
 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  งานร่างแบบ จำนวน  18  ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

  1.1 จุดประสงค์ทั่วไป 
   1. บอกความหมายของการร่างแบบ 
    2. บอกชนิดของเครื่องมือร่างแบบ 
    3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือร่างแบบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    4. อธิบายขั้นตอนการใช้เครื่องมือร่างแบบ 
    5. บอกการระวังรักษาเครื่องมือร่างแบบ 
  1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
   1. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด 
   2. บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 
   3. บอกวิธีป้องกัน 
   4. อธิบายความหมายความสำคัญของความฝึกฝีมือเบื้องต้นในการปฏิบัติงานได้ 
  2. สมรรถนะประจำหน่วย 

    2.1. เลือกและใช้เครื่องมือในงานร่างแบบชิ้นงานตามลักษณะงาน 
3. เนื้อหา 

เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ 
เครื่องมือร่างแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำขีดหมายหรือเครื่องหมายบนชิ้นงาน เช่น ขีดหมายเป็น

เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม และทำให้เป็นรอย เพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่ต้องการ การใช้เครื่องมือร่าง
แบบโดยลำพัง จะไม่ทราบค่าและขนาดที่ใช้ ดังนั้น จะทราบค่าและขนาดที่ใช้ในงานเขียนแบบได้นั้นต้อง
ใช้เครื่องมือร่างแบบร่วมกับเครื่องมือวัด เช่น การเขียนวงกลม จะต้องนำวงเวียนไปเทียบขนาดกับบรรทัด 
จึงทำให้ทราบว่า วงกลมที่เขียนลงไปนั้นมีขนาดเท่าใด เป็นต้น เครื่องมือร่างแบบและเครื่องมือวัดนั้นแยก
ออกจากกันได้ยาก แต่จะพอแยกชนิดและการใช้งานของเครื่องมือร่างแบบได้ 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3-4/12 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1.ตรวจสอบเช็ครายชื่อ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียน 
2.คร-ูนักเรียนร่วมกันสนทนา 
โดยถามเก่ียวกับงานร่างแบบ  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียนวิชา
งานฝึกฝีมือ 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.เครื่องโปรเจคเตอร์ 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

- แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ Google 
Classroom 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ร่วมกันสรุปคำตอบและ
แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน 
4.ครูอธิบายเพิ่มเติมและ
พยายามชี้นำผู้เรียนให้เข้าเรื่อง 
งานร่างแบบ  
5. ครูให้นักเรียนทำ
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครู – นักศึกษาร่วมกันสรุป
คำตอบต่าง ๆ ให้ 
ตรงกับคำถาม โดยครูอธิบาย
เพ่ิมเติม 
2. ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
ใบงาน/ใบความรู้ 
3. ครูเฉลยแบบทดสอบ โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. ครูให้นักเรียนทดสอบก่อน

เรียน หน่วยที่ 4 
2. ครูตั้งคำถามเพ่ือนำเข้าสู่

บทเรียนเรื่อง งานร่างแบบ 
3. นักเรียนจดบันทึก

สาระสำคัญที่ครูอธิบาย 
4. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 4 
5. ครูสาธิตการร่างแบบและให้

นักเรียนปฏิบัติงานตามใบ
งานที ่4 

(หากผลการปฏิบัติตามใบงานที่ 
4 ยังไม่เรียบร้อย ให้นักเรียน 

4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือ สมาร์ท
โฟน 
5. ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ผลการประเมิน
ในแบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป) 
ขั้นสรุปและประเมินผล
(PROGRESS) 

1. ครูสรุปเนื้อหาสาระสำคัญใน
บทเรียนให้นักเรียน
ตระหนักถึงความสำคัญ 
ปัญหาที่เกิดขึ้น และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 4 โดยครูเดินดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้           4  คะแนน 
ทักษะ          10    คะแนน 
จิตพิสัย           6  คะแนน 
รวม           20 คะแนน 

 5.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 



 

 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔   ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50    ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  แบบฝึกหัด 
6.2  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.3  ใบงาน 
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

7. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................……

………………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………
………………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………
………………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............……

…………………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………
…………...............……......................................................................................... .............………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………..…
…………………………………….......................................................................................................................................... 
 

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

.........……………………………………………………………………………………………………..………………………………………............

.............................................................................................. ...................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ เวลา 18 ชั่วโมง 
คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย × ข้อที่ถูกต้องท่ีสุดลงในกระดาษคำตอบ  
1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการร่างแบบ 

ก.  ทราบลักษณะรูปร่างและขนาดงานก่อนลงมือทำ 
ข.  การผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว 
ค.  วางแผนขั้นตอนขบวนการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง.  ผิวชิ้นงานเป็นเส้นแตกง่าย 

2.  แท่นระดับคืออะไร 
ก. เครื่องมือรองรับชิ้นงานและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการขีดเส้นบนชิ้นงาน   
ข. อุปกรณ์ที่ใช้วัดและตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน   
ค. แท่นรองรับชิ้นงานเพ่ือตอกนำศูนย์   
ง. อุปกรณ์รองรับชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการร่างแบบงาน   

 3. ถ้าต้องการร่างแบบบนผิวหน้าตัดชิ้นงานทรงกระบอก ควรใช้อุปกรณ์ใดช่วยจับยึดชิ้นงาน 
ก. ปากกาจับงาน  
ข. แท่ง วี – บล็อก  
ค. แท่งฉาก  
ง. เหล็กฉาก  

 4.  ถ้าต้องการร่างแบบงาน เพื่อเลื่อยตัดชิ้นงานให้ได้ฉาก ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
ก. ตลับเมตร   
ข. บรรทัดเหล็ก   
ค.  เหล็กฉากผสม   
ง.  เวอร์เนียร์  

5. เพราะเหตุใดจึงห้ามทาน้ำยาร่างแบบหลายครั้ง 
ก. เพราะทำให้รอยที่ทาหนา   
ข. เพราะทำให้เส้นที่ขีดมีขนาดเล็ก   
ค. เพราะทำให้ร่างแบบยาก   
ง. เพราะทำให้เส้นที่ขีดแตกไม่คมชัด   

 
 
 



 

 

6.  การร่างแบบงานชิ้นงานแผ่นบางบนแท่นระดับ ควรใช้อุปกรณ์ช่วยชนิดใด 
ก. ฉากผสม   
ข. แท่งฉาก   
ค. เหล็กขอช้าง   
ง. วงเวียน   

 7.ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานร่างแบบ คือข้อใด 
ก. ศึกษาแบบงานและวางแผนการร่างแบบ   
ข. ทาน้ำยาร่างแบบ   
ค. ทำความสะอาดแท่นระดับ   
ง. ทำความสะอาดชิ้นงาน   

 8.ข้อใดเป็นความหมายของการร่างแบบ (Layout) 
ก. การเขียนแบบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน   
ข. การขีดเส้นและทำเป็นจุดบนผิวชิ้นงาน   
ค. การเขียนแบบงานตามแบบกำหนดลงบนผิววัสดุงาน   
ง. การวัดละการขีดเครื่องหมาย บนชิ้นงาน   

 9. วัสดุชนิดใดที่นิยม นำมาทำแท่นระดับ 
ก. เหล็กเครื่องมือ   
ข. เหล็กไร้สนิม   
ค. หินอ่อนสีดำ   
ง.  เหล็กหล่อ   

10. มุมปลายของเหล็กถ่ายแบบ มีมุมกี่องศา 
ก. 30 องศา   
ข. 20 องศา   
ค. 60 องศา   
ง. 90 องศา   

11. เครื่องมือชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือวัด 
ก.  ตลับเมตร  
ข.  เหล็กขีด 
ค. โปรแทรกเตอร์  
ง.  บรรทัดเหล็ก 

 
 
 



 

 

12. ต้องการหาศูนย์กลางของวงกลม นักศึกษาควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. วงเวียนเลื่อน  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนขาเดี่ยว  
ง.  เหล็กขีด 

13. ต้องการเขียนวงกลมขนาดใหญ่ ท่ีไม่สามารถเขียนด้วยวงเวียนธรรมดาได้ควรใช้วงเวียนชนิดใด 
ก. วงเวียนขาตาย  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนเลื่อน  
ง. วงเวียนขาเดี่ยว 

14. หากทาน้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต ลงท่ีผิวงานจะทำให้ผิวงานเปลี่ยนสีเป็นสีใด 
ก. สีทอง  
ข. สีทองแดง 
ค. สีแดง  
ง. สีดำ 

15. แท่นระดับที่ทำมาจากหินเป็นหินชนิดใด 
ก. หินปูน  
ข. หินอัคนี 
ค. หินแกรนิต  
ง. หินดินดาน 

16. แท่งฉากมีหน้าที่ใช้งานอย่างไร 
ก. วัดความได้ฉาก  
ข. วัดระยะ 
ค. วัดศูนย์กลาง  
ง. ประคองช่วยประกอบไม่ให้ชิ้นงานพลิก 

17. เหล็กขีดแบบก้านกลมจะมีขนาด ⌀ เท่าใด 
ก. 2-3  มม.  
ข. 4-7  มม. 
ค. 7-8  มม.  
ง. 9-10  มม. 

 
 
 



 

 

18. เหล็กขีดส่วนใหญ่จะมีปลายทั้งสองข้างข้างแรกมีมุม 90 องศา ส่วนอีกข้างมีมุมเท่าใด 
ก.  10-14 องศา  
ข.  15-20 องศา 
ค.  21-22 องศา 
ง.   23-25 องศา 

19. เหล็กขีดจะชุบแข็งบริเวณส่วนปลายประมาณ  เท่าใด 
ก. 10 มม.  
ข. 15 มม. 
ค. 20 มม. 
ง. 25 มม. 

20. การร่างแบบจากขอบงานใช้กรณีใด 
ก.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เรียบ 
ข. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่หนา 
ค. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่ขรุขระ 
ง.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เป็นวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบเนื้อหา หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ จำนวน 18 ชั่วโมง 
 
ชื่อเรื่อง  1. ความหมายของงานร่างแบบ  

2. ชนิดของเครื่องมือร่างแบบ 
3. การระวังรักษาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือร่างแบบ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ 
เครื่องมือร่างแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำขีดหมายหรือเครื่องหมายบนชิ้นงาน  เช่น ขีดหมายเป็นเส้นตรง 

เส้นโค้ง วงกลม และทำให้เป็นรอย เพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งที่ต้องการ การใช้เครื่องมือร่างแบบโดยลำพัง จะ
ไม่ทราบค่าและขนาดที่ใช้ ดังนั้น จะทราบค่าและขนาดที่ใช้ในงานเขียนแบบได้นั้นต้องใช้เครื่องมือร่างแบบร่วมกับ
เครื่องมือวัด เช่น การเขียนวงกลม จะต้องนำวงเวียนไปเทียบขนาดกับบรรทัด จึงทำให้ทราบว่า วงกลมที่เขียนลง
ไปนั้นมีขนาดเท่าใด เป็นต้น เครื่องมือร่างแบบและเครื่องมือวัดนั้นแยกออกจากกันได้ยาก แต่จะพอแยกชนิดและ
การใช้งานของเครื่องมือร่างแบบได้ดังนี้ คือ 

1. เหล็กขีด (Scratch awls) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการร่างแบบ หาที่หมายหรือขอบเขตบนชิ้นงาน ทำจาก
เหล็กเครื่องมือ บริเวณส่วนปลายมีลักษณะเป็นเหล็กแหลมมีมุมที่ปลาย 10 องศาชุบแข็งส่วนปลายแหลมไว้ 
เพื่อให้ทนทานต่อการสึกหรอได้ดี ลำตัวจะมีขนาดใหญ่กว่าและทำการพิมพ์ลายไว้โดยรอบ เพื่อให้สามารถจับได้
มั่นคงโดยไม่ลื่น เหล็กขีดได้มีการออกแบบไว้หลายแบบ บางแบบทำเป็นด้ามไม้ บางแบบดัดด้านเป็นวงกลมหรือ
วงรี บางแบบปลายอีกข้างหนึ่งได้ออกแบบไว้เป็นขอขีด เพ่ือใช้สำหรับขีดหรือร่างแบบในพื้นที่แคบๆ  

 

 
รูปที ่4.1 แสดงเหล็กขีดลักษณะต่าง ๆ 

 
 
 
 



 

 

ในการใช้เหล็กขีดทำงานร่วมกับบรรทัดเหล็กนั้น เมื่อลากเส้นดิ่ง ควรลากเหล็กขีดเข้าหาตัวเมื่อ
มองด้านข้าง ควรใช้เหล็กขีดทำมุมกับบรรทัด 60 องศา และเมื่อมองด้านหน้า ควรให้เหล็กขีดเอียงออกจาก
บรรทัดทำมุมประมาณ 15 องศา เพ่ือให้ปลายเหล็กขีดชิดขอบบรรทัด ช่วยให้การร่างแบบมีความเท่ียงตรงสูง 

 
รูปที ่4.2 แสดงการร่างแบบโดยการใช้เหล็กขีดทำงานร่วมกับบรรทัดเหล็ก 

เหล็กขีดเมื่อใช้งานไปได้ระยะเวลาหนึ่ง จะท่ือ ทำให้ไม่แหลมคมพอที่จะขีดลงบนแผ่นโลหะให้เป็น
รอยได้ หรือทำให้เกิดรอยที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น ควรลับปลายเหล็กขีดให้แหลมคมดังเดิมด้วยหินน้ำมัน อย่านำ
ปลายเหล็กขีดที่ทื่อไปทำให้แหลมด้วยการเจียระไน เพราะเนื้อบริเวณส่วนปลายของเหล็กขีดที่ผ่านการชุมแข็งจะ
หลุดหลายไป ทำให้ปลายแหลมที่เหลือไม่คงทน 

 
 

             รูปที่ 4.3 แสดงการลับเหล็กขีดที่ไม่ถูกต้อง  รูปที ่4.4 การรับเหล็กขีดด้วยหินน้ำมัน 
2. วงเวียนขาเหล็ก (Dividers) วงเวียนในงานโลหะแผ่นจะมีขาเป็นเหล็กแหลมทั้งสองข้างโดยข้าง

หนึ่ง จิกลงบนแผ่นดลหะเพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลาง อีกข่างหนึ่งใช้หมุนขีดลงบนผิวของแผ่นโลหะ ดังนั้น วงเวียน
เหล็กจึงทำจากเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) โดยชุบแข็งบริเวณขาแหลมทั้งสองข้าง เพ่ือให้มีความแข็งสามารถทน
ต่อการสึกหรอได้ดี ใช้สำหรับการร่างแบบเกี่ยวกับส่วนโค้ง หรือวงกลม หรือถ่ายขนาด โดยทั่วๆ ไปมีอยู่ 2 แบบ 
คือ แบบขาตาย และแบบขาสปริง 

1) แบบขาสปริง (Spring Type) วงเวียนแบบนี้ที่ด้านหัวจะมีเหล็กสปริงประกอบยึดกับขาทั้ง
สองข้าง การปรับระยะห่างของขาทั้งสองข้าง การปรับระยะห่างของขาทั้งสอง สามารถกระทำได้โดยการขันหรือ
คลาย Knurled Nut ขาจะหุบเข้าหรือขยายออกโดยอัตโนมัติ นิยมใช้กันมาก เนื่องจากใช้ง่าย สะดวกและการปรับ
ระยะห่างของขาวงเวียนทำได้เที่ยงตรง 



 

 

 
2) แบบขาตาย (Wing Type) วงเวียนแบบนี้การปรับระยะห่างระหว่างทั้งสองต้องใช้มือถ่างออก 

หรือบีบเข้า เมื่อได้ระยะห่างระหว่างขาตามต้องการแล้ว จึงหมุนล็อกด้วย Knurled Screwให้แน่น จากนั้นจึง
นำไปใช้งาน 

การปรับระยะของขาให้ได้ความเที่ยงตรงนั้น กระทำได้ยากกว่าแบบสปริง เนื่องจากแรงที่บีบ
หรือดึงนั้น อาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ทำให้เสี่ยเวลามากในการปรับระยะห่างของขาให้ได้ความเที่ยงตรง 

 

 
รูปที่ 4.7 แสดงลักษณะของวงเวียนขาตาย และวิธีการใช้งาน 

3) วงเวียนขางอ (Hermaphrodite Caliper) วงเวียนชนิดนี้มีรูปร่างค่อนข้างแปลงกว่าวงเวียนชนิดอ่ืน 
คือ ขาข่างหนึ่งมีลักษณะงอ อีกข้างหนึ่งแหลมตรง ใช้สำหรับขีดเส้นขนานไปกับขอบของชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว 
และใช้หาศูนย์กลางของชิ้นงานแท่งกลมได้ 

 
รูปที ่4.8 แสดงลักษณะของวงเวียนขางอ และวิธีการใช้งาน 

 
 
 



 

 

4) วงเวียนเลื ่อน (Trammel Point) บางแห่งเรียกว่า วงเวียนคาน (Beam Compass)ประโยชน์และ
ลักษณะการใช้งานเหมือนกับวงเวียนขาเหล็ก (Dividers) ทุกประการแตกต่างกันแต่เพียงว่า วงเวียนเลื่อนนี้ 
สามารถเขียนวงกลมหรือส่วนโค้งที่มีขนาดใหญ่ๆ ได้ดี ในขณะที่วงเวียนธรรมดา ไม่สามารถกระทำได้ วงเวียน
เลื่อนนี้ ประกอบไปด้วย ชุดขาเหล็ก จำนวน 2 ชุด ประกอบเลื่อนอยู่บนคาน (Beam) เมื่อเลื่อนปรับได้ระยะห่าง
ระหว่างขาตามต้องการแล้วจึงขันล็อกให้ยึดอยู่กับท่ีด้วยThumb Screw 

 

 
รูปที่ 8.9 แสดงลักษณะของวงเวียนเลื่อน และวิธีการใช้งาน 

การใช้วงเวียนคาน มีวีการใช้แตกต่างจากวงเวียนธรรมดา คือ ขณะใช้เขียนส่วนโค้งควรใช้มือซ้ายกดขา
เหล็กท่ีจุดศูนย์กลางให้คงท่ีส่วนมือขวาประคองอยู่ที่ขาเหล็กอีกข้างหนึ่งแล้วหมุนเข้าหาตัวหรือตามเข็มนาฬิกา 
วิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาวงเวียน 

1. อย่าใช้ขาของวงเวียนขีดแผ่นโลหะแทนเหล็กขีด จะทำให้เส้นหรือรอยขีดที่ได้คลาดเคลื่อนเพราะไม่ได้
ออกแบบมาใช้สำหรับการขีด 

2. อย่าใช้ค้อนตอกขาเหล็กขีดแทนเหล็กตอกนำศูนย์ จะทำให้ขาเหล็กขีดย่นและงอได้เนื่องจากขาเหล็ก
ขีดไม่อาจทนต่อแรงตอกกระแทกได้ 

3. อย่าใช้ขาเหล็กขีด งัดฝากระป๋องสีหรืองัดสิ่งอื่นๆ 
4. ควรระมัดระวังไม่ให้วงเวียนตกหล่นจากที่สูง เพราจะทำให้ปลายขาของวงเวียนงดได้ 
5. วงเวียนที่มีผิวเปลือย เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรชโลมน้ำมันบางๆ เพ่ือป้องกันสนิม 
6. ไม่ควรเก็บวงเวียนรวมกับเครื่องมือที่มีคม เช่น เลื่อย ตะไบ ฯลฯ 
3. เหล็กนำศูนย์ (Center Punch) ทำจากเหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) ชุบแข็งส่วนปลายไว้เพื่อให้มี

ความแข็งแรง ทนต่อการสึกหรอได้ดี เหล็กนำศูนย์นี้มีประโยชน์สำหรับการตอกนำ เพื่อหาศูนย์กลางในการเจา
ด้วยดอกสว่าน เพ่ือไม่ให้ดอกสว่านลื่นไถลหนีไปจากตำแหน่งที่ต้องการมีมุมที่ปลาย 90 องศา 

 
รูปที ่4.10 เหล็กตอกนำศูนย์ ( Center Punch ) 

 
 
 



 

 

ลำดับขั้นตอนการตอกนำศูนย์ 
การตอกนำศูนย์เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการร่างแบบอย่างดีก็ตาม แต่ถ้านำ

ศูนย์ไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้ว จะทำให้งานนั้นคลาดเคลื่อน และอาจต้องทิ้งไป การนำศูนย์ที่ดีถ้าหากมีการ
ตอกผิดพลาดไปจากเป้าหมาย ก็สามารถแก้ไขได้ มีข้ันตอนการนำศูนย์ ดังนี้ 

1. ขั้นแรกจรดปลายนำศูนย์ ลงตำแหน่งที่ร่างแบบไว้ โดยเอนลำตัวเหล็กนำศูนย์ เพ่ือจะได้มองเห็นปลาย
นำศูนย์กับตำแหน่งที่ต้องการได้ชัดเจน 

2. เมื่อจรดบนตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ค่อยๆ ตั้งลำตัวเหล็กตอกนำศูนย์ขึ้น จนกระท้ังได้ฉาก จากนั้นจึง
ใช้ค้อนตอกเพียงเบาๆ ก่อน 

3. สาเหตุที่แนะนำให้ตอกเพียงเบาๆ ก่อนนั้น ก็เพื่อว่าถ้าตอกผิดพลาดไม่ตรงตำแหน่งที่ต้องการ จะได้
แก้ไขได้ เพราะว่าหลุมจากการตอกยังเล็กอยู่ แต่ถ้าเริ่มแรกทำการตอกโดยใช้แรงมากจะทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ 
ในการที่จะแก้ไขในการตอกใหม่จะทำได้ยาก 

4. เมื่อได้รอยตอกตรงตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้นำปลายของเหล็กตอกนำศูนย์วางลงไปในตำแหน่งเดิม 
แล้วจึงตอกให้แรงอีกครั้งหนึ่ง จะได้รอยนำศูนย์ที่เท่ียงตรงตามต้องการ 

 
รูปที่ 4.11 แสดงวิธีการตอกนำศูนย์เพ่ือเจาะ 

4. เหล็กถ่ายแบบ (Pick Punch) มีลักษณะคล้ายกับเหล็กตอกนำศูนย์ เพียงแต่มีมุมที่ปลายแหลมน้อย
กว่าเท่านั้น คือ มุมที่ปลายเพียง 30 องศาเท่านั้น ใช้ในการถ่ายแบบจากกระดาษเขียนแบบลงสู่แผ่นโลหะ หรือจาก
แผ่นโลหะที่เป็นแบบลงสู่แผ่นโลหะที่จะสร้างอีกครั้งหนึ่ง 

ขณะใช้งานจะไม่ใช้แรงตอกที่มากนัก เพียงแต่ต้องการให้เป็นรอยตำหนิเล็กน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ร่างแบบต่อไปเท่านั้น ดังนั้น ไม่ควรนำเหล็กถ่ายแบบไปใช้แทนเหล็กตอกนำศูนย์เป็นอันขาด เพราะเหล็กถ่ายแบบ
มีความแหลมมาก ทำให้มีความแข็งแรงน้อย ไม่สามารถทนต่อแรงกระแทกในการตอกนำศูนย์ได้ 

 
รูปที ่4.12 เหล็กถ่ายแบบ ( Pick Punch ) 

 
 
 
 



 

 

วิธีการใช้และการบำรุงรักษาเหล็กนำศูนย์และเหล็กถ่ายแบบ 
1. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบเหล็กนำศูนย์และเหล็กถ่ายแบบ ให้ส่วนปลายมีลักษณะเป็นกรวยแหลมอยู่

เสมอ 
2. ถ้าหัวของเหล็กนำศูนย์หรือเหล็กถ่ายแบบ เยินและบานออก อันเนื่องมากจากถูกตีด้วยค้อน ควร

เจียระไนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน 
3. ไม่ควรใช้เหล็กนำศูนย์หรือเหล็กถ่ายแบบแทนเหล็กส่ง 
4. หลังเลิกงานควรทำความสะอาดและชโลมน้ำมัน เพ่ือป้องกันสนิม 
5. เหล็กขีดขนาน ลำตัวมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กกลมยาว บริเวณปลายข้างหนึ่งมีเหล็กขีดขนาดเล็ก

ประกอบอยู่ และมีตัวปรับระยะสวมอยู่กับแท่งเหล็กนั้น เพื่อปรับระยะความลึกในการขีดเหมาะสำหรับร่างแบบ
โลหะแผ่นที่มีจำนวนมากๆ สามารถร่างแบบงานได้รวดเร็ว แต่ขอบของงานที่จะร่างแบบต้องมีความเรียบเพียงพอ 
จึงจะได้เส้นร่างแบบที่เทีย่งตรง 

 
รูปที ่4.13 แสดงลักษณะของเหล็กขีดขนาน และการใช้งาน 

งานร่างแบบ (Lay Out) 
งานร่างแบบเป็นงานที่สำคัญในขั้นต้น ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด 

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานนอกจากจะเรียนรู้เครื่องมือวัด เครื่องมือร่างแบบแล้ว ต้องศึกษาวิธีและหลักการแบบให้ถูกต้อง
ด้วย วิธีและหลักการร่างแบบนี้ จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถร่างแบบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งมีหลักการ
ร่างแบบดังนี้ คือ 

1. วิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นมาจากขอบของงานวิธีนี้ขอบของงานที่ใช้เป็นเส้นอ้างอิง จะต้องตรงและทำ
มุมฉากซึ่งกันและกัน และมีผิวเรียบดังนั้น ขนาดที่วัดออกไปจะต้องเริ่มต้นวัดจากเส้นอ้างอิงทั้งสองเส้นที่ตั้งฉาก
กันน 

 

รูปที่ 4.14 แสดงวิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นจากขอบของงาน 
 
 



 

 

2. วิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นมาจากจุดกึ่งกลางของชิ้นงานการร่างแบบวิธีนี้จะกำหนดจุดอ้างอิงที่บริเวณ
กึ่งกลางของชิ้นงาน การร่างแบบด้วยวิธีนี้มีข้อดีก็คือ กรณีขอบของชิ้นงานไม่เรียบหรือไม่ได้ฉากซึ่งกันและกัน แต่ก็
สามารถร่างแบบได้กรณีขนาดของชิ้นงานไม่เพียงพอ การร่างแบบวิธีนี้จะช่วยให้ด้านทั้งสองข้างมีขนาดที่ขาดเท่าๆ 
กัน 

 
รูปที่ 4.15 แสดงวิธีการร่างแบบโดยเริ่มต้นจากจุดก่ึงกลางของงาน 

การร่างแบบมี 2 วิธีการ ดังนี้ 
1. การร่างแบบงานบนโต๊ะระดับ การร่างแบบงานบนโต๊ะระดับนี้ จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเวอร์เนียร์ไฮ

เกจ และฉากเหล็กซึ่งจะช่วยให้สามารถร่างแบบ หรือขีดเส้นขนานได้อย่างรวดเร็วกว่าการเขียนแบบด้วยเหล็กขีด 
โดยมีขั้นตอนการร่างแบบ ดังนี้ 
          1. ต้องศึกษาแบบให้เข้าใจ และวางแผนในการเริ่มต้นเขียนแบบ 
 2. นำชิ้นงานมาตรวจสอบขนาดที่แท้จริง ส่วนครีบรอยเยินและมุมที่แหลมคมต้องขจัดออกให้หมด 

3. พ่นหรือทาน้ำยาร่างแบบลงบนผิวงาน หรือบริเวณท่ีมีการร่างแบบ ทิ้งไว้จนกระท่ังน้ำยาร่างแบบ 
แห้งสนิท จึงเริ่มร่างแบบ 
4. กรณีท่ีชิ้นงานไม่สามารถตั้งด้วยตัวเองได้ให้พิงด้วยฉากพิง (Angle Plate) การขีดเส้นในแนวดิ่งอาจใช้ 
ฉากช่วยในการร่างแบบก็ได้หรือจับชิ้นงานนอนลงแล้วร่างแบบด้วยเวอร์เนียร์วัดความสูงก็ได้ 
5. จากนั้นจึงขีดเส้นนอนด้วยเวอร์เนียร์วัดความสูง 
2. การร่างแบบชิ้นงานด้วยเหล็กขีด การร่างแบบด้วยวิธีนี้โดยมากจะเป็นการร่างแบบงานในสถานที่ท่ีไม่มี

โต๊ะระดับและเวอร์เนียร์วัดความสูง การร่างแบบจะทำได้ช้ากว่าการร่างแบบบนโต๊ะระดับ เนื่องจากการลากเส้น
ขนาน จำเป็นต้องวัดขนาดทั้งสองข้างด้วยฟุตเหล็ก โดยมีขึ้นตอนการเขียนแบบดังนี้ 

1) ศึกษาแบบงานให้เข้าใจและวางแผนในการร่างแบบ 
2) ลากเส้นฐานหรือเส้นอ้างอิง 
3) วัดระยะเพ่ือกำหนดตำแหน่งความกว้างความยาว เพื่อลากเส้นดิ่งหาความสูงของกล่อง 
4) ลากเส้นขนานกับเส้นฐานซึ่งเป็นความสูงของกล่อง 
5) ร่างแบบก้อนกล่องและฝาปิด 
6) ร่างแบบตะเข็บและขอบ 
7) นำไปพับขึ้นรูป 
8) เป็นผลิตภัณฑ์นำไปจำหน่าย 

 



 

 

 
รูปที ่4.20 แสดงขั้นตอนการร่างแบบกล่อง 

สรุป 
เครื่องมือร่างแบบ ลำพังตัวของมันเองนั้นไม่สามารถทำงานให้เกิดผลได้ เนื่องจากไม่รู้ระยะทางที่ขีด แต่

เมื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือวัด จะทำให้เครื่องมือร่างแบบมีประสิทธิภาพการทำงานสูง การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดนีั้น 
มาจากทักษะการใช้เครื่องมือร่างแบบที่ถูกต้อง เช่น การร่างแบบและการตอกนำศูนย์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 4 หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ จำนวน 18 ชั่วโมง 
 
คำชี้แจง  
หน่วยการสอนที่ 4 งานร่างแบบให้ผู้เรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดตามใบงานที่ 4 
วัตถุประสงค์  

1.บอกความหมายของการร่างแบบ 
 2.บอกชนิดของเครื่องมือร่างแบบ 
 3.อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือร่างแบบอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบงาน 4 หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ จำนวน 18 ชั่วโมง 
 
  คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ 

1. การร่างแบบหมายถึง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. เครื่องมืออุปกรณ์ในงานร่างแบบมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. จงอธิบายลำดับขั้นตอนการตอกนำศูนย์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. จงอธิบายหลักการในการร่างแบบมาให้ถูกต้อง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. วิธีการร่างแบบมีกี่วิธี อะไรบ้างพร้อมอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 หน้า  
 วิชา งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003 เวลาเรียนรวม 108 ชั่วโมง 

ชื่อหน่วย งานร่างแบบ สอนครั้งที่ 5-7/18 

ชื่อเรื่อง งานร่างแบบ เวลา 18 ชั่วโมง 

 
1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการร่างแบบ 

ก.  ทราบลักษณะรูปร่างและขนาดงานก่อนลงมือทำ 
ข.  การผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว 
ค.  วางแผนขั้นตอนขบวนการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง.  ผิวชิ้นงานเป็นเส้นแตกง่าย 

2.  แท่นระดับคืออะไร 
ก. เครื่องมือรองรับชิ้นงานและอุปกรณ์ท่ีช่วยในการขีดเส้นบนชิ้นงาน   
ข. อุปกรณ์ที่ใช้วัดและตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน   
ค. แท่นรองรับชิ้นงานเพ่ือตอกนำศูนย์   
ง. อุปกรณ์รองรับชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการร่างแบบงาน   

 3. ถ้าต้องการร่างแบบบนผิวหน้าตัดชิ้นงานทรงกระบอก ควรใช้อุปกรณ์ใดช่วยจับยึดชิ้นงาน 
ก. ปากกาจับงาน  
ข. แท่ง วี – บล็อก  
ค. แท่งฉาก  
ง. เหล็กฉาก  

 4.  ถ้าต้องการร่างแบบงาน เพ่ือเลื่อยตัดชิ้นงานให้ได้ฉาก ควรใช้เครื่องมือวัดชนิดใด 
ก. ตลับเมตร   
ข. บรรทัดเหล็ก   
ค.  เหล็กฉากผสม   
ง.  เวอร์เนียร์  

5. เพราะเหตุใดจึงห้ามทาน้ำยาร่างแบบหลายครั้ง 
ก. เพราะทำให้รอยทีท่าหนา   
ข. เพราะทำให้เส้นที่ขีดมีขนาดเล็ก   
ค. เพราะทำให้ร่างแบบยาก   
ง. เพราะทำให้เส้นที่ขีดแตกไม่คมชัด   

 
 



 

 

6.  การร่างแบบงานชิ้นงานแผ่นบางบนแท่นระดับ ควรใช้อุปกรณ์ช่วยชนิดใด 
ก. ฉากผสม   
ข. แท่งฉาก   
ค. เหล็กขอช้าง   
ง. วงเวียน   

 7.ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานร่างแบบ คือข้อใด 
ก. ศึกษาแบบงานและวางแผนการร่างแบบ   
ข. ทาน้ำยาร่างแบบ   
ค. ทำความสะอาดแท่นระดับ   
ง. ทำความสะอาดชิ้นงาน   

 8.ข้อใดเป็นความหมายของการร่างแบบ (Layout) 
ก. การเขียนแบบ ก่อนลงมือปฏิบัติงาน   
ข. การขีดเส้นและทำเป็นจุดบนผิวชิ้นงาน   
ค. การเขียนแบบงานตามแบบกำหนดลงบนผิววัสดุงาน   
ง. การวัดละการขีดเครื่องหมาย บนชิ้นงาน   

 9. วัสดุชนิดใดที่นิยม นำมาทำแท่นระดับ 
ก. เหล็กเครื่องมือ   
ข. เหล็กไร้สนิม   
ค. หินอ่อนสีดำ   
ง.  เหล็กหล่อ   

10. มุมปลายของเหล็กถ่ายแบบ มีมุมก่ีองศา 
ก. 30 องศา   
ข. 20 องศา   
ค. 60 องศา   
ง. 90 องศา   

11. เครื่องมือชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องมือวัด 
ก.  ตลับเมตร  
ข.  เหล็กขีด 
ค. โปรแทรกเตอร์  
ง.  บรรทัดเหล็ก 

 
 
 



 

 

12. ต้องการหาศูนย์กลางของวงกลม นักศึกษาควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใด 
ก. วงเวียนเลื่อน  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนขาเดี่ยว  
ง.  เหล็กขีด 

13. ต้องการเขียนวงกลมขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเขียนด้วยวงเวียนธรรมดาได้ควรใช้ 
วงเวียนชนิดใด 

ก. วงเวียนขาตาย  
ข. วงเวียนขาสปริง 
ค. วงเวียนเลื่อน  
ง. วงเวียนขาเดี่ยว 

14. หากทาน้ำยาคอปเปอร์ซัลเฟต ลงที่ผิวงานจะทำให้ผิวงานเปลี่ยนสีเป็นสีใด 
ก. สีทอง  
ข. สีทองแดง 
ค. สีแดง  
ง. สีดำ 

15. แท่นระดับที่ทำมาจากหินเป็นหินชนิดใด 
ก. หินปูน  
ข. หินอัคนี 
ค. หินแกรนิต  
ง. หินดินดาน 

16. แท่งฉากมีหน้าที่ใช้งานอย่างไร 
ก. วัดความได้ฉาก  
ข. วัดระยะ 
ค. วัดศูนย์กลาง  
ง. ประคองช่วยประกอบไม่ให้ชิ้นงานพลิก 

17. เหล็กขีดแบบก้านกลมจะมีขนาด ⌀ เท่าใด 
ก. 2-3  มม.  
ข. 4-7  มม. 
ค. 7-8  มม.  
ง. 9-10  มม. 

 
 



 

 

18. เหล็กขีดส่วนใหญ่จะมีปลายทั้งสองข้างข้างแรกมีมุม 90 องศา ส่วนอีกข้างมีมุมเท่าใด 
ก.  10-14 องศา  
ข.  15-20 องศา 
ค.  21-22 องศา 
ง.   23-25 องศา 

19. เหล็กขีดจะชุบแข็งบริเวณส่วนปลายประมาณ  เท่าใด 
ก. 10 มม.  
ข. 15 มม. 
ค. 20 มม. 
ง. 25 มม. 

20. การร่างแบบจากขอบงานใช้กรณีใด 
ก.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เรียบ 
ข. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่หนา 
ค. ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่ขรุขระ 
ง.  ใช้ในกรณีที่งานมีผิวขอบที่เป็นวงกลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


