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 ปากกา มีไฟส่อง 

  

ระดับชั้น ช่วงชั้นที ่…….. 

ท่ีมาและความส าคัญ 

 

   ปัญหาเก่ียวกับการเขียนหนังสือในเวลากลางคืน ที่จ าเป็นต้องใช้แสงจากหลอดไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น

หลอดไฟท่ีติดเพดาน หรือแสงจากหลอดไฟจากโคมไฟฟ้าก็ตาม ล้วนมีการแผ่กระจายของแสงจาก

แหล่งก าเนิดแสงไปยังบริเวณอ่ืนๆ  ซ่ึงบางครั้งไม่จ าเป็นต้องได้รับแสงจากหลอดไฟนั้น  หรือบางครั้งความ

จ าเป็นในการเขียนหนังสือในที่ห่างไกลทีไ่ม่มีสายไฟฟ้าโยงไปถึง  แต่มีความต้องการแสงสว่างท่ีเหมาะสม

ส าหรับการเขียน จึงเป็นปัญหาในชีวติจริงของผู้เขียนหนังสือดังกล่าว  

 การแก้ปัญหาไม่ให้มีแสงสว่างรบกวนไปยงับริเวณที่ไม่ต้องการแสง หรือการท าให้มีแสงสว่าง

ส าหรับการเขียนหนังสือในที่ห่างไกลที่ไม่มีสายไฟฟ้าโยงไปถึง  คือการท าให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมส่องไป

ยังกระดาษเฉพาะพ้ืนทีท่ี่ต้องการเขียน โดยไมก่ระจายแสงไปยังบริเวณอ่ืน  

 ในปัจจุบนั มีหลอดไฟฟ้าขนาดเล็ก ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ซ่ึงถกูสร้างมาใหม้ีการส่องสว่างทัง้แบบ

กระจายรอบหลอด และแบบพุ่งเปน็ล าแสง  หากมกีารน ามาใช้แกป้ัญหาการไมใ่ห้มแีสงสว่างรบกวนไปยัง

บริเวณที่ไม่ต้องการแสง หรือการท าให้มีแสงสว่างเหมาะสมส าหรบัการเขียนหนังสือในทีม่ืด ถอืเป็นการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

 

จุดประสงค ์ 

  เพ่ือใหน้ักเรียน 

1.   ตระหนักและเห็นความส าคญัของการน าความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและ

ความสว่างที่เหมาะสมกบัการใช้งานบนพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยีการประกอบวงจรไฟฟ้า มาใช้ในการแก้ปญัหาความตอ้งการสร้างแหล่งก าเนิดแสง

ที่เหมาะสมกับการใช้งานในทีม่ืด 

2.  ฝึกปฏบิัติการแก้ปัญหาความต้องการมีแสงสว่างท่ีเหมาะสมกบัการอ่านและเขียนหนังสือในที่

มืดตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา 

3.  มีคุณลกัษณะของ “การมองเห็นปัญหา” มี“ทักษะ/กระบวนการในการแกป้ัญหา”  และ “มี

ทัศนคตทิี่ดีต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรใ์นรูปของการน ามาใช้ในการแก้ปญัหาในชีวิตจริง” 
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ส่ือการเรียนรู้ 

  1. วิดีทัศน์เกีย่วกับการใหค้วามสว่างของแสงจากหลอดไฟชนิดตา่งๆ 

2. ข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งานหลอด LED 

3. ฯลฯ 

 

แนวการจัดกิจกรรมสะเต็ม  

1. ขั้นระบุปัญหา 

1.1 การท าให้นักเรียนมองเห็นปัญหา 

1.1.1 ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยฉายวิดีทศัน ์เกี่ยวกับการให้ความสว่างของแสงจากหลอดไฟชนิด

ต่างๆ ท่ีใช้โดยทั่วไปทัง้จากหลอดไฟฟ้าท่ีส่องสว่างบนถนน หลอดไฟฟ้าทีต่ิดในบ้าน  หลอด

ไฟฟ้าจากโคมไฟ ฯลฯ 

1.1.2 ครูฉายวิดีทัศนเ์กี่ยวกับความรูใ้นเรื่องความสว่างของแสงทีเ่หมาะสมกับการใช้งานต่างๆ 

1.1.3 ครูพูดคุยกับนักเรียนถึงการเขียนหนังสือทีถู่กสุขลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับความสว่างของแสงที่เหมาะสมในการเขียนช่วงเวลากลางคืน 

1.1.4 ครูให้นกัเรียนช่วยกันเขียนสถานการณก์ารเขียนหนังสือในเวลากลางคืนว่ามีปัญหาใด

หรือไม่ เช่น “ขณะเขียนหนังสือในบ้าน หรือในห้อง มีบคุคลรอบข้างซ่ึงอาจไม่ต้องการ

ความสว่างรวมอยู่ด้วย อาจเป็นการรบกวนผู้อ่ืน”  หรือ “ ในบางครั้ง มีความจ าเป็นต้อง

เขียนหรือบนัทึกเหตุการณส์ าคัญลงในสมุด แต่เปน็เวลากลางคืนและบริเวณนั้นไม่มีความ

สว่างพอเพียง ไม่มีสายไฟฟา้โยงไปถึง จึงไม่สามารถบนัทึกเหตุการณ์ทีต่้องการได้ใน

ทันทีทนัใด” 

1.2 การท าให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา 

1.2.1 ครูชวนนักเรียนคุยใหม้ีความรู้สึกวา่ หากสามารถสร้างแหล่งแสงสว่างทีใ่หค้วามสว่าง

พอจะเขียนหนังสือลงบนสมุด ในเวลากลางคืนและบริเวณนั้นไม่มีความสว่างพอเพียง จะ

เกิดประโยชนอ์ย่างไร และหากไม่สร้างจะมีความเดือดร้อนอย่างไร 

1.3 การท าให้นักเรียนสามารถ “ระบุปัญหา” จากสถานการณไ์ด้ตรงประเด็น 

1.3.1 ครูชวนนักเรียนให้ช่วยกันคิดสร้างอุปกรณ์ที่ให้ความสว่างที่เม่ือใช้แล้วจะสามารถ

แก้ปัญหาการมีความสว่างของแสงไปรบกวนผู้อ่ืน หรอืสามารถใช้ได้ในสถานท่ีไม่มีแสง
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สว่างพอ โดยให้ตั้งเป็นปัญหา เช่น   “มีวิธีการอย่างไร ท่ีจะท าให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมใน

การเขียนหนังสือในที่มืดและไมร่บกวนผูอ่ื้น”  

 

2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2.1 การฝึกให้นกัเรียน “วิเคราะห์ปัญหา และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือบริบทของ

ปัญหา” 

2.1.1 ครูให้นกัเรียนช่วยกันระดมความคิดว่า จากปัญหา “มีวิธีการอย่างไร ท่ีจะท าให้ มแีสง

สว่างที่เหมาะสมในการเขียนหนังสือในท่ีมืดและไม่รบกวนผู้อ่ืน” นัน้ มีส่ิงท่ีต้องพิจารณา

อะไรบ้าง และค าตอบทีเ่กีย่วข้องในเบื้องตน้ คืออะไร  เช่น  

    - ใช้อะไรเขียน(ดินสอหรือปากกา)   

    - แสงสว่างท่ีเหมาะสมหมายความว่าอย่างไร     

    - อะไรท่ีจะใช้ท าเป็นแหล่งให้แสงสว่าง 

    - แหล่งแสงสว่างจะมีต าแหน่งติดตั้งหรือวางที่ใด จึงจะสะดวกใน

การใช้งาน 

     ฯลฯ 

2.2 การฝึกให้นักเรียน “รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้อง” 

2.2.1 หลังจากได้ประเดน็ปัญหาว่า “มีวิธีการอย่างไร ท่ีจะท าให้ มแีสงสว่างที่เหมาะสมในการ

เขียนหนังสือในทีม่ืดและไม่รบกวนผู้อ่ืน” แล้ว ครูชวนนกัเรียนอภิปราย และระดม

ความคิด เพ่ือให้ได ้“เป้าหมาย” ที่เปน็รปูธรรมของการแก้ปัญหา คือ “แหล่งให้ความ

สว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษ”  

2.2.2  ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อรวบรวม“ความต้องการ” ของการด าเนนิการตามเป้าหมาย 

เช่น มีขนาดเล็ก พกพาได้ หากใชต้ิดกบัตัวปากกาหรือตัวดินสอต้องไม่ท าให้เสียสมดุล

หรือเขียนไม่สะดวก  หากไม่ติดกบัตัวปากกาหรือตัวดินสอต้องไม่ท าให้รู้สึกเกะกะ  มี

สวิทช์ปิด/เปิด ปรบัความสว่างได้ ฯลฯ 

2.2.3  ครูให้นักเรียนอภิปรายเพื่อรวบรวม “เงื่อนไข หรือข้อจ ากัด หรือเกณฑ์ที่เป็นบริบท” 

ของวิธีสร้างแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษ”   

เช่น ใช้กบัถ่านกระดุม หรือ ใช้กับถ่านขนาด AAA    หากไม่ติดกับตัวปากกาหรอืตัว
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ดินสอต้องใชส้ายไฟที่เส้นเล็กไม่แข็งกระด้างทนต่อการบิดงอและยาวไม่เกิน 40 ซม. 

ฯลฯ 

2.2.4 ครูให้นกัเรียนค้นคว้าหรือศึกษาเพ่ิมเตมิ หากพบว่ามีผู้ด าเนนิการในลักษณะคล้ายกันอยู่

แล้ว ใหศึ้กษาให้ละเอียด ท าความเข้าใจ และคิดว่ามีข้อบกพร่องหรือจุดที่ควรพฒันา

เพ่ิมเติมอย่างไร หรือออกแบบให้แตกต่างอย่างไร 

2.2.3 ในการค้นคว้าหรือศึกษาเพ่ิมเติม ให้นกัเรียนจดบันทึกแหล่งขอ้มูล สาระส าคัญท่ีได้ และ

วัน เวลา ท่ีรวบรวมไว้ด้วย เพ่ือใช้ประกอบการท ารายงานหรือการน าเสนอ 

       ฯลฯ    

 

3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

3.1 ฝึกให้นักเรียนมีความรอบคอบในการออกแบบวิธีแก้ปัญหา 

3.1.1 หลังจากได้ประเดน็ปัญหาว่า “มีวิธีการอย่างไร ท่ีจะท าให้ มแีสงสว่างที่เหมาะสมในการ

เขียนหนังสือในทีม่ืดและไม่รบกวนผู้อ่ืน” แล้ว ครูชวนนกัเรียนทบทวน “เป้าหมาย” 

ทบทวน“ความต้องการ” ของการด าเนินการตามเป้าหมาย ทบทวน “เงื่อนไข หรือ

ข้อจ ากัด หรอืเกณฑท์ี่เป็นบรบิท 

 3.2 ฝึกให้นกัเรียนสร้างทางเลือกวิธีแก้ปัญหา 

3.2.1 หลังจากนักเรยีนรู้ว่า “เป้าหมาย” ของการแก้ปญัหา คือ “แหล่งให้ความสว่างที่

เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษ” ครูให้นักเรียนแยกกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 

ระดมความคิดเกี่ยวกบั วิธีสร้างแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกา

บนกระดาษ  ด้วยวิธีต่างๆ หรือรปูร่าง/ลักษณะต่างๆ มากที่สดุเท่าที่สมาชิกจะคิดได้  

3.2.2 ครูให้นักเรยีนช่วยกันอภิปราย เพ่ือพิจารณาตัดวิธีที่ยุ่งยาก หรือ เกินความสามารถท่ี

นักเรียนจะท าได้เอง หรือ ไม่สะดวกต่อการใช้ออกไป จากนัน้น าวิธสีร้างแหล่งให้ความ

สว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษ   ทีน่ักเรียนเหน็ว่าสามารถท าได้

และสามารถใช้งานได้สะดวก มาจัดท า รา่งแนวคิดเบื้องตน้  ว่ามีแนวทางจะสร้างแหล่ง

ให้ความสว่างท่ีเหมาะสมกบัการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษอย่างไร 
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4. ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  

4.1 ฝึกให้นักเรียนเขียนแผนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 ครูให้นกัเรียนน า “รา่งแนวคิดเบื้องตน้” วิธีสร้างแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการ

เขียนด้วยปากกาบนกระดาษ   มาช่วยกนัจัดท ารายละเอียดเปน็แผนปฏิบตัิงาน โดย

ก าหนดขั้นตอนการด าเนนิงาน  เวลาที่ตอ้งด าเนินงาน และ ค่าใชจ้่าย และอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยอาจเขียนในลกัษณะของตารางแผนปฏิบตัิงาน ซ่ึงประกอบด้วยรายการ

ต่างๆ เช่น วัน เดือน ปี / รายการปฏบิัติ / เป้าหมายหรอืผลส าเร็จของงาน / งบประมาณ

ที่ใช้ / ผูเ้กี่ยวข้องภายนอก / ผู้รับผิดชอบ  โดยครูควรช่วยนักเรียนออกแบบขั้นตอนการ

ปฏบิัติ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกรอกรายละเอียดเฉพาะกลุ่มของตนเองให้มาก

ที่สุด 

 4.1.2 ครูลงชือ่อนุมัติแผนปฏิบตัิงานของนักเรียน 

4.2 ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ  

 4.2.1 ครูให้นกัเรียนลงมือตามแผนปฏิบตัิงานอย่างเคร่งครัด และแจ้งนักเรียนว่าเมื่อส าเรจ็ใน

แต่ละขั้น ต้องรายงานสรปุให้ครูทราบความก้าวหน้า โดยก าชับนักเรียนว่าหากมีปัญหา

หรืออุปสรรคหรือเหตุการณ์ทีไ่ม่เปน็ไปตามที่คาดหวงั ต้องแจ้งใหค้รูทราบก่อน

ด าเนินการทุกครั้ง เพ่ือร่วมกันกับครปูรบัแผนปฏิบตัิงานก่อน 

 

5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง  

 5.1 ฝึกใหรู้้จกัวิธีการทดสอบ  

5.1.1 หลังจากได้ผลงานตามแผนปฏบิัติงาน ครูให้นกัเรียนอภิปรายว่า จะทดสอบอย่างไรจงึ

จะทราบว่าแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษ ทีไ่ด้

สร้างข้ึนนั้น สามารถน าไปใช้ได้จริง และใครเป็นผู้ทดสอบ 
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5.2 ฝึกใหรู้้จกัประเมินผล  

5.2.1 ในการประเมิน ครูต้องช้ีแนะให้นกัเรียนมองเห็นภาพว่า เป็นการประเมินเพ่ือตอบว่า 

“หลังการปฏิบัตติามแผน ได้แหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบน

กระดาษ เป็นไปตามความต้องการทีก่ าหนดไว้แต่แรกหรือไม่ เช่น ตอบค าถามวา่ มี

ความสว่างตามทีต่้องการหรือไม ่สะดวกในการใช้หรือไม่ ฯลฯ ด าเนนิการภายใต้

หลักเกณฑ์หรือข้อจ ากัดหรือไม ่

5.3 ฝึกให้มีกระบวนการในการปรับปรุง 

5.3.1 หากจ าเป็นต้องปรบัปรุงผลงาน  ครูต้องใหน้ักเรียนบันทกึสาเหตุ และเสนอแนวคิดใน

การปรับปรุงเป็นแผนปฏิบตัิงานต่อครเูพ่ืออนุมัตกิ่อนลงมือปฏบิัติ  เช่น การปรับปรุงให้

ได้รปูร่างหรือลักษณะที่จะท าให้สะดวกในการใช้ ทั้งนี้ครูต้องย้ าว่าการปรบัปรุงต้องอยู่

บนพืน้ฐานหรอืแนวคิดเดียวกับการออกแบบ คือบนพื้นฐานของคณติศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์   

5.3.2 ครูอนุมัติให้นกัเรียนด าเนินการตามแผนการปรับปรุง 

5.3.3 ครูติดตามการปฏบิัติตามแผนท่ีปรับปรุงของนกัเรียนอย่างเคร่งครัด  

 

6. ขั้นน าเสนอวิธีการแกป้ัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม  

6.1 ฝกึให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการน าเสนอท่ีดี/น่าประทับใจ 

6.1.1 ครูให้นกัเรียนช่วยกันคิดและหาข้อยุติในกลุ่มว่า ถ้าจะน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจการสร้าง

แหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษ จะน าเสนอ

อย่างไร ตัง้แต่ท าไมจึงคิดท า  แบบท่ีท าคิดมาอย่างไร มีขั้นตอนการสร้างอย่างไร มี

วิธีการตรวจสอบว่าใช้ได้จริงอย่างไร  โดยครูอาจเขียนเป็นหัวข้อในนักเรียนรายงานก็

ได้ 
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การประเมินผล 

  ในการประเมินผลกิจกรรมสะเต็ม ครูควรตั้งเป็นกติกา หรือ ก าหนดหลักเกณฑ์การให้

คะแนนอย่างชัดเจนในส่วนของการรายงานหรือน าเสนอ ซ่ึงอาจประกอบด้วย    

1. การมองเห็นปัญหาและเปา้หมายของการแก้ปัญหา 

2. การออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา  บนพื้นฐานคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และการใชเ้ทคโนโลยี

ที่เหมาะสม    

3. การประเมินเพ่ือคัดเลือกแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสม   

4.  การจัดท ารายละเอียดของแบบหรือวิธีการเพ่ือแกป้ัญหาที่ได้คัดเลือกไว้   

5. การจัดท าแผนปฏิบตัิงานและการด าเนินการตามแผน   

6. การทดสอบ การประเมิน และการปรบัปรุงผลงาน  

7. การน าเสนอ 

โดยมรีะดับการประเมนิ 3 ระดับ คือ ปรบัปรุง พอใช้ และ ดี  ดังตาราง 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี

1) การมองเห็นปัญหาและเปา้หมายของการแกป้ัญหา    

2) การออกแบบวธิกีารเพื่อแก้ปัญหา บนพื้นฐานการใช้ความรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ์และการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม    

   

3) การประเมินเพื่อคัดเลือกแบบหรือวิธกีารเพื่อแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม       

4) การจัดท ารายละเอียดของแบบหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาท่ีได้คัดเลือกไว้      

5) การจัดท าแผนปฏิบัติงานและการด าเนินการตามแผน      

6) การทดสอบ การประเมิน และการปรับปรุงผลงาน     

7) การน าเสนอ    

 


