท า  
อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้าง หอคอย เชน่ กรรไกร  กาว  เชือก  ลวด ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟ  เทปใส  กระดาษ  
ลวดเย็บกระดาษ  ไม้บรรทดั  ยางวง  แก้วน า้พลาสตกิ  ไม้ไอศกรีม ไม้เสียบลกูชิน้   เพ่ือให้ได้สิ่งก่อสร้างท่ี
คงทน มีความปลอดภยั ประหยดัและคุ้มคา่ ควรเลือกใช้วสัดใุห้เหมาะสม และน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบั            
การสร้าง หอคอย  ABPL ด้วยแอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ  ตามความเหมาะสม 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ท่ีน ามาบูรณาการ 

วิทยาศาสตร์ 
   สาระท่ี ๓  สารและสมบัติของสาร 

     มาตรฐาน ว.3.1 เข้าใจสมบตัขิองสาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบตัขิองสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ
เหน่ียวระหว่างอนภุาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ตวัชีว้ดั ว 3.1 ป.5/1 ทดลองและอธิบายสมบตัขิองวสัดชุนิด ตา่ง ๆ  เก่ียวกบัความยืดหยุ่นความแข็ง 
ความเหนียวการน าความร้อน   การน าไฟฟ้า และ ความหนาแนน่      
   ตวัชีว้ดั ว 3.1 ป.5/2 สืบค้นข้อมลูและอภิปรายการน าวสัดไุปใช้ในชีวิต ประจ าวนั    

 

 



คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี 2 การวัด 

  มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดั วดัและคาดคะเนขนาดของสิ่งท่ีต้องการวดั 

   ตวัชีว้ดั ค 2.1 ป.4/1  บอกความ สมัพนัธ์ของหนว่ยการวดัความยาว น า้หนกั ปริมาตรหรือความจ ุและเวลา  

ตวัชีว้ดั ค 2.1 ป.4/2  หาพืน้ท่ีของรูปส่ีเหล่ียม - มมุฉาก 

การงานและเทคโนโลยี 

          สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคณุคา่ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู การ
เรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคณุธรรม 
   ตวัชีว้ดั ง ป.4/4 ใช้ระบบปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ เพ่ือการท างาน 

ภาษาต่างประเทศ 

   สาระท่ี 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

   มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาตา่งประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน และเป็น

พืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน 

   ตวัชีว้ดั  ต ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบักลุม่สาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วย

การพดู/การเขียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  สงัเกต เปรียบเทียบสมบตัขิองวสัดดุ้านความแข็ง ความยืดหยุน่ ความเหนียว การน าความร้อน             
การน าไฟฟ้า ความหนาแนน่ได้ 
   2. เลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมตามสมบตัขิองวสัดชุนิดนัน้ในการสร้างหอคอย ABPL 
 3. ออกแบบการสร้าง หอคอย ABPL ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเขียนเป็นภาพร่าง 2 มิตเิพ่ือ
ถ่ายทอดความคดิได้ 
   4. บอกความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสบค้นข้อมลู 
   5. รวมรวมค าศพัท์เก่ียวกบัการสร้างหอคอย ABPL 
   6. นกัเรียนสามารถวดั และคาดคะเนสิ่งของท่ีต้องการวดัได้ 
 7. น าเสนอเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้ 
     8. การท างานร่วมกนั 



 

เนือ้หาสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ : สมบตัแิละโครงสร้างของสารได้แก่ ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การน า
ความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแนน่ของวสัดชุนิดตา่งๆ  จะมีโครงสร้างและสมบตัิตา่งกนั และ
สามารถน าวสัดตุา่งๆ มาใช้ท าสิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัตามสมบตัขิองวสัดนุัน้ๆได้ 

คณิตศาสตร์ : การออกแบบการสร้างหอคอยนัน้ ต้องมีการก าหนดรูปทรงหอคอยให้เหมาะสม                
มีการวดั ขนาดของวสัดท่ีุต้องน ามาใช้ในการสร้างหอคอย  

การงานและเทคโนโลยี : การสืบค้นข้อมลู เพ่ือให้มีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการเลือกใช้วสัด ุ การ
ออกแบบการสร้างหอคอยท่ีแข็งแรงและรับน า้หนกัได้ดี รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยในการน าเสนอ
ผลงานให้นา่สนใจมากขึน้ 

ภาษาต่างประเทศ : รวบรวมค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างหอคอย  และน าเสนอผลงานการสร้าง

หอคอยด้วยการพดู/การเขียน 

วิศวกรรมศาสตร์ : การจะสร้างหอคอย ต้องมีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อให้ไดหอคอย
ท่ีสงู แข็งแรง  และรับน า้หนกัได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        ผังมโนทัศน์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

หอคอย 
ABPL

วิทยาศาสตร์ : 
สทบตัิทางกายภาพ

ของวสัดุ

คณิตศาสตร์ : 
การวดั รูปทรง
เรขาคณิต 

การงานเทคโนโลยี : 
การสืบค้นข้อมลู
การน าเสนอผลงาน
ผ่านเทคโนโลยี

ภาษาตา่งประเทศ : 
รวบรวมค าศพัท์ 

วิศวกรรมศาสตร์ : 
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม



กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ( 30 นาที ) 
   1. ครูน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการให้นกัเรียน ชมวีดีทศัน์   

 ชมวีดีทศัน์ ผา่นเว็บไซต์ https://youtu.be/c5mXpT5JrNk 

 ชมวีดีทศัน์ ผา่นเว็บไซต์ https://youtu.be/44DHQBJcJxw  

 สาเหตขุองการ พงัถลม่ ของ ตกึ อาคาร  หรือบ้านท่ีอยู่อาศยัมาจากสาเหตใุดบ้าง 

 2. ศกึษาภาพเหตกุารณ์ร่วมกนัแล้วอภิปรายแลกเปล่ียนความคดิเห็นด้วยค าถามดงันี ้

 สาเหตขุองการ พงัถลม่ ของ ตกึ อาคาร  และบ้านท่ีอยูอ่าศยัมาจากสาเหตใุดบ้าง 

 เราควรเลือกวสัดอุยา่งไรมาใช้ในการก่อสร้าง ตกึ อาคาร  และบ้านท่ีอยู่อาศยั 

 3. สวมบทบาทเป็นวิศวกรน้อย ออกแบบการสร้างหอคอย ABPL 

  ขัน้ส ารวจและค้นหา (90 นาที) 

          อุปกรณ์    

 กาว  เชือก  ลวด  ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟ  เทปใส  กระดาษ  แม็กเย็บกระดาษ ไส้แม็ก  ไม้บรรทดั  
ยางวง  แก้วน า้พลาสตกิ  ไม้ไอศกรีม ไม้เสียบลกูชิน้ 

    สถานการณ์  

  โรงเรียนอนบุาลพิษณุโลก มีโครงการจะสร้าง หอคอย ABPL เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของโรงเรียน แตใ่น
การสร้าง นอกจากความสงูโดดเดน่แล้ว ต้องค านงึถึง ความแข็งแรง และทนตอ่การเกิดแผน่ดนิไหว พร้อมมี
แสงไฟสอ่งสวา่งในเวลากลางคืน เพ่ือเป็นสญัญาณให้การจราจรทางอากาศ  ถ้านกัเรียนเป็นวิศวกร ท่ีจะมา
ด าเนินการก่อสร้าง หอคอย  ABPL นกัเรียนจะออกแบบและสร้างหอคอยอยา่งไร 

 1. แบง่นกัเรียนเป็นกลุม่ๆละ 5 คน โดยแบง่บทบาทหน้าท่ีตามความเหมาะสมเพ่ือท ากิจกรรมดงันี ้

 ศกึษาสถานการณ์จ าลอง  การสร้างหอคอย  ABPL 

 ร่วมกนัส ารวจข้อมลูพืน้ฐานของสมบตัิทางกายภาพของวสัด ุความยืดหยุน่ ความแข็ง ความ
เหนียว 

        การน าความร้อน การน าไฟฟ้า และความหนาแนน่ จากเว็บไซต์ตา่งๆ  เชน่ 

 http://krootonwich.com/data-3801.html 

 https://youtu.be/rd-GC0Zymng 

http://krootonwich.com/data-3801.html
https://youtu.be/rd-GC0Zymng


 https://youtu.be/Tk-dZrgywg0 

 https://youtu.be/W6MPDPbzyko 

 ออกแบบการสร้างหอคอย  ABPL ลงในใบกิจกรรมท่ี 1 ออกแบบกนัเถอะ 

 สร้างแบบจ าลองหอคอย  ABPL  ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 บนัทกึการสงัเกต และผลการทดสอบระหว่างการท ากิจกรรมด้วยแอพพลิเคชัน่ Camera, Notes  

 2. ทดสอบประสิทธิภาพของหอคอย  ABPL  บริเวณท่ีครูจดัไว้ให้เป็นสนามประลอง  

 หอคอยต้องรับน าหนกัได้ 1000 g (ถงุทราย 500 g จ านวน 2 ถงุ) ในขณะเดียวกนัจะมีการจะโยก 

       โต๊ะให้โครงเครง (แผน่ดินไหว) เพ่ือทดสอบความแข็งแรง 

 หากพอว่าหอคอย  ABPL ยงัมีข้อบกพร่อง นกัเรียนสามารถน ามาแก้ไขและปรับปรุงได้ 

   3. ให้ตวัแทนของแตล่ะกลุม่น าหอคอย  ABPL  จ าลองมาเตรียมเพื่อทดสอบว่าผา่นเกณฑ์หรือไม่         
โดยทดสอบพร้อมกนัทกุกลุม่  โดยก่อนการทดลอง ให้และกลุม่ ได้บอกค าศพัท์ของอปุกรณ์ท่ีกลุม่เลือกมาใช้ 

 เปรียบเทียบข้อมลูเก่ียวกบัหอคอย  ABPL  ของกลุม่ โดยกลุม่ใดผา่นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้        

       4  ข้อ ได้แก่ ความสงู  แข็งแรง  ทนตอ่แรงสะเทือน  และประหยดั   

 ขัน้อธิบายและสะท้อนความคิด (30 นาที) 

 1) นกัเรียนฝึกสะท้อนความคดิอยา่งสร้างสรรค์ เก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากกิจกรรมในขัน้ส ารวจและค้นหา 
และเขียนลงในใบกิจกรรมท่ี 2 สะท้อนสิ่งท่ีเรียนรู้ 

 บนัทกึข้อมลูลงในใบกิจกรรมท่ี 2 สะท้อนสิ่งท่ีเรียนรู้ 

   2) น าเสนอผลการท ากิจกรรมในใบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 2 จากนัน้ร่วมกนัอภิปรายสิ่งท่ีน าเสนอและสรุป
ความรู้ร่วมกนั  

  ขัน้สร้างสรรค์อย่างสร้างสรรค์ (30 นาที) 
  1) เรียบเรียงบทสรุปของวิศวกรน้อยสร้าง หอคอย ABPL ในแอพพลิเคชัน่ Book Creator ของแตล่ะกลุม่ 

    2) ให้แตล่ะกลุม่น าเสนอบทสรุป จาก  Book Creator ผา่น จอโปรเจคเตอร์ ครูและนกัเรียนชว่ยกนัแสดง
ความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์  

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
   วสัดอุปุกรณ์  ใบงาน  ใบความรู้  เว็บไซต์    I Pad 

 

https://youtu.be/Tk-dZrgywg0


ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

     1) ตรวจผลการท ากิจกรรมจากใบงาน   
 2) แบบสบัเกตกุระบวนการท างาน   
 3) แบบประเมินผลงาน ชิน้งาน               
 4) การน าเสนอผลงาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกิจกรรมที่  1 
ออกแบบกันเถอะ 

 
 

ช่ือกลุม่.................................................................................. 
 ให้นกัเรียน ออกแบบ หอคอย  ABPL  โดยการวาดภาพ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วิศวกรร่วมกนัวางแผนขัน้ตอนการด าเนินเร่ือง 

      ขัน้ตอนการด าเนินเร่ือง มีดงันี ้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



ใบกิจกรรมที่  2 
สะท้อนส่ิงท่ีเรียนรู้ 

 
 

ช่ือกลุม่.................................................................................. 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนสะท้อนสิ่งท่ีเรียนรู้ จากการสร้าง หอคอย ABPL อยา่งสร้างสรรค์ ในด้านวิทยาศาสตร์   
                เทคโนโลยี คณิตศาสตร์  วิศวกรรมศาตร์  และภาษาตา่งประเทศ  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. นกัเรียนมีหลกัในการเลือกใช้วสัดอุยา่งไร 
.................................................................................................................................................

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

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

2. นกัเรียนมีหลกัการสร้างหอคอยอยา่งไร ให้สงูและแข็งแรง 

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

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

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

3. นกัเรียนได้ใช้ เทคโนโลยี มาชว่ยในการสร้าง หอคอย ABPL อยา่งไรบ้าง 

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

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

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

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

4. ให้นกัเรียนเขียนค าศพัท์ ท่ีเก่ียวข้องการสร้าง หอคอย ABPL 

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

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

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

5. นกัเรียนสรุปความรู้และประโยชน์ท่ี ได้รับจากการสร้างหอคอย ABPL 

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

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

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

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



 
ใบส่ังซือ้อุปกรณ์ 

การสร้างแบบจ าลองหอคอย  ABPL   
 
 

รายการอุปกรณ์ ราคา (บาท) จ านวน เป็นเงนิ (บาท) 

1.  กรรไกร 200   
2. กาว  150   
3. เชือก เมตรละ 200   
4. ลวด  เมตรละ 400   
5. ถ่านไฟฉาย  100   
6. หลอดไฟ   150   
7. เทปใส  250   
8. กระดาษ 20   
9. แม็กเย็บกระดาษ   200   
10.ไส้แม็ก  50   
11.ไม้บรรทดัพลาสติก  100   
12. ยางวง   10   
13. แก้วน า้พลาสตกิ   30   
14. ไม้ไอศกรีม  85   
15.ไม้เสียบลกูชิน้ 20   
16. หลอดกาแฟ 25   

รวมทั้งส้ิน  

 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิ 
การสร้างแบบจ าลองหอคอย  ABPL   

  

ค าชีแ้จง ให้ครูและ กลุม่เพ่ือนนกัเรียนร่วมกนัใสค่ะแนนลงในชอ่งวา่งในตารางท่ีก าหนดให้ โดยยกเว้น  
               การให้คะแนนกลุ่มของตนเอง  
เกณฑ์การให้คะแนน  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ดี  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ปานกลาง และระดบั  
               คะแนน 1 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
 

รายการประเมิน 
กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.การออกแบบการสร้างหอคอย           

2. การเลือกใช้อปุกรณ์           

3. ความประหยดั          

4. ความคดิสร้างสรรค์ในการสร้าง
ชิน้งาน 

         

5. การน าเสนอผลงาน          

คะแนนรวม          

 

 

 

 

 
 



แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 
ค าชีแ้จง ให้ครูและ กลุม่เพ่ือนนกัเรียนร่วมกนัใสค่ะแนนลงในชอ่งวา่งในตารางท่ีก าหนดให้ โดยยกเว้น  
               การให้คะแนนกลุ่มของตนเอง  
 

รายการประเมิน 
กลุ่มที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี          

2. ความตัง้ใจ          

3. ร่วมแสดงความคดิเห็น          

4. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์          

5. ความร่วมมือในการท างาน          

คะแนนรวม          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

องค์ประกอบ 

ในการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

ระดับ

คะแนน 

1. ความรับผิดชอบ
ตอ่หน้าท่ี 

  รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดีเย่ียม 3 
  รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดี 2 
  รับผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้พอใช้ 1 
  ไมรั่บผิดชอบตอ่หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 0 

2. ความตัง้ใจ   มีความตัง้ใจในการท างานอยา่งดีเย่ียม 3 

  มีความตัง้ใจในการท างานอยา่งดี 2 
  มีความตัง้ใจในการท างานพอใช้ 1 
  ไมมี่ความตัง้ใจในการท างานกลุม่ 0 

3. ร่วมแสดงความ
คดิเห็น 

  ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น 
       ของผู้ อ่ืนเป็นอยา่งดี 

3 

 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนได้ดี 2 
 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 1 
 ไมย่อมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 0 

4. มีความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 
 

 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดีแปลกใหม่ 3 
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดี 2 
 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 1 
 ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 0 

5. ความร่วมมือ 
ในการท างาน 

 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุม่อย่างดีเย่ียม 3 
 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุม่อย่างดี 2 
 ให้ความร่วมมือในการท างานกลุม่พอใช้ 1 
 ไมใ่ห้ความร่วมมือในการท างานกลุม่ 0 

 

 

 



เกณฑ์การพจิารณา 
   ระดบั  3   ดีมาก ชว่งคะแนน  13 – 15  คะแนน 
   ระดบั  2   ดี ชว่งคะแนน  10 – 12 คะแนน 
   ระดบั  1   พอใช้ ชว่งคะแนน    6 – 9    คะแนน 
   ระดบั  0   ปรับปรุง ชว่งคะแนน    0 – 5  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน  
   ผา่น  (ผ) คะแนนรวมตัง้แต ่ 10  คะแนนขึน้ไป   
   ไมผ่า่น  (มผ) คะแนนรวมน้อยกวา่  10  คะแนน 


