รถของเล่น
ไฟฟ้า
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6					

เวลา 5 ชั่วโมง

สาระส�ำคัญ

แบตเตอรี่เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ต่อกันเพื่อเป็นแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า การต่อเซลล์
ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์แบบอนุกรมจะท�ำให้มีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น การออกแบบรถของเล่นไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ได้
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น น�ำ้ หนักรวมของรถ ขนาด รูปทรงของรถ รวมทัง้ การหาต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการสร้าง
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและน�ำเสนอข้อมูล

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี*
1. ทดลองและอธิบายการต่อ 1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก
1. สร้างสิ่งเครื่องใช้ตามความสนใจ
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน อย่างปลอดภัย โดยก�ำหนดปัญหา
2. ทดลองและอธิบายการต่อ
จ�ำนวนคละและทศนิยม พร้อม ความต้องการ รวบรวมข้อมูล
เซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
ทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสม
เลือกวิธกี ารออกแบบโดยถ่ายทอด
และน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผลของค�ำตอบ
ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือ
แผนที่ความคิด ลงมือสร้างและ
ประเมินผล
2. น�ำความรู้และทักษะการ
สร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้
3. ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
หมายเหตุ *เทคโนโลยี (T) ได้รวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ขณะทีว่ ศิ วกรรมศาสตร์ (E) ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แต่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถ
เทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นเส้นทางที่กระแส
ไฟฟ้าผ่านได้ครบรอบ ประกอบด้วยแหล่ง
ก�ำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ
- วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีสายไฟเป็นเส้นทางให้
กระแสไฟฟ้าผ่านจากขั้วบวกผ่านอุปกรณ์
ไฟฟ้ากลับเข้าสู่ขั้วลบของแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า
ได้ เรียกว่าวงจรปิด (Close circuit) และ
ท�ำให้หลอดไฟสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
ท�ำงานได้ แต่หากส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจร
ไฟฟ้าขาดไปท�ำให้กระแสไฟฟ้าผ่านไม่ครบ
วงจร เราเรียกว่าวงจรเปิด (Open circuit)
ซึ่งหลอดไฟจะไม่สว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   
อื่น ๆ ไม่ท�ำงาน
- การต่อเซลล์ไฟฟ้ามากกว่า 1 เซลล์ แบบ
อนุกรม ซึ่งเป็นการต่อให้ขั้วบวกของเซลล์
ไฟฟ้าอันหนึ่งต่อกับขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าอีก
อันหนึ่งเรียงกันไปเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า
มากขึ้น

- การค�ำนวณต้นทุน
การสร้างรถของเล่น
ไฟฟ้า

เทคโนโลยี
- ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน
ต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับชิ้นงานอื่นอีก เช่น กลไก
และการควบคุม  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ทักษะการสร้างชิ้นงานอื่น  
ที่ต้องใช้เพิ่ม เช่น ทักษะการ
ตัด การประกอบชิ้นงานแต่ละ
ส่วนเข้าด้วยกัน การเจาะ
- การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของ
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการ
สร้างชิ้นงานควรพิจารณา  
จากสมบัติของวัสดุนั้น
- การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ค้นหาข้อมูล เช่น ค้นหาข้อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ค้นหา
ข้อมูลจากซีดีรอม

กรอบแนวคิด
T: เทคโนโลยี
• การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
• การเลือกใช้วัสดุมาสร้างรถของเล่น

S: วิทยาศาสตร์*
• วงจรไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้า

รถของเล่นไฟฟ้า
E: วิศวกรรมศาสตร์
• กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(การสร้างรถของเล่นไฟฟ้าที่วิ่งได้เร็วและต้นทุนต�่ำ)
* เป็นวิชาหลักในการน�ำกิจกรรมนี้

M: คณิตศาสตร์
• การหาต้นทุนของรถของเล่นไฟฟ้า
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. อธิบายปัจจัยที่ท�ำให้รถของเล่นเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด
2. ออกแบบและสร้างรถของเล่นไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดโดยใช้ต้นทุนต�่ำ

วัสดุอุปกรณ์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
รายการต่อกลุ่ม
กระดาษแข็ง ขนาด A4
1 แผ่น
พลาสติกลูกฟูก ขนาด A4
1 แผ่น
กระดาษสีต่าง ๆ ขนาด A4
4 แผ่น
กระดาษลูกฟูกลอน
1 แผ่น
แบบม้วนได้ ขนาด A4
กระดาษลูกฟูก ขนาด A4
1 แผ่น
มอเตอร์ไฟฟ้า
1 อัน
ยางรัดของ
5 เส้น
เชือกฟาง
1 ม้วน
ลวดเส้นเล็ก
1 เส้น

ที่
รายการ
10 ถ่านไฟฉาย
11 หลอดไฟ ขนาด 2.5 V
12 ดินน�้ำมัน

รายการต่อกลุ่ม
2 ก้อน
1 หลอด
3 ก้อน

13 รถของเล่น

1 คัน

14
15
16
17

1 ชุด
1 เส้น
1 ม้วน
1 อัน

ชุดล้อและเพลา
ตลับเมตรหรือสายวัด
เทปกาวหรือเทปใส
นาฬิกาจับเวลา

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นระบุปัญหา
1. กิจกรรมน�ำเข้าสู่บทเรียน
1) ครูอภิปรายสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย โดยเฉพาะการขาดแคลนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงซึง่ มีความ
พยายามหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น การหาพลังงานทดแทนมา
พลังงานจากน�้ำมันเชื้อเพลิงก�ำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ครูอาจใช้ค�ำถามในการอภิปรายดังนี้
1.1) ยกตัวอย่างสิ่งของที่ต้องอาศัยน�้ำมันเชื้อเพลิงในการท�ำงาน
    
(แนวค�ำตอบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปั๊มน�้ำ)
1.2)  พลังงานที่จะสามารถน�ำมาทดแทนพลังงานจากน�้ำมันเชื้อเพลิงมีอะไรบ้าง
(แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจตอบได้หลากหลาย เช่น ไบโอดีเซล ไฟฟ้า พลังงานชีวมวล)
2) ครูยกประเด็นเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน ครูน�ำอภิปรายการท�ำงานของรถไฟฟ้า
พร้อมใช้รูปกลไกการท�ำงานของรถไฟฟ้ามาประกอบการอภิปราย โดยอาจใช้ค�ำถามดังนี้
2.1) รถไฟฟ้ามีกลไกการท�ำงานแตกต่างจากรถที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไร
(แนวค�ำตอบ รถไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพือ่ ท�ำให้ลอ้ รถเคลือ่ นทีไ่ ด้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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ส่วนรถทีใ่ ช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงใช้การเผาไหม้ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงท�ำให้เพลาและล้อรถเคลือ่ นทีไ่ ด้
2.2) องค์ประกอบส�ำคัญของรถไฟฟ้าคืออะไร
(แนวค�ำตอบ แหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือแบตเตอรีเ่ พือ่ เก็บพลังงานไฟฟ้าจากการชาร์จกับ
ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน และมอเตอร์ไฟฟ้า)
2.3) ข้อดีของรถไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถที่ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างไร
(แนวค�ำตอบ รถไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษ)
3) ครูชแี้ จงประเด็นเกีย่ วกับการใช้แบตเตอรีเ่ พือ่ เก็บพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์ยงั มีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของ
ระยะการใช้งานทีจ่ ำ� กัดต่อการชาร์จไฟฟ้าแต่ละครัง้ ดังนัน้ จึงต้องออกแบบรถยนต์ให้ใช้พลังงานทีม่ ี
อยู่ในแบตเตอรี่อย่างจ�ำกัดในคุ้มค่าที่สุด
4) ครูชี้แจงจุดประสงค์ของกิจกรรมว่านักเรียนจะได้สร้างรถของเล่นไฟฟ้าเพื่อให้วิ่งได้เร็วที่สุด โดยใช้
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านไฟฉายทีอ่ ยูอ่ ย่างจ�ำกัด  ครูทบทวนความรูท้ เี่ รียนมาแล้วเกีย่ วกับการต่อวงจร
ไฟฟ้าอย่างง่าย โดยให้นกั เรียนบอกวิธกี ารต่อวงจรไฟฟ้าให้หลอดไฟสว่างโดยใช้ถา่ นไฟฉาย 1 ก้อน และ
หลอดไฟขนาด 2.5 V และครูอาจใช้ค�ำถามดังนี้
4.1) ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ามีอะไรบ้าง
(แนวค�ำตอบ แหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า สายไฟ และหลอดไฟ)
4.2) การต่อวงจรไฟฟ้าแบบใดที่ท�ำให้หลอดไฟสว่าง เพราะเหตุใด
					(แนวค�ำตอบ การต่อวงจรแบบปิด โดยต่อสายไฟกับขั้วบวกของแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า ปลายอีก
ด้านหนึ่งของสายไฟต่อเข้ากับหลอดไฟ ในขณะที่สายไฟอีกเส้นหนึ่งต่อกับขั้วลบของแหล่ง
ก�ำเนิดไฟฟ้า ปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับหลอดไฟ ท�ำให้มีเส้นทางครบวงจร กระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านได้ครบรอบ)
4.3) วงจรปิดและวงจรเปิดต่างกันอย่างไร
(แนวค�ำตอบ วงจรปิดเป็นวงจรทีก่ ระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบเส้นทาง อุปกรณ์ไฟฟ้าจะท�ำงาน
ได้ แต่วงจรเปิดนัน้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ครบเส้นทาง ท�ำให้อปุ กรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถท�ำงาน
ได้)
5) ครูนำ� เข้าสูก่ จิ กรรมว่านอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าทีเ่ ราคุน้ เคย เช่น หลอดไฟทีใ่ ช้ถา่ นไฟฉายเพียงก้อนเดียว
เป็นแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้าแล้ว ยังมีอปุ กรณ์ไฟฟ้าอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งอาศัยเซลล์ไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายหลายก้อน
ต่อกันเพื่อเป็นแหล่งก�ำเนิดไฟฟ้า เช่น รถของเล่น ครูน�ำตัวอย่างรถของเล่นให้นักเรียนสังเกต
โครงสร้าง ส่วนประกอบของรถของเล่นว่ามีอะไรบ้าง  
6) ครูถามความรูเ้ ดิมของนักเรียนเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเคลือ่ นทีข่ องรถของเล่นไฟฟ้า โดยอาจใช้
ค�ำถามดังนี้
6.1) การใช้ถา่ นไฟฉายหลายก้อนต่อกันกับการใช้ถา่ นไฟฉายก้อนเดียวจะท�ำให้เกิดผลต่อการท�ำงาน
ของรถของเล่นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
(แนวค�ำตอบ ขึ้นอยู่กับความคิดของนักเรียน)
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6.2) การต่อถ่านไฟฉายมากกว่า 1 ก้อน แบบใดที่ท�ำให้ได้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
(แนวค�ำตอบ ขึ้นอยู่กับความคิดของนักเรียน)
6.3) ปัจจัยใดบ้างในการสร้างรถของเล่นที่มีผลท�ำให้ของรถของเล่นเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด
(แนวค�ำตอบ ค�ำตอบมีได้หลากหลาย เช่น น�ำ้ หนักและรูปทรงรถของเล่น จ�ำนวนถ่านไฟฉาย
และวิธีการต่อถ่านไฟฉาย
6.4) หากจะออกแบบรถของเล่นไฟฟ้าเพื่อแข่งขันว่ารถคันใดเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด จะต้องออกแบบ
รถของนักเรียนอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ขึ้นอยู่กับความคิดของนักเรียน)
6.5) นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ารถคันใดเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุด
(แนวค�ำตอบ สามารถทดสอบได้หลายวิธี เช่น ปล่อยรถพร้อมกันแล้วดูว่ารถคันใดเข้าเส้นชัย
ก่อน  หรือ ปล่อยรถและจับเวลาทีละคันว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัยใช้เวลาเท่าไหร่ รถคัน
ไหนใช้เวลาน้อยที่สุดแสดงว่าเร็วที่สุด)
7)   ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละความสามารถและเพศ จากนั้นครูแจกรถของเล่น
ให้นกั เรียนกลุม่ ละ 1 ชุด เพือ่ ประกอบโครงช่วงล่างของรถ ซึง่ ประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า ล้อ เพลา
และเฟือง โดยในขั้นนี้ครูอาจต้องอธิบายการท�ำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ  
2. กิจกรรมระบุปัญหา
8) ครูก�ำหนดปัญหาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดังนี้
“ให้นักเรียนสร้างรถของเล่น ให้วิ่งได้เร็วที่สุด โดยใช้ถ่านไฟฉาย 2 ก้อน และรถจะต้องรับน�้ำหนัก
บรรทุกดินน�้ำมัน 3 ก้อน โดยมีงบประมาณไม่เกิน 200 บาท”
(ครูพิจารณาระหว่างจ�ำนวนดินน�้ำมันกับรถของเล่นที่ใช้ในกิจกรรมตามความเหมาะสม)
9) ครูชแี้ จงเกณฑ์การให้คะแนนการออกแบบและสร้างรถของเล่น โดยมีหวั ข้อในการพิจารณา 4 หัวข้อ
คือ ความเร็วของรถ ต้นทุนวัสดุที่ใช้ ขั้นตอนการท�ำงานและการน�ำเสนอข้อมูล
ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
10) ครูให้นกั เรียนแต่ละกลุม่ สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยทีท่ ำ� ให้รถเคลือ่ นทีไ่ ด้เร็ว เช่น เรือ่ งพลังงานไฟฟ้า
รูปทรงและความสมดุลของตัวรถ แล้วน�ำมาอภิปรายกันในกลุ่มเพื่อน�ำไปออกแบบรถ
ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
11) ครูให้แต่ละกลุม่ วาดแบบรถและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้า พร้อมทัง้ ระบุรายการวัสดุและจ�ำนวนทีใ่ ช้
เพื่อค�ำนวณต้นทุน
12) ครูให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอโดยเริ่มจากน�ำเสนอว่ามีปัญหาหรือความต้องการอะไร แล้วมีแนวทางใน
การแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของรถของเล่นพร้อมทั้งรายละเอียดวัสดุและต้นทุน
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ขั้นวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
13) ครูให้แต่ละกลุ่มวางแผนการท�ำงานก่อนลงมือสร้าง จากนั้นจึงสร้างรถของเล่นโดยใช้วัสดุตามที่ได้
ออกแบบภายในเวลา 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ นักเรียนทุกกลุ่มต้องเก็บเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อน�ำไปประเมิน
ความคุ้มค่าของวัสดุที่ใช้ไป
ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
14) เมื่อสร้างเสร็จแล้ว แต่ละกลุ่มน�ำรถของเล่นไฟฟ้า มาทดสอบการท�ำงาน หากรถไม่เคลื่อนที่ หรือ
เคลือ่ นทีช่ า้ ให้ปรับปรุงแก้ไข โดยมีเวลาปรับปรุงแก้ไข 30 นาที นักเรียนบันทึกวิธกี ารปรับปรุงแก้ไข
ในใบกิจกรรม แล้วน�ำมาทดสอบอีกครั้ง
15) ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มประเมินต้นทุนที่ใช้ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับใช้ประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้
16) ครูจัดแข่งขันโดยรถของเล่นไฟฟ้าของกลุ่มไหนเข้าเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
ขั้นน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
17) ครูให้แต่ละกลุ่มน�ำเสนอผลงาน และอธิบายในประเด็นต่อไปนี้
      
17.1) รถของเล่นของกลุ่มเคลื่อนที่ได้เร็วตามที่ต้องการหรือไม่ อย่างไร
17.2) หลักการหรือปัจจัยใดทีก่ ลุม่ น�ำมาพิจารณาในการสร้างรถให้วงิ่ ได้เร็วทีส่ ดุ และปัจจัยนัน้ ท�ำให้
รถวิ่งได้เร็วตามที่ต้องการหรือไม่  อย่างไร
17.3) ถ้าจะปรับปรุงให้รถของเล่นวิ่งได้เร็วขึ้นอีก จะท�ำอย่างไร
18) ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นและความรู้ที่ได้จากการสร้างรถของเล่นไฟฟ้า โดยครูใช้ค�ำถาม
ดังนี้
18.1) การต่อวงจรไฟฟ้าในรถของเล่นไฟฟ้าเป็นอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ต่อถ่านไฟฉายเข้ากับแผ่นโลหะที่ติดอยู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า ท�ำให้ครบวงจร
มอเตอร์ไฟฟ้าท�ำงานได้)
18.2) การต่อเซลล์ไฟฟ้าให้มีพลังงานมากขึ้นท�ำได้อย่างไร และเรียกการต่อแบบนี้ว่าอย่างไร
(แนวค�ำตอบ ต่อเซลล์ไฟฟ้าโดยให้ขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าต่อกับขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าอีก
อันหนึ่งเรียงกันไป เรียกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม)
18.3) การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมท�ำให้เกิดผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ของรถของเล่น
(แนวค�ำตอบ  มีพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ท�ำให้รถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น)
18.4) ปัจจัยใดบ้างที่มีท�ำให้รถของเล่นไฟฟ้าวิ่งได้เร็ว และมีผลอย่างไร
(แนวค�ำตอบ น�้ำหนักของแบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ รูปร่างของรถของเล่น
ความสมดุลของตัวรถ)
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การวัดประเมินผล
ประเด็น
การประเมิน
1. การระบุปัญหา
และเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหา

2. การเลือกวิธีการ

3. การออกแบบ  

ระดับคะแนน
4
ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการได้
ตรงกับหัวข้อที่
ก�ำหนดและเสนอ
แนวทางใน
การแก้ปัญหาได้
สอดคล้องกับปัญหา
หรือความต้องการ
อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
เลือกวิธีการแก้ไข
ได้สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือ
ความต้องการ
น�ำไปสร้างได้จริง
วัสดุที่เลือกใช้
เหมาะสมกับ
ชิ้นงานที่สร้าง

ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการได้
ตรงกับหัวข้อที่
ก�ำหนดและเสนอ
แนวทางในการแก้
ปัญหาได้
สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความ
ต้องการได้เป็น
ส่วนใหญ่
เลือกวิธีการแก้ไข
ได้สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือ
ความต้องการ
น�ำไปสร้างได้จริง
วัสดุที่เลือกใช้
เหมาะสมกับ
ชิ้นงานที่สร้างได้
เป็นส่วนใหญ่
ได้ภาพร่าง 3 มิติ
ได้ภาพร่าง 3 มติ
สอดคล้องกับวิธีการ สอดคล้องกับ
แก้ปัญหาหรือสนอง วิธีการแก้ปัญหา
ความต้องการ
หรือสนองความ
แสดงรายละเอียด ต้องการ แต่ขาด
รูปร่าง ขนาดความ รายละเอียดด้านรูป
กว้าง ความยาว
ร่าง หรือ ขนาด หรือ
ความสูงและหน่วย หน่วยในการวัดขนาด
ในการวัดขนาด
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3

2

1

ระบุปัญหาหรือ
ความต้องการได้ตรง
กับหัวข้อที่ก�ำหนดแต่
เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้สอดคล้อง
กับปัญหาหรือความ
ต้องการเป็นส่วนน้อย

ระบุปัญหาหรือความ
ต้องการได้ไม่สมบูรณ์
และเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหาไม่
สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความ
ต้องการ

เลือกวิธีการ
แก้ไขได้
สอดคล้องเป็น
บางส่วนน�ำไป
สร้างได้จริง
แต่เลือกวัสดุ
ไม่เหมาะสมกับ
ชิ้นงานที่สร้าง

เลือกวิธีการแก้ไข
ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือ
ความต้องการ
น�ำไปสร้างได้จริง
แต่วัสดุที่เลือกใช้
ไม่เหมาะสมกับ
ชิ้นงานที่สร้าง

ได้ภาพร่าง 3 มิติ
สอดคล้องกับ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการ แต่ขาด
รายละเอียดทั้งรูปร่าง
ขนาด หน่วยในการวัด
ขนาด

ได้ภาพร่าง 3 มิติ
ที่ไม่สอดคล้องกับ
วิธีการแก้ปัญหา
หรือสนองความ
ต้องการ

ประเด็น
การประเมิน

ระดับคะแนน

4
4. การวางแผนและ สร้างชิ้นงานโดย
ด�ำเนินการ
มีการวางแผนใน
การท�ำงานและ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ
ท�ำงานได้อย่าง
เหมาะสม

3
สร้างชิ้นงานโดย
มีการวางแผนใน
การท�ำงานเป็น
ส่วนใหญ่และ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ
ท�ำงานได้

2
สร้างชิ้นงานโดย
ไม่มีการวางแผน
ในการท�ำงาน
และปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ
ท�ำงานได้
บางส่วน

5. การทดสอบและ ชิ้นงานหรือวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข
ใช้งานได้ดีไม่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข

ชิ้นงานหรือวิธีการ
ต้องปรับปรุง
แก้ไขหลายครั้ง
จึงจะท�ำงานได้ดี
รูปแบบการน�ำเสนอ
สื่อความหมายให้ผู้
อื่นเข้าใจได้ชัดเจน
อธิบายเหตุผลของ
แนวคิดเรื่องการต่อ
วงจรไฟฟ้าของรถ
ของเล่นไฟฟ้าได้ถูก
ต้องบางส่วน
รถสามารถวิ่งได้ตรง
และเร็วปานกลาง
ใช้ต้นทุนเกินจาก
ที่ก�ำหนดน้อยกว่า        
ร้อยละ 5

ชิ้นงานหรือวิธีการที่
น�ำมาปรับปรุง
แก้ไขแล้วใช้งาน
ได้เป็นบางส่วน
รูปแบบการน�ำเสนอ
สื่อความหมายให้ผู้
อื่นเข้าใจได้ไม่ชัดเจน
อธิบายเหตุผลของ
แนวคิดเรื่องการต่อ
วงจรไฟฟ้าของรถของ
เล่นไฟฟ้าได้ถูกต้อง
บางส่วน
รถสามารถวิ่งได้ตรง
แต่ไม่เร็ว
ใช้ต้นทุนเกินจาก
ที่ก�ำหนดระหว่าง         
ร้อยละ 5-10

รูปแบบการน�ำเสนอ
สื่อความหมายเรื่อง
การต่อวงจรไฟฟ้า
ของรถของเล่นไฟฟ้า
ให้ผู้อื่นเข้าใจถูก
ต้อง ชัดเจน อธิบาย
เหตุผลของแนวคิด
ได้
7. การเคลื่อนที่ของ รถสามารถวิ่งได้ตรง
รถของเล่น
และเร็วที่สุด
8. ต้นทุนในการ
ใช้ต้นทุนไม่เกินที่
สร้างรถของเล่น
ก�ำหนดไว้

6. การน�ำเสนอ

1
สร้างชิ้นงานโดย
ไม่มีการวางแผน
ในการท�ำงาน
และปฏิบัติงานได้
แต่ไม่เป็น
กระบวนการ
ชิ้นงานหรือวิธีการที่
น�ำมาปรับปรุง
แก้ไขแล้ว ยังคง
ใช้งานไม่ได้
รูปแบบการน�ำเสนอ
สื่อความหมายไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจน
อธิบายเหตุผลของ
แนวคิดเรื่องการต่อ
วงจรไฟฟ้าของรถ  
ของเล่นไฟฟ้าไม่ได้
รถไม่สามารถวิ่งได้
ตรง และไม่เร็ว
ใช้ต้นทุนเกินจาก
ที่ก�ำหนดมากกว่า           
ร้อยละ 10

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ ฐาน
		 การออกแบบและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ครุ สุ ภาลาดพร้าว, 2553.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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แบบสังเกตชิ้นงานของนักเรียน
เกณฑ์การประเมินผล
คะแนนรวม 10 – 12 คะแนน หมายถึง
คะแนนรวม   5 – 10 คะแนน หมายถึง
คะแนนรวม ต�่ำกว่า 5 คะแนน หมายถึง

ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง

ท�ำเครื่องหมายในช่องคะแนน
หัวข้อ
1. การเคลื่อนที่
   ของรถของเล่น
2. การน�ำเสนอข้อมูล
3. ต้นทุนวัสดุใน
   การสร้างรถของเล่น

4

3

2

1

คะแนนรวม..................................

แบบสังเกตกระบวนการท�ำงานของนักเรียน
เกณฑ์การประเมินผล
คะแนนรวม 15 – 20 คะแนน หมายถึง
คะแนนรวม   8 – 14 คะแนน หมายถึง
คะแนนรวม ต�่ำกว่า 8 คะแนน หมายถึง

ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง

ท�ำเครื่องหมายในช่องคะแนน
หัวข้อ
1.1 การก�ำหนดปัญหา
1.2 การเลือกวิธีการ
1.3 การออกแบบและปฏิบัติการ
1.4 สร้างชิ้นงานจากภาพร่าง โดยวางแผนในการท�ำงาน
และปฏิบัติงานตามกระบวนการท�ำงานอย่างเหมาะสม
							
1.5 การปรับปรุงแก้ไข
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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คะแนนรวม................................
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