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คําชี้แจง 
ชุดการสอนที่ 3 

เร่ืองขั้นตอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
 

คําชี้แจง    
1.  ชุดการสอนชุดท่ี 3 เรื่องขั้นตอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   

ใชเวลาเรียน 10 ช่ัวโมง 
2.  ชุดการสอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม ชุดท่ี 3 เรื่องขั้นตอนการทํา              

โครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมประกอบดวย ใบกิจกรรมท่ี 11-15 ใบความรูท่ี  11-15                          
ใบงานท่ี  1- 5  แบบทดสอบยอย  แบบสังเกตพฤติกรรม รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน                                              
แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน                        
การปฏิบัติงาน 

3.  นักเรียนแบงกลุมออกเปน 5 กลุมในแตละกลุมมีสมาชิก   6- 7  คน                              
จากนั้นเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการ และกรรมการ 
            4.  ใหนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมท่ี 11 – 15 ตามใบงานท่ี 1- 5 โดยศึกษาใบความรู                    
ท่ี 11-15 ตามลําดับ  
 5.  ใหนักเรียนสมาชิกกลุมทุกคนทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมคนละ 1 ช้ินโดย
สมาชิกภายในกลุมดูแลชวยเหลือและตรวจสอบในการทํา  
 6.  ครูผูสอนประเมินนักเรียนโดยใช แบบสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนักเรียนปฏิบัติงาน  
 7.  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนแบบถูกผิดจํานวน 10  ขอลงในแบบทดสอบยอย         
ท่ีครูแจกให เวลา 10 นาที  
 8.  ครูประเมินผลงานของนักเรียนแตละกลุมโดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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ผังการจัดชั้นเรียน 
 

กระดานดํา 

โตะครู 

กระดานดํา 
 

กลุมที่ 2 กลุมที่ 1 

กลุมที่ 3 

กลุมที่ 5 กลุมที่ 4 

โตะวางส่ือการเรียนรู 
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กิจกรรมที่ 11-15 

เร่ืองขั้นตอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
  

1.  สาระสําคัญ 
 

การทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมเปนงานท่ีฝกนักเรียนใหไดใชทักษะการใช
เครื่องมือและกระบวนการทํางานโดยมีขั้นตอนท่ีถูกตองใชความเพียรพยายามในการทํางาน
โดยเฉพาะ การเคาะเหล็กดัดใหเปนวงกลมดวยมือเปนการใชทักษะท่ีตองใชความอดทนสูงและ  
การประกอบช้ินงานท่ีเปนวงกลมจะประกอบยากมาก  การทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม            
ในครั้งนี้ไดแกไขขอบกพรองการดัดเหล็กเสนกลมใหเปนวงกลมใหไดรัศมีเทากันโดยใชแบบเทียบ
วัดวงกลมและการประกอบช้ินงานท่ีเปนวงกลมโดยใชแมแบบประกอบช้ินงานซ่ึงจะทําใหได
ช้ินงานท่ีถูกตองตามแบบและสวยงาม สําหรับขั้นตอนทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมนั้น                                 
มีท้ังหมด  5 ขั้นตอนคือ                          

1.  การศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
               2.  การวัดและการตัดเหล็ก 
  3.  การเคาะดัดเหล็กใหเปนวงกลม 
  4.  การประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมไฟฟา 
  5.  การตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม  
 

2.  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 

 มีทักษะในการปฏิบัติงานทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมตามขั้นตอนไดและมีเจตคต ิ
ท่ีดีในการทํางาน    
 

3.  จุดประสงคการเรียนรู 
 

3.1  อานแบบและบอกขนาดความยาวของเหล็กท่ีใชในการทําโครงเหล็กดัด                            
วางกระถางดอกไมได         
        3.2  ใชเครือ่งมือวัดเหล็กและใชเครื่องมือตัดเหล็กได 
 3.3  ใชเครื่องมือเคาะดัดเหล็กใหเปนวงกลมได 
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 3.4  ประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 3.5  ปฏิบัติการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 3.6  มีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยรักการทํางาน     
 
วิธกีารและขั้นตอนการทํากิจกรรม 
 1.  นักเรียนนั่งตามกลุมเดิมท่ีไดแบงไว 
 2.  ประธานเปนผูทําหนาท่ีและดําเนินการช้ีแจงขั้นตอนในการดําเนินการทํากิจกรรม 
 3.  ใหนักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมท่ี 11- 15 ตามใบงานท่ี 1- 5 โดยศึกษาใบความรู                    
ท่ี  11-15 ตามลําดับ  
 4.  ใหนักเรียนสมาชิกกลุมทุกคนทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม คนละ 1 ช้ิน                   
โดยสมาชิกภายในกลุมดูแลชวยเหลือและตรวจสอบในการทํา  

 

กลุมที่...............  สมาชิกกลุม  จํานวน......................คน 
 

รายชื่อสมาชิก 
1.  ……………………………………………………   ประธานกลุม 
2.  ...................................................................................รองประธาน 
3.  ....................................................................................กรรมการ 
4.  ....................................................................................กรรมการ 
5.  ....................................................................................กรรมการ 
6.  ....................................................................................กรรมการ 
7.  ....................................................................................เลขานุการ 
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กิจกรรมที่  11 
ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี  11  เรื่องการศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม      

และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี  1  เรื่องการศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม      
     

กิจกรรมที่  12 
ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี  12  เรื่องการวัดและการตัดเหล็ก และปฏิบัติกิจกรรม               

ตามใบงานท่ี  2  เรื่องการวัดและการตัดเหล็ก 
 

กิจกรรมที่  13 
ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี  13  เรื่องการเคาะดัดเหล็กใหเปนวงกลม และปฏิบัติกิจกรรม

ตามใบงานท่ี  3   เรื่องการเคาะดัดเหล็กใหเปนวงกลม    
 

กิจกรรมที่  14 
ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี  14  เรื่องการประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมไฟฟา                             

และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี  4  เรื่องการประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมไฟฟา   
 

กิจกรรมที่  15 
ใหนักเรียนศึกษาใบความรูท่ี  15 เรื่องการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม     

และปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี  5  เรื่องการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม      
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ใบความรูที่  11 
เร่ือง การศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถอานแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 
1.  การศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม      
 

 
 

รูปแปลน มาตราสวน  1:10 
 

รูปท่ี  22  แปลนโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม       
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                                                  รูปดานขาง มาตราสวน  1:10 
 

รูปท่ี  23  รูปดานขางโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
 
 
 

 
รูปสามมิติ มาตราสวน  1:10 

 
รูปท่ี  24  รูปสามมิติโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
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2.  แบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมแยกออกเปน  3  สวนดังนี ้
      2.1  สวนท่ีเปนวงกลมอยูดานบน 
      2.2  สวนท่ีเปนวงกลมอยูดานลาง  
      2.3  สวนท่ีเปนขา 4  ทอน 
      2.1  สวนท่ีเปนวงกลมท่ี 1 อยูดานบนมีขนาดเสนผาศูนยกลางของวงกลมยาว                       
25.00  เซนติเมตร ทําจากเหล็กเสนกลมเสนผาศูนยกลาง  9.00  มิลลิเมตร  ความยาวเหยียดตรง  
78.5  เซนติเมตร เคาะดัดใหเปนวงกลม 
      2.2  สวนท่ีเปนวงกลมท่ี 2 อยูดานลางมีขนาดเสนผาศูนยกลางของวงกลมยาว                     
33.00  เซนติเมตร ทําจากเหล็กเสนกลมเสนผาศูนยกลาง  9.00  มิลลิเมตร  ความยาวเหยียดตรง  
103.62  เซนติเมตร เคาะดัดใหเปนวงกลม 
      2.3  สวนท่ีเปนขาท้ังหมด  4  ทอน ทําจากเหล็กเสนกลมเสนผาศูนยกลาง  9.00  มิลลิเมตร   
ความยาว  52.00  เซนติเมตร 
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ใบงานที่  1 
เร่ืองการศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถอานแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ฝกปฏิบัติการอานแบบได 
 2.  ฝกปฏิบัติการอานมาตราสวนได 
 3.  มีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยรักการทํางาน 
     
ส่ือการเรียนรู 
 1.  ใบความรูท่ี  11  เรื่อง การศึกษาแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
   
เคร่ืองมือ 
 1.  บรรทัดเหล็ก 
 2.  ตลับเมตร 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูท่ี 11 เรื่อง การศึกษาแบบโครงเหล็กดัด                                
วางกระถางดอกไม 
 2.  ใหนักเรียนอานแบบแปลน รูปดานหนา 
 3.  ใหนักเรียนอานมาตราสวนในแบบและ เทียบวัดกับความยาวจริงโดยเทียบวัดกับ               
ความยาวของบรรทัดเหล็กหรือความของตลับเมตร 
 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมไดศึกษาจากใบความรูท่ี  11  เรื่อง การศึกษาแบบโครงเหล็กดัด
วางกระถางดอกไมแลวใหนักเรียนบันทึกความยาวของเหล็กท่ีใชในการทําโครงเหล็กดดั                     
วางกระถางดอกไมลงในสมุดสมุดบันทึกของนักเรียนดังนี ้  

1.  ความยาวของสวนท่ีเปนวงกลมอยูดานบน 
           2.  ความยาวสวนท่ีเปนวงกลมอยูดานลาง  
           3.  ความยาวสวนท่ีเปนขา 4  ทอน 
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ใบความรูที่  12 
เร่ือง การวัดและการตัดเหล็ก 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถใชเครื่องมือวัด เครื่องมือตัดเหล็ก วัดความยาวและตัดเหล็กเสนกลม                                     
ทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 
การวัดและการตัดเหล็กเสนกลมมีขั้นตอนดังนี ้
 1.  การวัดความยาวเหล็กเสนกลมสําหรับทําวงกลมท่ี 1 วงกลมท่ี 2  และขาของ                     
โครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
                   1.1  วงกลมท่ี 1  ใชบรรทัดเหล็กวางทาบลงบนเหล็กเสนกลมวัดเหล็กยาว                         
78.5  เซนติเมตรและใชเหล็กขีดทําการขีดหมายใหชัดเจน  
       1.2  วงกลมท่ี  2 ใชบรรทัดเหล็กวางทาบลงบนเหล็กเสนกลมวัดเหล็กยาว                        
103.62  เซนติเมตร และใชเหล็กขีดทําการขีดหมายใหชัดเจน 
                    1.3  ขาของโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม ใชบรรทัดเหล็กวางทาบลงบน                
เหล็กเสนกลมวัดเหล็กยาว  52.00  เซนติเมตรจํานวน  4  ทอนและใชเหล็กขีดทําการขีดหมายให
ชัดเจน  
 2.  การตัดเหล็กเสนกลมสําหรับทําวงกลมท่ี 1 และวงกลมท่ี 2  และขาของ                     
โครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม นําเหล็กเสนกลมท่ีขีดหมายแลวใชปากกาจับใหแนนและใชเล่ือย
ตัดเหล็ก ตัดใหตรงท่ีขีดหมายไว เม่ือตัดเหล็กจนครบตามจํานวนแลว ใชตะไบแบนถูหรือตะไบลบ
มุมคมของเหล็กเสนกลมใหเรียบรอย 
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ใบงานที่  2 
เร่ือง การวัดและการตัดเหล็ก 

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถใชเครื่องมือวัด เครื่องมือตัดเหล็ก  วัดความยาวของเหล็กและตัดเหล็ก                           
ทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือวัดความยาวได 
 2.  ฝกปฏิบัติใชเครื่องมือตัดได 
 3.  มีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยรักการทํางาน    
  
ส่ือการเรียนรู 
 1.  ใบความรูท่ี  12 เรื่องการวัดและการตัดเหล็ก 
 
เคร่ืองมือ 
 1.  บรรทัดเหล็ก 
 2.  เหล็กขีด 
 3.  ปากกาจับงาน 
 4.  เล่ือยตัดเหล็ก 
 5.  ตะไบแบน  
 
วัสด ุ
 1.  เหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9  มิลลิเมตรยาว 10 เมตร จํานวนกลุมละ 3  เสน   
     
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.  ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูท่ี  12 เรื่องการวัดและการตัดเหล็ก 
2.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับเครื่องมือและวัสดุเพ่ือเตรียมการในการปฏิบัติงาน 
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3.  เม่ือนักเรียนแตละกลุมไดรับเครื่องมือและวัสดุแลวใหไปปฏิบัติงานท่ีโรงฝกงานซ่ึงเปน
หองท่ีถัดจากหองเรียน       
 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมปฏิบัติงานตามใบความรูท่ี  12 เรื่องการวัดและการตัดเหล็ก    
โดยใหนักเรียนแตละคนในกลุมปฏิบัติงานตัดเหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9  มิลลิเมตร 
ยาว  78.50  เซนติเมตรคนละ  1  ทอน  ยาว  103.62  เซนติเมตรคนละ  1  ทอนและยาว  52.00  
เซนติเมตรคนละ  4  ทอน 
 
ขอควรระวัง 
 1.  การใชปากกาจับช้ินงานควรหมุนใหปากกาจับช้ินงานใหแนนกอนทําการตัด 
 2.  ในการใชเล่ือยตัดเหล็กควรใชความเร็วในการตัดสมํ่าเสมออยาใชแรงในการกดมาก       
อาจทําใหใบเล่ือยหักและเกิดอันตรายได 
 3.  เม่ือทําการตัดเหล็กครบตามจํานวนแลวใหนักเรียนแตละคนใชลวดมัดเหล็กท่ีนักเรียน
ตัดและรวมกันเปนกลุมใหเรียบรอย 
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ใบความรูที่ 13 
เร่ืองการดัดเหล็กใหเปนวงกลม 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถใชเครื่องมือเคาะดัดเหล็กเสนกลมใหเปนวงกลมได 
 
การดัดเหล็กใหเปนวงกลมมีขั้นตอนดังนี ้

1.  แบงเหล็กเสนกลมท่ีเราจะใชดัดเปนวงกลม ท้ัง 2 เสนดังนี้  
      1.1  นําเหล็กท่ีใชดัดเปนวงกลมท่ี 1 เสนผาศูนยกลาง 25.00 ซม. ซ่ึงมีความยาว                  

78.50 ซม.  แบงความยาวออกเปน 4 สวนเทาๆ กันยาวสวนละ 19.63  ซม.โดยใชเหล็กขีด                        
ขีดหมายใหชัดเจน 

 
 

 
 
 

รูปท่ี  25  แบงความยาวยาวสวนละ 19.63  ซม.   
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     1.2  นําเหล็กท่ีใชดัดเปนวงกลมท่ี 2  เสนผาศูนยกลาง 33.00 ซม. ซ่ึงมีความยาว 103.62 
ซม. แบงความยาวเปน 4 สวนเทาๆ กันยาวสวนละ 25.91  ซม.โดยใชเหล็กขีด ขีดหมายใหชัดเจน 

 

 
 

  รูปท่ี  26  แบงความยาวยาวสวนละ 25.91  ซม.   
 

 
2.  การเคาะดัดวงกลมท่ี 1 ใชแบบเทียบวัดเสนผาศูนยกลาง  25  ซม. โดยนําเหล็กเสนกลม

ความยาว 78.50 ซม.  ท่ีแบงออกเปน 4 สวนแลว วางบนท่ังเหล็กโดยใหปลายของเหล็กวางตรงรู
สวมกานเครื่องมือเปนชองส่ีเหล่ียม แลวใชคอนหัวกลมเริ่มตนเคาะลงบนปลายเหล็กใหโคงได
ขนาดเทากับรัศมีของวงกลมกอนแลวเคาะลงในตําแหนงเดิมโดยขยับเหล็กเสนกลมเล่ือนใหตรงจุด
ตําแหนงท่ีคอนเคาะโดยเล่ือนเหล็กไปท่ีละ1 เซนติเมตร หรือเล่ือนไดไมเกิน 3 เทาของ
เสนผาศูนยกลางของเหล็กและการใหน้ําหนักในการเคาะควรใหน้ําหนักสมํ่าเสมอ 

 

 
 

รูปท่ี   27  การวางเหล็กเสนกลมบนท่ังและการเริ่มตนเคาะดัด 
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3.  นักเรียนใชคอนเคาะเหล็กในสวนท่ี 1 ใหโคงไดขนาดเทากับรัศมีของวงกลม จากจุด A  

ถึงจุด  B   แลวใหนักเรียนนําไปเทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมเสนผาศูนยกลาง  25  ซม. จากจุด A  
ถึงจุด B ใหรัศมีของเหล็กท่ีนักเรียนเคาะดัดใหไดขนาดตามแบบเทียบวัด ถายังไมไดตามแบบท่ี
กําหนด นักเรียนเคาะดัดจนไดตามแบบกอน หามขามขั้นตอน 

 

 
 

             รูปท่ี  28  การเคาะดัดในสวนท่ี 1 จากจุด A-B 
 
 

 
 

                  รูปท่ี  29  นํามาเทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมในสวนท่ี 1 จากจุด A - B 
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4   เม่ือนักเรียนเคาะสวนท่ี 1  ไดแลว ใหเคาะสวนท่ี 2  จากจุด B ถึงจุด C ตอ แลวนําไป
เทียบกับแบบเทียบวัดวงกลม ใหตามแบบเทียบวัด หามขามขั้นตอน 

 

 
 

             รูปท่ี 30  การเคาะดัดในสวนท่ี 2 จากจุด B - C 
 

 
 

รูปท่ี  31 นํามาเทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมในสวนท่ี 2 จากจุด B - C 
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5.  เม่ือนักเรียนเคาะสวนท่ี 2 ไดแลว ใหเคาะสวนท่ี 3 จากจุด C ถึงจุด D ตอ แลวนําไป
เทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมหามขามขั้นตอน 

 

 
 

รูปท่ี  32   การเคาะดัดในสวนท่ี 3 จากจุด C – D 
 
 

 

 
 

รูปท่ี  33  นํามาเทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมในสวนท่ี 3 จากจุด C - D 
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6.  เม่ือนักเรียนเคาะสวนท่ี 3 ไดแลว ใหเคาะสวนท่ี 4  จากจุด D ถึงจุด A  ตอ แลวนําไป
เทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมหามขามขั้นตอน เม่ือเคาะเสรจ็แลวเคาะดัดตกแตงใหเรียบรอยอีกครั้ง
หนึ่ง 

 

 
 

รูปท่ี  34  การเคาะดัดในสวนท่ี 4 จากจุด D - A 
 
 
 

 
 

รูปท่ี  35  นํามาเทียบกับแบบเทียบวัดวงกลมในสวนท่ี 4 จากจุด D - A 
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รูปท่ี  36  วงกลมท่ีเคาะดัดขนาดเสนผาศูนยกลาง 25  ซม. 
 
 

7.  ใหนักเรียนเคาะเหล็กวงกลมท่ี 2 ท่ีมีความยาวของเหล็ก  103.62  ซม.  ซ่ึงแบงออกเปน 
4  สวนเทาๆ กันยาวสวนละ 25.91  ซม.แลวทําการเคาะดัด เหมือนวงกลมท่ี 1 ตามขั้นตอนท่ี 2- 6 
โดยใชแบบเทียบวัดวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  33  เซนติเมตร 

 

                  
 

รูปท่ี  37  วงกลมท่ีเคาะดัดขนาดเสนผาศูนยกลาง 33  ซม. 
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 8.  ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันตรวจสอบการดัดเหล็กใหเปนวงกลมของสมาชิกภายใน
กลุม ดูวาการดัดไดเปนวงกลมหรือไม โดยนําไปวางเทียบดูกับแบบเทียบวัดวงกลม ถายังไมเปน
วงกลมหรือวงกลมมีรัศมีไมเทากันใหสังเกต ดภูายในวงกลมยังมีเสนตรงอยูใหนักเรียนท่ีเปน
เจาของนําไปเคาะดัดแตงจนไดเปนวงกลมตามท่ีแบบกําหนด 
 9.  เม่ือนักเรียนเคาะเหล็กเปนวงกลมเสร็จแลวใหนักเรียนแตละคนเขียนช่ือ- สกุลของ
นักเรียนลงในกระดาษหรือแลคซีน ติดกับวงกลมไวกันสับสน ใหนักเรียนแตละกลุมเก็บรวบรวม
แลวใชลวดมัดวงกลมของแตละกลุม นําสงครูและเก็บไว 
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ใบงานที่   3 

เร่ืองการดัดเหล็กใหเปนวงกลม 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถใชเครื่องมือเคาะดัดเหล็กเสนกลมใหเปนวงกลมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือดัดเหล็กได   

2.  ฝกปฏิบัติการใชคอนหัวกลมเคาะดัดเหล็กเสนกลมใหเปนวงกลมได 
3.  มีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยรักการทํางาน     
 

ส่ือการเรียนรู  
 1.  ใบความรูท่ี 13 เรื่องการดัดเหล็กใหเปนวงกลม   
  
เคร่ืองมือ  

1.  คอนหัวกลมขนาด  1 ปอนด 
2.  ท่ัง 
3.  แบบเทียบวัดวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางยาว  25.00  เซนติเมตรและขนาด

เสนผาศูนยกลางยาว 33.00  เซนติเมตร   
 

วัสดุ  
1.  เหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9  มิลลิเมตรยาว 78.5 เซนติเมตรจํานวน  1  เสน 

         2.  เหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9 มิลลิเมตรยาว 103.62  เซนติเมตรจํานวน 1  เสน  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.  ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูท่ี 13 เรื่องการดัดเหล็กใหเปนวงกลม 
2.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับเครื่องมือและวัสดุเพ่ือเตรียมการในการปฏิบัติงาน 
3.  เม่ือนักเรียนแตละกลุมไดเครื่องมือและวัสดุแลวใหไปปฏิบัติงานท่ีโรงฝกงานซ่ึงเปน

หองท่ีถัดจากหองเรียน 
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4.  นักเรียนทุกคนในกลุมปฏิบัติงานตามใบความรูท่ี 13 เรื่องการดัดเหล็กใหเปนวงกลม                        
โดยนักเรียนแตละคนในกลุมปฏิบัติงานใชคอนหัวกลมเคาะดัดเหล็กเสนกลมใหเปนวงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง  25.00  เซนติเมตรคนละ 1 วงและขนาดเสนผาศูนยกลาง 33.00  เซนติเมตร                
คนละ  1  วง 
ขอควรระวัง 
 1.  ในการจับเหล็กขณะทําการเคาะดัด นักเรียนควรจับเหล็กใหแนน 
 2.  ขณะทําการเคาะดัดใหกระแทกดามคอนกับพ้ืนเพ่ือปองกันหลุดของหัวคอนอาจทําให
เกิดอันตรายได 
 3.  การใชคอนเคาะไมควรใชคอนเคาะแรงเกินไปและควรใหน้ําหนักในการเคาะให
สมํ่าเสมอ   
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ใบความรูที่  14 
เร่ืองการประกอบชิ้นงานโดยการเชื่อมไฟฟา 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถใชเครื่องมือเช่ือมประกอบช้ินงานโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 
การประกอบชิ้นงานโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมโดยการเชื่อมไฟฟามีลําดับขั้นตอนดังนี ้
 
 1.  นําวงกลมท้ัง 2 วง เช่ือมใหหัวและทายของวงกลมใหติดสนิทกันกอน 
 
 

 
 
 

รูปท่ี  38  การเช่ือมหัวและทายของวงกลมใหติดกัน 
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2.  ใหนักเรียนนําแบบท่ีใชประกอบช้ินงานมาตั้ง นําขาของโครงเหล็กดัดวางกระถาง
ดอกไมท้ัง  4  ทอนยาวทอนละ  52.00 เซนติเมตร ใสในชองขาโครงเหล็กของแบบท่ีใชประกอบ
ช้ินงานท่ีไดกําหนดไวในตําแหนง ดังรูปท่ี 39  และตรวจสอบใหขาโครงเหล็กแนบสนิทกับแมแบบ 

                                            
 

รูปท่ี  39  การประกอบขาของโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
 

3.  นําวงกลมท่ี 1 ท่ีมีเสนผาศูนยกลาง  25  เซนติเมตร สวมลงวางบนหัวขาของโครงเหล็ก 
โดยใหวงกลมแนบสนิทกับแมแบบและหัวของขาโครงเหล็กท้ัง 4 ดาน ดังรูป 

 

                                                
 

รูปท่ี 40  การประกอบวงกลมท่ี 1 เขากับขาของโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
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 4.  นําวงกลมท่ี  2  ท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด  33  เซนติเมตร นํามาสวมลงในตําแหนง 
ลางสุดโดยสวมจากดานบนของแมแบบและรัดขาเสาท้ัง 4 ทอน ลงในตําแหนงท่ีกําหนดไว  ซ่ึงจะมี
ระดับรองรับอยูท้ัง 4 ดานเสมอกัน โดยสวมลงไปใหแนบสนิท และตรวจสอบดูให เสมอกันท้ัง  4  
ดาน 
 

                       
 

รูปท่ี  41 การประกอบวงกลมท่ี 2 เขากับขาของโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
5.  ทําการเช่ือมโดยใชเครื่องเช่ือมไฟฟาเช่ือมยึดใหวงกลมท้ังสองวงติดกับขาของโครง

เหล็กดัดวางกระถางดอกไม โดยทําการเช่ือมไฟฟาท้ังหมด  8  จุดเช่ือม 
 

 
 

รูปท่ี 42  การเช่ือมไฟฟาประกอบวงกลมท่ี 2 เขากับขาของโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
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6.  เม่ือเช่ือมเสร็จแลวใหนักเรียนยกโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมออกจากแมแบบ
ประกอบช้ินงาน  และทําการตรวจสอบจุดเช่ือมวามีความแข็งแรงหรือมีจุดขอบกพรอง                      
เม่ือตรวจสอบแลว ถามีขอบกพรองใหใชคอนเคาะสแลค เคาะเอาแสลคออกใหหมดแลวทําการ
เช่ือมทับแนวเช่ือม อีกครั้ง  1 และใชคอนเคาะสแลค เคาะเอาแสลคออกใหหมด     

 

 
 

รูปท่ี  43  การใชคอนเคาะสแลคออก 
 

7.  เม่ือตรวจสอบเสร็จแลว แลวใหนักเรียนใชตะไบแบนถูตกแตง  
    

 
 

รูปท่ี 44 ใชตะไบแบนถูตกแตง 
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ใบงานที่ 4 
เร่ืองการประกอบชิ้นงานโดยการเชื่อมไฟฟา 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถใชเครื่องมือเช่ือมประกอบช้ินงานโครงเหล็กดดัวางกระถางดอกไมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือการเช่ือมไฟฟาประกอบช้ินงานโครงเหล็กดัดวางกระถาง
ดอกไมได 

2.  ฝกปฏิบัติการประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
3.  มีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยรักการทํางาน     

 
ส่ือการเรียนรู  
 1.  ใบความรูท่ี 14 เรื่องการประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมไฟฟา 
  
เคร่ืองมือ   

1.  เครื่องเช่ือมไฟฟาและอุปกรณในการเช่ือม 
2.  หนากากเช่ือม 
3.  ลวดเช่ือมไฟฟา 
4.  ถุงมือ 
5.  คอนเคาะสแลค 
6.  ตะไบแบน 
7.  แบบประกอบช้ินงานโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม   
  

วัสดุ  
 1.  เหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9 มิลลิเมตรยาว  52  เซนติเมตร  จํานวน  4  ทอน 
       2.  เหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9 มิลลิเมตรดัดเปนรปูวงกลมขนาด

เสนผาศูนยกลางยาว  25 เซนติเมตรจํานวน 1 วง 
 3.  เหล็กเสนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง  9  มิลลิเมตรดัดเปนรปูวงกลมขนาด

เสนผาศูนยกลางยาว  33 เซนติเมตรจํานวน 1 วง 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 1.  ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูท่ี 14  เรื่องการประกอบช้ินงานโดยการเช่ือมไฟฟา 

2.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับเครื่องมือและวัสดุเพ่ือเตรียมการในการปฏิบัติงานสวนเครื่อง
เช่ือมไฟฟาและอุปกรณในการเช่ือมติดตั้งอยูโรงฝกงานแลว 

3.  เม่ือนักเรียนแตละกลุมไดเครื่องมือและวัสดุแลวใหไปปฏิบัติงานท่ีโรงฝกงานซ่ึงเปน
หองท่ีถัดจากหองเรียน    
 4.  นักเรียนทุกคนในกลุมปฏิบัติงานตามใบความรูท่ี 14 เรื่องการประกอบช้ินงาน                      
โดยการเช่ือมไฟฟาโดยนักเรียนทุกคนในกลุมไดชวยกันดูแลและตรวจสอบ ในการเช่ือมประกอบ
ช้ินงานของสมาชิกกลุม 

 
ขอควรระวัง 
 1.  กอนทําการเช่ือมประกอบช้ินงานทุกจุดเช่ือมควรตรวจสอบ ตําแหนงของเหล็กใหอยู 
ในตําแหนงท่ีถูกตอง 
 2.  เหล็กจะมีความรอนเม่ือทําการเช่ือมเสร็จ ควรหาเศษผาชุบน้ํามาวางทับตรงแนวเช่ือม                           
เพ่ือทําใหเหล็กเย็นลงกอนทําการตกแตงดวยตะไบ 
 3.  อยามองแสงไฟจากการเช่ือมไฟฟาเปนอันตรายตอสายตาและควรใชหนากากเช่ือมใน
การมอง 
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ใบความรูที่  15 
เร่ืองการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม  

     
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 สามารถตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได  
 
การตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมมีวิธีการและขั้นตอนคือ 

1.  ใหนักเรียนนําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมมาทําความสะอาด  ใชแปรงปดฝุน            
หรือใชผาเช็ดฝุนออกจากผิวของโครงเหล็กใหสะอาด 

2.  ใชเศษผาชุบน้ํามันสนหรือน้ํามันทินเนอรเช็ดถูผิวเหล็กใหท่ัวเพ่ือขจัดคราบสนิม                    
คราบไขมันคราบน้ํามันและวัสดุท่ีหลุดลอน แลวท้ิงไว  10  นาที   

 

 
 
รูปท่ี  45 ใชเศษผาชุบน้ํามันสนหรือน้ํามันทินเนอรเช็ดถูผิวเหล็กขจัดคราบสนิม                   

คราบไขมัน 
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3.  พลิกโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมใหหงายขึ้นกอนเพ่ือทาสีในสวนท่ียากกอนแลว
คอยพลิกกลับและทาสีตามปกติโดยนําสีกันสนิมรองพ้ืนทําการคนสีใหเขากันจากนั้นใชแปรงทาสี
ขนาด  1 นิ้ว ชุบสีรองพ้ืนทาโครงเหล็กดัดใหท่ัวท้ิงไวใหแหงสนิทดังรูป   

  

        
 

รูปท่ี 46  การทาสีรองพ้ืนกันสนิม 
 
4.  นําสีน้ํามัน สีท่ีนักเรียนชอบตามความตองการแลวทําการคนสีกับน้ํามันในกระปองให        

เขากันประมาณ  2-3  นาทีจากนั้นเทสีลงในภาชนะ แลวใชแปรงทาสีขนาด  1  นิว้ชุบสีน้ํามันทาทับ
ใหท่ัวบริเวณของโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม  แลวท้ิงไว  2- 3  ช่ัวโมงจนสีแหง 

 

 
 

รูปท่ี  47  การทาสีน้ํามัน 
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รูป  48 โครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมท่ีสําเร็จ 

 
5.  ทําความสะอาดบริเวณท่ีนักเรียนทาสี นําแปรงทาสีและแปรงทาสีกันสนิมลางดวย

น้ํามันสนใหสะอาดแลวเก็บแปรงทาสีคืน 
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ใบงานที่ 5 
เร่ืองการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  ฝกปฏิบัติการทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมได 

2.  มีเจตคติท่ีดีและมีนิสัยรักการทํางาน     
 
ส่ือการเรียนรู 

1.  ใบความรูท่ี 15 เรื่องการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
  
วัสดุและอุปกรณ   
 1.  แปรงทาสีขนาด  1  นิ้ว 
 2.  เศษผา 
 3.  สีรองพ้ืนกันสนิม 
 4.  สีน้ํามัน 
 5.  น้ํามันทินเนอร 
 6.  น้ํามันสน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.  ใหนักเรียนศึกษาจากใบความรูท่ี 15 เรื่องการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัดวางกระถาง
ดอกไม  

2.  ใหนักเรียนแตละกลุมรับวัสดุเพ่ือเตรียมการในการปฏิบัติงาน 
3.  เม่ือนักเรียนแตละกลุมไดรับวัสดุแลวใหไปปฏิบัติงานท่ีโรงฝกงานซ่ึงเปนหองท่ีถัดจาก

หองเรียนนี้    
4.  นักเรียนทุกคนในกลุมปฏิบัติงานตามใบความรูท่ี 15 เรื่องการตกแตงทาสีโครงเหล็กดัด

วางกระถางดอกไมโดยใหนักเรียนทุกคนในกลุมทําการทาสีตกแตงโครงเหล็กดัดวางกระถาง
ดอกไม 
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  ขอควรระวัง 
 1. การทาสีควรพลิกช้ินงานใหหงายขึ้นทาสีเสร็จแลวคอยพลิกกลับและทาสีใหท่ัว  
 2  กอนท่ีจะทาสีน้ํามันตองใหสีรองพ้ืนกันสนิมแหงสนิทกอนแลวคอยทาสีน้ํามัน 
 3. บริเวณท่ีนักเรียนทาสีควรหากระดาษรองพ้ืนเพ่ือปองกันสีติดกับพ้ืนซ่ึงจะทําความ
สะอาดยาก 
 4.  เม่ือสีติดมือหรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายควรหาเศษผาชุบน้ํามันทินเนอร
พอประมาณเช็ดออกและรีบลางดวยน้ําสบูใหสะอาด 
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แบบทดสอบยอย 
เร่ืองขั้นตอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 

 
คําชี้แจง  ขอสอบท้ังหมดมี 10  ขอเปนแบบถูกหรือผิด ขอละ  1 คะแนน คะแนนเต็ม  10  คะแนน

เวลา 10 นาที 
คําส่ัง     ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย ถูก () หนาขอท่ีเห็นวาถูกตอง และทําเครื่องหมายผิด ( X ) 

  หนาขอท่ีเห็นวาผิด 
 
..............1.  เหล็กท่ีเราใช ทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมเปนเหล็กเสนกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง  9 มิลลิเมตร     
..............2.  มาตราสวนท่ีใชในการเขียนแบบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมคือ 1:10       

..............3.  การวัดเหล็กไมจําเปนตองใชบรรทัดเหล็กใชเหล็กท่ีตัดแลวเทียบวัดก็ได                    

..............4.  ในการตัดเหล็กเราใชกรรไกรตัดเหล็กแทนเล่ือยตัดเหล็กเพราะตัดไดรวดเร็วกวา    

..............5.  การเริ่มตนเคาะดัดเหล็กใหเปนวงกลมเคาะสวนใดกอนก็ไดเปนวงกลมเหมือนกัน  

..............6.  เหล็กเสนกลมท่ีนํามาเคาะดัดใหเปนวงกลมควรแบงความยาวมออกเปน4 สวนเทาๆ กัน  

..............7.  การประกอบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมเรียงตามลําดับคือ ใสขาโครงเหล็ก              
                  วงกลมท่ี 1 และตามดวยวงกลมท่ี 2  ตรวจสอบและทําการเช่ือม 
..............8.  เม่ือเช่ือมประกอบโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมแลวตองเคาะสแลคออกกอน                   
..............9. สีท่ีใชในการทารองพ้ืนโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมคือสีน้ํามัน                   
.............10.  เม่ือทาสีเสร็จแลวควรลางแปรงทาสีดวยน้ํา   
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แบบสังเกตพฤติกรรม 
กลุมที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที.่..3.................    

แผนการจัดการเรียนรูที.่..11...เร่ืองขั้นตอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม     
   

คําชี้แจง   ผูประเมินทําเครื่องหมาย  ลงในชองรายการประเมินท่ีกําหนดโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมตามสภาพความเปนจริง 

ความ
รับผิดชอบ 

ความขยัน
อดทนใน

การทํางาน 

ความ
ประหยัด 

 

ความ
ระมัดระวัง  

ความ
รอบคอบ 

ความสนใจ
ความมุงม่ัน 

 
คะแนน 

 
 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

ที่ ชื่อ-สกุล 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
รวม 
15 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

 
ระดับคุณภาพ 

คะแนน      13 – 15         ระดับคุณภาพ       ด ี
    คะแนน       8 – 12          ระดับคุณภาพ       พอใช 
     คะแนนต่ํากวา   7.5         ระดับคุณภาพ ควรปรับปรุง 
เกณฑการผาน  ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
สรุป   ผาน    ไมผาน      

                      ลงช่ือ.............................................ผูประเมิน
          (                                        ) 

                                                                                           วันท่ี............/..................../....................... 
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รายละเอยีดเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรม 
รายวิชา งานผลิตภัณฑเหล็กดัด   รหัสวิชา   ง. 30264 

 
 

เกณฑการใหคะแนน ประเด็นการ
ประเมิน 3 2 1 

ความรับผิดชอบ 

ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
เสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 
มีความพยามยาม
แกปญหามาก 
และผลงานดีมีคุณภาพ 

ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จชากวา
เวลาท่ีกําหนด 
มีความพยามยาม
แกปญหานอย 
ผลงานพอใช 

ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายเสร็จชา
กวาเวลาท่ีกําหนด 
ไมมีความพยามยาม
แกปญหา 
ผลงานควรปรับปรุง 

ความขยันอดทน 
ตั้งใจและมีความพยายาม
ทํางานจนสําเร็จ 

ตั้งใจและมีความ
พยายามทํางานจนสําเร็จ
เปนบางครั้ง 

ไมตั้งใจและมีความ
พยายามนอยมาก
ทํางานไมสําเร็จ 

ความประหยัด 
ใชวัสดุ ส่ิงของ  
ใหเกิดประโยชน คุมคา 
มากท่ีสุด 

ใชวัสดุ ส่ิงของ  
ใหเกิดประโยชน นอย 

ใชวัสดุ ส่ิงของ  
ไมเกิดประโยชน  
และไมคุมคา 

ความรอบคอบ 
ทํางานไดครบทุกประเด็น 
ละเอียดเรียบรอย 
 ไมมีขอบกพรอง 

ทํางานไดครบทุก
ประเด็น แตไมละเอียด 
 มีขอบกพรองนอย 

ทํางานไมครบ
ประเด็น ไมละเอียด 
 มีขอบกพรองมาก 

ตรงตอเวลา 
เขาเรียนตรงเวลา  
มาเรียนครบทุกครั้ง 

เขาเรียนชาเปนบางครั้ง 
แตไมเกิน 10 นาที 
มาเรียนครบทุกครั้ง 

เขาเรียนไมตรงเวลา  
ขาดเรียนเปนบางครั้ง 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
กลุมที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปที.่...3.................... 

แผนการจัดการเรียนรูที.่.11...เร่ือง ขั้นตอนการทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
 

รายการประเมิน   
 

ผลการประเมิน 
 

ที่ ชื่อ - สกุล 
การ

เตรี
ยม

งาน
เตรี

ยม
วัส

ดุ (
3  ค

ะแน
น) 

 การ
ปฏ

ิบัติ
งาน

 (1
2  ค

ะแน
น) 

ผล
งาน

 ( 4
  ค

ะแน
น) 

การ
เก็บ

เครื่
องมื

อ ,
 กา

รรัก
ษา

คว
าม

สะ
อาด

 ( 4
  ค

ะแน
น) 

 ลัก
ษณ

ะน
ิสัย

ในก
ารท

ํางา
น  

(  2
  ค

ะแน
น) 

 รวม
คะ

แน
น (

25 
คะ

แน
น) 

ผาน ไมผาน 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

ระดับคุณภาพ 

คะแนน    20 – 25    ระดับคุณภาพ       ด ี
     คะแนน    14 – 19   ระดับคุณภาพ       พอใช 
      คะแนน      5 – 13    ระดับคุณภาพ       ควรปรับปรุง 

เกณฑการผาน  ตั้งแตระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป 
สรุป    ผาน    ไมผาน                                                                                         

 
ลงช่ือ.............................................ผูประเมิน 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน การปฏิบัติงานทําโครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไม 
รายวิชา งานผลิตภัณฑเหล็กดัด   รหัสวิชา   ง. 30264 

 

ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 

 การเตรียมงานเตรียมวัสด ุ
   1.  เตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการทํา      
โครงเหล็กดัดวางกระถางดอกไมไดแก บรรทัดเหล็ก  
เหล็กเสนกลม   คอน ท่ัง  เล่ือยตัดเหล็ก         
        1.1  ถูกตอง 
        1.2  ครบถวน 
        1.3  เพียงพอ 

 
เตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ   
ท่ีใชในการทําโครงเหล็กดัด        
วางกระถางดอกไมมีคุณลักษณะ
ตามรายการท่ีกําหนด  ไดขอละ             
1  คะแนน (3  คะแนน) 
 

 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
   1.  ใชบรรทัดเหล็กวัดเหล็กเสนกลมไดความยาวถูกตอง 
ตามแบบ 
   2.  ใชเล่ือยตัดเหล็กเสนกลมไดตามขนาดท่ีกําหนด 
   3.  ใชตะไบแบน ตะไบลบมุมคมของเหล็กเสนกลมท่ีตัด 
   4.  ขีดหมายแบงความยาวเหล็กเสนกลมท่ีจะใชทําวงกลม
ออกเปน 4  สวนเทากัน 
   5.  ใชคอนหัวกลมเคาะดัดเหล็กบนท่ังในตําแหนงท่ีถูกตอง            
   6.   เคาะดัดเหล็กเสนตรงเปนวงกลมไดรัศมีเทากัน 
   7.   นําวงกลมและเสาเหล็ก ใสประกอบกับแบบไดถูก 
   8.   เช่ือมประกอบช้ินงานไดตรงจุดท่ีกําหนดไดแนวเช่ือม
แข็งแรง  
   9.  ใชคอนเคาะสแลกแนวเช่ือมออก และใชตะไบแบน     
ถูตกแตงกอนนําไปทาสี 
  10.  ใชเศษผาชุบน้ํามันสนเช็ดทําความความสะอาด                
ผิวเหล็ก 
  11.  ทาสีกันสนิม 
  12.  ทาสีน้ํามัน      

 
การปฏิบัติงานตามรายการท่ีสังเกต 
ไดขอละ 1  คะแนน (12  คะแนน)  
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ประเด็นการประเมิน เกณฑการใหคะแนน 
ผลงาน 
  1.  ช้ินงานมีความแข็งแรง  
   2.  ช้ินงานสมบูรณถูกตองตามแบบ 
   3.  ช้ินงานมีความประณีต สวยงาม ไมบิดเบ้ียว 
   4.  ช้ินงานตกแตงทาสีไดสวยงาม เรียบรอย     

 
ลักษณะผลงานตามรายการได                   
ขอละ 1  คะแนน (  4  คะแนน) 

การเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณและการทําความสะอาด 
   1.  ทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ 
   2.  จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณเปนระเบียบเรียบรอย 
   3.  ทําความสะอาดสถานท่ี เปนระเบียบ เรียบรอย 
   4.  จัดเก็บผลงาน      
 

 
จัดเก็บช้ินงาน  เครื่องมือ  อุปกรณ
และ การทําความสะอาด                     
ตามรายการท่ีสังเกต  ไดสะอาด           
ถูกวิธี จัดเก็บเปนระเบียบ             
ไดขอละ  1  คะแนน ( 4  คะแนน) 

ลักษณะนิสัยในการทํางาน 
   1.  สนุกสนานมีความสุขกับการทํางาน 
   2.  ภูมิใจ พอใจกับผลงานท่ีตนเองทํา 
 

 
แสดงลักษณะตามรายการเปนปกติ
นิสัย ไดขอละ 1  คะแนน 
(  2  คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


