การสือ่ สาร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1							

เวลา 3 ชั่วโมง

สาระส�ำคัญ

สิ่งของในชีวิตประจ�ำวันมีรูปร่างลักษณะที่ประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิต 2 มิติและท�ำมาจากวัสดุซึ่งจ�ำแนก
ได้หลายชนิดตามลักษณะที่ปรากฏ สามารถน�ำมาใช้ท�ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารได้

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

1. สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฎ 1. จ�ำแนกรูปสามเหลี่ยม
หรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ท�ำ
รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี
ของเล่นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
2. จ�ำแนกวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่น
2. บอกความยาว น�้ำหนัก
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ปริมาตร และความจุ โดยใช้
รวมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้จ�ำแนก
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

เทคโนโลยี*
1. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: *ตัวชี้วัด เทคโนโลยี (T) ในที่นี้จะรวมตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี และสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์ (E) ไม่ได้ปรากฏในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เป็นการน�ำกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาใช้ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้จากกระบวนการเทคโนโลยีในตัวชี้วัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี

- วัสดุที่ใช้ท�ำของเล่นของใช้ใน
- สิ่งของในชีวิตประจ�ำวันมีรูปร่าง - อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชีวิตประจ�ำวัน อาจมีรูปร่าง สี
ลักษณะที่ประกอบไปด้วยรูป
และการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์
ขนาด พื้นผิว ความแข็งเหมือน
เรขาคณิต 2 มิติ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล
กันหรือแตกต่างกัน
รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เหล่านี้
- สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ สามารถ
รูปวงกลม
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
น�ำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ�ำแนก - การวัดระยะทางสามารถท�ำได้
ได้มากมาย เช่น
วัสดุที่ใช้ท�ำของเล่นของใช้
โดยใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ใช่
ประกอบการเรียน
ในชีวิตประจ�ำวัน
หน่วยมาตรฐาน เช่น
วาดภาพ ติดต่อสื่อสาร
การนับก้าว
		

กรอบแนวคิด
S : วิทยาศาสตร์
-  ลักษณะหรือสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ

T : เทคโนโลยี*
- การเลือกใช้วัสดุมาสร้างอุปกรณ์
ที่ช่วยในการสื่อสาร

การสื่อสาร

S : วิศวกรรมศาสตร์
- กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(การสร้างอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยในการติดต่อสือ่ สาร)

M : คณิตศาสตร์
- รูปเรขาคณิตสองมิติที่พบจากสิ่งของ
ในชีวิตประจ�ำวัน

* เป็นวิชาหลักในการน�ำกิจกรรมนี้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

13

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. สังเกตและจ�ำแนกสิ่งของตามลักษณะที่ปรากฏของวัสดุ
2. สังเกตและระบุรูปเรขาคณิต 2 มิติ ที่ปรากฏในสิ่งของ
3. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารจากสิ่งของที่ก�ำหนดให้

วัสดุอุปกรณ์
ที่
รายการ
			

จ�ำนวน
ที่
รายการ
ต่อกลุ่ม			

จ�ำนวน
ต่อกลุ่ม
1 ม้วน
1 เล่ม
1 หลอด

1
2
3

แก้วกระดาษ
แก้วพลาสติก
ถ้วยโฟม

2 ใบ
2 ใบ
2 ใบ

7
8
9

เทปกาว
กรรไกร
กาว
ตระกร้าหรือกล่องใส่วัสดุ
อุปกรณ์
ชุดไม้บล็อกรูปเรขาคณิต
(อาจใช้ของเล่นของใช้ที่มี
รูปร่างเรขาคณิตแทน)

4

หลอดกาแฟ

10 หลอด

10

5

ไม้เสียบลูกชิ้น

5 อัน

11

6

ไหมพรมหรือเชือกป่าน
หรือเชือกรัดกล่อง

1 ก้อน			

1 ใบ
1 ชุด

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นระบุปัญหา
1. ครูอภิปรายร่วมกับนักเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม ดังนี้
- ปัจจุบันเรามีวิธีการในการติดต่อสื่อสารหรือบอกข่าวสารข้อมูลให้ผู้อื่นทราบได้อย่างไรบ้าง
(แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจตอบจากความรูเ้ ดิม เช่น ส่งจดหมาย พูดคุยผ่านโทรศัพท์ ส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ส่งข้อความผ่านอีเมลหรือโปรแกรมอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต)
- มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือบอกข่าวสารข้อมูล
(แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจตอบจากความรู้เดิม เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต)
2. ครูอภิปรายกับนักเรียนว่า “หากนักเรียนอยู่ที่บ้านและต้องการจะบอกข้อมูลบางอย่างให้เพื่อนที่อยู่อีก
บ้านหนึ่งที่ไกลออกไปได้รู้ จะท�ำอย่างไรได้บ้าง”
(แนวค�ำตอบ นักเรียนอาจตอบจากประสบการณ์เดิมหรือจินตนาการ เช่น ก่อกองไฟและใช้ควัน
สื่อสาร ใช้นกพิราบสื่อสาร ใช้คนส่งสาร)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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3. ครูอภิปรายกับนักเรียนต่อไปว่า หากครูมีวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จัดเตรียมไว้ให้หน้าห้อง นักเรียนคิดว่าจะ
น�ำมาช่วยในการติดต่อสื่อสารได้หรือไม่ อย่างไร
ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
4. ให้นักเรียนสังเกตเศษวัสดุและอุปกรณ์ที่ครูจัดวางไว้บนโต๊ะ ซึ่งเป็นตัวอย่างอุปกรณ์อย่างละ 1 ชิ้น
วางไว้คละกัน แล้วช่วยกันระบุและจ�ำแนกวัสดุอุปกรณ์ โดยครูใช้ค�ำถามในการน�ำอภิปราย ดังนี้
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง เช่น กระดาษ กรรไกร ไหมพรม แก้วกระดาษ ถ้วยโฟม
- สิ่งของแต่ละชิ้นท�ำมาจากอะไร มีรูปร่างและลักษณะเป็นอย่างไร
(แนวค�ำตอบ แก้วท�ำมาจากพลาสติกและมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก บริเวณปากแก้วเป็นรูป
คล้ายรูปวงกลม ข้างแก้วมีผิวเรียบลื่น)
- จากวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ นักเรียนคิดว่าจะน�ำมาใช้ช่วยในการติดต่อสื่อสารได้อย่างไร
5. ครู เ ก็ บ เศษวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ไ ปจากโต๊ ะ แล้ ว น� ำ สิ่ ง ของที่ จ ะให้ ผู ้ เรี ย นไปหยิ บ ตามค� ำ สั่ ง ออกมา
วางบนโต๊ะ ได้แก่ ไม้บล็อกรูปเรขาคณิต กล่องรูปเรขาคณิต หรือ ของเล่นของใช้ที่มีส่วนประกอบเป็น
รูปเรขาคณิต
6. ครูนำ� นักเรียนเล่นเกมหยิบสิง่ ของบนโต๊ะตามค�ำสัง่ โดยให้ตวั แทนนักเรียนออกมาหยิบสิง่ ของตามค�ำสัง่
แล้วให้เพื่อน ๆ ตรวจสอบว่าถูกต้องตามค�ำสั่งหรือไม่ ดังนี้
- หยิบสิ่งของที่มีส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม 1 ชิ้น รูปสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น รูปวงกลม 1 ชิ้น
- หยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น ที่มีส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม และท�ำจากวัสดุต่างชนิดกัน
- หยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น ที่มีส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยม และท�ำจากวัสดุต่างชนิดกัน
- หยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น ที่มีส่วนประกอบของรูปวงกลม และท�ำจากวัสดุต่างชนิดกัน
7. ครูชี้แจงต่อไปโดยให้นักเรียนก�ำหนดและออกค�ำสั่งให้เพื่อนหยิบสิ่งของ แต่ให้นักเรียนแข่งกันเป็นกลุ่ม
โดยแบ่งเป็น 4-6 กลุ่ม นั่งอยู่คนละมุมห้องหรือคนละด้านของห้อง แต่ละกลุ่มคิดค�ำสั่งและออกค�ำสั่ง
ให้เพื่อนกลุ่มที่อยู่ด้านตรงข้ามปฏิบัติตาม เช่น กลุ่ม ก จะต้องสั่งให้กลุ่ม ค ไปหยิบสิ่งของจ�ำนวน 2 ชิ้น
ทีม่ สี ว่ นประกอบของรูปวงกลมและท�ำมาจากวัสดุทตี่ า่ งชนิดกัน โดยมีเงือ่ นไขดังนี้ “ให้นกั เรียนใช้วธิ กี าร
ใด ๆ ก็ได้ในการออกค�ำสัง่ ไม่อนุญาตให้ตะโกนบอก” ดังนัน้ นักเรียนต้องใช้วธิ อี นื่ ๆ และสามารถใช้อปุ กรณ์
ที่ครูจัดเตรียมให้มาช่วยได้
8. ครูแจกตะกร้าวัสดุอปุ กรณ์ให้กลุม่ ละ 1 ชุด ซึง่ ในตะกร้าประกอบไปด้วยเศษวัสดุและอุปกรณ์งานประดิษฐ์
9. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ และจ�ำแนกสิ่งของเหล่านั้นด้วยเกณฑ์ที่นักเรียนคิด เช่น
จ�ำแนกตามวัสดุ หรือตามสมบัติอื่น ๆ เช่น การจมหรือลอยน�้ำ 
ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
10. ครูทบทวนสถานการณ์ทจี่ ะให้นกั เรียนแก้ปญ
ั หาว่า จากการสังเกตและจ�ำแนกวัสดุอปุ กรณ์ทกี่ ำ� หนดให้
ถ้านักเรียนอยู่ที่บ้านและต้องการจะบอกข้อมูลบางอย่างให้เพื่อนที่อยู่อีกบ้านหนึ่งที่ไกลออกไปได้รู้
จะท�ำอย่างไรได้บ้าง จะสื่อสารโดยวิธีใด จะออกแบบและสร้างอุปกรณ์อะไรจากวัสดุอุปกรณ์ที่ก�ำหนด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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เพื่อช่วยในการสื่อสาร ครูก�ำหนดระยะห่างระหว่างจุดหรือบริเวณทั้งสองแห่งส�ำหรับการทดสอบให้
นักเรียนทราบโดยก�ำหนดเงื่อนไขระยะทางที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน เช่น อุปกรณ์ที่สร้างสามารถติดต่อ
สื่อสารได้ดีในระยะทางเท่ากับ (จ�ำนวน) ก้าวหรือไม้บรรทัดหรือดินสอ
11. แต่ละกลุ่มร่วมกันก�ำหนดค�ำสั่งหรือข้อความที่ต้องการจะสื่อสาร และออกแบบวิธีการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้วิธีการเขียนภาพร่างของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ขั้นวางแผนและด�ำเนินการแก้ปัญหา
12. นักเรียนร่วมกันวางแผนการท�ำงาน วิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือช่องทางเหล่านั้น แล้วลงมือสร้าง
โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที โดยครูให้ค�ำแนะน�ำหรือช่วยเหลือตามกลุ่ม
ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
13. เมือ่ ก�ำหนดค�ำสัง่ และวิธกี ารติดต่อสือ่ สารได้แล้ว ให้ทดสอบว่าเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทสี่ ร้างนัน้ ใช้ตดิ ต่อ
สื่อสารตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ หากยังไม่ได้ให้ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งข้อความ
ให้กลุ่มอื่นๆ และตรวจสอบว่ากลุ่มนั้น ๆ ท�ำตามข้อความที่ส่งไปให้ได้หรือไม่ ถ้าเพื่อนสามารถท�ำได้
ตามค�ำสัง่ หรือข้อความทีส่ ง่ ไป แสดงว่ากลุม่ ทีอ่ อกค�ำสัง่ ประสบความส�ำเร็จ ครูให้แต่ละกลุม่ ท�ำเช่นนีจ้ น
ครบทุกกลุม่ (ครูอาจเพิม่ เติมความท้าทายโดยเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ทดสอบ ศึกษา เก็บข้อมูล ปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทิ้งช่วงเวลาเป็นคาบหรือสัปดาห์ถัดไปได้)
14. ครูอาจให้ทดสอบเพิ่มเติมเพื่อหาประสิทธิภาพของการสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์นี้ว่าสามารถใช้ได้ดี
ในระยะทางเท่าใด
ขั้นน�ำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน
15. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน�ำเสนอวิธีการติดต่อสื่อสารของกลุ่มตนเองว่าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร และจะ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น โดยครูอาจใช้ค�ำถามเพิ่มเติมดังนี้
- ชิ้นงานที่ออกแบบเป็นชิ้นงานแรกหรือไม่ อย่างไร
- เพราะอะไรจึงปรับปรุงแก้ไขเป็นดังที่เห็น
- เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้น
- ถ้าไม่ใช้วัสดุอุกรณ์เหล่านี้ จะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ อย่างไร
- ในชีวิตประจ�ำวันได้เห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดที่คล้ายกันบ้าง
16. ครูน�ำนักเรียนร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้
- นักเรียนใช้วิธีการและอุปกรณ์อะไรบ้างในการติดต่อสื่อสาร
(แนวค�ำตอบ เขียนใส่กระดาษแล้วพับเป็นจรวดโยนไปให้เพื่อน ประดิษฐ์โทรศัพท์จากแก้วกระดาษ
และไหมพรม พูดผ่านหลอด)
- การใช้อุปกรณ์ช่วยในการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร
(แนวค�ำตอบ ท�ำให้เข้าใจกันง่ายขึ้น สะดวกขึ้น หรืออยู่ห่างไกลกันก็สามารถสื่อสารกันได้)
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- นักเรียนทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
(แนวค�ำตอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต)
- อุปกรณ์เหล่านี้มีชื่อเรียกรวมกันว่าอะไร
(แนวค�ำตอบ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- จากกิจกรรม นักเรียนรูส้ กึ อย่างไรกับการท�ำกิจกรรม กิจกรรมทีท่ ำ� เป็นอย่างไรบ้าง และได้เรียนรูห้ รือ
ท�ำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การวัดประเมินผล

1. สังเกตการตอบค�ำถามและการพูดน�ำเสนอหน้าชั้น
2. ตรวจผลงานจากการออกแบบและสร้างชิ้นงาน

				 ระดับการประเมิน
สิ่งที่ประเมิน
		
ปรับปรุง
พอใช้
1. สังเกตและจ�ำแนก ไม่สามารถจ�ำแนกสิ่งของ
		 สิ่งของตาม
ตามลักษณะที่ปรากฏของ
ลักษณะที่ปรากฏ วัสดุได้อย่างถูกต้อง
		 ของวัสดุ

สามารถจ�ำแนกสิ่งของ
ตามลักษณะที่ปรากฏของ
วัสดุได้ตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดให้อย่างถูกต้อง

2.สังเกตและระบุ
		 รูปเรขาคณิตของ
ส่วนประกอบของ
		 สิ่งของ

ไม่สามารถสังเกตและระบุ
รูปเรขาคณิตที่เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งของ
แต่ละชิ้นได้ตรงตามความ
เป็นจริง

สามารถสังเกตและระบุ
รูปเรขาคณิตที่เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งของ
แต่ละชิ้นได้ตรงตามความ
เป็นจริง 1 ชนิด

3.ออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ที่
		 ช่วยในการ
		 ติดต่อสื่อสารจาก
สิง่ ของทีก่ ำ� หนดให้

ไม่สามารถออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารจากสิ่งของที่
ก�ำหนดให้

สามารถออกแบบหรือ
สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารจากสิ่งของที่
ก�ำหนดให้ได้ โดยครูคอย
ช่วยชี้แนะ

ดี
สามารถจ�ำแนกสิ่งของ
ตามลักษณะที่ปรากฏของ
วัสดุได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ให้อย่างถูกต้อง และสามารถ
ก�ำหนดเกณฑ์ในการจ�ำแนก
ได้ด้วยตนเอง
สามารถสังเกตและระบุ
รูปร่างเรขาคณิตที่เป็น
ส่วนประกอบของสิ่งของ
แต่ละชิ้นได้ตรงตามความ
เป็นจริง มากกว่า 1 ชนิด
ขึ้นไป
สามารถออกแบบและ
สร้างอุปกรณ์ที่ช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารจากสิ่งของที่
ก�ำหนดให้และท�ำการ
ทดสอบปรับปรุงแก้ไขได้
ด้วยตนเอง
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