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กล่องของขวัญจากกระดาษรปูเรขาคณิต 
 

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6        เวลา  5  ชั่วโมง 

สาระส้าคัญ 

ธรรมเนียมการให้ของขวัญมีมาต้ังแต่สมัยโรมัน   จากการถวายของบูชาแด่เทพเจ้าที่ตนเคารพบูชา หรือการ
ส่งเครื่องบรรณาการให้เจ้าผู้ครองแคว้นต่าง ๆ   ส่วนในหมู่ชาวบ้านนิยมให้ของขวัญกันในช่วงเทศกาลส าคัญ  เช่น  
วันข้ึนปีใหม่ เทศกาลคริสต์มาส  ในสมัยก่อนของขวัญที่ส่งให้กันอาจมีหนังสัตว์หรือผ้าห่อไว้  ต่อมาเริ่มมีการใช้
กระดาษห่อของขวัญ ประเทศที่ริเริ่มคือจีน เพราะเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์กระดาษ เมื่อยุโรปผลิตกระดาษใช้เองได้ 
การห่อของขวัญก็เริ่มแพร่หลาย แต่ก็เฉพาะในหมู่ผู้ดีมีเงินเท่านั้น  กระดาษห่อของขวัญที่พิมพ์ลวดลายสวยงามรูป
ทิวทัศน์ในหน้าหนาว โบสถ์ เตาผิง นางฟ้า เป็นที่นิยมมาก และถ้าจะให้หรูหราต้องตกแต่งด้วยริบบิ้นและผ้าลูกไม้               
ใช้ข้ีผึ้งทากระดาษให้ติดกันแล้วผูกด้วยเชือกนั่นเอง  ต่อมาอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษเจริญรุดหน้าจึงมีกระดาษ
หลากสีใช้ แต่กระดาษห่อของขวัญสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ขาว แดง เขียว ซึ่งเป็นสีของเทศกาลคริสต์มาส   ใน
ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมการห่อของขวัญเหมือนกัน เป็นการห่อของขวัญในรูปแบบต่างๆ จากการออกแบบและวาดแบบลง
ในกระดาษห่อของขวัญก่อนจะตัดกระดาษมาประกอบเป็นกล่องของขวัญ   ยิ่งในช่วงกระแสลดโลกร้อน ลดการใช้
ถุงพลาสติกอย่างนี้ การห่อของขวัญแบบญี่ปุ่นกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยดัดแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัย
และกิ๊บเก๋มากข้ึน  การห่อของขวัญที่ผู้ให้ออกแบบและลงมือห่อด้วยตนเองนอกจากผู้รับจะได้ลุ้นไปกับของขวัญ                  
สื่อแทนใจที่ผู้ให้ส่งมอบให้แล้ว ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับรูปแบบกล่องของขวัญที่ไม่ซ้ าแบบใครที่มีคุณค่าไม่น้อยทีเดียว 
ตัวชี้วัด 

วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ออกแบบและเทคโนโลยี 

- ก าหนดปญัหา ทดลอง 
เปรียบเทียบ และอธิบาย
สมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ 
ในด้านความแข็งแรง ความ
เหนียว สภาพยืดหยุ่น การ
น าความร้อน และการน า
ไฟฟ้า 
 

- รูปเรขาคณิตสองมิต ิ
รูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  
รูปวงกลม และรปูหลาย
เหลี่ยม 
 

- ค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

- สร้างสิง่ของเครื่องใช้
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ตามกระบวนการ
เทคโนโลยีโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  
ด้วยรูปเรขาคณิตและ
รูปร่างธรรมชาติที่บอก
ขนาดชัดเจน 
- เลือกใช้วัสดุโดยวิเคราะห์
สมบัติของวัสดุและเลือกใช้
เครื่องมือใหเ้หมาะสมกบั
การสร้างช้ินงานโดย
ค านึงถึงความปลอดภัย 



สาระการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร ์

สมบัติของวัสดุ 

วัสดุ คือ สิ่งที่น ามาท าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ วัสดุรอบตัวเรามีทั้งวัสดุธรรมชาติ ซึ่งได้มาจากสิ่งมีชีวิตและไม่มี

ชีวิต เช่น ไม้ ขนสัตว์ ไยไหม เปลือกหอย ดินเหนียว หิน ทราย และวัสดุสังเคราะห์ เช่น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์   

วัสดุมีสมบัติต่างๆ  คือ 

1.สมบัติความยืดหยุ่น  ความยืดหยุ่น หมายถึง ลักษณะที่วัตถุนั้นสามารถกลับคืนรูปร่างทรงเดิมได้ หลังจากแรงที่มา
กระท าต่อวัตถุหยุดกระท าต่อวัตถุนั้น  วัสดุที่ถูกแรงกระท าแล้วสามารถเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของวัสดุ และเมื่อเรา
หยุดออกแรงวัสดุนั้นจะกลับคืนสู่สภาพเดิม เรียกว่า วัสดุนั้นมีสภาพความยืดหยุ่น เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ฟองน้ า   
วัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นไม่เท่ากัน การใช้ความยืดหยุ่นในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้ยางรัดผม การใช้ยางยืดท า
ขอบกางเกง ใช้เส้นเอ็นท าไม้แบดมินตันหรือไม้เทนนิส 
2.ความแข็งของวัสดุ  ความแข็ง  หมายถึง ความทนทานต่อการตัดและการขูดขีด  วัสดุที่มีความแข็งมากจะทนทาน
ต่อการขูดขีดมาก เช่น ตะปูกับไม้ เมื่อเราเอาตะปูไปขูดกับไม้ จะพบว่า ไม้เกิดรอย นั้นแสดงว่า วัสดุใดที่เกิดรอยจะมี
ความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ไม่เกิดรอย แสดงว่า ตะปูมีความแข็งมากกว่าไม้  การใช้ความแข็งในชีวิตประจ าวันให้เหมาะ
แก่การใช้ประโยชน์และใช้งานได้ เช่น กล่องส าหรับเก็บของ โต๊ะ เก้าอี้ แก้ว กระเบื้อง ม้านั่ง 
3.ความเหนียวของวัสดุ  ความเหนียว  หมายถึง ความสามารถในการรับน้ าหนักของวัสดุ ดึงขาดยาก  ถ้าเราท าการ
พิจารณาด้านความเหนียวสามารถท าได้ 2 วิธี คือ  1.ความสามารถในการดึงเป็นเส้น  2.ความสามารถในการตีเป็น
แผ่นบางได้  การใช้ความเหนียวในชีวิตประจ าวัน  เช่น ใช้เชือกผูกสิ่งของ เบ็ดตกปลา วัสดุในการท าสะพานแขวน 
4.การน้าความร้อนของวัสดุ  การน าความร้อน หมายถึง การถ่ายเทพลังงานความร้อนจากอนุภาคหนึ่งสู่อนุภาคหนึ่ง 
และถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆ ภายในเนื้อของวัตถุ วัสดุแต่ละชนิดสามารถน าความร้อนได้แตกต่างกัน วัสดุที่น าความร้อน
ได้ดีจะถ่ายเทพลังงานความร้อนได้เร็ว และมาก เมื่อวัสดุชนิดนั้นได้รับความร้อนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะถ่ายโอน
ความร้อนไปสู่บริเวณอื่นด้วย  วัสดุบางชนิดไม่น าความร้อน  
5.การน้าไฟฟ้า  การน าไฟฟ้า หมายถึง สมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไหลผ่ านได้ และสามารถแสดง
อ านาจไฟฟ้าออกมา  ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติการน าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

ตัวน าไฟฟ้า  คือ  วัสดุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ได้แก่ โลหะต่างๆ  
ฉนวนไฟฟ้า  คือ  วัสดุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือผ่านได้น้อยมาก เช่น ไม้ แก้ว  

6.ความหนาแน่น  ความหนาแน่น  หมายถึง ปริมาณมวลสารที่มีอยู่ใน 1 หน่วยปริมาตร  ความหนาแน่นเป็นสมบัติ

เกี่ยวกับเนื้อของวัสดุ วัสดุที่มีเนื้อแน่นจะมีความหนาแน่นมากกว่าวัสดุที่เป็นเนื้อโปร่ง สามารถทดสอบโดยเอาวัสดุนั้น

ไปลอยน้ า  ถ้าวัสดุน้ันลอยน้ าได้ แสดงว่า วัสดุน้ันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า แต่ถ้าวัสดุนั้นเกิดการจมน้ า แสดงว่ามี

ความหนาแน่นมากกว่าน้ า 

 



คณิตศาสตร์ 

รูปเรขาคณิตสองมิติ 

 แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ รูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม  รูปวงกลม และรปูหลายเหลี่ยม ซึ่งมีลกัษณะดังต่อไปนี ้

    1 .  รูปสี่เหลี่ยม  คือ รูปปิดทีม่ ี4 ด้าน 4มุม   แบ่งเป็น 6 ชนิด คือ  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  รูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้ารูป
สี่เหลี่ยมจัตรุัส   รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน   รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยีกปูน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู     

    2 .  รูปสามเหลี่ยม  คือรูปปิด ที่ม ี3 ด้าน 3 มุม  มุมภายในรวมกันได้ 180 องศา  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  แบ่ง
ตามลักษณะของด้าน แบง่ได้ 3 ชนิด คือ  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า   รูปสามเหลี่ยมด้านไมเ่ท่า   รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  
แบ่งตามลักษณะของมมุ ม ี3 ชนิด คือ  รูปสามเหลี่ยมมมุแหลม   รูปสามเหลี่ยมมมุฉาก รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน 

    3 .  รูปวงกลม  คือ รูปบนระนาบ ทีล่้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มรีะยะห่างจากจุดคงที่ ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทาง
เท่ากัน  ส่วนประกอบของรูปวงกลม ได้แก่  จุดศูนย์กลาง  เส้นผ่านศูนย์กลาง         เส้นรอบวง รัศมี   และคอร์ด     

    4 .  รูปหลายเหลี่ยม  คือ  รูปทีป่ิดล้อมไปด้วยด้าน ตั้งแต่ 3 ด้านข้ึนไป   รูปหลายเหลี่ยม จะมจี านวนมุมเท่ากบั
จ านวนด้าน  ตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยม ได้แก่   รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปห้าเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยม  รูปเจ็ด
เหลี่ยม  และอีกมากมาย.... 

 

เทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์และออกแบบเทคโนโลยี )  

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (Search Engine) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือโปรแกรมการ

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง 

ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล ข่าว อื่นๆ โดยการค้นหาข้อมูลจากการก าหนดค าส าคัญ หรือ Keyword ที่ผู้ใช้

ป้อนเข้าไปในเว็บไซต์ค้นหาค า จากนั้นเว็บไซต์ก็จะท าการค้นหาค าน้ันให้ แล้วแสดงผลลัพธ์ที่คิดว่าผู้ใช้ต้องการข้ึนมา

ได้อย่างรวดเร็ว Search Engine มีหลายตัวแต่ปัจจุบันทีน่ิยมมากทีสุ่ดคือ google ซึ่งจะบันทึกประวัติการค้นหาข้อมลู

ไว้ด้วยประโยชน์ของ Search Engineคือ 

1. ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว 
2. สามารถค้นหาข้อมลูแบบเจาะลึกได้ ทั้งข้อความ รูปภาพ ข่าว เพลง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
3. มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมลู 
4. รองรบัการค้นหาภาษาไทย 
 

 



  

ผังมโนทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร ์

- ก าหนดปญัหา ทดลอง 

เปรียบเทียบ และอธิบายสมบัติ

ของวัสดุชนิดต่างๆ ในด้าน

ความแข็งแรง ความเหนียว 

สภาพยืดหยุ่น การน าความ

ร้อน และการน าไฟฟ้า 

คณิตศาสตร์ 

- รูปเรขาคณิตสองมิต ิ

รูปสี่เหลี่ยม  รูปสามเหลี่ยม     

รูปวงกลม และรปูหลายเหลี่ยม 

การออกแบบทางวิศวกรรม 

-การออกแบบสิง่ประดิษฐ์  

เป็นภาพร่าง3 มิติ  ด้วยรูป

เรขาคณิตและรูปร่างธรรมชาติ

ที่บอกขนาดชัดเจน 

เทคโนโลยี 

- การค้นหาข้อมูลในการสร้าง

สิ่งประดิษฐ์โดยใช้อินเตอรเ์น็ต 

Searchหาข้อมลูเกี่ยวกบั

อุปกรณ์  วิธีการประดิษฐ์ 

รูปแบบ และหลกัการท างาน 

 

กล่องของขวัญ 

จากกระดาษรปูเรขาคณิต 

 
 



จุดประสงค์ 

1. เพื่อให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ในเรื่องของรปูเรขาคณิตสองมิติมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อให้นกัเรียนสามารถสร้างกล่องของขวัญจากกระดาษที่ออกแบบรูปคลี่เป็นรปูเรขาคณิตสองมิติได้  
และวางสัดส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้นกัเรียนได้น าความรู้ในเรือ่งสมบัติของวัสดุมาใช้ประกอบการเลือกวัสดุท ากล่องของขวัญได้อย่าง
เหมาะสมตามประโยชน์การใช้สอย 

4. เพื่อให้นกัเรียนหาแนวทางที่ดีที่สุดในการพฒันารปูแบบและคุณภาพของกล่องของขวัญทีส่ร้างขึ้นให้มี
ความสวยงาม  ทนทาน  และใช้ประโยชน์ได้จริง 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดาษโปสเตอรส์ี ,กระดาษโปสเตอร์แข็ง , กระดาษหอ่ปก , กระดาษหนังสือพมิพ์ ,กระดาษนิตยสาร 
2. เชือกหรือรบิบิ้นท าโบว์ 
3. กรรไกร 
4. แผ่นรองตัด 
5. กาวลาเทก็ 
6. มีดคัดเตอร ์
7. ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  สีไม ้

 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

1. กิจกรรมน้าเข้าสู่บทเรียน 

สนทนากับนักเรียนทบทวนความรู้ในเรื่องของรูปเรขาคณิตสองมิติแบบต่างๆ  ได้แก่  รูปสี่เหลี่ยม  

รูปสามเหลี่ยม  รูปวงกลม  และรูปหลายเหลี่ยม  รวมถึงวิธีการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติเหล่านั้น  ทั้งจาก

การใช้อุปกรณ์และการใช้แบบในการสร้าง 

2. กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

ให้นักเรียนได้เปิดประเด็นสนทนากันว่าถ้านักเรียนจะสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งของเครื่องใช้สักอย่าง  

อะไรบ้างที่นักเรียนจะต้องพิจารณา  ซึ่งอาจได้แก่  การน าไปใช้  ต้นทุนในการผลิต  วัสดุที่จะเลือกใช้ และ

เหตุผลอื่นๆ  ที่นักเรียนจะน าเสนอแตกต่างกันออกไป 



ขั้นท่ี  1  ก้าหนดปัญหาหรือความต้องการ 

สร้างสถานการณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยให้แต่ละกลุ่มคิดท ากล่องของขวัญข้ึนมาด้วยตนเอง

เพื่อมอบให้เพื่อนสนิทในโอกาสวันข้ึนปีใหม่  โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องเลือกกระดาษที่จะน ามาท า  และ

วาดแบบรูปคลี่เพียงช้ินเดียวบนกระดาษก่อนตัดพับเป็นกล่องของขวัญ  ซึ่งรูปคลี่ที่วาดนั้นจะต้องประกอบไป

ด้วยรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ไม่จ ากัดจ านวนรูปแต่ให้เช่ือมโยงเป็นรูปเดียวกัน   โดยมีอุปกรณ์มาให้นักเรียน

แต่ละกลุ่ม คือ  กระดาษโปสเตอร์สี ,กระดาษโปสเตอร์แข็ง , กระดาษห่อปก , กระดาษหนังสือพิมพ์ ,

กระดาษนิตยสาร , เชือกหรือริบบิ้นท าโบว์ , กรรไกร , แผ่นรองตัด , กาวลาเท็ก , มีดคัดเตอร์ , ดินสอ , 

ยางลบ , ไม้บรรทัด และ สีไม้ 

ขั้นท่ี  2  รวบรวมข้อมูล 

ให้นักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือ  โดยเข้าสู่อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลในการน า

อุปกรณ์ที่ให้มาประดิษฐ์เป็นกล่องของขวัญตามสถานการณ์ที่ก าหนด   

ขั้นท่ี  3  เลือกวิธีการ 

น าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นซึ่งมีหลากหลายแนวทางมาร่วมกันปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อ

เลือกวิธีที่เหมาะสมในการออกแบบ  โดยรูปแบบที่เลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

 

 

ขั้นท่ี  4  ออกแบบและปฏิบัติการ 

สมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกแบบกล่องของขวัญ  โดยลงมือออกแบบช้ินงานเป็นรูปคลี่ 2 มิติ  ของ

กล่องของขวัญที่ประกอบมาจากรปูเรขาคณิต 2 มิติ  และภาพร่าง 3 มิติ ของกล่องของขวัญที่ประกอบส าเร็จ

แล้ว  ด้วยรูปที่บอกขนาดชัดเจนลงในกระดาษ  จากนั้นจึงเริ่มลงมอืสร้างช้ินงานจากอุปกรณ์ที่มีภายในเวลาที่

ก าหนด 

ขั้นท่ี  5  ทดสอบ 

น าช้ินงานที่สร้างเสร็จไปทดลองใส่สิ่งของที่ใช้แทนของขวัญที่จะมอบให้เพื่อน  เพื่อทดสอบคุณภาพ

ของช้ินงานว่าสามารถใช้การได้ดีหรือไม่  มีความสมดุลหรือไม่ และจุดบกพร่องใดต้องแก้ไข 

 

 



ขั้นท่ี  6  ปรับปรุงแก้ไข 

เมื่อพบข้อบกพร่องของช้ินงานแล้วให้น ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาช้ินงาน  โดยอาจท าการปรับเปลี่ยน

แบบ  หรือปรับเปลี่ยนวัสดุ  หรือปรับสัดส่วนต่างๆ  ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จากนั้นให้ทดสอบอีกครั้งโดยในครั้ง

นี้แต่ละกลุ่มจะต้องเลือกกลอ่งของขวัญที่ประดิษฐ์ข้ึนโดยที่สมาชิกในกลุม่พอใจที่สุดเพียงชนิดเดียว เพื่อน ามา

ประเมินผลร่วมกันกลุ่มอื่นๆ 

ขั้นท่ี  7  ประเมินผล 

แต่ละกลุ่มน าช้ินงานกล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณิตที่ประดิษฐ์ข้ึน  มาทดสอบคุณภาพทีละ

กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มน ากล่องของขวัญที่ผลติมาใส่ของขวัญจ าลองที่ก าหนด  ทดลองวางบนโต๊ะพื้นเรียบเพื่อดู

ความสมดุล  ทดลองถือหรือหิ้วเพื่อทดสอบความแข็งแรง  นอกจากนั้นจะมีการประเมินความสวยงามของ

กล่องของขวัญ  รวมถึงความคิดสร้างสรรค์  โดยจะมีการแต่งตั้งกรรมการกลางที่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มใน

การให้คะแนน  จากนั้นสรุปผลการประเมิน  กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ 

 

3. กิจกรรมรวบยอด 

ร่วมกันสรุปว่าการจะสรา้งกลอ่งของขวัญจากกระดาษนั้นจะต้องมกีารออกแบบให้เป็นไปตามเงือ่นไข

ที่ก าหนด  มีการใช้รูปเรขาคณิตสองมิติมาประกอบกันเพื่อให้ได้รูปแบบที่แปลกใหม่ สวยงาม และใช้งานได้

จริง  ต้องเลือกกระดาษที่มีความหนาและแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักของสิ่งของที่บรรจุลงไปในกล่องได้  

รวมถึงต้องเลือกสีสันของกระดาษให้เหมาะสมกับเทศกาล  เช่น  ถ้าเป็นเทศกาลคริสต์มาสก็ควรเลือกใช้

กระดาษสีแดง หรือสีเขียน เป็นต้น  อีกสิ่งที่ส าคัญในการท ากล่องของขวัญคือ นักเรียนจะต้องไม่ลืมการเผื่อ

พื้นที่ของกระดาษไว้ส าหรับติดกาวหรือส าหรับผูกเชือก ซึ่งนักเรียนมักจะมองข้าม 

สรุปว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการท ากล่องของขวัญนี้ คือ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเลือก

วัสดุตามสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน  คณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตแบบต่างๆ  รวมถึงการวัดสัดส่วน

ต่างๆ อย่างเหมาะสม  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และการออกแบบทางวิศวกรรม

ที่นักเรียนได้ออกแบบและด าเนินตามขั้นตอน 

 

 

 



การวัดผลประเมินผล 

1. ประเมินทักษะการท างานกลุ่ม  ประเด็นการประเมนิ 

1. มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน 
2. มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกท างานตามหน้าที่ 
3. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
4. มีการให้ความช่วยเหลือกัน 
5. มีการเคารพกติกาของกลุ่ม 
6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7. แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม 
8. มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
9. ร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ 
10. ผลงานมีความถูกต้องและเสร็จทันเวลาก าหนด 

      2. ประเมินใบงาน 

สื่อและแหล่งเรยีนรู้ 

1. สถาบันสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ใบกิจกรรมที่  1  ตัวอย่างการท ากล่องของขวัญ 

3. ใบกิจกรรมที่  2  การออกแบบช้ินงาน  “กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบกิจกรรมท่ี  1  การท้ากล่องของขวัญ 

 

วิธีการท้ากล่องขวัญเอง ส้าหรับของขวัญชิ้นเล็ก ๆ 

 

ข้ันแรก ให้เพื่อน ๆ ตัดมมุกระดาษแข็ง เป็นรปูสีเ่หลี่ยมคางหมู
ขนาดเท่ากันทั้งสี่มมุ โดยจะท าเป็นตัวกล่อง จึงต้องมีความลกึ x 
เซนติเมตร ขอค่าด้วย 5 เซนติเมตร กล่องใบนี้จงึต้องตัดใหล้กึลงไป 5 
เซนติเมตร และอีกด้านหนึง่ตัดเป็นแนวเฉียงที่ 2.5 เซนตเิมตร ตาม
ตัวอย่างในรูป 

 
ข้ันที่สอง ใหเ้พื่อน ๆ ตัดมุมกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ให้มีความลึกเท่ากันทั้งสองด้าน โดยใหล้ึกเข้าไปน้อยกว่ากระดาษในข้อ
แรกสกัเล็กน้อย เพราะเราจะท าเป็นฝากลอ่งของขวัญ 
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ใบกิจกรรมท่ี  2  การออกแบบชิ้นงาน  “กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณิต” 

หอ้ง  ป. ..... /…...     กลุ่มท่ี …………     ชื่อกลุ่ม  …………………………..…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินทักษะการท้างานกลุ่ม 
ห้อง  ป. ..... /…...  กลุ่มที่  ...................  สมาชิก  ................................................................................... 

ค้าชี้แจง : ให้ผู้สอน ประเมินจากการสังเกตทักษะกระบวนการกลุ่มในระหว่างเรียน  ขณะปฏิบัติกิจกรรม 

    โดยให้ระดับคะแนนลงในตารางที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

     เกณฑ์การให้คะแนน   3   =     ดีมาก     2   =     พอใช้       1   =     ต้องปรับปรุง 

ข้อท่ี พฤติกรรมท่ีสังเกต 
คุณภาพการปฏิบัติ 
3 2 1 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกันก่อนท างาน    
2 มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม และสมาชิกท างานตามหน้าที่    
3 มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน    
4 มีการให้ความช่วยเหลือกัน    
5 มีการเคารพกติกาของกลุ่ม    
6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
7 แสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อกลุ่ม    
8 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี    
9 ร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ    
10 ผลงานมีความถูกต้องและเสร็จทันเวลาก าหนด    

                                                                                            
รวมคะแนน 

   

 
สรปุผลการประเมิน................................................. 

                                                                             ลงช่ือ……………………………..ผู้ประเมิน 
                                                                                 (……………………………………..) 

 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

25 - 30 ดีมาก 
20 - 24 ด ี
15- 19 ปานกลาง 
1 – 14 ปรับปรุง 

 
หมายเหตุ  การให้คะแนน  เกณฑ์การตัดสินคุณภาพหรือหวัข้อประเมินปรับเปลี่ยนได้ข้ึนอยู่กับดลุยพินิจของครผูู้สอน 
 



รายงานผลการใช้กิจกรรม “ กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณิต ” 

 

ระดบัชัน้  ประถมศกึษาปีที่  6         เวลา  5  ชั่วโมง 

 จากการออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/6  จ านวน  41  คน  ประดิษฐ์กล่องของขวัญ  

โดยมีการก าหนดสถานการณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม  โดยให้แต่ละกลุ่มคิดท ากล่องของขวัญข้ึนมาด้วยตนเองเพื่อ

มอบให้เพื่อนสนิทในโอกาสวันข้ึนปีใหม่  โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องเลือกกระดาษที่จะน ามาท ากล่องของขวัญ  

และวาดแบบรูปคลี่เพียงช้ินเดียวบนกระดาษก่อนตัดพับเป็นกล่องของขวัญ  ซึ่งรูปคลี่ที่วาดนั้นจะต้องประกอบไปด้วย

รูปเรขาคณิตแบบต่างๆ ไม่จ ากัดจ านวนรูปแต่ให้เช่ือมโยงเป็นรูปเดียวกัน   โดยมีอุปกรณ์มาให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ผล

การสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นดังนี้ 

1. นักเรียนทุกกลุ่มสามารถตกลงและหาข้อสรุปร่วมภายในกลุม่ได้  ทั้งในส่วนของการออกแบบกล่อง

ของขวัญและการเลือกวัสดุมาท าเป็นกล่องของขวัญ 

2. นักเรียนทุกกลุ่มสามารถประดิษฐก์ล่องของขวัญจากการออกแบบและวางสัดส่วนต่างๆได้  โดยมีคุณภาพ

ของช้ินงานที่แตกต่างกันเป็นไปตามสภาพของแต่ละกลุ่ม 

3. นักเรียนทุกกลุ่มมกีารหาแนวทางที่ดทีี่สุดในการพัฒนาคุณภาพของกลอ่งของขวัญที่สร้างขึ้นใหส้ามารถใส่

ของขวัญได้  วางบนพื้นผิวเรียบได้  และถือ/หิ้วได ้

4. จากการประเมินทักษะการท างานกลุม่ของนักเรียนช้ัน ป.6/6  จ านวน  10  กลุม่  สรุปผลการประเมิน

ตามเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ  ของทั้ง 10 กลุ่ม  เป็นดังนี ้

กลุ่มที่ 1  คะแนนรวม 24 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี 

กลุ่มที่ 2  คะแนนรวม 26 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก 

กลุ่มที่ 3  คะแนนรวม 28 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก 

กลุ่มที่ 4  คะแนนรวม 23 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี 

กลุ่มที่ 5  คะแนนรวม 20 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี 

กลุ่มที่ 6  คะแนนรวม 27 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก 

กลุ่มที่ 7  คะแนนรวม 22 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี 

กลุ่มที่ 8  คะแนนรวม 29 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก 

กลุ่มที่ 9  คะแนนรวม 23 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดี 

กลุ่มที่ 10  คะแนนรวม 27 คะแนน  อยู่ในระดับคุณภาพ   ดีมาก 



นักเรียนร่วมกิจกรรม “กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบและผลงานประดิษฐ์กล่องของขวัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนร่วมกิจกรรม “กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การออกแบบและผลงานประดิษฐ์กล่องของขวัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนร่วมกิจกรรม “กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดลองใส่ของขวัญและปรับปรุงชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นักเรียนร่วมกิจกรรม “กล่องของขวัญจากกระดาษรูปเรขาคณติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกกลุ่มร่วมประเมินชิ้นงาน  ให้คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


