การสือ่ สาร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1					

เวลา 3 ชั่วโมง

จุดประสงค์

1. สังเกตและจ�ำแนกสิ่งของตามลักษณะที่ปรากฏของวัสดุ
2. สังเกตและระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่ปรากฏในสิ่งของ
3. ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารจากสิ่งของที่ก�ำหนดให้

วัสดุอุปกรณ์
ที่
1
2
3

รายการ
แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
ถ้วยโฟม

จำ�นวนต่อกลุ่ม
2 ใบ
2 ใบ
2 ใบ

4

หลอดกาแฟ

10 หลอด

5

ไม้เสียบลูกชิ้น

5 อัน

6

ไหมพรมหรือเชือกป่าน
หรือเชือกรัดกล่อง

1 ก้อน

ที่
7
8
9

รายการ

เทปกาว
กรรไกร
กาว
าหรือกล่องใส่วัสดุ
10 ตระกร้
อุปกรณ์
ชุดไม้บล็อกรูปเรขาคณิต
11 (อาจใช้ของเล่นของใช้ที่มี
รูปร่างเรขาคณิตแทน)

จำ�นวนต่อกลุ่ม
1 ม้วน
1 เล่ม
1 หลอด
1 ใบ
1 ชุด

วิธีด�ำเนินกิจกรรม

1. นักเรียนอภิปรายร่วมกันตามค�ำถามดังนี้
		 • เรามีวิธีการในการติดต่อสื่อสารหรือบอกข่าวสารข้อมูลให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไรบ้าง
		 • มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือบอกข่าวสารข้อมูล
		 • หากนักเรียนอยู่บ้านและต้องการจะบอกข้อมูลบางอย่างให้เพื่อนที่อยู่อีกบ้านหนึ่งที่ไกลออกไปได้รู้
			 จะท�ำอย่างไรได้บ้าง จะสื่อสารโดยวิธีใด จะออกแบบและสร้างอุปกรณ์อะไรเพื่อช่วยในการสื่อสาร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

1

		 • จากวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้หน้าห้อง นักเรียนคิดว่าจะน�ำมาช่วยในการติดต่อสื่อสารได้หรือไม่
			 อย่างไร
2. นักเรียนสังเกตเศษวัสดุและอุปกรณ์ ซึง่ เป็นตัวอย่างอย่างละ 1 ชิน้ ทีค่ รูจดั วางคละกันบนโต๊ะ แล้วช่วยกัน
		 ระบุและจ�ำแนกวัสดุอุปกรณ์ และช่วยกันตอบค�ำถาม ดังนี้
		 • นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
		 • สิ่งของแต่ละชิ้นท�ำมาจากอะไร มีรูปร่างและลักษณะเป็นอย่างไร
		 • จากวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ นักเรียนคิดว่าจะน�ำมาใช้ช่วยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร
3. นักเรียนเล่นเกมหยิบสิ่งของบนโต๊ะตามค�ำสั่ง โดยตัวแทนนักเรียนหยิบสิ่งของตามค�ำสั่งของครู แล้วให้
		 เพื่อนที่เหลือตรวจสอบว่าท�ำตามค�ำสั่งถูกต้องหรือไม่ ดังนี้
		 • หยิบสิ่งของที่มีส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 1 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น รูปวงกลม 1 ชิ้น
		 • หยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น ที่มีส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม ท�ำมาจากวัสดุต่างชนิดกัน
		 • หยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น ที่มีส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยม ท�ำมาจากวัสดุต่างชนิดกัน
		 • หยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น ที่มีส่วนประกอบของรูปวงกลม ท�ำมาจากวัสดุต่างชนิดกัน
4. นักเรียนก�ำหนดค�ำสัง่ เองและออกค�ำสัง่ ให้เพือ่ นมาหยิบสิง่ ของ แต่จะให้นกั เรียนแข่งกันเป็นกลุม่ โดยแบ่ง
		 เป็น 4-6 กลุม่ นัง่ อยูค่ นละมุมห้องหรือคนละด้านของห้อง แต่ละกลุม่ คิดค�ำสัง่ และออกค�ำสัง่ ให้เพือ่ นกลุม่
		 ทีอ่ ยูด่ า้ นตรงกันข้ามปฏิบตั ติ าม เช่น กลุม่ ก จะต้องสัง่ ให้กลุม่ ค ไปหยิบสิง่ ของจ�ำนวน 2 ชิน้ ทีม่ สี ว่ นประกอบ
		 ของรูปวงกลมและท�ำมาจากวัสดุที่ต่างชนิดกัน แต่มีเงื่อนไขว่านักเรียนไม่สามารถออกค�ำสั่งโดยการ
		 ตะโกนบอก นักเรียนต้องใช้วิธีอื่น ๆ และสามารถใช้อุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมให้มาช่วยได้
5. ให้นกั เรียนแบ่งกลุม่ ออกเป็น 4-6 กลุม่ กลุม่ ละประมาณ 4-5 คน ให้แต่ละกลุม่ อยูค่ นละมุมห้อง รับตะกร้า
		 ที่ครูแจกกลุ่มละ 1 ชุด ซึ่งในตะกร้าประกอบไปด้วยเศษวัสดุและอุปกรณ์งานประดิษฐ์
6. นักเรียนสังเกตลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ และจ�ำแนกสิ่งของเหล่านั้นด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนคิด
7. นักเรียนร่วมกันก�ำหนดค�ำสัง่ และออกแบบวิธกี ารติดต่อสือ่ สาร โดยใช้วธิ กี ารเขียนภาพร่างของเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ หรือช่องทาง รวมถึงวิธกี ารใช้เครือ่ งมือ อุปกรณ์ หรือช่องทางเหล่านัน้ แล้วลงมือสร้าง โดยใช้เวลา
ประมาณ 20-30 นาที
8. เมือ่ ก�ำหนดค�ำสัง่ และวิธกี ารติดต่อสือ่ สารได้แล้ว ให้แต่ละกลุม่ ลองส่งข้อความให้กลุม่ อืน่ ๆ ตามวิธกี ารที่
		 ออกแบบไว้ และคอยตรวจสอบว่ากลุม่ นัน้ ๆ ท�ำได้ตามทีส่ ง่ ข้อความไปให้หรือไม่ ถ้าเพือ่ นสามารถท�ำได้ตาม
		 ทีอ่ อกค�ำสัง่ แสดงว่ากลุม่ ทีอ่ อกค�ำสัง่ ประสบความส�ำเร็จ โดยให้ทำ� เช่นนีจ้ นครบทุกกลุม่
9. ให้แต่ละกลุม่ น�ำเสนอวิธกี ารติดต่อสือ่ สารของกลุม่ ตนเองว่าได้ผลเป็นอย่างไร จะมีวธิ กี ารปรับปรุงแก้ไขให้ดี
		 ยิ่งขึ้นได้อย่างไร
10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
		 • นักเรียนใช้วิธีการและอุปกรณ์อะไรบ้างในการติดต่อสื่อสาร
		 • การใช้อุปกรณ์ช่วยในการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร
		 • นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
		 • อุปกรณ์เหล่านี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าอะไร

คำ�ถามท้ายกิจกรรม

1. จากกิจกรรม นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการท�ำกิจกรรม กิจกรรมที่ท�ำเป็นอย่างไรบ้าง
2. นักเรียนได้เรียนรู้หรือท�ำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 กระทรวงศึกษาธิการ

