
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา   5 ชั่วโมง

สาระส�าคัญ
	 การสร้างโมบายเป็นการน�าความรู้ในเร่ืองความสมดุล	ความแข็งของวัสดุ	 การเลือกใช้วัสดุ	 	 รวมทั้งการ
เปรียบเทียบน�้าหนัก	 และการวัดความยาว	 	 มาแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ประดิษฐ์โมบาย	 โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี*

1.	ทดลองและเปรียบเทียบ			
ความแข็ง	สภาพยืดหยุ่น					
การน�าความร้อน	และการน�า
ไฟฟ้าของวัสดุ		ยกตัวอย่าง		
การน�าวัสดุไปใช้ประโยชน์		
ตามสมบัติของวัสดุ

- 1.	สร้างของเล่นอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี	โดยถ่ายทอดความ
คิดเป็นภาพร่าง	2	มิติ 
ที่ก�าหนดขนาดชัดเจน

2.	เลือกใช้วัสดุโดยค�านึงถึงสมบัติ
ของวัสดุ	และใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน
โดยค�านึงถึงความปลอดภัย

3.	ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ:	*ตัวชี้วัด	เทคโนโลยี	(T)	ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์	(E)	ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แต่กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม	สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	

โมบาย
แสนสวย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

-	 ความแข็งของวัสดุเป็นสมบัติ
หนึ่งของวัสดุ	วัสดุต่างชนิดกัน
จะมีความแข็งต่างกัน	วัสดุที่มี
ความแข็งมากกว่าจะท�าให้เกิด
รอยบนวัสดุที่มีความแข็ง 
น้อยกว่า

-	 การวัดและการเปรียบเทียบ
ความยาว

-	 การเปรียบเทียบน�้าหนัก

-	 การค้นหาข้อมลูจากอนิเทอร์เนต็
ควรใช้ค�าค้นที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ต้องการและเลือกแหล่ง
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

-	 วัสดุได้มาจากธรรมชาติและการ
สังเคราะห์ขึ้น	วัสดุแต่ละชนิดมี
สมบัติต่างกันจึงต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับการสร้างชิ้นงาน

กรอบแนวคิด

E: วิศวกรรมศาสตร์ 
-	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

(การออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงามและ
มีขนาดเหมาะสมกับหน้าต่างห้องเรียน)

M: คณิตศาสตร์ 
-	 การวัดและการเปรียบเทียบความยาว
-	 การเปรียบเทียบน�้าหนัก	

S: วิทยาศาสตร์*
-	 ความสมดุล	
-	 ความแข็งของวัสดุ

T: เทคโนโลยี
-	 การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
-	 การเลือกใช้วัสดุ

โมบายแสนสวย

*เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้

จุดประสงค์ของกิจกรรม
	 1.	 ใช้ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ประมาณน�า้หนกั	และระยะห่างในการท�าให้โมบายสมดลุ
	 2.	 ทดสอบความแข็งของวัสดุและเลือกวัสดุที่เหมาะสมส�าหรับท�าโมบาย
	 3.	 ออกแบบและสร้างโมบายให้สวยงามและมีขนาดเหมาะสมกับหน้าต่างห้องเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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วัสดุอุปกรณ์

ที่ รายการ จ�านวน
ต่อกลุ่ม

1 ตัวอย่างโมบายหรือภาพโมบายหลาย	ๆ	แบบ ส่วนกลาง

2 โมบายอย่างง่าย	ดังรูป	 ส่วนกลาง

3 กระดาษแข็งที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาด	7.5	เซนติเมตร	x	7.5	เซนติเมตร	
และ	4	เซนติเมตร	x	4	เซนติเมตร

อย่างละ	 
4	แผ่น

4 วัสดุส�าหรับใช้ในการทดสอบความแข็งเพื่อเลือกท�าโมบาย	เช่น	กระดาษ		แผ่นไม้	
แผ่นพลาสติก	พลาสติกลูกฟูก	แก้ว	ขวดพลาสติก	โฟม	หรือวัสดุอื่น	ๆ	ที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่น

วัสดุส่วนกลาง

5 วัสดุส�าหรับท�าเป็นคานของโมบาย		เช่น		หลอดกาแฟแบบแข็ง		ไม้ตะเกียบ		ไม้ไผ่		
เชือกขาวเกลียว

วัสดุส่วนกลาง

6 กรรไกร 1	เล่ม

7 เทปใส 1	ม้วน

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นระบุปัญหา 
	 1.	 ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัโมบายและร่วมกนัอภปิรายถงึประสบการณ์ของนกัเรยีน		เช่น		เคยเหน็ 

โมบายแบบใดบ้าง	พบที่ใด	โมบายที่พบมีลักษณะเป็นอย่างไร	ท�าจากวัสดุชนิดใด	จากนั้นครูติดภาพ 
โมบายที่มีรูปร่างหรือลักษณะต่าง	ๆ		และท�าด้วยวัสดุที่แตกต่างกันบนกระดาน		หรือน�าโมบายของ
จริงมาให้นักเรียนสังเกต		เช่น	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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	 2.	 ครูใช้ค�าถามกระตุ้นว่า	 ถ้านักเรียนจะท�าโมบายส�าหรับประดับหน้าต่างห้องเรียน	 	 โดยให้โมบายมี 
ขนาดเหมาะสมกับหน้าต่าง	จะสามารถท�าได้อย่างไร

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
	 3.	 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะส�าคัญของโมบาย	โดยครูอาจใช้ค�าถามน�าดังนี้	
	 	 -	 โมบายทุกอันมีสิ่งใดที่เหมือนกัน			
	 	 -	 โมบายเอียงข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่			
	 	 จากนัน้ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรปุว่า	โมบายมลีกัษณะส�าคัญคอื	ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึง่	หรือเรยีกว่า

มีความสมดุล	
	 4.	 แบ่งกลุม่นักเรยีน	จากน้ันแจกกระดาษแขง็รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีท่�าจากกระดาษชนดิเดยีวกนัแต่มขีนาด

แตกต่างกันคือ	ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ขนาดละ	1	แผ่นให้ทุกกลุ่ม	ให้นักเรียนบอกว่ากระดาษแข็ง
ท่ีได้รับเป็นรูปอะไร	 ทราบได้อย่างไร	 มีขนาดเป็นอย่างไร	 ท�าจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือไม่	 แล้วให้
นักเรียนเปรียบเทียบน�้าหนัก	 ซ่ึงควรจะตอบได้ว่ากระดาษแข็งเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสเนื่องจากด้าน
ทุกด้านมีความยาวเท่ากัน	ท�าจากวัสดุชนิดเดียวกัน	อันที่มีขนาดใหญ่จะหนักกว่าอันที่มีขนาดเล็ก

	 5.	 ครูแสดงตัวอย่างโมบายอย่างง่าย	 แล้วแจกใบกิจกรรมที่	 1	 เร่ือง	 การเปรียบเทียบความยาวเชือก	
หลอดกาแฟ	เชือกขาวเกลียว	และกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่อีก	1	แผ่นให้ทุกกลุ่ม	ให้
แต่ละกลุ่มช่วยกันท�าโมบายอย่างง่าย	 โดยน�าเชือกขาวเกลียวมาผูกที่ตรงกลางหลอดกาแฟให้แน่น	
ถ้าแขวนเชือกแล้วหลอดกาแฟไม่สมดุล	 ให้ขยับต�าแหน่งของเชือกที่ผูกไว้จนกระทั่งหลอดกาแฟอยู่
ในระดับสมดุล	จากนั้นสอดเชือกขาวเกลียวอีก	1	เส้นเข้าไปในหลอดกาแฟ		โดยเชือกเส้นนี้จะต้องมี
ความยาวมากกว่าความยาวของหลอดกาแฟ		ให้นกัเรียนน�ากระดาษแขง็รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัขนาดใหญ่	
2	แผ่น	ไปผูกหรือติดไว้ที่ปลายเชือกแต่ละข้าง	แล้วให้ลองปรับเลื่อนเชือกจนโมบายสมดุล		ดังภาพ

	 	 ให้นักเรียนสังเกตว่า	 	ความยาวของเชือกจากปลายหลอดถึงกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในแต่ละ
ข้างยาวเท่ากันหรือไม่	พร้อมกับบันทึกผลในใบกิจกรรมที่	1		ซึ่งถ้ากระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี
ขนาดเท่ากัน		ความยาวของเชือกทั้งสองข้างควรจะยาวเท่ากัน	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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	 	 หมายเหตุ	 1.	 หากไม่สามารถหาหลอดกาแฟแบบแขง็ได้	สามารถใช้ไม้ตะเกียบ	ลวด	หรือไม้ไผ่	
ท�าเป็นคานของโมบายได้	และใช้วิธีผูกเชือกที่ปลายแต่ละข้างของคานแทนการ
สอดเชือกเข้าไปในหลอดกาแฟ

	 	 	 	 2.	 ในการปรับโมบายให้สมดุล	จะไม่ปรับต�าแหน่งของเชอืกทีผู่กไว้ตรงกลางหลอด	
ให้ปรับเลื่อนเฉพาะเชือกที่สอดผ่านหลอด

	 6.	 ให้นกัเรยีนแต่ละกลุม่ลองเปลีย่นกระดาษแขง็รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัทีอ่ยูข้่างใดข้างหนึง่ของเชอืกจากขนาด
ใหญ่เป็นขนาดเล็ก		แล้วสังเกตผลที่ได้ว่าโมบายสมดุลหรือไม่	และควรท�าอย่างไรโมบายจึงจะสมดุล	
จากนัน้ให้นกัเรยีนปรบัโมบายจนสมดุล	พร้อมกบัสังเกตความยาวของเชอืกแต่ละข้าง	และบันทกึผล
ในใบกิจกรรมที่	1	

	 7.	 ครูแจกกระดาษแข็งรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กให้นักเรียนอีกกลุ่มละ	 2	 แผ่น	 	 ให้นักเรียนเปลี่ยน
กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่โมบาย	 โดยให้ปลายเชือกข้างหนึ่งมีกระดาษแข็งขนาดเล็ก	 1	 แผ่น	
และอกีข้างหนึง่มกีระดาษแขง็ขนาดเล็ก	2	แผ่น		แล้วปรับโมบายให้สมดุล	พร้อมกบัสังเกตความยาว
ของเชือกแต่ละข้างและบันทึกผลในใบกิจกรรมที่	1				

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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	 8.	 ครแูจกกระดาษแข็งรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัขนาดเลก็ให้นกัเรยีนอกีกลุ่มละ	1	แผ่น	ให้นกัเรยีนน�าไปติดเพิม่
ท่ีโมบายให้มีกระดาษแข็งขนาดเลก็ข้างละ	2	แผ่น		จากนัน้ปรบัโมบายให้สมดลุ	สงัเกตความยาวเชอืก
ทั้งสองข้าง	และบันทึกผลในใบกิจกรรมที่	1			

หมายเหตุ	 ในกรณทีีน่�า้หนกัทัง้สองข้างของโมบายไม่เท่ากนัและปรับเล่ือนเชือกแล้ว	แต่โมบายยงัไม่สมดลุ	อาจ
เป็นเพราะเชอืกมคีวามยาวไม่เพยีงพอทีจ่ะถ่วงน�า้หนกัทัง้สองข้างของโมบายให้สมดุลได้		ดงันัน้เชอืก
ที่ใช้สอดเข้าไปในหลอดต้องมีความยาวมากพอสมควร	

	 9.	 ครูน�าอภิปรายเกี่ยวกับน�้าหนัก	ความยาวของเชือก	และการท�าโมบายให้สมดุลจากใบกิจกรรมที่	 1		
ในประเด็นต่อไปนี้			

	 	 -	 ถ้ากระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองข้างมีขนาดหรือมีน�้าหนักเท่ากันความยาวของเชือกจะ	
เป็นอย่างไร		

	 	 -	 ถ้ากระดาษแขง็รปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัทัง้สองข้างมขีนาดหรอืน�า้หนักไม่เท่ากนั	จะท�าอย่างไรให้โมบาย
สมดุล	

	 	 -	 ข้างที่กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีน�้าหนักมากกว่าจะมีความยาวเชือกสั้นกว่าหรือยาวกว่า
ข้างที่มีน�้าหนักน้อยกว่า	

	 	 จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการท�าโมบายให้สมดุล	ดังนี้
	 	 -	 ถ้าสิ่งที่น�ามาผูกไว้ที่ปลายเชือกทั้งสองข้างมีน�้าหนักเท่ากัน	เชือก	2	ข้างจะมีความยาวเท่ากัน		
	 	 -	 ถ้าสิ่งท่ีน�ามาผูกไว้ที่ปลายเชือกทั้งสองข้างมีน�้าหนักไม่เท่ากัน	 เชือก	 2	 ข้างจะมีความยาว		 

ไม่เท่ากัน	โดยข้างที่มีน�้าหนักมากจะมีความยาวเชือกสั้นกว่าข้างที่มีน�้าหนักน้อย
	 10.	 ให้นกัเรยีนร่วมกนัอภปิรายเกีย่วกบัวสัดทุีใ่ช้ท�าโมบายจากประสบการณ์ว่า	โมบายท�าจากวัสดใุดบ้าง	

ซึ่งอาจได้ค�าตอบหลากหลาย	เช่น	เปลือกหอย		กระจก		ไม้		พลาสติก		ผ้า		กระดาษ		จากนั้นครูตั้ง
ค�าถามว่า	การเลือกวัสดุมาท�าโมบายต้องค�านึงถึงสิ่งใดบ้าง	โดยร่วมกันอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	
ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดของอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ในการตัด	เช่น	กรรไกร	กับวัสดุที่จะเลือกใช้ในการท�า
โมบาย			

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

52



	 11.	 ครูตั้งค�าถามว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด	เช่น	กรรไกร	สามารถตัดวัสดุใดได้บ้าง		และมีวิธีการพิจารณา
อย่างไร		จากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาว่า	กรรไกรท�ามาจากวัสดุใด	ซึ่งควรได้ค�าตอบว่า	ท�ามาจาก
โลหะ	เช่น	เหล็ก	จากนั้นครูแจกวัสดุ	เช่น		แผ่นไม้		แผ่นพลาสติก		แผ่นพลาสติกลูกฟูก		โฟม		แก้ว		
กระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม	 แล้วให้นักเรียนใช้กรรไกรที่ครูเตรียมไว้ให้ตัดหรือขีดไปที่วัสดุแต่ละ
ชนิด	และบันทึกผลในใบกิจกรรมที่	2	เรื่อง	การทดสอบความแข็งของวัสดุ

	 12.	 ร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง	 เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า	 เมื่อใช้กรรไกรตัดหรือขีดลงไปบนวัสดุจะท�าให้
วัสดุเกิดเป็นรอยได้แตกต่างกัน	 	 โดยวัสดุที่ตัดหรือขีดแล้วไม่เป็นรอย	 แสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็ง
มากกว่ากรรไกร		ส่วนวัสดุที่ตัดแล้วขาดหรือขีดแล้วเป็นรอย	แสดงว่า	มีความแข็งน้อยกว่ากรรไกร	
โดยท่ีวัสดุแต่ละชนิดจะขาดหรือเกิดรอยได้ไม่เท่ากัน	 บางชนิดออกแรงเพียงเล็กน้อยก็ตัดให้ขาดได้	
บางชนิดต้องออกแรงขีดมากจึงจะขาดหรือเกิดรอย	ซึ่งอาจท�าให้กรรไกรเสียหายได้	ดังนั้นการเลือก
วัสดุใดมาท�าโมบายจึงควรค�านึงถึงความแข็งของวัสดุกับเครื่องมือที่ใช้ในการตัด	 เพื่อให้สามารถใช้
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดความเสียหายได้	

	 13.	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและออกแบบโมบายจากวัสดุต่าง	ๆ	พร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือก
ใช้วัสดุนั้น	 	 ท้ังนี้อาจให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการท�าโมบายในรูปแบบที่ต้องการ	
เช่น	ถ้านักเรียนต้องการท�าโมบายปลาตะเพียน	หรือโมบายรูปเรขาคณิต	3	มิติ	อาจให้สืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสานปลาตะเพียน	หรือการท�ารูปเรขาคณิต	3	มิติ	

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
	 14.	 ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาวัดขนาดของหน้าต่างห้องเรียนว่ากว้างและยาวเท่าใด	 	 จากนั้นให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบโมบายเพื่อใช้ประดับหน้าต่าง		โดยโมบายต้องมีขนาดเหมาะสม
กับหน้าต่างห้องเรียนของตนเอง	ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป	

หมายเหตุ	 	ครูจะเป็นผู้เตรียมคานของโมบายให้	 (ดังภาพ)	 	 โดยอาจท�าจากเชือกและไม้ตะเกียบหรือไม้ไผ่	 	 ให้
นักเรียนออกแบบเฉพาะส่วนที่จะน�ามาตกแต่งหรือแขวนต่อจากคาน

	 15.	 นกัเรยีนแต่ละกลุม่วาดแบบของโมบายลงในใบกจิกรรมที	่3	เร่ือง	การออกแบบโมบาย	พร้อมทัง้ระบุ
วัสดุและขนาดของโมบาย	

	 16.	 ครูตรวจสอบแบบของโมบาย	 	 โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่านักเรียนจะสามารถท�าตามแบบได้
หรือไม่	ถ้ากลุ่มใดออกแบบโมบายได้ไม่เหมาะสม	ให้นักเรียนน�ากลับไปแก้ไขใหม่แล้วส่งให้ครูตรวจ
อีกครั้ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ

53



ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา
	 17.	 ครใูห้นกัเรยีนแต่ละกลุ่มแสดงวสัดุทีจ่ะน�ามาท�าโมบายบนโต๊ะ		ครเูดินตรวจความครบถ้วนและความ

เหมาะสมของอุปกรณ์			
	 18.	 ครูแจกคานของโมบายให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม		แล้วร่วมกันท�าโมบายตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ใน	

ใบกจิกรรมท่ี	3		โดยครเูดนิดูกระบวนการท�างานของนกัเรยีน	และซักถามแนวทางการท�าโมบายของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่ม		

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 19.	 เมื่อแต่ละกลุ่มท�าโมบายเสร็จแล้วให้ลองน�าไปแขวนที่หน้าต่างห้อง	จากนั้นน�ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อ

ให้ผลงานมีความสมบูรณ์

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 20.	 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อโมบาย	แล้วออกมาน�าเสนอผลงาน	พร้อมอธิบายในประเด็นต่อไปนี้
	 	 -	 วสัดุทีใ่ช้ท�าโมบาย	และขนาดของโมบายสอดคล้องกบัแบบทีบ่นัทกึไว้ในใบกจิกรรมที	่3	หรอืไม่	

อย่างไร
	 	 -	 อะไรคือจุดเด่นของชิ้นงานของกลุ่มตนเอง	
	 	 -	 นักเรียนได้ใช้ความรู้เรื่องใดบ้างในการออกแบบโมบาย
	 	 -	 ในการสร้างโมบายนักเรียนมีข้อจ�ากัด	ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง	และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
	 	 -	 นักเรียนได้แนวความคิดใหม่	ๆ		ในการท�างานหรือการพัฒนาชิ้นงานอื่น	ๆ	อย่างไรบ้าง
	 21.	 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการท�าโมบาย	ในประเด็นต่อไปนี้	
	 	 -	 การท�าโมบายให้สมดุลโดยการเปรียบเทียบน�้าหนักสิ่งที่น�ามาแขวนและความยาวเชือก
	 	 -	 การเลือกวัสดุ	
	 	 -	 การออกแบบและการสร้างชิ้นงาน
	 	 -	 การสืบค้นข้อมูล	
	 22.	 ครูอาจให้นักเรียนน�าโมบายที่ประดิษฐ์ไปแขวนประดับห้องเรียน	หรือจัดแสดงผลงาน			

การวัดประเมินผล

รายการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ระดับการประเมิน

ปรับปรุง พอใช้ ดี

1.	การเปรียบเทียบ
ความยาวเชือก

ใบกิจกรรมที่	1 สามารถตอบ
ค�าถามได้ถูกต้อง
น้อยกว่า	3	ข้อ

สามารถตอบ
ค�าถามได้ถูกต้อง	
3	ข้อ

สามารถตอบ
ค�าถามได้ถูกต้อง
ทุกข้อ
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รายการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ระดับการประเมิน

ปรับปรุง พอใช้ ดี

2.	การทดสอบความ
แข็งของวัสดุ

ใบกิจกรรมที่	2 บันทึกผลการ
ทดสอบไม่ถูกต้อง	

บันทึกผลการ
ทดสอบได้ถูกต้อง	
และตอบค�าถาม
ได้ถกูต้องน้อยกว่า	
3	ข้อ

บันทึกผลการ
ทดสอบได้ถูกต้อง	
และสามารถตอบ
ค�าถามได้ถูกต้อง	
3	ข้อ

3.	การออกแบบ 
ชิ้นงาน	

ใบกิจกรรมที่	3 ไม่สามารถ
ออกแบบและระบุ	
ขนาดของโมบาย
ได้ตามเงื่อนไขที่
ก�าหนด

ออกแบบและระบุ
ขนาดของ	โมบาย
ได้ตามเงื่อนไขโดย
ครูคอยชี้แนะ

ออกแบบและระบุ
ขนาดของโมบาย
ได้ตามเงื่อนไขได้
ด้วยตนเอง

4.	การเลือกใช้วัสดุใน
การท�าชิ้นงาน

ใบกิจกรรมที่	3 ไม่สามารถระบุ
วัสดุที่ใช้ในการท�า
โมบายและอธิบาย
เหตุผลได้

ระบุวัสดุที่ใช้ใน
การท�าโมบายและ
อธิบายเหตุผล
ได้	แต่ระบุหรือ
อธิบายได้ไม่ครบ
ถ้วนโดยครูต้อง
แนะน�าวัสดุหรือ
เหตุผลให้เพิ่มเติม

ระบุวัสดุที่ใช้ใน
การท�าโมบายและ
อธิบายเหตุผลได้
ถูกต้อง	ครบถ้วน
ด้วยตนเอง	

5.	ชิ้นงาน - ชิ้นงานมีความ
สมดุล	สามารถน�า
ไปใช้งานได้จริง	
แต่ท�าได้ไม่ตรงกับ
แบบที่ออกแบบไว้

ชิ้นงานมีความ
สมดุล	สามารถน�า
ไปใช้งานได้จริง	
แต่ท�าได้ไม่ตรงกับ
แบบที่ออกแบบไว้
บางส่วน

ชิ้นงานมีความ
สมดุล	สามารถ
น�าไปใช้งานได้จรงิ	
และท�าได้ตามแบบ
ที่ได้ออกแบบไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
	 1.	 ครคูวรให้นกัเรยีนออกแบบชิน้งานก่อนสร้างชิน้งานทกุครัง้		และครคูวรพจิารณาความเหมาะสมของ

แบบด้วย
	 2.	 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจสร้างชิ้นงาน	 ครูอาจจัดให้มีการประกวดชิ้นงาน	 โดยให้นักเรียนเลือก 

ชิ้นงานที่ชอบมากที่สุดคนละ	1	ชิ้น	โดยห้ามเลือกกลุ่มของตนเอง
	 3.	 หากนักเรียนยังไม่มีทักษะในการผูกเชือกได้	ดังนั้นก่อนท�าโมบายครูอาจสอนวิธีการผูกเชือกก่อน
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
	 -	 ใบกิจกรรมที่	1		การเปรียบเทียบความยาวเชือก
	 -	 ใบกิจกรรมที่	2		การทดสอบความแข็งของวัสดุ
	 -	 ใบกิจกรรมที่	3		การออกแบบโมบาย
	 -	 วีดิทัศน์สาธิตวิธีการสานปลาตะเพียน
	 	 www.youtube.com/watch?v=QFJ0lPi6gD0
	 -	 ความรู้เรื่องการสานปลาตะเพียนอย่างง่าย
	 	 www.gotoknow.org/posts/327589
	 -	 วีดิทัศน์สาธิตการประดิษฐ์รูปเรขาคณิต	3	มิติ
	 	 www.youtube.com/watch?v=s_oUVI6K1oU
	 	 www.youtube.com/watch?v=9BWJjHnSoFc
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