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รหัสวิชา ง 12201
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

คําอธิบายรายวิชา
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร 2
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาเพิ่มเติม
เวลา 40 ชั่วโมง

ผูเรียนจะไดรับการพัฒ นาใหมีค วามรู ความเขาใจ ในวิธีการและประโยชนการทํางานตาง ๆ
ประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ประโยชนของขอมูลและรวบรวมขอมูลที่สนใจจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อถือได ประโยชนและการรักษาแหลงขอมูล และหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปน
สวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร นําความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องมือที่ถูกวิธีเหมาะสมกับงาน
และประหยัด นําไปประยุก ตใช การใชงานอินเทอรเน็ต การใชงานโปรแกรมพิมพดีด ไทย/พิมพดีด
อังกฤษ และการใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน สรางของเลนของใชอยางงาย อยางมีความคิด
สรางสรรคไดแก ความคิดริเริ่ม ความคิดคลอง ความคิดยืดหยุน และความคิดละเอียดลออ อยางนอย 1
ลักษณะ โดยกําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบ โดยถายทอดความคิดเปนภาพ
ราง 2 มิติ ลงมือสรางและประเมินผล
โดยการสืบคน รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลใกลตัว และการอภิปรายเพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู สรางสรรคผลงานจากสิ่งที่ไดเรียน สามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในชีวิตประจําวัน และเห็นคุณคา ความสําคัญของชิ้นงานที่สรางขึ้น
ผลการเรียนรู
1. บอกความหมายของขอมูล แหลงขอมูล คุณสมบัติ ประเภท วิธีการเก็บรักษาขอมูล ประโยชนของ
ขอมูล
2. บอกความหมาย หลักการทํางาน ประโยชน ชื่อและหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร
3. บอกวิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร และประโยชนของการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
4. บอกความหมาย สวนประกอบ และหนาตางโปรแกรมวินโดวส
5. บอกความหมาย ประโยชนและโทษของอินเทอรเน็ต วิธีการใชงานเว็บไซต
6. ใชงานโปรแกรมพิมพดีดไทย/พิมพดีดอังกฤษ
7. อธิบายการใชงาน บอกชื่อ หนาที่ของแถบเครื่องมือ และใชโปรแกรม Microsoft Word พิมพขอความ
8. ออกแบบสิ่งของอยางตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
9. เห็นคุณคา ความสําคัญของชิ้นงาน
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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โครงสรางรายวิชา
โครงสรางรายวิชา คอมพิวเตอร สาระเพิ่มเติม
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อหนวยการเรียนรู
ขอมูลนารู

คอมพิวเตอร

การดูแลรักษา
คอมพิวเตอร

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

1. บอกความหมายของ
ขอมูล แหลงขอมูล
คุณสมบัติ ประเภท
วิธีการเก็บรักษาขอมูล
ประโยชนของขอมูล
2. บอกความหมาย
หลักการทํางาน
ประโยชน ชื่อและ
หนาที่ของอุปกรณ
คอมพิวเตอร

1. ความหมาย ประเภท

3. บอกวิธีการดูแลรักษา
คอมพิวเตอร และ
ประโยชนของการดูแล
รักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร
ระบบปฏิบัติการวินโดวส 4. บอกความหมาย
สวนประกอบ และ
หนาตางโปรแกรม
วินโดวส
อินเทอรเน็ตเบื้องตน

เวลา
(ชั่วโมง)
3

น้ําหนัก
คะแนน
10

5

10

5

10

4

10

5

20

วิธีการเก็บรักษา และ
ประโยชนของขอมูล
2. ความหมาย หลักการ
ทํางาน ประโยชนของ
คอมพิวเตอร ชื่อ และ
หนาที่ของอุปกรณ
คอมพิวเตอร
3. วิธีการดูแลรักษา และ
ประโยชนของการดูแล
รักษาคอมพิวเตอร
4. ความหมาย
สวนประกอบ และ
หนาตางโปรแกรม
วินโดวส

5. ความหมาย ประโยชน
5. บอกความหมาย
ประโยชนและโทษของ และโทษของ
อินเทอรเน็ต วิธีการใช อินเทอรเน็ต และ
งานเว็บไซต
วิธีการใชงานเบื้องตน
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ที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

ผลการเรียนรู

สาระสําคัญ

6.

โปรแกรมพิมพดีดไทย/
พิมพดีดอังกฤษ

6. เปด/ปดและใชงาน 6. การใชงานโปรแกรม
โปรแกรมพิมพดีดไทย/ พิมพดีดไทย/พิมพดีด
พิมพดีดอังกฤษ
อังกฤษ

7.

โปรแกรม Microsoft
Word

7. อธิบายการใชงาน
7. การใชงานโปรแกรม
บอกชื่อ หนาที่ของ
Microsoft Word
แถบเครื่องมือ และใช
โปรแกรม Microsoft
Word พิมพขอความ
8. ออกแบบสิ่งของอยาง
งายดวยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีตามที่
กําหนด
9. เห็นคุณคา
ความสําคัญของชิ้นงาน
รวม

เวลา
(ชั่วโมง)
8

น้ําหนัก
คะแนน
30

10

70

40

160
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
หนวยการเรียนรูที่ 7 การสรางงานดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
เวลา 10 ชั่วโมง
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด เปนโปรแกรมสําหรับสรางงานเอกสารในลักษณะตาง ๆ โดยใช
เครื่องมือที่กําหนดให
ตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู
ใชโปรแกรม Microsoft Word เพื่อการสรางสรรคงาน
จุดประสงคการเรียนรู
1. ใชเครื่องมือที่กําหนดในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดได
2. บอกขั้นตอนการสรางเอกสารในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดได
3. สรางเอกสารในโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดได
สาระการเรียนรู
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
- ทักษะการคิดวิเคราะห
- ทักษะการคิดสรางสรรค
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
- กระบวนการปฏิบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย
2. ใฝเรียนรู
3. มุงมั่นในการทํางาน
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กิจกรรมการเรียนรู
(วิธีสอนแบบบรรยาย วีสอนโดยเนนกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 7
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน วา นักเรียนนํา
คอมพิวเตอรมาใชประโยชนอะไรบาง เชน พิมพเอกสาร พิมพรายงาน สงอีเมล คนหาขอมูล ดู
หนัง ฟงเพลง ดูรูปภาพ
2. ครูชี้แจงใหนักเรียนทราบวา สิ่งที่นักเรียนชวยกันยกตัวอยางขางตนลวนแตเปนประโยชนของ
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะในวัยของนักเรียนจะตองศึกษาและฝกปฏิบัติการจัดพิมพเอกสารดวย โปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด
3. ใหนักเรียนศึกษาความรูจากหนังสือเรียน ในประเด็นที่กําหนด ดังนี้
- การพิมพเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
- การพิมพและจัดรูปแบบเอกสาร
ชั่วโมงที่ 2-5
1. ครูนํานักเรียนเขาหองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทบทวนความรู และใหนักเรียนไดฝกใช
คอมพิวเตอรตามที่ไดศึกษา
2. ครูสาธิต พรอมอธิบายประกอบในประเด็นความรูที่นกั เรียนไดศึกษาตามลําดับ ดังนี้
- การพิมพเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
- การพิมพและจัดรูปแบบเอกสาร
3. ใหนักเรียนฝกพิมพเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด โดยครูสังเกตการปฏิบัติของ
นักเรียน และใหคําแนะนําในสวนที่เปนประโยชน
ชั่วโมงที่ 6-10
1. ใหนักเรียนเขียนสรุปประโยชนของการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรดลงในสมุด เพื่อเปนการ
ทบทวนความรู
2. ใหนักเรียนฝกการใชโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด แลวทําใบงานที่ 1.1 เรื่อง การใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด โดยครูกําหนดเวลาในการทําใบงาน เมื่อทําเสร็จแลวใหนักเรียนสั่งพิมพเอกสารออก
ทางเครื่องพิมพ
3. ครูสังเกตและใหคําแนะนําในระหวางที่นักเรียนทําใบงาน แลวครูคัดเลือกผลงานที่ดี 5 ผลงาน ให
เจาของผลงานออกมาแสดงหนาชั้นเรียน ครูเสนอแนะวิธีการทํางานเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนสามารถ
นําไปปรับใชในการทํา งานครั้งตอไป

6
การวัดผลและประเมินผล
วิธกี าร
ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนําเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล

เครื่องมือ
แบบทดสอบกอนเรียน
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล

สื่อ/แหลงเรียนรู
สื่อการเรียนรู
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.2
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
3. คอมพิวเตอร
แหลงการเรียนรู
1. หองสมุด
2. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

เกณฑ
รอยละ 60 ผานเกณฑ
รอยละ 60 ผานเกณฑ
ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ
ระดับคุณภาพ 2 ผานเกณฑ

