
เล่นล้อ
วงกลม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา  5 ชั่วโมง

สาระส�าคัญ
	 ล้อวงกลมหรือตีลูกล้อ	เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย	อุปกรณ์ในการเล่นประกอบไปด้วยวงล้อและไม้ตี 
ที่ท�าจากไม้ไผ่	 ล้อวงกลมมีวิธีการเล่นโดยการออกแรงใช้ไม้ตีหรือผลักที่ขอบของวงล้อ	 ท�าให้วงล้อเคลื่อนที	่ 
สามารถน�าวัสดุอุปกรณ์อื่น	ๆ 	ที่เหมาะสมมาใช้ในการท�าล้อวงกลมแทนวัสดุที่ท�าจากไม้ไผ่		ในการแข่งขันเล่นล้อ
วงกลมสามารถก�าหนดระยะทางในการแข่งขันโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานในการวัดและบอกระยะทาง	

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

1.	 สังเกต	ระบุและจ�าแนกวัสดุที่ใช้
ท�าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ตามลักษณะที่สังเกตได้

2.	 สังเกตและอธิบายผลของการ
ออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่หรือ 
รูปร่างของวัตถุ

1.	 วัดและบอกความยาวของ
สิ่งต่าง	ๆ	โดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

1.	 เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ได้
ถูกต้องตามหน้าที่ใช้สอย
และปลอดภัย

หมายเหตุ:	*ตัวชี้วัด	เทคโนโลยี	(T)	ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร	 ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์	 (E)	 ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แต่กระบวนการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรม	สามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

-	 วัสดุที่ใช้ท�าของเล่นของใช้มีลักษณะ
ที่ปรากฏ	เช่น	สี	รูปร่าง	ผิวสัมผัส
เหมือนหรือแตกต่างกัน

-	 การออกแรงท�าให้วัตถุเคลื่อนที่

-	 การวัดระยะทางโดยใช้หน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

-	 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
รอบตัวได้ถูกต้องตามหน้าที่
ใช้สอยช่วยให้ท�างานได้ตาม
ต้องการและปลอดภัย

กรอบแนวคิด

*เป็นวิชาหลักในการน�ากิจกรรมนี้

จุดประสงค์ของกิจกรรม
	 1.	 สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏของวัสดุที่น�ามาใช้เป็นของเล่นล้อวงกลม
	 2.	 สังเกตและอธิบายผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของของเล่นล้อวงกลม
	 3.	 วัดและบอกระยะทางในการแข่งขันตีล้อวงกลมโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
	 4.	 ออกแบบวางแผนการเล่นตีล้อวงกลมให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุด

E: วิศวกรรมศาสตร์ 
-	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

(การออกแบบวางแผนการเล่นตีล้อ
วงกลมเพื่อให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุด)

M: คณิตศาสตร์ 
-	 การวัดและบอกระยะทาง

S: วิทยาศาสตร์*
-	 การจ�าแนกวัสดุ	
-	 ผลของการออกแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่

T: เทคโนโลยี
-	 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ตามหน้าที่

ใช้สอย

เล่นล้อวงกลม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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วัสดุอุปกรณ์

ที่ รายการ จ�านวนต่อกลุ่ม

1
วัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้แทนล้อวงกลมไม้ไผ่	เช่น	ยางล้อรถจักรยาน	 
ห่วงยาง	หรือ	ห่วงฮูลาฮูป	สายยาง	หรือท่อพลาสติก	หรือวัสดุอื่นที่สามารถ 
ดัดรูปร่างให้โค้งงอได้

1	อัน

2
วัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้แทนไม้ตีที่เป็นไม้ไผ่	ที่มีขนาดหรือความแข็งแรง
แตกต่างกัน	เช่น	ไม้บรรทัด	ก้านลูกโป่ง	ไม้เสียบลูกชิ้น	ไม้บัลซ่า	(หรือไม้เนื้ออ่อน
ชนิดอื่น)	ตะเกียบ	ท่อพลาสติก	หรือวัสดุอื่นที่หาได้ในท้องถิ่น

1	อัน

3
วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีรูปเรขาคณิตอื่น	ๆ	หรือรูปอื่น	ๆ	เช่น	ลวดดัดรูปสี่เหลี่ยม	
ลวดดัดรูปสามเหลี่ยม	กรอบหน้าต่าง	กรอบรูป	กะละมัง	ฝาโอ่ง	ฝาถังขยะ

1	อัน

4
สิ่งของที่จะใช้เป็นหน่วยในการวัดระยะทางโดยเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน	
เช่น	ขวดน�้า	กล่อง	เก้าอี้		เชือกฟางที่ตัดให้มีความยาวเท่า	ๆ	กัน

1	อัน

5 เทปกาว	และกรรไกร 1	ชุด

6 ชอล์ก	หรือเชือกฟาง	ส�าหรับก�าหนดจุด 1	รายการ

7 ไม้เมตรหรือไม้บรรทัด 1	อัน

8 คอมพิวเตอร์	เครื่องฉายและล�าโพง 1	เครื่องต่อห้อง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นระบุปัญหา
 กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน 
	 1.	 ครูเปิดวิดีโอคลิปที่	1	ตีลูกล้อ	โดยไม่ต้องเปิดเสียงและเปิดเฉพาะช่วงที่แสดงให้เห็นภาพการตีลูกล้อ

ด้วยไม้อย่างชัดเจน	(จากนาทีที่	2.43	ถึง	นาทีที่	3.24)	ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายร่วมกันดังนี้
	 	 -	 เด็ก	ๆ	ที่อยู่ในวิดีโอคลิปก�าลังเล่นอะไร	(แนวค�าตอบ	ตีล้อให้หมุน	หรือกลิ้ง)	
	 	 -	 อปุกรณ์การเล่นมรีปูร่างลักษณะอย่างไร	(แนวค�าตอบ	วงล้อเป็นรูปวงกลมและไม้ตีมรูีปร่างเรยีวยาว)	
	 	 -	 คิดว่าอุปกรณ์การเล่นท�ามาจากวัสดุอะไร	 (แนวค�าตอบ	 ท�าจากไม้	 ไม้ไผ่	 หรือจากวัสดุอื่น	 ๆ	

ตามความคิดของนักเรียน)	
	 	 -	 เพราะเหตุใดวงล้อจึงเคลื่อนที่ได้	(แนวค�าตอบ	เพราะคนออกแรงตีไปที่วงล้อ)		
	 	 -	 นกัเรยีนเคยเหน็หรอืเคยเล่นการละเล่นแบบนีม้าก่อนหรือไม่	อย่างไร	(แนวค�าตอบ	ให้นกัเรยีน

ตอบหรือบอกเล่าจากความรู้หรือประสบการณ์เดิม)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ
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	 	 -	 การละเล่นนี้เรียกว่าอะไร	(แนวค�าตอบ	การเล่นล้อวงกลมหรือตีลูกล้อ	ซึ่งนักเรียนอาจบอกชื่อ
ได้หรือไม่ได้)

	 2.	 ครูสรุปว่าการละเล่นนี้เป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย	 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	 การเล่นล้อวงกลม	 หรือ	 
ตีลูกล้อ	

	 3.	 ครูเปิดวิดีโอคลิปที่	 2	 การละเล่นเด็กไทยตีลูกล้อ	 เพื่ออธิบายการละเล่นตีลูกล้อ	 แล้วน�านักเรียน
อภิปรายร่วมกันดังนี้

	 	 -	 การเล่นตีลูกล้อ	หรือ	ล้อวงกลม	ใช้อุปกรณ์ที่ท�ามาจากวัสดุอะไร	(แนวค�าตอบ	ไม้ไผ่และไม้)
	 	 -	 มีวิธีการเล่นอย่างไร	 (แนวค�าตอบ	 ใช้ไม้ตีลูกล้อให้กลิ้งไปข้างหน้า	 แล้วคอยวิ่งตามและใช้ไม้ตี

ไปข้างหน้า)	
	 	 -	 เล่นที่บริเวณใดได้บ้าง	(แนวค�าตอบ	กลางแจ้ง	กลางสนาม	ลานกว้าง	ๆ)

 กิจกรรมระบุปัญหา
	 4.	 ครูน�านักเรียนอภิปรายว่า	หากจะแข่งขันตีล้อวงกลมให้เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุด	โดยนักเรียนจะต้องหา

อุปกรณ์เอง	นักเรียนคิดว่าจะท�าได้หรือไม่	และจะท�าอย่างไร	

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 
	 5.	 ครูน�านักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นล้อวงกลม	ในประเด็นต่าง	ๆ	ต่อไปนี้
	 	 -	 มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการเล่นล้อวงกลม	(แนวค�าตอบ	วงล้อและไม้ตี)
	 	 -	 นักเรียนคิดว ่าจะไปหาวงล้อและไม้ตีที่ท�าจากไม้ไผ ่ได ้หรือไม ่	 และหาได้จากที่ไหน	 

(แนวค�าตอบ	นักเรียนอาจตอบตามความคิดเห็นอย่างอิสระ	เช่น	ไปหาซื้อที่ร้าน	ให้ผู้ปกครอง
ท�ามาให้)

	 	 -	 หากไม่มวีงล้อไม้ไผ่และไม้ตีทีท่�าจากไม้	นกัเรียนคดิว่าจะสามารถน�าส่ิงของอืน่	ๆ 	ทีม่อียูร่อบตวั	
มาใช้ท�าเป็นของเล่นแบบเดียวกับล้อวงกลมได้หรือไม่	อย่างไร

	 	 -	 นักเรียนคิดว่าจะใช้สิ่งใดได้บ้าง	(แนวค�าตอบ	เช่น	ล้อพลาสติก	ห่วงยาง	ห่วงฮูลาฮูป)			
	 	 -	 สิ่งที่จะน�ามาใช้ควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร	 (แนวค�าตอบ	 เช่น	 มีรูปร่างเป็นวงกลมคล้าย 

วงล้อ	แข็ง	ผิวเรียบ)
	 	 -	 สิ่งของที่มีรูปร่างเรขาคณิตแบบอื่น	 ๆ	 จะสามารถน�ามาใช้ได้หรือไม่	 และผลที่ได้จะเหมือน

หรือแตกต่างจากล้อที่เป็นรูปวงกลมอย่างไร	 (แนวค�าตอบ	 เช่น	 รูปสี่เหลี่ยม	 รูปสามเหลี่ยม	 
รูปแปดเหลี่ยม	อาจน�ามาใช้ได้	ผลที่ได้จะแตกต่างจากล้อรูปวงกลม)			

	 6.	 ให้นักเรียนเสนอสิ่งของที่จะน�ามาใช้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับการเล่นล้อวงกลม	 และให้เสนอว่าจะไปหา
สิ่งของเหล่านั้นมาจากที่ไหน	เช่น	หาวงล้อโดยใช้ยางล้อรถจักรยาน	ห่วงยาง	หรือ	ห่วงฮูลาฮูป		และ
หาไม้ตีโดยใช้ไม้บรรทัดหรือท่อพลาสติก	 โดยหามาจากที่บ้าน	 รอบโรงเรียน	 ร้านขายของเก่า	 หรือ
อาจจะไปหาซือ้วสัดุจากร้านขายวสัดอุปุกรณ์มาประดษิฐ์เอง	เช่น	กระดาษแขง็	ท่อพลาสตกิ	หรอืสายยาง	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ
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	 7.	 ครูอาจให้การบ้านนักเรียนไปรวบรวมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับน�ามาท�าเป็นวงล้อและไม้ตี	
โดยอาจให้นกัเรยีนแบ่งกลุม่ไปหาวสัดอุปุกรณ์จากทีบ้่านหรอืแหล่งต่าง	ๆ		มาอย่างน้อยกลุ่มละ	1	ชุด	
หรือครูและนักเรียนร่วมกันออกไปหาและรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน	หรือ	ครูอาจ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา

	 8.	 หลังจากทีน่กัเรียนและครรู่วมกนัจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์มาแล้ว	ให้นกัเรยีนร่วมกนัสงัเกตและอภปิราย
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รวบรวมมา	ดังนี้

	 	 -	 สิ่งของที่ได้ไปรวบรวมมามีอะไรบ้าง	
	 	 -	 สิ่งของเหล่านี้ท�ามาจากอะไร
	 	 -	 สิ่งของเหล่านี้มีลักษณะเป็นอย่างไร
	 9.	 ให้นักเรียนเลือกว่าควรจะน�าสิ่งใดมาใช้เป็นวงล้อ	และสิ่งใดมาใช้เป็นไม้ตี	เพราะเหตุใด	
	 10.	 แบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุม่	ให้แต่ละกลุม่เลอืกสิง่ของมาทดสอบการเล่นตามความคดิของนกัเรียน	โดย

ครูให้เวลาประมาณ	15-20	นาที	
	 11.	 ครูอาจจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่มีรูปเรขาคณิตแบบอื่น	ๆ	เช่น	ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก	ทรงกระบอก	มา

ให้นกัเรยีนได้ลองเล่นเพือ่เปรยีบเทยีบกบัวสัดุอุปกรณ์ทีม่รีปูคล้ายรปูวงกลมว่ามกีารเคลือ่นทีเ่หมอืน
หรือแตกต่างกันอย่างไร

	 12.	 ครูอาจจัดเตรียมวงล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกัน	 เช่น	วงล้อใหญ่	และวงล้อเล็ก	 ให้นักเรียน
ลองเล่นและสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 และอาจให้นักเรียนลองวัดว่า
ในระยะทางที่ก�าหนดวงล้อแต่ละขนาดสามารถหมุนได้กี่รอบ

	 13.	 ระหว่างที่นักเรียนลองใช้วัสดุต่าง	 ๆ	 ทดสอบการเล่น	 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตว่าควรจะ 
ตีวงล้ออย่างไรจึงจะท�าให้วงล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วที่สุด			

	 14.	 หลงัจากทดลองเล่น	ให้นกัเรยีนอภปิรายเพือ่สรปุร่วมกนั	โดยครอูาจบนัทกึค�าตอบของนกัเรยีนในรปู
ของแผนผังความคิด	และใช้ค�าถามดังนี้

	 	 -	 จากสิ่งของที่จัดเตรียมมามีอะไรบ้างที่สามารถน�ามาใช้เล่นแทนล้อวงกลมที่ท�ามาจากไม้ไผ่ได้	
	 	 -	 สิ่งของที่น�ามาเป็นวงล้อคืออะไร	ท�ามาจากวัสดุอะไร	และมีลักษณะเป็นอย่างไรจึงจะใช้เล่นได้	
	 	 -	 สิ่งของต่าง	ๆ	ที่น�ามาเล่นเป็นวงล้อ	สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนหรือแตกต่างกัน	อย่างไร
	 	 -	 สิง่ของแต่ละชิน้ทีใ่ช้น�ามาเป็นไม้ตีท�ามาจากวัสดุอะไร	และมลัีกษณะเป็นอย่างไรจึงจะใช้เล่นได้	
	 	 -	 สิ่งของที่จะน�ามาใช้เล่นล้อวงกลมให้เคลื่อนที่ไปได้ดี	ควรมีลักษณะเป็นอย่างไร
	 	 -	 ในการตีวงล้อ	ควรตีอย่างไรจึงจะท�าให้วงล้อเคลื่อนที่ไปได้เร็ว
	 15.	 ครูและนักเรียนร่วมกันก�าหนดระยะทางของการแข่งขันและวิธีการวัดระยะทาง	 โดยอภิปรายว่า	

นักเรียนต้องการให้มีระยะทางจากจุดเร่ิมต้นไปถึงเส้นชัยไกลเท่าใด	และนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการ
วัดระยะทางได้อย่างไร	หรือควรจะใช้หน่วยวัดหรือเครื่องมืออะไรในการวัดระยะทาง	(นักเรียนอาจ
เสนอเครือ่งมอืและวธิกีาร	เช่น	ใช้วธิกีารนบัก้าว	ใช้ไม้ทีม่ขีนาดเท่า	ๆ 	กนัหรือเชอืกทีม่คีวามยาวเท่ากัน	
มาเป็นตัววัด	 ส�าหรับระยะทางในการแข่งขันท่ีร่วมกันก�าหนด	ควรก�าหนดระยะทางท่ียาวเพียงพอ	
เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการใช้วงล้อที่มีขนาดใหญ่และเล็กแตกต่างกัน)	
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	 16.	 ครแูละนกัเรียนร่วมกนัเตรยีมอปุกรณ์การวดัระยะทาง	แล้วครนู�านกัเรยีนไปยงับรเิวณทีจ่ะใช้แข่งขนั	 ให้
นกัเรยีนช่วยกนัวดัและก�าหนดต�าแหน่งจดุเริม่ต้นและจดุสิน้สดุด้วยการขดีเส้นด้วยชอล์กหรอืขงึเชอืกฟาง

	 17.	 ครทูบทวนกบันักเรยีนว่า	 จะท�าการแข่งขนัหาผูท้ีต่ล้ีอวงกลมเข้าเส้นชยัได้เรว็ทีส่ดุในระยะทางทีร่่วมกนั
ก�าหนดขึน้	โดยให้นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ได้รวบรวมกันมาและได้ลองเล่นไปแล้ว

ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
	 18.	 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเพื่อออกแบบวางแผนโดย

ตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร	เพราะเหตุใด	และจะมีวิธีการเล่นอย่างไรในการตีล้อวงกลมไปให้
ถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุด

ขั้นวางแผนและด�าเนินการแก้ปัญหา
	 19.	 เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีการแล้ว	ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ตามที่ได้วางแผนไว้	

ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 20.	 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองน�าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มาทดสอบการเล่นในบริเวณที่ก�าหนดขึ้นตาม 

วิธีการที่ได้ออกแบบไว้อย่างอิสระ	เป็นระยะเวลาพอสมควร						
	 21.	 ครทูบทวนกตกิา	และให้ผูเ้ล่นจากแต่ละกลุ่มเข้าประจ�าที	่และท�าการแข่งขันโดยเริม่ตีล้อวงกลมจาก

จุดเริ่มต้นพร้อมกัน	แล้วคอยสังเกตว่าผู้เล่นของกลุ่มไหนเข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มแรก	
	 22.	 หลังจากเสร็จการแข่งขันรอบแรก	 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและปรับปรุงวิธีการ

เล่นหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตามความคิดของแต่ละกลุ่ม
	 23.	 ให้ผู้เล่นจากแต่ละกลุ่มมาแข่งขันอีกรอบหนึ่ง

ขั้นน�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
	 24.	 เมือ่เสรจ็การแข่งขันแล้ว	ให้ตวัแทนกลุม่ทีช่นะการแข่งขนัออกมาแสดงอปุกรณ์และบอกเล่าให้เพือ่น

ฟังในประเด็นต่อไปนี้	
	 	 -	 นักเรียนใช้อุปกรณ์อะไรมาท�าเป็นวงล้อและไม้ตี	อุปกรณ์นั้นท�ามาจากวัสดุอะไร	
	 	 -	 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกอุปกรณ์นั้นมาใช้
	 	 -	 ในการต	ีนกัเรยีนมวีธิกีารอย่างไรจงึสามารถตีล้อวงกลมให้เข้าเส้นชยัได้เรว็ทีส่ดุ	(อาจให้ตวัแทน

กลุ่มสาธิตวิธีการตีให้เพื่อนดู)
	 25.	 ครูน�านักเรียนอภิปรายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้	เกี่ยวกับกิจกรรมเล่นล้อวงกลม	ในประเด็นต่อไปนี้		
	 	 -	 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการท�ากิจกรรมนี้	 (แนวค�าตอบ	 การออกแรงท�าให้วัตถุเคลื่อนที	่ 

รูปร่างเรขาคณิต	 การเลือกใช้วัสดุ	 การวัดความยาว	 การออกแบบวิธีการเล่นเพื่อแข่งขัน	 
การท�างานเป็นทีม)

	 	 -	 ล้อวงกลมเคลื่อนที่ได้อย่างไร
	 	 -	 มีสิ่งของหรือวัสดุอะไรบ้างที่สามารถน�ามาใช้แทนล้อวงกลมที่ท�าจากไม้ไผ่	 และสิ่งเหล่านั้นมี

ลักษณะเป็นอย่างไร	
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	 	 -	 มสีิง่ของหรอืวสัดอุะไรบ้างทีส่ามารถน�ามาใช้แทนไม้ตีทีท่�าจากไม้	และสิง่เหล่านัน้มลีกัษณะเป็น
อย่างไร	

	 	 -	 การวัดระยะทางท�าได้อย่างไร
	 	 -	 การแข่งขันเล่นล้อวงกลมให้เข้าเส้นชัยได้อย่างรวดเร็ว	ท�าได้อย่างไร

การวัดประเมินผล

รายการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน

ระดับการประเมิน

ปรับปรุง พอใช้ ดี

1.	การระบุลักษณะ
ที่ปรากฏ	และ
วัสดุที่น�ามาใช้
เป็นของเล่นล้อ
วงกลม

แบบสังเกตการ
ตอบค�าถาม

ระบุลักษณะที่
ปรากฏและระบุวัสดุ
ของสิ่งของแต่ละชิ้น
ได้แต่ยังไม่ค่อยตรง
ตามความเป็นจริง	
และขาดรายละเอียด

ระบุลักษณะที่ปรากฏ
และระบุวัสดุของ
สิ่งของแต่ละชิ้นได้
ตรงตามความเป็นจริง	
อย่างมีรายละเอียด	
1-2	ประการ

ระบลุกัษณะท่ี
ปรากฏและระบุวัสดุ
ของสิง่ของแต่ละ
ชิน้ได้ตรงตามความ
เป็นจรงิ	อย่างมีราย
ละเอยีด	3	ประการ
ขึน้ไป

2.	การอธิบายผล
ของการออกแรง
ที่มีต่อการ
เคลื่อนที่ของของ
เล่นล้อวงกลม

แบบสังเกตการ
ตอบค�าถาม

ไม่สามารถอธิบายผล
ของการออกแรงที่มี
ต่อการเคลื่อนที่ของ
ของเล่นล้อวงกลม

อธิบายผลของการ
ออกแรงที่มีต่อการ
เคลื่อนที่ของของเล่น
ล้อวงกลมได้โดยครู
คอยชี้แนะ

อธิบายผลของการ
ออกแรงที่มีต่อการ
เคลื่อนที่ของของ
เล่นล้อวงกลมได้
ด้วยตนเอง

3.	การวัดและบอก
ระยะทางใน
การแข่งขันตี
ล้อวงกลมโดย
ใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างท�า
กิจกรรม

ไม่สามารถวัดและ
บอกระยะทางในการ
แข่งขันตีล้อวงกลม
โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐานได้
อย่างถูกต้อง

วัดและบอกระยะ
ทางในการแข่งขันตีล้อ
วงกลมโดยใช้หน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
ได้อย่างถูกต้องโดยครู
คอยชี้แนะ

วัดและบอกระยะ
ทางในการแข่งขัน
ตีล้อวงกลมโดยใช้
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐานได้อย่าง
ถูกต้องด้วยตนเอง

4.	การออกแบบ
วางแผนการเล่น
ตีล้อวงกลมให้เข้า
เส้นชัยได้เร็วที่สุด

แบบสังเกต
พฤติกรรม
ระหว่างท�า
กิจกรรม

ไม่สามารถออกแบบ
และวางแผนร่วมกัน
ในกลุ่มได้อย่างสม
เหตุสมผล	

ออกแบบและวางแผน
ร่วมกันในกลุ่มได้อย่าง
สมเหตุสมผลโดยครู
คอยชี้แนะ

ออกแบบและ
วางแผนร่วมกันใน
กลุ่มได้อย่างสมเหตุ
สมผลด้วยตนเอง
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ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
	 •	 ในกรณีทีค่รหูาวดิโีอคลปิเอง	ควรจดัหาวดิโีอคลปิทีแ่สดงให้เหน็ลกัษณะของอปุกรณ์	วธิกีารเล่นและ

การเคลื่อนที่ของล้อวงกลมได้อย่างชัดเจน
	 •	 ในกรณีท่ีครสูามารถหาอุปกรณ์ล้อวงกลมของจรงิมาได้	ควรจดัเตรยีมอปุกรณ์มาให้นกัเรยีนได้ท�าการ

สังเกตและลองเล่น
	 •	 หากครูไม่สามารถจัดเตรียมคอมพิวเตอร์	 เครื่องฉายและล�าโพง	 ให้ครูจัดเตรียมภาพและข้อมูลเพื่อ

ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการเล่นล้อวงกลมหรือตีลูกล้อให้กับนักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้:
	 1.	 วิดีโอคลิปการเล่นละของเด็กไทยที่เล่นล้อวงกลม
	 	 1)	 ตีลูกล้อ	www.youtube.com/watch?v=DMv0x8YzEEU
	 	 2)	 การละเล่นเด็กไทยตีลูกล้อ	www.youtube.com/watch?v=2pEpSTdwYLM
	 2.	 แหล่งท่ีมีวัสดุอุปกรณ์ซึ่งสามารถน�ามาใช้เป็นวงล้อและไม้ตี	 เช่น	 ภายในบ้าน	 บริเวณรอบโรงเรียน	

ร้านค้า	ร้านขายของเก่า	ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ
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