๘๓

หลักสู ตรโรงเรียนวัดราษฎร์ บูรณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๔

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา

รายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์

จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๘๐ ชัว่ โมง
จานวน ๘๐ ชัว่ โมง
จานวน ๘๐ ชัว่ โมง

จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง
จานวน ๔๐ ชัว่ โมง

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๘๕
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี

ศึกษาวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองในเรื่ องการแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ ตู ้ ชั้น รู ้จกั ใช้วสั ดุอุปกรณ์เครื่ องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย เช่น
การทาความคุน้ เคยกับการใช้เครื่ องมือ การรดน้ าต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็ น
ของเล่ น ศึ ก ษาข้อ มู ล สิ่ ง ที่ ส นใจเกี่ ย วกับ บุ ค คล สั ต ว์ สิ่ ง ของ เรื่ อ งราวและเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ศึ ก ษา
แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตวั เช่น บ้าน ห้องสมุด ผูป้ กครอง ครู หนังสื อพิมพ์ รายการโทรทัศน์ มีความรู ้
เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ
รู ้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้ในการเรี ยน การวาดภาพ การติดต่อสื่ อสาร
ปฏิ บตั ิการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
และกระบวนการสื บค้น
มีเจตคติที่ดีในการทางานมีความกระตือรื อร้น และตรงต่อเวลามีลกั ษณะนิ สัยในการทางาน
ที่ดีมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางานและแก้ปัญหา และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๑/๑
ง ๑.๑ ป.๑/๒
ง ๑.๑ ป.๑/๓
ง ๓.๑ ป.๑/๑
ง ๓.๑ ป.๑/๒
รวม ๕ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๘๖
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่ วโมง/ปี

ศึกษาวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง รู ้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิ กในบ้าน เรื่ องการจัด
วางเก็บเสื้ อผ้า รองเท้า การช่ วยครอบครัวเตรี ยมประกอบอาหาร การกวาดบ้าน การล้างจาน มี
ความรู ้ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือให้เหมาะสมกับงานช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น การ
เพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล้า การทาของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว ประโยชน์ของสิ่ งของ
เครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวันที่สร้างขึ้นมาให้มีรูปร่ างแตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย เช่น แปรงสี ฟัน หม้อ
หุงข้าว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็ นต้น การสร้างของเล่นของใช้อย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน ตั้งแต่กาหนด
ปั ญหา รวบรวมข้อมูล การออกแบบ โดยการถ่ายทอดเป็ นภาพร่ าง ๓ มิติ การใช้อุปกรณ์เครื่ องมือให้
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการทางานและใช้ให้ถูกวิธี การรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์
มีเหตุ ผลและมี การอ้างอิ งแหล่ งข้อมูลจากทางราชการและแหล่ งข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ การรวบรวม
ข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถื อได้ การรักษาแหล่งข้อมูลให้คงอยูแ่ ละใช้งานได้นานๆ เช่น ไม่
ขีดเขียนตามสถานที่ต่างๆ ปฏิ บตั ิตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทาให้แหล่งข้อมูลเกิ ดความ
ชารุ ดเสี ยหาย ศึกษาหน้าที่ของอุปกรณ์ พ้ืนฐานที่เป็ นส่ วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ เช่ น เมาส์
จอภาพ ซี พียู ลาโพง เครื่ องพิมพ์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลเช่น แผ่นบันทึกซี ดี หน่วยความจาแบบแฟลซ
ปฏิ บตั ิการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
และกระบวนการสื บค้น
มีเจตคติที่ดีในการทางานมีความกระตือรื อร้น และตรงต่อเวลามีลกั ษณะนิ สัยในการทางานที่
ดีมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางานและแก้ปัญหา และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ ,ป.๒/๓
ง ๒.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ ,ป.๒/๓,ป.๒/๔
ง ๓.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒ ,ป.๒/๓
รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๘๗
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี

อธิ บายวิธีการและประโยชน์ ฝึ กปฏิ บตั ิโดยทางานอย่างเป็ นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน
ใช้วสั ดุ อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อตรงกับ ลักษณะงานในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ การเรี ย น การท าความ
สะอาดกระเป๋ านักเรี ยน การทาความสะอาดรองเท้า การปั ด กวาด เช็ด ถูบา้ นเรื อน การกรอกน้ าใส่
ขวด การทาความสะอาดห้องเรี ยน การเลือกใช้เสื้ อผ้า การซ่ อมแซมเสื้ อผ้าด้วยการเนา การประกอบ
อาหาร การเก็บรักษาอาหาร การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ การบารุ งรักษาของเล่นและซ่ อมแซมของ
ใช้ส่วนตัว การประดิ ษฐ์ของใช้ในโอกาสต่า งๆ โดยใช้วสั ดุ ในท้องถิ่ นเลื อกใช้สิ่งของเครื่ องใช้ใ น
ชี วิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ จัดการสิ่ งของเครื่ องใช้ดว้ ยการนากลับมาใช้ซ้ า ค้นหาข้อมูลอย่างมี
ขั้น ตอนและน าเสนอข้อ มู ล ในลัก ษณะต่ า งๆ รวมทั้ง บอกวิ ธี ดู แ ลและรั ก ษาอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปฏิบตั ิการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และ
กระบวนการสื บค้น
มีเจตคติที่ดีในการทางานมีความกระตือรื อร้น และตรงต่อเวลามีลกั ษณะนิสัยในการทางานที่ดี
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางานและแก้ปัญหา และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง ๒.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
ง ๓.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒
รวม ๘ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๘๘
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔

เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ศึ ก ษาเหตุ ผ ลในการดู แ ลรั ก ษาของใช้ส่ ว นตัว การจัดโต๊ ะ เขี ย นหนัง สื อ การจัดกระเป๋ า
นักเรี ยน การจัดตูเ้ สื้ อผ้า การขจัดรอยเปื้ อนบนเสื้ อผ้า การซ่ อมแซมเสื้ อผ้าด้วยการด้น การประกอบ
อาหารและเครื่ องดื่ม การซ่ อมแซมอุปกรณ์เครื่ องมือและเครื่ องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก
กระดาษและใบตอง จัดเก็บเอกสารส่ วนตัวและทางานเหล่ านี้ รวมถึ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้
บรรลุ เป้ าหมายที่วางไว้อย่างเป็ นขั้นตอนด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่ อสัตย์ สารวจการ
ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทางาน มารยาทในการรับประทานอาหาร สารวจการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรของนักเรี ยนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็ นแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรี ยนให้
เหมาะสม และอธิบายความหมายและความสาคัญของอาชีพได้ถูกต้อง บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ บอกหลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ บอกประโยชน์และโทษจากการ
ใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ ใช้ระบบปฏิ บตั ิ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การท างาน สร้ า งภาพหรื อ ชิ้ น งานจาก
จินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิ กด้วยความรับผิดชอบ
ปฏิ บตั ิการโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
และกระบวนการสื บค้น
มีเจตคติที่ดีในการทางานมีความกระตือรื อร้น และตรงต่อเวลามีลกั ษณะนิสัยในการทางาน
ที่ดีมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางานและแก้ปัญหา และนาความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑. ๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ,ป.๔/๓, ป.๔/๔
ง ๓.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒ ,ป.๔/๓, ป.๔/๔, ป.๔/๕
ง ๔.๑ ป.๔/๑
รวม ๑๐ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๘๙
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕

เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ศึกษาแนวทางในการทางานแต่ละขั้นตอนถูกต้อง ใช้การจัดการในการทางานอย่างเป็ นระบบ
ในการจัดห้องครัว การจัดตูอ้ าหาร การจัดโต๊ะอาหาร การจัดตูเ้ ย็น การทาความสะอาดห้องน้ าและห้อง
ส้วม การซักเสื้ อผ้า การตากเสื้ อผ้า การเก็บเสื้ อผ้า การพับเสื้ อผ้า การรี ดเสื้ อผ้า การซ่ อมแซมเสื้ อผ้า
ด้วยการสอย และเย็บเครื่ องเกาะเกี่ ยว การเลื อกซื้ ออาหารและเครื่ องดื่ ม การปลูกพืชในแปลง การ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การทาบัญชีครัวเรื อน การจัดเก็บเอกสารสาคัญ การดูแลรักษาและใช้
สมบัติส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวและส่ วนรวม ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่
ในท้องถิ่ น บอกความหมายและวิวฒั นาการของเทคโนโลยี เลื อกใช้เทคโนโลยีในชี วิตประจาวันอย่าง
สร้ างสรรค์ต่อชี วิต สังคม และมี การจัดการสิ่ ง ของเครื่ องใช้ด้วยการแปรรู ป แล้วนากลับมาใช้ใหม่
ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็ นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่ อถือได้ตามวัตถุ ประสงค์
สารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน และระบุความแตกต่างของอาชีพ
โดยการฝึ กปฏิบตั ิ สื บเสาะหาความรู ้ ทางานตามขั้นตอน ใช้ทกั ษะการจัดการในการทางาน
อย่างเป็ นระบบ ประณี ต ฝึ กปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาท ค้นคว้าหาความหมาย สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ตาม
ความสนใจ หาความรู ้ฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าวิธีเลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันอย่างสร้างสรรค์ ค้นหารวบรวมข้อมูลที่สนใจและเป็ นประโยชน์สร้างงาน
เอกสาร สารวจข้อมูล ระบุความแตกต่าง มีกบั ไม่มี และทักษะกระบวนการทางาน
เห็นคุณค่าของการนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันอย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรมมี
ค่านิยมที่เหมาะสม และลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ง ๒.๑ ป๕/๑, ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป.๕/๔, ป.๕/๕
ง ๓.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
ง ๔.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๑๓ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๙๐
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖

เวลา ๘๐ ชั่วโมง/ปี

ศึก ษาแนวทางในการท างานและปรั บ ปรุ ง การท างานแต่ล ะขั้นตอน ใช้การจัดการในการ
ทางานและการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่ อมแซมเสื้ อผ้าด้วยการปะและการชุ น การจัดอาหาร
ให้สมาชิ กในครอบครัว การเตรี ยม ประกอบอาหารและเครื่ องดื่ มให้สมาชิ กในครอบครัว การเลี้ ยง
ปลาสวยงาม การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน นาความรู ้และการสร้างชิ้นงานและแผนที่ความคิดไป
ประยุ ก ต์ใ นการสร้ า งของใช้ ของตกแต่ ง ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ เพื่ อ นในโอกาสต่ า งๆ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ บอกส่ วนประกอบของระบบเทคโนโลยี หลักการ
เบื้ องต้นของการแก้ปัญหา ใช้ค อมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล เก็บรั กษาข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ใ น
รู ปแบบต่างๆ นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่เหมาะสมโดยเลื อกใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรื องานที่ทาในชีวติ ประจาวัน สารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
ระบุความรู ้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กบั อาชีพที่สนใจ
โดยการฝึ กปฏิบตั ิ สื บเสาะหาความรู้ อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุ งการทางาน
แต่ละขั้นตอน ฝึ กทักษะการจัดการในการทางาน ฝึ กปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาท ค้นคว้าหาความรู ้
อธิ บายส่ วนประกอบ สร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย หาความรู ้และสร้างชิ้นงาน
ไปประยุกต์ในการสร้างสิ่ งของเครื่ องใช้ ค้นคว้าหลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปั ญหาการใช้
คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ฝึ กนาเสนอข้อมูล
ในรู ปแบบที่เหมาะสม ฝึ กการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้การสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ
เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม มีเจตคติที่ดีต่อการทางานที่เป็ นพื้นฐานในการทางานและประกอบอาชีพ
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓
ง ๓.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ ,ป.๖/๓ ,ป.๖/๔, ป.๖/๕
ง ๔.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวม ๑๓ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๑
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาองค์ประกอบสาหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา
หน่วยแสดงผล อุปกรณ์รับข้อมูลและการแสดงผล แป้ นพิมพ์ การใช้แป้ นพิมพ์ การแสดงผลบนจอภาพ
เครื่ องพิ ม พ์ การเก็ บ ข้อ มู ล บนแผ่ น บัน ทึ ก การดู แ ลรั ก ษาเครื่ องและข้ อ มู ล การเปิ ดปิ ดเครื่ อง
ระบบปฏิบตั ิการ การใช้งานโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ศึกษาคุณสมบัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในงาน
กราฟิ ก การเขียนรู ป การวาดรู ปด้วยโปรแกรมวาดภาพ และรู ปกราฟิ กพื้นฐาน การสร้างรู ปภาพสาหรับ
งานทาป้ ายประกาศ การพิมพ์รูปภาพงานศิลปะด้วยคอมพิวเตอร์
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต การ
ฝึ กปฎิบตั ิดว้ ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของตนเอง
และผูอ้ ื่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เห็ นคุ ณค่ า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี คุณธรรมในการท างานในด้านความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่ อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีวติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. บอกหลักการทางานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ได้
3. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้
4. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อการทางานได้
5. สร้างภาพหรื อชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิ กด้วยความรับผิดชอบได้
๖. ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word ขั้นพื้นฐานได้
รวม ๖ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๕๒๐๑ คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๒
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ การเปิ ดปิ ดเครื่ อง การใช้แป้ นพิมพ์ การจัดทาสาเนา แผ่นบันทึก การ
ขอดู แ ฟ้ มข้อ มู ล เก่ า การป้ อนข้อ มู ล การแก้ไ ขข้อ มู ล ค าสั่ ง ต่ า งๆ ในการพิ ม พ์เ อกสาร การจัด เก็ บ
แฟ้ มข้อมูลเอกสารและการเรี ยกแฟ้ มข้อมูลมาแก้ไข การกาหนดรู ปแบบเอกสาร การพิมพ์ตาราง การ
ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ คาสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่างๆ ศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่ อสารข้อมูล
การใช้อินเทอร์ เน็ตในการเรี ยกดูขอ้ มูล ค้นหาข้อมูล ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ การรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลในท้องถิ่น
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต การ
ฝึ กปฎิ บตั ิดว้ ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของตนเอง
และผูอ้ ื่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เห็ นคุ ณค่ า ของเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี คุณธรรมในการท างานในด้านความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่ อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีวติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สารวจและศึกษาแหล่งข้อมูลแล้วนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้
๒. จัด เก็บ รักษา ข้อมูลในในคอมพิวเตอร์ได้
๓. เข้าใจวิธีการใช้งานวินโดวส์
๔. รู ้และเข้าใจ ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word ได้
๕. รู ้และเข้าใจ ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel ได้
๖ . ใช้งานอินเตอร์ เน็ตพื้นฐานได้
รวม ๖ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๓
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖

เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึ กษาแหล่ ง ข้อมูล แล้วนามาประยุก ต์ใช้กบั ชี วิตประจาวัน วิธีก ารจัด เก็บ รั กษา ข้อมู ลใน
รู ปแบบสื่ อ อิเล็ กทรอนิ กส์ จัดระเบี ยบข้อมูลเพื่อนาเสนอในรู ปแบบต่ างๆ การใช้งานโปรแกรม
Microsoft Office Word การคานวณบนตารางทางาน รู ปแบบของงานที่อยูบ่ นตารางทางาน การป้ อน
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การเก็บข้อมูลลงแฟ้ มข้อมูล การเรี ยกข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลมาดาเนิ นการ การ
จัดรู ปแบบชิ้ นงาน การพิมพ์ การสร้ างกราฟ ฟั งก์ชนั การคานวณ และฟั งก์ชนั การทางานต่างๆ ศึกษา
วิเคราะห์ รู ปแบบ กระบวนการดาเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์ กบั โครงงาน การ
สร้างงานนาเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต การ
ฝึ กปฎิ บตั ิดว้ ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของตนเอง
และผูอ้ ื่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
เห็ นคุ ณค่ าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมในการท างานในด้านความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่ อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีวติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. สารวจและศึกษาแหล่งข้อมูลแล้วนามาประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวัน
๒. ศึกษาวิธีการจัด เก็บ รักษา ข้อมูลในรู ปแบบสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์
๓. จัดระเบียบข้อมูลเพื่อนาเสนอในรู ปแบบต่างๆได้
๔. รู ้และเข้าใจ ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Word ได้
๕. รู ้และเข้าใจ ปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ได้
๖. สื บค้นข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตได้
รวม ๖ ผลการเรียนรู้

