
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”
กิจกรรม  วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ 
นางปัทมา นพฤทธ์ิ

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม จังหวัดตราด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17



แบบส ารวจกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ตามระดับชั้น

ชื่อ......................................................................................ชั้น................เลขที่........................
มีความสนใจในกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ดังต่อไปนี้
Head : กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์                                         
Heart : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม..................................................................................................
Hands : กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ...........................................................................................
Health : กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ...........................................................................................

ลงชื่อ................................................................................
. วันที่.......................................................

การพิจารณากิจกรรม
1. คุณครูประชุมพิจารณากิจกรรมที่จะจัดให้แก่นักเรียน
2. คุณครูพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม กลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย
3. คุณครพูิจารณาวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่จะเขา้มามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม



แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”

กิจกรรม : วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561

ผู้รับผิดชอบ
นางปัทมา นพฤทธ์ิ

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม จังหวัดตราด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17



แผนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561
หลักองค์ 4 (4H)  Head   Heart  Hand   Health

หัวหน้ากิจกรรม  นางปัทมา นพฤทธิ์
*******************************************

1.  ชื่อกิจกรรม : วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์
2.  เวลาที่ใช้ 2  ชั่วโมง
3.  วัตถุประสงค์

3.1 นักเรียนใช้กระบวนการคิดในการค้นหาค าตอบ
3.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.3 นักเรียนมีทักษะในการท างานกลุ่ม
3.3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

4.   กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 ครูให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความต้องการ แจกกระดาษสมุดเหลือใช้ให้กับนักเรียน

พร้อมอุปกรณ์ นักเรียนตัดแถบกระดาษมีความกว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร จ านวน 10 ชิ้น
4.2 ครูใช้ค าถามท้าทายให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดหาค าตอบ 

“ลากเส้นลงบนกระดาษให้ต่อกันเป็นเส้นเดียวทั้งหน้าและหลังแถบกระดาษโดยไม่ยกปากกา ท าได้
อย่างไร”

4.3 นักเรียนลงมือปฏิบัติ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา อภิปรายร่วมกัน
4.4 ครูเตรียมแถบกระดาษที่ต่อกันเป็นวงกลมจ านวน 3 วง และขออาสาสมัคร

นักเรียนจ านวน 3 คน ให้นักเรียนทั้ง 3 คน ตัดกระดาษกึ่งกลางแถบตามแนวยาว เพื่อนๆสังเกต
และอภิปรายผล



4.5 ครูให้นักเรียนทุกคนได้ออกแบบแถบวงกระดาษของตนและทดลองตัด
กระดาษ น าเสนอว่าตัดได้รูปแบบใด อภิปรายร่วมกัน

4.6 ครูให้นักเรียนเตรียมแถบกระดาษเพื่อจัดรูปแบบ จ านวน 3 แบบ และ
ทดลองตัด อภิปรายผลร่วมกัน

4.7 ครูให้ความรู้เกี่ยวกับแถบกระดาษโมเบียส และการน าแถบกระดาษ
โมเบียสไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  อภิปรายร่วมกัน

4.8 ครูและนักเรียนร่วมกัน วิเคราะห์ อภิปรายสรุปผลการท ากิจกรรม
5.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้

1. กระดาษสมุดเหลือใช้
2. กรรไกร
3. กาวลาเท็กซ์

6.  การวัดและประเมินผล
6.1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องต่อไปนี้

6.1.1  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
6.1.2 สังเกตความส าเร็จของผลงานในปฏิบัติกิจกรรม

6.2 บันทึกสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
7. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

ด้านความรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเร่ือง แถบกระดาษโมเบียสและประโยชน์  
ด้านสมรรถนะ ผู้เรียน  ผู้เรียนได้น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน น าความรู้มาปฏิบัติให้บรรลุผล
ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีวินัย มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ
การท างานร่วมกับผู้อื่น



เตรียมแถบกระดาษที่มีขนาดกว้างประมาณ 2.5 cm

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ตัดกระดาษให้มีความกว้างประมาณ 2.5 cm. 

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



นักเรียนสนทนากลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ออกแบบวิธีการลากเส้นให้จุด 2 จุดมาบรรจบกัน
โดยไม้ยกปากกา

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
ด้วยทักษะกระบวนการคิด

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ลงมือทดลองท าจากการออกแบบ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ลงมือทดลองท าจากการออกแบบ
และทดลองท าในหลากหลายรูปแบบ

เพ่ือแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ผู้ค้นพบค าตอบของปัญหาเป็นคนแรก
ด้วยวิธีการบิดกระดาษ 1 ครั้ง 

แล้วต่อแถบกระดาษให้เป็นวงกลม
จึงสามารถลากเส้นได้ถูกต้อง

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ถ่ายทอดวิธีการแก้ปัญหาให้เพ่ือนในกลุ่ม
ให้สามารถแก้ปัญหาได้

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ตัวแทนเพ่ือน 3 คน ตัดกระดาษที่แจกให้

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



คนที่ 1 ตัดได้กระดาษวงกลม 2 วง

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



คนที่ 2 ตัดได้กระดาษวงกลมใหญ่ 1 วง

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



คนที่ 3 ตัดได้กระดาษวงกลม 2 วงคล้องกัน

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



กระดาษที่ตัดเรียบร้อยทั้ง 3 แบบ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



เพ่ือนสมาชิกกลุ่มลองต่อกระดาษให้เป็นวงกลม
ด้วยการออกแบบวิธีของตนเอง

แล้วตัดวงกระดาษ 
ผลปรากฏเหมือนกับเพ่ือนทั้ง 3 คนใด

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ออกแบบ และตัดได้
เหมือนเพื่อน คนที่ 1 

อภิปรายร่วมกัน 
ออกแบบด้วยวิธีการ

ต่อกระดาษเป็นวงกลม
โดยไม่บิดกระดาษ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ออกแบบ และตัดได้
เหมือนเพ่ือน คนที่ 3 

อภิปรายร่วมกัน 
ออกแบบด้วยวิธีการ

โดยบิดกระดาษ 1 คร้ัง
ต่อกระดาษเป็นวงกลม

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ออกแบบ และตัดได้
เหมือนเพ่ือน คนที่ 3 

อภิปรายร่วมกัน 
ออกแบบด้วยวิธีการ

โดยบิดกระดาษ 2 ครั้ง
ต่อกระดาษเป็นวงกลม

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ออกแบบ และตัดได้ไม่เหมือนเพื่อนคนใด
อภิปรายร่วมกัน ออกแบบด้วยวิธีการ

โดยบิดกระดาษ มากกว่า 2 คร้ัง
ต่อกระดาษเป็นวงกลม

ได้วงกลมเล็ก 1วง คล้องกันวงกลมใหญ่ 1 วง

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ทดลองต่อแถบระดาษตามแบบต่างๆ 

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ตัดกระดาษและสังเกตผลที่เกิดขึ้น

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



น าเสนอผลการตัดกระดาษ
และบอกวิธีการต่อแถบกระดาษ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



น าเสนอผลการตัดกระดาษ
และบอกวิธีการต่อแถบกระดาษ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



ร่วมน าเสนอผลการตัดกระดาษ
และด้วยวิธีการต่อแถบกระดาษแบบต่างๆ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



อภิปรายสรุปผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
และบันทึกลงในกระดาษ

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์

บันทึกหลังท ากิจกรรม
ด้านความรู้ (K) 

นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม
ด้านทักษะ (P)

1.นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต 
การวัด การพยากรณ์ การออกแบบ การทดลอง การจ าแนก  การวิเคราะห์ เป็นต้น

2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ (A)

1.นักเรียนใฝ่เรียนรู้ 
2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายร่วมกัน ปรากฏว่า สิ่งที่ได้รับ นักเรียนได้รับความรู้

เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  ท้าทายในการค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ขอให้ครูเพิ่มเวลา และจัด
กิจกรรมใหม่ๆ ให้ท าอีกในครั้งต่อไป

(นางปัทมา นพฤทธิ์)
ครูโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม



อภิปรายผลร่วมกัน
1. ถ้าน ากระดาษมาต่อปลายเข้าด้วยกันเป็นวงโดยไม่ได้บิดกระดาษ กระดาษจะ

มี 2 ด้าน คือด้านนอกและด้านใน ท าให้ไม่สามารถลากเส้นเดียวผ่านกระดาษมาบรรจบที่จุด
เดิมได้โดยไม่ยกปากกา

2. ถ้าน ากระดาษมาต่อปลายเข้าด้วยกันเป็นวงโดยบิดกระดาษ 1 คร้ัง เสมือนท า
ให้กระดาษมีด้านเดียว จะสามารถลากเส้นเดียวผ่านกระดาษมาบรรจบที่จุดเดิมได้โดยไม่ยก
ปากกา โดยที่เส้นจะปรากฏทั้ง 2 ด้านของกระดาษ 

3. ถ้าลองตัดวงแถบกระดาษ 3 แบบ  แล้วตัดกลางแถบกระดาษตามแนวยาว

แบบที่ 1 ต่อปลายกระดาษเข้าด้วยกันให้เป็นวงโดยไม่บิดกระดาษ

จะได้วงแถบกระดาษธรรมดา 2 วง

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์



แบบที่ 2 ต่อปลายกระดาษเข้าด้วยกันให้เป็นวงโดยการบิดกระดาษ 1 คร้ัง
ก่อนที่จะต่อกระดาษ

จะได้วงแถบกระดาษโมเบียสที่มีความเป็น 2 เท่า

แบบที่ 3 ต่อปลายกระดาษเข้าด้วยกันให้เป็นวงโดยการบิดกระดาษ 2 ครั้ง
ก่อนที่จะต่อกระดาษ

จะได้วงแถบกระดาษโมเบียสจ านวน 2 วงคล้องกัน



3. ถ้าลองตัดวงแถบกระดาษที่เชื่อมต่อกัน 2 วง จ านวน 3 แบบ  แล้วตัด
กลางแถบกระดาษตามแนวยาว จะได้วงแถบกระดาษโมเบียสในแบบต่างๆ

แบบที่ 1 ไม่บิดกระดาษต่อกัน 2 วง แนวขวาง

แบบที่ 2 บิดกระดาษไปทางเดียวกัน ต่อกัน 2 วง แนวขวาง

แบบที่ 3 บิดกระดาษคนละทาง ต่อกัน 2 วง แนวขวาง



แถบโมเบียส (Mobius Strip )
พื้นผิวชนิดหนึ่งซ่ึงมีด้านเพียงด้านเดียวและมีขอบเพียงข้างเดียว สิ่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าเรา

จะเลือกสองจุดใดๆ บนแถบ เราสามารถที่จะลากเส้นเชื่อมต่อสองจุดนั้นได้โดยไม่ต้องยก
ปากกาหรือลากเส้นผ่านขอบ

แถบโมเบียสค้นพบโดย เอากุสท์ เฟอรดินนันต์ เมอบิอุส และ โยฮันน์ เบเน
ดิกต์ ลิสทิง เมื่อปี ค.ศ. 1858 

การสร้างแถบโมเบียสอย่างง่าย เริ่มจากการตัดกระดาษเป็นแถบยาว ปิด
ปลายข้างหนึ่งคร่ึงรอบแล้วเช่ือมต่อกับปลายอีกขา้งหนึ่งจะได้แถบโมเบยีสที่สมบูรณ์

ในชีวิตประจ าวัน สายพานในเครื่องจักรกล ใช้วิธีการขดแบบแถบโมเบยีส
เพื่อช่วยลดแรงเสียดสีกับวัตถุอื่น ท าให้อายุการใช้งานนานขึ้น  หากขดเป็นวงธรรมดาจะท า
ให้การเสียดสีเกิดขึ้นเพียงด้านเดียว อายุการใช้งานสั้นลง  นอกจากนั้นแล้วยังนความรู้แถบ
โมเบียสไปใช้ในการท าแถบหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้สารมารถใช้หมึกพิมพ์
ทั้งสองด้านอย่างคุ้มค่า

ที่มา : วิกิพีเดีย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาศาสตร์กระดาษมหัศจรรย์


