วิทยาการคํานวณ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
http://www.dltv.ac.th

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับนักเรียน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
เพ�อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาการคํานวณ
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่

๕

ช�อ-สกุล .................................................................................... เลขที่ ..............
โรงเรียน ...............................................................................................................

“การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ”
การศึกษาตองสรางใหคนไทย มีคณ
ุ ลักษณะสําคัญ ๔ ประการ ไดแก
๑. มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง
๓. มีอาชีพ มีงานทํา
๔. เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
พระบรมราโชบายดานการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
พระราชทานแกคณะองคมนตรี
เม�อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสติ

สารบัญ
หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาข้อมูล

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

๑๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

๔๕
๔๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การแก้ปัญหา
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

๖๕
๖๗

๓

๑๙

หน้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

๙๕
๙๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสร้างทางเลือก
เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา

๑๑๓
๑๑๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ การนำ�เสนอข้อมูล
เรื่อง การนำ�เสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

๑๓๗
๑๓๙

แบบทดสอบ
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ�

๑๗๓
๑๗๙
๑๘๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
การค้นหาข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ใบงาน

บ. ๑ / ผ. ๑
หน่วยที่ ๑
การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ คำ�ค้น ภาพค้น
จุดประสงค์
๑. ค้นหาข้อมูลโดยใช้คำ�ค้น
๒. ค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพ
๓. พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีทำ�
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๑. ทำ�กิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๑
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการใช้คำ�ค้น
๔. ทำ�ใบงาน ๐๒
๕. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพ
    และการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชืชื่อ่อ-สกุ
้นเลขที
................เลขที
่ ………. บ.๑ / ผ.๑-๐๑
-สกุลล....................................................................................ชั
ชั้น
่
่
เดื
พ.ศ.พ.ศ. ……………………………
วัวันนทีที่....................เดื
อนอน.............................................................

ใบงาน
๐๑ :๐๑
วลีค้น:ไววลี
ใช้ไคม่ย้นากไว
ใบงาน

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๑

ใช้ไม่ยาก

ให้นักเรียนระบุคาค้น เพื่อค้นหาข้อมูลต่อไปนี้

ให้นักเรียนระบุคำ�ค้น เพื่อค้นหาข้อมูลต่อไปนี้

ของขวั
ญปีใหม่ญส่ปีงไปให้
่อยู่ต่าเพื
งประเทศ
๑.๑. คุคุณณแม่แม่อยากได้
อยากได้
ของขวั
ใหม่เพืส่่องนทีไปให้
่อนที่อยู่
เป็
น
ข้
า
วสารหอมมะลิ
ที
ป
่
ลู
ก
ด้
ว
ยดิ
น
ภู
เ
ขาไฟ
ต่างประเทศ เป็นข้าวสารหอมมะลิ ที่ปลูกด้วย
ควรใช้คาค้นใด และมีข้าวสารดังกล่าวขายที่จังหวัดใดบ้าง
ดิคุนณภูแม่เขาไฟ
คุณแม่ควรใช้คำ�ค้นใด และมีข้าวสาร
ดังกล่าวขายที่จังหวัดใดบ้าง
คคำาค้�นค้น
ผลลัพพธ์ธ์ทที่ได้ด้
ผลลั

๒.๒.คุคุณณย่ย่าาเล่เล่าให้าให้
ังว่า ตผลไม้
ตระกู
ลเบอรี
่
ปิติฟปังิตว่าิฟผลไม้
ระกูลเบอรี
่ สายพั
นธุ์ของไทย
สายพั
นธุ์ขดองไทย
เป็นผลไม้
ที่มี
มีหลายชนิ
เป็นผลไม้มีทห
ี่มีปลายชนิ
ระโยชน์ ดและสรรพคุ
ณมากมาย
ปีใหม่นี้ ปิติอและสรรพคุ
ยากหาเบอรี่สายพั
นธุ์ไทย เป็นปีของขวั
ประโยชน์
ณมากมาย
ใหม่ญนให้ี้ ปิคตุณิ ย่า
ปิติควรใช้คาค้นใด่สายพั
และได้นผธุลไม้
อยากหาเบอรี
์ไทยอะไรบ้
เป็านงของขวัญให้
คุณย่า ปิตคิ วรใช้ค�ำ ค้นใด และได้ผลไม้อะไรบ้าง
คคำาค้�นค้น
ผลลัพพธ์ธ์ทที่ไี่ได้ด้
ผลลั
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
ชั้น
เลขที่
บ. ๑ / ผ. ๑-๐๑
ที่ ล....................................................................................ชั
เดือน
พ.ศ.้น................เลขที่ ………. บ.๑ / ผ.๑-๐๑
ชืวั่อน-สกุ
วันที่....................เดือน ............................................................. พ.ศ. ……………………………

นี้ คุนณี้ คุพ่อณจะพาเด็
กๆ ขับรถยนต์
ว
๓.๓. สุสุดดสัสัปปดาห์
ดาห์
พ่อจะพาเด็
กๆ ขัสบ่วนตั
รถยนต์
นทางจากบ้
านที่อุดรธานีาไนที
ปเยี่ย่อมคุ
ณปู่ที่เพชรบุ
ส่เดิวนตั
วเดินทางจากบ้
ุดรธานี
ไปเยีร่ยี มคุณปู่
พ่อต้อรงใช้
่กิโลเมตร
เวลา
ทีคุ่เณพชรบุ
ี คุเวลาขั
ณพ่อบรถกี
ต้องใช้
เวลาขัและใช้
บรถกี
่กิโลเมตร  
เดินทางประมาณกี่ชั่วโมง
และใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมง
คคำาค้�นค้น
ผลลัพพธ์ธ์ทที่ไี่ได้ด้
ผลลั

๔. คุณลุงพบว่า ใบมะกรูดต้นหลังบ้าน มีลักษณะใบหงิก
๔.
คุณลุงพบว่า ใบมะกรูดต้นหลังบ้าน มีลักษณะ
บิดเบี้ยวผิดรูปทรง เกิดจากสาเหตุใด
ใบหงิก บิดเบี้ยวผิดรูปทรง เกิดจากสาเหตุใด

คคำาค้�นค้น
ผลลัพพธ์ธ์ท
ที่ไี่ได้ด้
ผลลั
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๒

พ.ศ.

้น................เลขที่ ………. บ.๑ / ผ.๑-๐๒
ใบงานชื่อ-สกุ๐๒ล....................................................................................ชั
: ภาพนี้มีที่มา
วันที่....................เดือน ............................................................. พ.ศ. …………………

ให้นกั ๐๒เรีย: ภาพนี
นพิจ้มารณาและค้
นหาข้อมูลด้วยรูปภาพ และตอบคำ�ถามเกีย่ วกับ
ใบงาน
ีที่มา

ภาพทีให้ค่ นน้ ักหา
เรียนพิจารณาและค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพ และตอบคาถามเกี่ยวกับภาพที่ค้นหา
๑.

๑.

ถ่านไฟฉายอัจฉริยะ
านไฟฉายอัจฉริยะ
เก็บถ่สะสมแบตเตอรี
ไว้ไเก็
ด้นบานไม่
มีวันหมดอายุ
สะสมแบตเตอรี

ไว้ภาพนี
ได้น้เานไม่
มวี นั หมดอายุ
ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้
ชื่อถือได้

แหล่งข้อมูล https://www.catdumb.com/22-designed/
สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?
ภาพนี
้เชื่อถือได้

นี่คือภาพอะไร?
ภาพนีสิ่ง้เทีชื่ค่อ้นถืพบอไม่
ได้

แหล่งข้อมูล  https://www.catdumb.com/22-designed/
๒.

สิง่ ทีค่ ดิ นีค่ อื ภาพอะไร?

สิง่ ทีค่ น้ พบ นีค่ อื ภาพอะไร?
พัดลมวิเศษ
สามารถทาให้จรวดกระดาษลอยได้
ภาพนี้เชื่อถือได้

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล https://www.wtfintheworld.com/2018/12/12/15-fake-news-of-27586/
สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

ชื่อ-สกุล
วันที่

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๒

พ.ศ.

๒.

๒.

พัดลมวิเศษ
สามารถทาให้จรวดกระดาษลอยได้

พัดลมวิเศษ สามารถทำ�ให้
จรวดกระดาษลอยได้
ภาพนี้เชื่อถือได้

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล https://www.wtfintheworld.com/2018/12/12/15-fake-news-of-27586/
สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

ภาพนี้เชื่อถือได้

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล  https://www.wtfintheworld.com/2018/12/12/15-fakenews-of-27586/
สิง่ ทีค่ ดิ นีค่ อื ภาพอะไร?
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สิง่ ทีค่ น้ พบ นีค่ อื ภาพอะไร?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๒

วันที่ ชื่อ-สกุล....................................................................................ชั
เดือน
พ.ศ. ้น................เลขที่ ………. บ.๑ / ผ.๑-๐๒
วันที่....................เดือน ............................................................. พ.ศ. ……………………………
๓.

๓.

ถนนมหัศจรรย์
ถนนมหัศจรรย์
ยืดหยุ่นได้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก

ยืดหยุน่ ได้ตามแรงโน้มถ่วง
ของโลก
ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้
ภาพนี้เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูล https://www.wtfintheworld.com/2018/12/11/20-google-map-photos-fails-63296/

สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

ภาพนี้เชื่อถือได้

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล  https://www.wtfintheworld.com/2018/12/11/20-googlemap-photos-fails-63296/
๔.

สิง่ ทีค่ ดิ นีค่ อื ภาพอะไร?

สะพานน้าแห่สิ
งแรกของประเทศไทย
ง่ ทีค่ น้ พบ นีค่ อื ภาพอะไร?
สร้างถนนไว้เพื่อให้น้าข้าม
ภาพนี้เชื่อถือได้

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=OQWJfFbLzrM
สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

ชื่อ-สกุล
วันที่

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๒

พ.ศ.

๔.

๔.

สะพานน้าแห่งแรกของประเทศไทย
สร้สะพานนํ
างถนนไว้เพืา้ ่อแห่
ให้นง้าข้แรกของประเทศไทย
าม

สร้างถนนไว้เพือ่ ให้นา้ํ ข้าม
ภาพนี้เชื่อถือได้

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=OQWJfFbLzrM
สิ่งที่คิด นี่คือภาพอะไร?

ภาพนี้เชื่อถือได้

สิ่งที่ค้นพบ นี่คือภาพอะไร?

ภาพนี้เชื่อถือไม่ได้

แหล่งข้อมูล  https://www.youtube.com/watch?v=OQWJfFbLzrM
สิง่ ทีค่ ดิ นีค่ อื ภาพอะไร?
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สิง่ ทีค่ น้ พบ นีค่ อื ภาพอะไร?

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. คำ�ค้น วลี หรือคำ�สำ�คัญที่ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ควรมี
    ลักษณะอย่างไร

๒. คำ�ทีค่ น้ หายาวเกินไปจะทำ�ให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง

๓. นักเรียนคิดว่าการใช้ภาพในการค้นหาข้อมูล สามารถทำ�ได้หรือไม่

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
การค้นหาข้อมูล ควรใช้ค�ำ ค้น คำ�สำ�คัญ หรือวลี ทีม่ คี วามกระชับแต่ครอบคลุม
ใจความสำ�คัญตรงกับสิง่ ทีเ่ ราต้องการจะค้นหา ส่วนการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพ จะได้
ข้อมูลเกีย่ วกับภาพนัน้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๓

กิจกรรมที่ ๒ ได้ผลทันที
จุดประสงค์
๑. ค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทันที
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีทำ�

12

๑. ทำ�กิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๓
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ทันที
๔. ทำ�แบบฝึกหัด เรื่อง การค้นหาข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๓

พ.ศ.

ใบงาน ๐๓ : เครื่องมือค้นหาพาเที่ยวอาเซียน
๑. ให้นักเรียนจับสลากชื่อประเทศในกลุ่มอาเซียน
ประเทศอาเซียนที่กลุ่มของนักเรียนจับสลากได้ คือประเทศ

๒. ให้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จับสลากได้ โดยใช้คำ�ค้นที่สั้น กระชับ และได้
    ผลลัพธ์ทนั ที (โดยไม่ตอ้ งคลิกเข้าเว็บไซต์ผลลัพธ์) แล้วตอบคำ�ถามข้อ ๒.๑ – ๒.๖
๒.๑ อาหารประจำ�ชาติของประเทศนี้ มีชื่อว่าอะไร
คำ�ค้น คำ�สำ�คัญทีใ่ ช้

คำ�ตอบทีไ่ ด้

๒.๒ สกุลเงินของประเทศนี้ คือสกุลเงินอะไร
คำ�ค้น คำ�สำ�คัญทีใ่ ช้

คำ�ตอบทีไ่ ด้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๓

พ.ศ.

๒.๓ หากนำ�เงินติดตัวไป ๑,๐๐๐ บาท จะแลกเป็นเงินสกุลของ
      ประเทศนี้ได้เท่าไร
คำ�ค้น คำ�สำ�คัญทีใ่ ช้

คำ�ตอบทีไ่ ด้

๒.๔  เมืองหลวงของประเทศนี้ มีชื่อว่าอะไร
คำ�ค้น คำ�สำ�คัญทีใ่ ช้

คำ�ตอบทีไ่ ด้

๒.๕ ระยะทางจากจังหวัดของนักเรียนไปยังเมืองหลวงของประเทศนี้
      มีระยะทางเท่าไร
คำ�ค้น คำ�สำ�คัญทีใ่ ช้

คำ�ตอบทีไ่ ด้

๒.๖  วันพรุ่งนี้ อุณหภูมิของประเทศนี้จะเป็นกี่องศา
คำ�ค้น คำ�สำ�คัญทีใ่ ช้
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คำ�ตอบทีไ่ ด้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๓

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. คำ�ค้นทีส่ น้ั กระชับ ส่งผลดีตอ่ การค้นหาอย่างไร

๒. คำ�ค้นใดบ้างทีใ่ ช้คน้ หาข้อมูลได้โดยไม่ตอ้ งคลิกเว็บไซต์ผลลัพธ์

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
การใช้ค�ำ ค้นทีก่ ระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย หรือการใช้ค�ำ ค้นทีเ่ ป็นคำ�ถามทีช่ ดั เจน
จะสามารถได้ผลลัพธ์ทนั ทีอย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งเข้าเว็บไซต์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๑ / ผ. ๑-๐๔

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรื่อง การค้นหาข้อมูล
พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ โดยเติม []
หน้าข้อที่ถูกต้อง และ [  ] หน้าข้อที่ไม่ถูกต้อง

[    ] ๑. คุณแม่อยากเปิดร้านขายเต้าฮวยนํ้าขิง จึงค้นหาข้อมูล โดย
[    ]
[    ]
[    ]
[    ]
[    ]
[    ]
[    ]
[    ]
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    พิมพ์คำ�ว่า “ถ้าจะทำ�เต้าฮวยนํ้าขิง จะทำ�อย่างไรดีคะ”
๒. เครื่องซักผ้าที่บา้ นพัง คุณพ่อได้ขอ้ มูลมาว่ามีเครือ่ งซักผ้าอัจฉริยะ
    ถูกผลิตออกมาแล้ว จึงอยากซื้อมาใช้ คุณพ่อใช้คำ�ค้นว่า
    “เครื่องซักผ้าที่บา้ นพังครับ ช่วยด้วย อยากได้ใหม่”
๓. น้องแก้วอยากรู้ว่า ถ้ากินน่องไก่ทอดหนึ่งชิ้น จะมีไขมันมาก
    แค่ไหน น้องแก้วใช้คำ�ค้นว่า “ปริมาณไขมันในไก่ทอด”
๔. อยากทราบว่า โยเกิร์ตทำ�จากอะไร และมีส่วนผสมของอะไรบ้าง
    จึงพิมพ์คำ�ว่า “โยเกิร์ต+แหล่งกำ�เนิด”
๕. อยากทราบว่า รถยนต์คนั แรกของไทย ใครเป็นผูน้ �ำ เข้ามาใช้คนแรก
    ใช้คำ�ค้นว่า “รถยนต์คันแรกของไทย+ผู้นำ�เข้ามาใช้คนแรก”
๖. คำ�ค้นหาที่ดีควรจะมีความกระชับและครอบคลุมใจความสำ�คัญ
    กับสิ่งที่เราต้องการจะค้นหา 
๗. คำ�ค้นไม่จำ�เป็นต้องเป็นประโยคสมบูรณ์ แต่คำ�ค้นควรมีคำ�ว่า 
    ค่ะ/ครับ เพื่อความสุภาพ
๘. เมื่อเราค้นหาข้อมูลได้แล้ว เราควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลด้วยว่า
    มีความน่าเชื่อถือหรือไม่
๙. การใช้ภาพในการค้นหานัน้ สามารถหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับภาพนั้นได้
    และสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจับผิดข่าวลวงได้อีกด้วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบงาน

บ. ๒ / ผ. ๒
หน่วยที่ ๒
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ข่าวโฆษณาน่าเชื่อ
จุดประสงค์
๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีทำ�
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๑. ทำ�กิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๑
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือ
    ของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบโฆษณา ข่าวสาร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๑

ใบงาน ๐๑ : ข้อมูลน่าอ่าน ข่าวสารชวนเชื่อ
พิจารณาการเผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำ�ถามว่าข้อมูลน่าเชื่อถือหรือไม่
เพราะเหตุใด
๑.

ข้อมูลจากภาพคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  

นักเรียนเชื่อถือข้อมูลเหล่านี้ทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อความในภาพ

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๑

พ.ศ.

เชื่อถือได้

ไม่น่าเชื่อถือ

มีแหล่งที่มา

ไม่มีแหล่งที่มา

เชื่อถือได้

ไม่น่าเชื่อถือ

เพราะเหตุใด
แหล่งที่มา 
ตรวจสอบอย่างไร
ภาพประกอบ
เพราะเหตุใด
การตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์  
มีข้อมูลน่าเชื่อถือ

มีข้อมูลไม่นา่ เชื่อถือ

ไม่มีข้อมูล

เพราะเหตุใด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๑

๒.

ข้อมูลในภาพคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

นักเรียนเชื่อถือข้อมูลเหล่านี้ทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อความ ข่าวสาร

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๑

พ.ศ.

เชื่อถือได้

ไม่น่าเชื่อถือ

มี

ไม่มี

เชื่อถือได้

ไม่น่าเชื่อถือ

เพราะเหตุใด
ข้อมูลผู้ผลิต
ตรวจสอบอย่างไร
ภาพประกอบ
เพราะเหตุใด
การตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์  
มีข้อมูลน่าเชื่อถือ

มีข้อมูลไม่นา่ เชื่อถือ

ไม่มีข้อมูล

เพราะเหตุใด

24

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

ใบงาน ๐๒ : นักสืบค้นข่าว
พิจารณาข่าวสาร แล้วตรวจสอบว่าข้อมูลมีความน่าเชือ่ ถือหรือไม่ เพราะเหตุใด
๑.

เพียงคุณนำ�ถ่านร้อนๆ ใส่ลงไปชุบในเนยถั่ว เอาขึ้นมาแช่นํ้าแข็งไว้ 24 ชั่วโมง
ให้แข็งตัว แล้วแช่นํ้าอุ่น กระเทาะเนยถั่วที่แข็งออก ถ่านจะกลายเป็นผลึกใสคล้าย
เพชร เพราะในเนยถั่วมีคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใต้ความดัน มันจะเปลี่ยนถ่าน
ให้เป็นผลึกได้
คำ�สำ�คัญในการค้นหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

25

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อมูลที่ค้นพบ

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

พ.ศ.

เป็นความจริง

ไม่เป็นความจริง

เชื่อถือได้

เชื่อถือไม่ได้

เพราะ

เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะ

26

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

๒.

อยากให้กล้วยสุกภายใน ๑ คืน เพียงใส่ผลไม้ลงไปสักชิ้น หาแอปเปิ้ล
อะโวคาโด หรือลูกแพร หั่นเป็นชิ้นเหมือนเวลาจะทาน แล้วใส่ลงไปในถุงกระดาษ
ที่มีกล้วยอยู่ ผลไม้พวกนี้ก็ผลิตแก๊ส Ethylene ด้วยเช่นกัน เมื่อนำ�มาใส่รวมกัน
จะยิ่งเร่งให้กล้วยสุกเร็วขึ้นแบบคูณสอง!
คำ�สำ�คัญในการค้นหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

27

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อมูลที่ค้นพบ

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

พ.ศ.

เป็นความจริง

ไม่เป็นความจริง

เชื่อถือได้

เชื่อถือไม่ได้

เพราะ

เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะ

28

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

๓.

ภาพจากกล้องวงจรปิด แสดงภาพผู้โดยสารกำ�ลังตื่นตกใจ ทันทีที่รถไฟกำ�ลัง
จะเคลื่อนออกจากชานชาลา เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวคร่าชีวิตคนขับรถไฟและ
ผู้โดยสาร
คำ�สำ�คัญในการค้นหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

29

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อมูลที่ค้นพบ

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

พ.ศ.

เป็นความจริง

ไม่เป็นความจริง

เชื่อถือได้

เชื่อถือไม่ได้

เพราะ

เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะ

30

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

๔.

เตือนภัย!! อย่านำ�ลูกโป่งใส่ไว้ในรถ เสี่ยงระเบิดถึงชีวิต
คำ�สำ�คัญในการค้นหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

31

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อมูลที่ค้นพบ

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

พ.ศ.

เป็นความจริง

ไม่เป็นความจริง

เชื่อถือได้

เชื่อถือไม่ได้

เพราะ

เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะ

32

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

๕.

อันตราย!! ใส่คอนแทคเลนส์ใกล้กองไฟ เสี่ยงละลายติดตา
คำ�สำ�คัญในการค้นหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

33

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

ข้อมูลที่ค้นพบ

เลขที่

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

พ.ศ.

เป็นความจริง

ไม่เป็นความจริง

เชื่อถือได้

เชื่อถือไม่ได้

เพราะ

เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะ

34

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. ถ้านักเรียนตัดสินใจซือ้ สินค้า หรือทำ�ตามข่าวสารโดยไม่มกี ารตรวจสอบข้อมูล
ก่อน อาจเกิดผลเสียอย่างไร

๒. ถ้านักเรียนได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีผ่ ดิ พลาด ควรเผยแพร่หรือบอกต่อหรือไม่ เพราะ
อะไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
ข้อมูลข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากสือ่ ต่าง ๆ ในชีวติ ประจำ�วัน มีทง้ั ข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้และ
ข้อมูลทีห่ ลอกลวง จึงควรตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
โดยพิจารณาจากผูเ้ ผยแพร่ วันทีเ่ ผยแพร่ และการอ้างอิงแหล่งทีม่ าของข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

35

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๓

กิจกรรมที่ ๒ เชื่อหรือไม่
จุดประสงค์
๑. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีทำ�

๑. ทำ�กิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๓
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของ
          ข้อมูลที่ได้รับจากโปรแกรมสนทนา
๔. ทำ�แบบฝึกหัด เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

36

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๓

ใบงาน ๐๓ : เพจไม่น่าไว้ใจ แชทไม่น่าเชื่อถือ
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความที่ได้รับจากโปรแกรมสนทนา แล้วทำ�เครื่องหมาย
 ลงใน [ ]
๑.

จากข้อความ นักเรียนคิดว่า   [    ] น่าเชื่อถือ   [    ] ไม่นา่ เชื่อถือ
เพราะ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง คือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

37

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๓

๒.

จากข้อความ นักเรียนคิดว่า   [    ] น่าเชื่อถือ   [    ] ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง คือ

38

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๓

๓.

จากข้อความ นักเรียนคิดว่า   [    ] น่าเชื่อถือ   [    ] ไม่นา่ เชื่อถือ
เพราะ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง คือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

39

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๓

๔.
กุก เธอไดสงขอความยืมเงินเราไหม
ไมนะ

จากข้อความ นักเรียนคิดว่า   [    ] น่าเชื่อถือ   [    ] ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง คือ

40

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๓

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑.  ให้นกั เรียนยกตัวอย่างข้อมูลข่าวสารในโปรแกรมสนทนาทีไ่ ม่นา่ เชือ่ ถือ

๒. เมือ่ นักเรียนได้รบั ข้อมูลข่าวสารหลอกลวง ควรแจ้งหรือบอกใครได้บา้ ง

๓. ถ้าทราบว่าข่าวสารนัน้ เป็นข้อมูลเท็จ และมีผอู้ น่ื แชร์ตอ่ ไปให้เพือ่ นหรือคนรูจ้ กั
นักเรียนจะทำ�อย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากโปรแกรมสนทนา ไม่วา่ จะเป็นรูปภาพ ข่าวสาร โฆษณา หรือ
ข้อความต่าง ๆ มีทง้ั ข้อมูลทีเ่ ป็นจริงและข้อมูลทีห่ ลอกลวง ดังนัน้ จึงต้องพิจารณา
ตรวจสอบความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

41

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๔

ใบงาน ๐๔ : เแบบฝึกหัด เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
๑. นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้ แล้วตอบคำ�ถาม โดยใส่
เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เหมาะสม
โพสต์ที่ ๑
เพื่อนสนิทอันเฟรนด์เพราะแท็กรูปคู่ตัวเองกับเพื่อนตอนเด็ก
ที่หน้าคลํ้าและปากแดง!
เหตุเกิดขึน้ เมือ่ วันเด็กทีผ่ า่ นมา  ในโซเชียลมีกระแสอัพรูปตอนเด็กรับวันเด็กกัน
แล้วเราได้ขดุ รูปของตนเองกับเพือ่ น ๆ ทีไ่ ปรำ�ในงานโรงเรียน เราโพสต์รปู ตนเอง มี
ทัง้ รูปเดีย่ วและรูปหมูก่ บั เพือ่ น ๆ และแท็กชือ่ เพือ่ นไป และมีเพือ่ นคนนึงสนิทกันมาก
เค้าเหมือนจะไม่พอใจเพราะในรูปนัน้ เค้าหน้าคลํา 
้ ปากแดงเหมือนลิเก แล้วเค้าก็เลิก
เป็นเพือ่ นในเฟสบุก๊ เลย

สมน้ำหนา ไมดูกอนวาในนั้นมีเพื่อนหนาตาขี้เหร ยังไปแท็กเคาอีก
แสดงความคิดเห็นที่น[[ี่... ]] สมน้
ำหนา ไมดูกอนวาในนั้นมีเพื่อนหนาตาขี้เหร ยังไปแท็กเคาอีก
[
] ลองไปขอโทษเพื่อนดูนะคะ แลวก็ลบภาพนั้นออกเพื่อนจะไดไมเสียใจ
[
] ลองไปขอโทษเพื
่อนดูนะคะวาตาขี
แลวก็้เลยมั
บภาพนั
ออกเพืก่อเค้
นจะได
[    ] สมนํ้าหน้า ไม่
าในนั
หร่
ยัง้นไปแท็
อีกาไมอีเกสียใจ
ทำยั
งไงได
มมีันดเพลาดไปแล
นาไปตามชะตากรรม
[ [ ดูก]่อ] นว่
สมน้
ำหน
า้นไม
ูกพือ่อนวนหน้
าในนั้นมีก็เปพืล่ออนหน
ตาขี
้เหร ยังไปแท็
กาเค
[
] ทำยั
งไงไดมันพลาดไปแล
วาก็ก็ปอลยอายมั
นกไปตามชะตากรรม
ผินดพลาดไปแล
ว่อก็นดู
คราวหน
ทำอี
นะคะ ปล
อยภาพไว
แหละ
[[ [ ]่อ] ]นดู
ลองไปขอโทษเพื
น
ะคะ
แล
ว
ก็
ล
บภาพนั
่อนจะได
ย้น้นใจแหล
[    ] ลองไปขอโทษเพื
ะคะ
แล้
ว
ล
บภาพนั
น
้
ออกเพื
นจะได้
ไม่ออเยไสียมาายเงนัสีงนัใจ
ผิดพลาดไปแลว คราวหนาก็อยาทำอีกนะคะ้น่อออกเพื
ปล
อยภาพไว
ะ
[
]
ทำยั
ง
ไงได
ม
น
ั
พลาดไปแล
ว
ก็
ป
ล
อ
ยมั
น
ไปตามชะตากรรม
[    ] ทำ�ยังไงได้มันพลาดไปแล้ว ก็ปล่อยมันไปตามชะตากรรม
[
] ผิดพลาดไปแลว คราวหนาก็อยาทำอีกนะคะ ปลอยภาพไวอยางนั้นแหละ
[    ] ผิดพลาดไปแล้ว คราวหน้าก็อย่าทำ�อีกนะคะ ปล่อยภาพไว้อย่างนั้นแหล่ะ
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๔

โพสต์ที่ ๒
มาเรียน High school ได้ ๑ เดือนแล้วรู้สึกไม่ได้อะไรเลย
ภาษาไม่พัฒนาเลย ทำ�ยังไงดี?
เพิง่ ย้ายจากไทยมาเรียนใน New York ได้เดือนเดียว ยังพูดไม่ได้ แต่ตอนสอบ
วัดระดับภาษาด้านการพูดเราได้ Transitioning (Intermediate) แต่เราพูดกับ
เพื่อนไม่ได้ ก็ไม่เข้าใจทำ�ไมถึงสอบได้ Level นี้ เวลาจะพูดกับเพื่อนก็พูดไม่ออก
หรือบางทีพูดแล้วเพื่อนก็ไม่เข้าใจด้วยค่ะ

[
] สมน้ำหนา ไมดูกอนวาในนั้นมีเพื่อนหนาตาขี้เหร ยังไปแท็กเคาอีก
[
] สมน้ำหนา ไมดูกอนวาในนั้นมีเพื่อนหนาตาขี้เหร ยังไปแท็กเคาอีก
ลองไปขอโทษเพื่อนดูนะคะ แลวก็ลบภาพนั้นออกเพื่อนจะไดไมเสียใจ
แสดงความคิดเห็นที่น[[[ี่... ]]] ลองไปขอโทษเพื
่อนดูนะคะว ก็แลปวลก็อลยมับภาพนั
้นออกเพื่อนจะไดไมเสียใจ
ทำยังไงไดมันพลาดไปแล
นไปตามชะตากรรม
ทำยั
งไงไดมันพลาดไปแล
นกไปตามชะตากรรม
ผิดพลาดไปแล
ว ้น
คราวหน
ก็ปอลยบอายมั
ทำอี
นะคะ
แหละ
[       ] สำ�หรับ ๑[[เดือ]น] เวลาอาจจะสั
ไปสำว�าก็หรั
การปรั
บตัปลวอสำยภาพไว
�หรับอหัยวางนัช้า้นนะ
[
] ผิดพลาดไปแลว คราวหนาก็อยาทำอีกนะคะ ปลอยภาพไวอยางนั้นแหละ

[       ] ทำ�กิจกรรมเยอะ ๆ ค่ะ ทำ�ให้เราได้แสดงออก ท่องไว้เลยนะคะ
  “ด้านได้ [อายอด”
] สมน้ำหนา ไมดูกอนวาในนั้นมีเพื่อนหนาตาขี้เหร ยังไปแท็กเคาอีก
[       ] ต้องให้เวลากั
เองนะคะ แล้่อนดูวก็นพะคะยายามไม่
พูดกั้นบออกเพื
เพื่อ่อนค่
ะ ไมเสียใจ
[ บ] ตัวลองไปขอโทษเพื
แลวก็ลบภาพนั
นจะได
[ ะ ]อย่ทำยั
งไงไดมวันเองที
พลาดไปแล
ว ก็ไปด้ลหอยมั
ไปตามชะตากรรม
[       ] ต้องเปิดใจค่
าโกรธตั
่พูดไม่
รือนไม่
เข้าใจให้พูด
[
] ผิดพลาดไปแลว คราวหนาก็อยาทำอีกนะคะ ปลอยภาพไวอยางนั้นแหละ
  ภาษาอังกฤษเยอะ
ๆ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๒ / ผ. ๒-๐๔

๒. ให้นกั เรียนพิจารณาพฤติกรรมของบุคคลต่อไปนี้ แล้วใส่เครือ่ งหมาย 
    ลงใน [   ] ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
ความเหมาะสม
พฤติกรรม
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๑. ป้อม ค้นหาข้อมูลการโกงจากเว็บไซต์
ต่าง ๆ เพิ่มเติม
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๒. เบิร์ด รีบเข้าไปเปลี่ยนรหัสเฟสบุ๊ก พร้อม
ผูกบัญชีให้แจ้งเตือนผ่านเบอร์โทรศัพท์
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๓. ไข่มุก นำ�ข้อมูลไปให้คุณครูอ่านให้เพื่อนฟัง
และสอบถามเกี่ยวกับการแชร์ต่อ
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๔. มาวิน ยังไม่มั่นใจในข่าวที่โพสต์ จึงไม่สนใจ
และไม่แชร์ต่อ
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๕.   ธันวา หาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๖. กะทิ อยากลองหารายได้ จึงกดสมัครงาน
ตามภาพที่แนบมา
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๗. เกรซ ค้นหาข่าวที่มีลักษณะคล้ายกันแล้ว
เปรียบเทียบว่าใช่กลลวงหรือไม่
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๘. ตูมตาม ปักใจเชื่อทันทีและรีบนำ�ข้อมูลไป
แจ้งในเว็บไซต์แจ้งเบาะแสกลโกง
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๙. เฟิรน์ พิมพ์ขอ้ มูลพร้อมพาดหัวข่าวให้ระวังภัย
แล้วพิมพ์ใส่กระดาษไปติดที่หน้าโรงเรียน
[   ] เหมาะสม [   ] ไม่เหมาะสม ๑๐.  ฝน พิสูจน์ด้วยการลองสมัครงานจึงหา
ข้อมูล “รับสมัครงาน เติมเงินออนไลน์”
แล้วลองสมัครดู
44

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบงาน

บ. ๓ / ผ. ๓
หน่วยที่ ๓
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ โปรแกรมหลอกลวง
จุดประสงค์
๑. รู้เท่าทันโปรแกรมหลอกลวงเพื่อใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีทำ�
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๑. ศึกษาใบความรู้ ๐๑
๒. ทำ�ใบงาน ๐๑
๓. แต่ละกลุ่มนำ�เสนอคำ�ตอบในใบงาน ๐๑ ตามภาพที่ได้รับ
๔. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    อย่างปลอดภัย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๑

ใบความรู้ ๐๑ : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศอาจต้องติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ
มากมาย ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เรารู้จักและไม่รู้จัก การมีมารยาทที่ดีในการติดต่อ
สื่อสารจะช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม และควรป้องกันตนเอง
จากคนทีไ่ ม่รจู้ กั หรือคนร้าย ซึง่ จะนำ�ความเดือดร้อนและสร้างความเสียหายให้แก่เรา
อันตรายที่แอบแฝงมากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น
๑. ได้รับสารสนเทศจำ�นวนมากมาย ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีส่งตรงถึงตัวเรา
๒. คนแปลกหน้าหรือผูไ้ ม่ประสงค์ดใี ช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางหาเหยื่อ
เราอาจตกเป็นผู้ถูกกระทำ�หรือเป็นผู้กระทำ�เสียเอง
๓. สังคมออนไลน์การรวมกลุม่ ค่านิยม แฟชัน่ ทำ�ให้เด็กและเยาวชนคล้อยตาม
ตกเป็นทาสของ เทคโนโลยีความฟุ้งเฟ้อ ความเชื่อผิด ๆ
๔. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานง่าย แพร่หลาย ราคาถูก ทำ�ให้เสี่ยงต่อ
การกระทำ�ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ทั้งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือโดยเจตนาก็ตาม
๖. การใช้เวลากับเกมในโลกออนไลน์มากจนเกินไป ส่งผลในด้านลบ อาจทำ�ให้
เสียโอกาสการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ และเสียสุขภาพร่างกายจิตใจ
๗. การแชร์ข้อมูลที่ได้รับจากการส่งต่อ บางครั้งข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ถูกต้อง
เมื่อแชร์ต่อไปอาจเกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งยังเป็นการกระทำ�ความผิด
ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วย
ข้อความที่มักจะปรากฏที่หน้าจอในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๑

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๑

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๑

ใบงาน ๐๑ : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และพิจารณาภาพที่กลุ่มได้รับ แล้วตอบ
คำ�ถามต่อไปนี้
กลุ่มของนักเรียนได้รับภาพที่
๑. ภาพที่ได้รับ เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร

๒. นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนภาพหรือไม่ เพราะเหตุใด

๓. ถ้ามีหน้าต่างลักษณะนี้ปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
   จะทำ�อย่างไร
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๑

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. ให้นกั เรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีไ่ ม่ถกู ต้อง

๒. นักเรียนจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและถูกต้องอย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
       การใช้งานอินเทอร์เน็ต อาจพบสิง่ ทีค่ าดไม่ถงึ เช่น การหลอกลวงให้ใส่ขอ้ มูล
ส่วนตัว การหลอกให้ตดิ ตัง้ โปรแกรมซึง่ เป็นไวรัส การหลอกให้ซอ้ื ของในเกม จึงควร
ระวังและไม่ท�ำ ตามทีโ่ ปรแกรมเขียนบอกไว้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ สื่อสังคมออนไลน์
จุดประสงค์
๑. ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
วิธีทำ�
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๑. ทำ�ใบงาน ๐๒
๒. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน
    สื่อสังคมออนไลน์
๓. ทำ�แบบฝึกหัด เรือ่ ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

พ.ศ.

ใบงาน ๐๒ : อันตรายจากสื่อสังคมออนไลน์
นิทาน เรื่อง อันตรายจากสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ ๑
แนะนำ�ตัวละคร

ต้นกล้า

ซี แซนด์

“เป็นไงบ้างต้นกล้า  อาทิตย์ก่อนไปเที่ยวทะเลมาสนุกไหม ไม่เห็นเอารูปมา
อวดกันบ้างเลย” แซนด์ถามต้นกล้าขณะคุยกันทางโทรศัพท์
“อ๋อ! เอารูปไปลงใน facebook แล้ว ลองเข้าดูสิ” ต้นกล้าบอกแซนด์ให้เปิด
facebook ดู
เมื่อวางสายโทรศัพท์แล้ว แซนด์ก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าไปดูรูปภาพ
ของต้นกล้า  น้องซีก็เดินเข้ามาและถามขึ้นว่า “พี่แซนด์ ทำ�อะไรอยู่ครับ”
“พี่กำ�ลังจะดูรปู ของต้นกล้าทีไ่ ปเทีย่ วทะเลมาเขาโพสต์ใน facebook” แซนด์
ตอบน้องซี
ทันใดนั้นเอง แซนด์สะดุ้งตกใจ แล้วรีบโทรศัพท์หาต้นกล้าทันที

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

“นี!่ ต้นกล้า  ทำ�ไมใช้รปู ฉันเป็นรูปโปรไฟล์ของ
นายล่ะเนี่ย” แซนด์โวยวายเสียงดังเมื่อเห็นรูปตัว
เองใน facebook ของต้นกล้า
“นิดนึงน่า  ขอยืมใช้อำ�เพื่อนหน่อย ไม่เป็นไร
หรอก ยืมใช้นิดเดียวเอง ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหน
เลยนี่นา ไม่ดีหรอ คนจะได้รู้จักแซนด์เยอะ ๆ ไง”
ต้นกล้าตอบ
“ไม่ดี พฤติกรรมของนายนีแ่ ย่มาก ๆ เลยนะ ขยันหาแต่เรือ่ งเดือดร้อน ตลอด
แล้วนี่ก็เอารูปฉันไปใช้อีกนะเนี่ย นายรีบเปลี่ยนรูปเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่งั้นฉันฟ้องแม่
นายจริง ๆ ด้วย” แซนด์โมโหและขู่จะฟ้องแม่ของต้นกล้า
“ห๊ะ!  ไม่เอาน่า ฉันลบให้ก็ได้ เธออย่าไปฟ้องแม่ฉันนะ” ต้นกล้าตอบกลับมา
อย่างกลัว ๆ
“นายนี่มันเป็นพวกขาดจรรยาบรรณในการใช้ Social Network จริง ๆ
เลยนะ” แซนด์พูดพลางส่ายหัว
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

จากนิทาน ให้นกั เรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้
๑. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในนิทานคือ

๒. เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในนิทานนีเ้ กิดจากตัวละครใด เพราะเหตุใดจึงทำ�เช่นนัน้

๓. นักเรียนคิดว่า ตัวละครที่ก่อเรื่อง ขาดสิ่งใด และต้องปฏิบัติอย่างไร
    จึงจะถูกต้อง   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

นิทาน เรื่อง อันตรายจากสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ ๒
“Social Network ที่พี่แซนด์พูดถึงนี่มันอะไรกันเหรอครับ” น้องซีถามด้วย
ความสงสัย
“น้องซีไม่เคยเล่น facebook หรือ Line อะไรบ้างเลยเหรอจ๊ะ” แซนด์ถาม
น้องชาย
“ก็พอรู้จักนะครับ แต่ไม่เคยเล่นสักทีครับ”
น้องซีตอบ
“ก็เหล่านั้นนั่นแหล่ะจ้ะ ที่เราเรียกว่า  Social Network ถ้ า แปลตรงตั ว ก็ ค ื อ เครือข่าย
สังคมนั่นเอง
เป็นระบบทีเ่ ปิดโอกาสให้คนมากหน้าหลายตา 
ได้มาทำ�ความรู้จักซึ่งกันและกัน โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลก
เลยล่ะจ้ะ และ Social Network นั่น เปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้แลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ และได้มีโอกาสทำ�ความรู้จักกันและ
กัน ได้พบปะเพื่อนใหม่ ๆ โดยจะมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวเรา หรือคน
อื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ” แซนด์อธิบายให้น้องซีฟัง
“Social Network ในปัจจุบันนี้มีหลายค่ายด้วยกัน ซึ่งแต่ละค่ายจะ
มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็นรูปร่างหน้าตา  ลักษณะการใช้งาน
ความสามารถของระบบ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ผูใ้ ช้บริการ จะเลือกเล่นค่ายไหนทีเ่ หมาะกับ
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

ตัวเอง แต่โดยหลักการแล้วก็เป็นสังคมออนไลน์รปู แบบหนึง่ เป็น Social Network
เหมือนกันนั่นเองจ้ะ” แซนด์อธิบายเพิ่มเติม
“อ๋อ....อย่างนี้นี่เอง เอาไว้ใช้หาเพื่อน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ใช้
ทำ�ความรู้จักกับคนอื่น ๆ เห็นทีผมต้องหัดใช้ Social Network ไว้บ้างซะแล้ว ดี
แบบนี้ผมจะได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ บ้าง” น้องซีพูดอย่างดีใจ
“ดีมนั ก็ดนี ะ แต่มนั ก็มขี อ้ เสียอยูน่ ะ อย่างทีพ่ เ่ี จออยูน่ ไ่ี งล่ะ เจ้าเพื่อนตัวดีเอารูป
พี่ไปแอบอ้างแบบนี้ ผิดกฎหมายนะรู้ไหมซี พี่จะอธิบายข้อดีและข้อเสียของ Social
Network ให้น้องฟังเอง”
“ข้อแรก เป็นการสร้างสังคมออนไลน์ขน้ึ มา
โดยผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำ�ให้เราพบปะ
ผู้คนมากมาย ได้ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันและได้เจอ เพื่อน ๆ ที่มีความชอบความ
สนใจแบบเดียวกัน อีกทั้งยัง ได้เจอเพื่อนเก่า  ๆ ที่
ไม่ได้ติดต่อกันมานาน หรือญาติที่อยู่ห่างไกล และ
อาจได้รู้จักเพื่อนของเพื่อนต่อไปเรื่อย ๆ ทำ�ให้เกิด
สังคมที่กว้างขวางออกไป”
“ข้อที่สอง เป็นช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการค้า  ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถแทรกโฆษณาต่าง ๆ ผ่านทางเว็บได้และที่สำ�คัญช่องทางการโฆษณานี้
ไม่ได้จำ�กัดแค่ในประเทศเท่านั้น แต่ในปัจจุบันบริษัทขายตรงหลายแห่ง ใช้ช่องทาง
นี้ประชาสัมพันธ์อย่างไม่มีมารยาท ไม่คำ�นึงถึง
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

ผู้ใช้งานอื่น ว่ามีความสนใจในข่าวสารนั้นๆ หรือไม่ กระจายข่าวสารใน
ปริมาณมากๆ และมีความถี่ในการส่งสูง จนทำ�ให้เกิดความรำ�คาญต่อผู้ใช้งานคน
อื่น ๆ ได้”
“ข้อที่สาม เราสามารถนำ�เสนอ และแลกเปลีย่ นข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกันได้
ไม่วา่ จะเป็นสาระความรู้ ทัศนคติในแง่มมุ ต่าง ๆ หรือประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนก็ได้ด้วยนะ”
“ข้อที่สี่ ประยุกต์ Social Network มาใช้แทนการใช้โทรศัพท์ หรือการ
ติดต่อสื่อสารแบบปกติ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย”
“ข้อทีห่ า้ เป็นแหล่งบันเทิงออนไลน์ซง่ึ เราสามารถทีจ่ ะพักผ่อนหย่อนใจ และเรา
สามารถทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ได้”
“ข้อที่หก เราสามารถเก็บภาพและช่วงเวลาแห่งความประทับใจไว้ดูเอง
หรือแบ่งปันให้กลุ่มเพื่อนได้ร่วมรับรู้ได้อีกด้วยจ้ะ”
“สามารถประยุก ต์ใช้ได้หลากหลายจริง ๆ
เลยนะครับพีแ่ ซนด์ ดูยงั ไงก็ไม่เห็นข้อเสียเลยนี่นา”
น้องซีออกความคิดเห็น
“มีซิจ๊ะ มีเยอะด้วยนะ ข้อเสียของ  Social
Network ข้อแรก เราไม่สามารถจะรู้ได้วา่ เพื่อน
ใหม่ที่เราคุยอยู่นั้น เป็นใคร มาจากไหน และคุย
กับเราเพื่อจุดประสงค์ใด จึงอาจจะโดนหลอกหรือ
โดนล่อลวง ทำ�ให้เกิดอาชญากรรมได้นะจ๊ะ”
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

“ข้อทีส่ อง อาจจะมีคนนำ�รูป หรือข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ทีเ่ รานำ�ไปใส่ไว้ ตาม
เว็บมาใช้ในทางที่ผิด เช่น มีการตัดต่อ เสริม เติมแต่ง ทำ�ให้เกิดความเสียหายได้
จ้ะ”
“ข้อทีส่ าม ก็เพราะเป็นช่องทางทีน่ ำ�เสนอสื่อได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่วา่
จะเป็นเพลง ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จึงง่ายที่จะเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งที่เจตนาและ
ไม่เจตนา”
“ข้อที่สี่ ในเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตเป็นแหล่งเผยแพร่ไวรัสได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ ก็อาจจะเป็นช่องทางให้ไวรัส เข้ามาใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้จ้ะ”
“และข้อที่ห้า ข้อสุดท้าย อาจจะมีการลักลอบเอาบัญชีของเราไปแอบ
อ้างกระทำ�การใด ๆ จนทำ�ให้เกิดความเสียหายได้ ตัวอย่างเช่น มีคนแอบอ้างเข้าไป
ในบัญชีผใู้ ช้งานของเรา  แล้วใช้สง่ ข้อความกล่าวหาหรือใส่รา้ ยคนอืน่ ทำ�ให้ผอู้ น่ื เกิด
ความเสียหาย ซึง่ เราเป็นเจ้าของบัญชีกอ็ าจถูกดำ�เนินคดีไปได้โดยไม่รตู้ วั นะจ๊ะ”
“จริงอยู่ที่สังคมออนไลน์ หรือ Social Network เป็นแหล่งที่ทำ�ให้เราได้
พบปะเพื่อนใหม่ แต่ด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่หลากหลาย
ทั้งวัย เพศ อายุ และอุปนิสัย บางทีเราก็เห็นว่ารูปของเขาสวย หล่อ หรือคุยดูแล้ว
รู้สึกว่าเป็นคนดีน่าคบ แต่ตัวจริง ๆ ของเขาอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยก็ได้
เพราะฉะนั้นการคบ หรือการพูดคุยอะไรกับใคร เราต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วย
และที่สำ�คัญเราจะต้องมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยการใช้ ค ำ � สุ ภ าพใน
การสื่อสาร และปฏิบัติตนในทางที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต และจะยิง่ ดีกว่านัน้ หาก
เราหันมาใส่ใจสังคมแห่งความเป็นจริง ใส่ใจกับคนที่อยู่รอบตัว แทนที่จะไปหมกมุ่น
กับสังคมออนไลน์จะเป็นการดีที่สุดเลยนะ”
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนคิดว่าสือ่ สังคมออนไลน์มขี อ้ ดีอะไรบ้าง

๒. นักเรียนคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีข้อเสียอะไรบ้าง

๓. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
        การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น จึงควรใช้งานให้
เกิดประโยชน์และควรปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องเพือ่ ป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นได้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๓ / ผ. ๓-๐๓

ใบงาน ๐๓ : แบบฝึกหัด เรือ่ ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนทำ�เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง และทำ�เครื่องหมาย
 หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
๑. ใบหม่อน ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล โดยเลือกใช้ข้อมูล
    จากแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
๒. ต้นกล้า ใช้คำ�พูดที่สุภาพทุกครั้งในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
๓. ต้นนํ้า ตัดต่อภาพของเพื่อนแล้วส่งต่อกันในไลน์กลุ่ม
๔. ใยไหม ไม่โต้ตอบกับบุคคลหรือข้อความทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ อึดอัดไม่สบายใจ
๕. น้องนาย บอกรหัสเอทีเอ็มของแม่ เพือ่ ซือ้ อาวุธในเกมบนอินเทอร์เน็ต
๖. น้องเนม บอกคุณครูเมื่อพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสม
    ซึ่งทำ�ให้รู้สึกไม่สบายใจ
๗. น้องเพลง ระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่
    รหัสบัตรเอทีเอ็ม
๘. น้องเก่ง ส่งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัญชี ให้
    กับคนที่ส่งข้อความผ่านอีเมล แจ้งว่า น้องเก่ง เป็นผู้ชนะการเล่น
    เกมออนไลน์ และจะได้รับเงินรางวัล
๙. น้องไบร์ท นำ�เงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงินออนไลน์ เพื่อซื้อสิ่งของ
    เสมือนจริงในเกมออนไลน์
๑๐. น้องบอล ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น
      ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
การแก้ปัญหา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบงาน

บ. ๔ / ผ. ๔
หน่วยที่ ๔
การแก้ปัญหา
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ กำ�ไลข้อมือ
จุดประสงค์
๑. แสดงลำ�ดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
๒. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วัสดุ-อุปกรณ์
ดินสอ
วิธีทำ�
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๑. ทำ�ใบงาน ๐๑
๒. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกีย่ วกับการแก้ปญ
ั หาตามเงือ่ นไขที่กำ�หนด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

ใบงาน
๐๑ : กำ�ไลหลากสี
ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๑

บ.๔ / ผ.๔-๐๑

ที..........
่ ต้อเดืงการร้
อน.......อ
...........พ.ศ……….
๑.วันมาลี
ยลูกปัดทำ�เป็นกำ�ไลข้อมือเพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อน โดยเรียง
ลำ�ดับใบงาน
ลูกปัด๐๑ดัง: นีกาไลหลากสี
้
๑. มาลีต้องการร้อยลูกปัดทาเป็นกาไลข้อมือเพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อน โดยเรียงลาดับลูกปัดดังนี้

ใช้ลูกปัดทั้งหมด ๑๕ ลูก ให้นักเรียนลากเส้นเพื่อร้อยลูกปัดตามลำ�ดับ ห้ามลาก
ทับเส้นชื่อทางเดิ
-สกุ
่..........ลูก ให้นักเรียนลากเส้นเพื่อร้อยลูบ.๔
ใช้ลล.............ชั
ูกปัดมทั้น้ง........เลขที
หมด ๑๕
กปั/ดผ.๔-๐๑
ตามลาดับ ห้ามลากทับเส้นทางเดิม
วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….

จุดเริ่มต้น

ใบงาน ๐๑ : กาไลหลากสี
๑. มาลีต้องการร้อยลูกปัดทาเป็นกาไลข้อมือเพื่อเป็นของขวัญให้เพื่อน โดยเรียงลาดับลูกปัดดังนี้

ใช้ลูกปัดทั้งหมด ๑๕ ลูก ให้นักเรียนลากเส้นเพื่อร้อยลูกปัดตามลาดับ ห้ามลากทับเส้นทางเดิม
จุดเริ่มต้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๑

๒. หากต้
อล.............ชั
งการร้อ้นยกำ
�ไลลู่.ก.........
ปัดให้ได้ ดังรูป  ให้นักเรียนลากเส้นเพืบ.๔
่อเลือ/กลูผ.๔-๐๑
กปัด
ชื
อ
่
-สกุ
........เลขที
ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........
บ.๔ / ผ.๔-๐๑
จากตาราง
ที่จุดเริ่มต้น โดยห้ามลากทับเส้นทางเดิม

่ เดืเดื
น.......
...........พ.ศ……….
วันวัทีน..........
่ ที..........
อนอ.......
...........พ.ศ……….
หากต้
องการร้
อยก
าไลลู
ดให้
ยนลากเส้
นเพื
อกลู
ดจากตารางที่จทีุด่จเริุด่มเริต้่มนต้นโดยโดย
๒.๒.หากต้
องการร้
อยก
าไลลู
กปักดปัให้
ได้ได้ดังดัรูงปรูปให้ให้
นักนเรีักยเรีนลากเส้
นเพื
่อเลื่อเลื
อกลู
กปักดปัจากตาราง
ามลากทั
นทางเดิ
ห้าห้มลากทั
บเส้บเส้
นทางเดิ
มม

จุดจุเริด่มเริต้่มนต้น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๑

๓.
จากตารางที
่กำ�หนด่..........
ให้นักเรียนออกแบบกำ�ไลข้อมือตามจินบ.๔ตนาการของ
ชื่อ-สกุ
ล.............ชั้น........เลขที
/ ผ.๔-๐๑
นัวันกทีเรี..........
ูกปัด ๑๕ ลูก โดยวิธีการลากเส้นพร้อมทั้งระบุ
่ ยน เดืโดยใช้
อน.......ล...........พ.ศ……….
จุดเริ๓.่มต้จากตารางที
น
่กาหนด ให้นักเรียนออกแบบกาไลข้อมือตามจินตนาการของนักเรียน โดยใช้ลูกปัด
๑๕ ลูก โดยวิธีการลากเส้นพร้อมทั้งระบุจุดเริ่มต้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๑

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนมีวธิ กี ารแก้ปญ
ั หาอย่างไร หากเรียงลำ�ดับลูกปัดไม่ตรงตาม
    เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนด

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า 
การเรียงลำ�ดับลูกปัดเพื่อร้อยกำ�ไลนั้นสามารถทำ�ได้ โดยดูจากเงื่อนไขที่
โจทย์กำ�หนด หากพบว่ามีข้อผิดพลาดให้ย้อนกลับไปดูเงื่อนไขก่อนหน้าว่าทำ�ถูก
ต้องหรือไม่ แล้วดำ�เนินการแก้ไข
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ คำ�ใบ้
จุดประสงค์
๑.  แสดงลำ�ดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
๒. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วัสดุ-อุปกรณ์
ดินสอ
วิธีท�ำ

๑.  ทำ�ใบงาน ๐๒
๒. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๒

ใบงาน ๐๒ : ฉันคือใคร
๑. ให้นักเรียนตอบคำ�ถามว่า สัตว์ตัวไหนในตารางด้านล่าง ตรงกับ
    เงื่อนไขทั้ง ๙ ข้อ ต่อไปนี้
(๑) ฉันบินไม่ได้
(๒) ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในนํ้า
(๓) ฉันอยู่แถวแนวตั้ง A, C, D หรือ E
(๔) ฉันไม่ได้อยู่แถวแนวนอนที่ ๒ หรือ ๓
(๕) ฉันเป็นสัตว์ที่เธอสามารถพบเจอฉันได้บนโลกใบนี้
(๖) เธอสามารถมองเห็นหูของฉัน
(๗) ฉันไม่ใช่หมู
(๘) ฉันมีอาหารของฉันอยู่ในมือ
(๙) ฉันอยู่ติดกับแถวแนวตั้งสุดท้าย
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑. ให้นักเรียนตอบคาถามว่า สัตว์ตัวไหนในตารางด้านล่าง ตรงกับเงื่อนไขทั้ง ๙ ข้อ ต่อไปนี้

ฉันลบินไม่ได้
ชื(๑)่อ-สกุ

ชั้น (๖) เธอสามารถมองเห็
เลขที่ นหูของฉัน

(๒) ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในน้า
(๗) ฉันไม่ใช่หมู
วั(๓)
นทีฉั่ นอยู่แถวแนวตัเดื้ง อA,นC, D หรือ E
(๘) ฉันพ.ศ.
มีอาหารของฉันอยู่ในมือ
(๔) ฉันไม่ได้อยู่แถวแนวนอนที่ ๒ หรือ ๓
(๙) ฉันอยู่ตดิ กับแถวแนวตั้งสุดท้าย
(๕) ฉันเป็นสัตว์ที่เธอสามารถพบเจอฉันได้บนโลกใบนี้

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๒

ฉันอยู่ในตาแหน่ง แถวแนวตั้งที่............... แถวแนวนอนที่................
ฉันคือ.........................................................................

ฉันอยู่ในตำ�แหน่ง แถวแนวตั้งที่                     แถวแนวนอนที่
ฉันคือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๒

ใบงาน ๐๒ : ฉันคือใคร
๒. จากเงื่อนไขที่กำ�หนดให้ ให้นักเรียนตอบคำ�ถามว่าสิ่งที่โจทย์กำ�หนดคืออะไร
(๑) ฉันมีวิตามินซี
(๒) ฉันไม่มีรสเผ็ด
(๓) ผิวของฉันไม่มีขน
(๔) ฉันอยู่แถวแนวตั้ง B, C หรือ D
(๕) ฉันไม่ได้อยู่แถวแนวนอนที่ ๑ หรือ ๔
(๖) จากรูป ฉันอยู่ตามลำ�พัง
(๗) ผิวของฉันไม่มีหนาม
(๘) เธอสามารถกินฉันได้โดยไม่ต้องปรุงให้สุก
(๙) เพื่อนที่อยู่ติดกับฉันเป็นอาหารโปรดของกระต่าย
(๑๐) พี่น้องของฉันบางลูกเปรี้ยว บางลูกหวาน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
๒. จากเงื่อนไขที่กาหนดให้ ให้นักเรียนตอบคาถามว่าสิ่งที่โจทย์กาหนดคืออะไร

ชื(๑)
่อ-สกุ
ฉันลมีวิตามินซี

วั(๒)
นทีฉั่ นไม่มีรสเผ็ด เดือน

(๓) ผิวของฉันไม่มีขน
(๔) ฉันอยู่แถวแนวตั้ง B, C หรือ D
(๕) ฉันไม่ได้อยู่แถวแนวนอนที่ ๑ หรือ ๔

้น ป ฉันอยู่ตเลขที
(๖) ชัจากรู
ามลาพั่ ง
บ. ๔ / ผ. ๔-๐๒
(๗) ผิวของฉันไม่
ม
ห
ี
นาม
พ.ศ.
(๘) เธอสามารถกินฉันได้โดยไม่ต้องปรุงให้สุก
(๙) เพื่อนที่อยู่ติดกับฉันเป็นอาหารโปรดของกระต่าย
(๑๐) พี่น้องของฉันบางลูกเปรี้ยว บางลูกหวาน

.

ฉันอยู่ แถวแนวตั้งที่................... แถวแนวนอนที่....................

ฉันอยู่ แถวแนวตั้งที                            
่
แถวแนวนอนที่

ฉันเป็น  ผัก  ผลไม้

ฉันคือ .....................................................

ฉันเป็น      ผัก       ผลไม้     ฉันคือ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนมีวธิ กี ารค้นหาสัตว์หรือผักผลไม้ทโ่ี จทย์ก�ำ หนด ได้อย่างไร

๒. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า 
การพิจารณาเงือ่ นไข หรือข้อมูลทีโ่ จทย์ให้มา จะทำ�ให้การหาคำ�ตอบเป็นไป
อย่างถูกต้อง

78

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๓

กิจกรรมที่ ๓ ตอบได้จากเงื่อนไข
จุดประสงค์
๑. แสดงลำ�ดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
๒. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วัสดุ-อุปกรณ์
ดินสอ
วิธีท�ำ

๑. ทำ�ใบงาน ๐๓
๒. ร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาแบบมีเงื่อนไข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๓

ใบงาน ๐๓ : เงื่อนไขแสนสนุก
๑. เติมเครื
่อลงหมาย
 หรื่.อ......... ลงในช่องตารางให้ถูกต้อง
ชื่อ-สกุ
.............ชั้น........เลขที

บ.๔ / ผ.๔-๐๓

วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….

อิงฟ้า  แป๋วแหวว ไก่โต้ง และข้าวปั้น ชวนกันไปเที่ยวที่สวนสาธารณะ
ใกล้บ๑. า้ เตินมเครืโดยแต่
ละคนได้
นำ�อของไปคนละ
่องหมาย 
หรือ  ลงในช่
งตารางให้ถูกต้อง ๑ อย่าง ที่ไม่ซํ้ากัน ตามเงื่อนไขที่
กำ�หนดดั
อิงฟ้งา นีแป๋้ วแหวว ไก่โต้ง และข้าวปั้น ชวนกันไปเที่ยวที่สวนสาธารณะใกล้บ้าน โดยแต่ละคนได้นาของ
ไปคนละ ๑ อย่าง ที่ไม่ซ้ากัน ตามเงื่อนไขที่กาหนดดังนี้
เงื่อนไขที
่ ๑ : ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนำ�ผลไม้ไปด้วย
เงื่อนไขที่ ๑ : ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนนาผลไม้ไปด้วย
เงื่อนไขที
่ ๒ : สิ่งที่แป๋วแหววนำ�ไปมีรสหวาน
เงื่อนไขที่ ๒ : สิ่งที่แป๋วแหว๋วนาไปมีรสหวาน
เงื่อนไขที
่ ๓ : สิ่งที่ไก่โต้งนำ�ไปมีเมล็ดเดียวในหนึ่งลูก
เงื่อนไขที่ ๓ : สิ่งที่ไก่โต้งนาไปมีเมล็ดเดียวในหนึ่งลูก
ใบงาน ๐๓ : เงื่อนไขแสนสนุก

ส้ม

คัพเค้ก

แฮมเบอเกอร์

มะม่วง

อิงฟ้า

แป๋วแหวว

ไก่โต้ง

ข้าวปั้น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เลขที่

เดือน

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๓

พ.ศ.

๑. สิ่งที่แต่ละคนนำ�ไป คืออะไรบ้าง
    (๑) สิ่งที่ อิงฟ้า นำ�ไป คือ
ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........
บ.๔ / ผ.๔-๐๓
    (๒) สิ่งที่ แป๋วแหวว นำ�ไป คือ
วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
    (๓) สิสิง่ ที่งแ่ ทีต่ล่ ะคนน
ไก่โต้าไปง คืนำออะไรบ้
�ไปางคือ
    (๔) สิ่ง(๑)ที่ สิข้่งทีา่ อิวปั
นำ�คืไป
คือ
งฟ้า้นนาไป
อ................................................................
่งที่ แป๋วแหว๋ว นาไป คือ........................................................
๒. ให้นักเรี(๒)(๓)ยสิสินหาอายุ
ปิศาจ โดยเติมเครื่องหมาย  หรือ  ลงในช่องตารางให้
่งที่ ไก่โต้ง นาไป คือ..............................................................
ถูกต้อง (๔) สิ่งที่ ข้าวปั้น นาไป คือ...........................................................
๒. ให้นักเรียนหาอายุปิศาจ โดยเติมเครื่องหมาย  หรือ  ลงในช่องตารางให้ถูกต้อง

ปิศาจทัง้ ๕ ตัว ในตาราง เป็นพีน่ อ้ งกัน มีเงือ่ นไข ดังนี้
ปิศาจทั้ง ๕ ตัว ในตาราง เป็นพี่น้องกัน มีเงื่อนไข ดังนี้
เงือ่ นไขที
่ ๑ : จีจ้ เ้ี ป็นพีข่ องฟูฟู
เงื่อนไขที่ ๑ : จี้จี้เป็นพี่ของฟูฟู
เงือ่ นไขที
่ ๒ : โกโกมีอายุเป็นเลขคี่
เงื่อนไขที่ ๒ : โกโกมีอายุเป็นเลขคี่
เงือ่ นไขที
่ ๓ ่ :๓ บู: บูมมบูบูมมมีอมีายุอมายุ
าจำ�นวนดวงตาของตั
วเองอยู่ ๓
เงื่อนไขที
ากกว่มาจากกว่
านวนดวงตาของตั
วเองอยู่ ๓
เงือ่ นไขที
่ ๔ ่ :๔ ซาซามี
อมายุ
เงื่อนไขที
: ซาซามีอายุ
ากกว่มาากกว่
บูมบูม าบูมบูม
เงื่อนไขที
ง อง
เงือ่ นไขที
่ ๕ ่ :๕ ฟู: ฟูฟฟูมมู ีทที ั้งพีง้ั ่แพีละน้แ่ อละน้

บูมบูม

๕ ปี
๖ ปี
๗ ปี
๙ ปี
๑๐ ปี
อายุของปิศาจ

โกโก

ซาซา

จี้จี้

ฟูฟู

อายุของปิศาจ
บูมบูม

ปี

บูมบูม

ปี

โกโก

ปี ปี

โกโก

ซาซา

ซาซา

ปีปี

จี้จี้

จี้จี้

ปีปี

ฟูฟู

ฟูฟู

ปี

ปี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๓

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนคิดว่าเงือ่ นไขทีโ่ จทย์ก�ำ หนดให้เพียงพอต่อการหาคำ�ตอบ
    ทีต่ อ้ งการหรือไม่ เพราะเหตุใด

๒. นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในชีวิตประจำ�วันได้หรือไม่
    (ได้ / ไม่ได้) เพราะเหตุใด

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
การนำ�เหตุผลเชิงตรรกะไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน จะช่วยในการตัดสินใจหรือ
หาคำ�ตอบในเรื่องต่างๆ ได้ โดยที่ต้องพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขประกอบ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๔

กิจกรรมที่ ๔ ซูโดกุ
จุดประสงค์
๑. แสดงลำ�ดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา
๒. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างง่าย
วัสดุ-อุปกรณ์
ดินสอ
วิธีท�ำ

๑. ทำ�ใบงาน ๐๔
๒. แต่ละกลุ่มนำ�เสนอคำ�ตอบชุดที่ได้รับ
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปวิธีการแก้ปัญหาเกมซูโดกุ
๔. ทำ�แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๔

ใบงาน ๐๔ : ปริศนาซูโดกุ
๑. ให้นักเรียนเติมสัญลักษณ์                    หรือ       ลงในช่องว่าง โดยมีเงื่อนไข
   ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละแถวของแนวนอนสัญลักษณ์ตอ้ งไม่ซา้ํ กัน
(๒) ในแต่ละแถวของแนวตัง้ สัญลักษณ์ตอ้ งไม่ซา้ํ กัน
(๓) ในตาราง ๔ x ๔ ประกอบด้วยตารางย่อย ๒ x ๒ จำ�นวน ๔ ตาราง
     สัญลักษณ์ในแต่ละตารางย่อยทัง้ ๔ ช่อง ต้องไม่ซา้ํ กัน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุ
ล ล.............ชั้น........เลขที่..........
ชื่อ-สกุ

วันทีชืวัน่่อ-สกุ
ที..........
่ ล.............ชั
เดือนเดื.......
...........พ.ศ……….
้นอน........เลขที
่..........

ชั้น

เลขที่
พ.ศ.

บ.๔ /บ.ผ.๔-๐๔
๔ / ผ. ๔-๐๔
บ.๔ / ผ.๔-๐๔

วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
ชุดที่ ๑

ชุดชุทีด่ ที๑่ ๑

ข้อ ๑.
ข้อ ๑.

ข้อ ๒.
ข้อ ๒.

ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........
่..........
วันชืที่อ่ -สกุล.............ชัเดื้นอ........เลขที
น
วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….

ชั้น

เลขที่
พ.ศ.

บ.๔ / บ.
ผ.๔-๐๔
๔ / ผ. ๔-๐๔
บ.๔ / ผ.๔-๐๔

ชุดที่ ๒
ชุดที่ ๒

ชุดที่ ๒

ข้อ ๑.
ข้อ ๑.

ข้อ ๑.

ข้อ ๒.
ข้อ ๒.
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ข้อ ๒.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

่..........
วันชืที่อ-สกุ
่ ล.............ชัเดื้น........เลขที
อน
ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........
วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….

ข้อ ๑
ข้อ ๑

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๔

บ.๔ / ผ.๔-๐๔
บ.๔ / ผ.๔-๐๔

ชุดที่ ๓
ชุดชุดทีที่่ ๓๓

ข้อ ๑.

ข้อ ๒
ข้อ ๒

ข้อ ๒.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

่.่..........
วันทีชืชื่อ่อ-สกุ
เดื้น้นอ........เลขที
น
-สกุลล.............ชั
.............ชั
........เลขที
.........
วัวันนทีที..........
่่
เดื
..........
เดืออนน.......
..................พ.ศ……….
...........พ.ศ……….

ข้ข้ออ ๑๑

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๔

บ.๔
บ.๔ // ผ.๔-๐๔
ผ.๔-๐๔

ชุดชุชุทีดดทีที่ ่่ ๔๔๔
ข้อ ๑.

ข้ข้ออ ๒๒

ข้อ ๒.
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

่..........
วันชืที่อ-สกุ
่ ล.............ชัเดื้น........เลขที
อน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๔

บ.๔ / ผ.๔-๐๔

วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
ชุดที่ ๕

ชุดที่ ๕

ข้อ ๑.

ข้อ ๑.

ข้อ ๒.

ข้อ ๒.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุ
ชื่อ-สกุ
ล ล.............ชั้น........เลขที่..........

่..........
ที..........
่ ล.............ชั
เดือนเดื.......
...........พ.ศ……….
วันทีชืวั่น่อ-สกุ
อ้นน........เลขที

ชั้น

เลขที่
พ.ศ.

บ.๔ / ผ.๔-๐๔

๔ / ผ. ๔-๐๔
บ.๔ /บ.ผ.๔-๐๔

วันที..........
่
เดือน..................พ.ศ……….
ชุดที่ ๖
ชุดที่ ๖

ข้อ ๑.

ชุดที่ ๖

ข้อ ๑.

ข้อ ๑.

ข้อ ๒.
ข้อ ๒.
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ข้อ ๒.

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๔

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนมีวธิ กี ารแก้ปญ
ั หาทีโ่ จทย์ก�ำ หนดอย่างไร

๒. การแก้ปัญหาอย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอนมีข้อดีอย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
การคิดอย่างมีเหตุผล มีลำ�ดับขั้นตอน และการพิจารณาทางเลือกในการแก้
ปัญหา จะช่วยให้หาคำ�ตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๕

ใบงาน ๐๕ : แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
๑. เติมเครื่องหมาย  หรือ  ลงในช่องตารางให้ถูกต้อง
เด็กๆ ชวนกันไปร้านขายสัตว์เลี้ยง โดยเด็กแต่ละคนได้ซื้อสัตว์เลี้ยง
ที่แตกต่างกันกลับบ้านคนละ ๑ ตัว อยากทราบว่า เด็กแต่ละคนได้ซื้อสัตว์
เลี้ยงอะไรบ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
เงื่อนไขที่ ๑ : ไม่มีเด็กคนไหนซื้อสัตว์เลี้ยงที่มีพยัญชนะขึ้นต้น
   เหมือนกับชื่อของตนเอง
เงื่อนไขที่ ๒ : ปังปอนแพ้ขนแมว
เงื่อนไขที่ ๓ : ม่อนชอบคุยโต้ตอบกับสัตว์เลี้ยง
เงื่อนไขที่ ๔ : กอหญ้าไม่ได้ซื้อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนํ้า
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เงื่อนไขที่ ๑ : ไม่มีเด็กคนไหนซื้อสัตว์เลี้ยงที่มีพยัญชนะขึ้นต้นเหมือนกับชื่อของตนเอง
เงื่อนไขที่ ๒ : ปังปอนแพ้ขนแมว

ชื่อ-สกุลเงื่อนไขที่ ๓ : ม่อนชอบคุยโต้ตอบกับสัตว์เลี้ยงชั้น
วันที่ เงื่อนไขที่ ๔เดื: กอหญ้
อน าไม่ได้ซื้อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้า

กระต่าย

เลขที่

บ. ๔ / ผ. ๔-๐๕

พ.ศ.

ปลาทอง

นกแก้ว

แมว

กอหญ้า

น้าหวาน
ปังปอน
ม่อน
สัตว์เลี้ยงที่เด็กแต่ละคนซื้อกลับไปเลี้ยงที่บ้านคืออะไรบ้าง

สัตว์เลี้ยงที่เด็กแต่ละคนซื้อกลับไปเลี้ยงที่บา้ นคืออะไรบ้าง
กอหญ้า

น้าหวาน

ปังปอน

ม่อน

กอหญ้า

นํ้าหวาน

ปังปอน

ม่อน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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๒. ให้นักเรียนเติมตัวเลข 1 – 4 ลงในช่องว่าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(๑) ในแต่ละแถวของแนวนอนตัวเลขต้องไม่ซ้ากัน
(๒) ในแต่ละแถวของแนวตั้งตัวเลขต้องไม่ซ้ากัน
ชั้น (๓) ในตาราง
เลขที่ ๔ x ๔ ประกอบด้วยตารางย่อย ๒ x ๒ จานวน ๔ ตาร
ตัวเลขในแต่ละตารางย่อยทั้ง บ.
๔ ช่๔อง /ต้อผ.งไม่๔-๐๕
ซ้ากัน

ชื่อ-สกุล
วันที่

เดือน

๒.๑

พ.ศ.

2

1

3
4
    (๑) ในแต่ละแถวของแนวนอนตัเวงื่อเลขต้
องไม่ซํ้ากัน
๒. ให้นักเรียนเติมตัวเลข 1 – 4 ลงในช่องว่าง โดยมี
งนี้ ้น........เลขที่..........
ชื่อ-สกุนไขดั
ล.............ชั
1
ในแต่ลละแถวของแนวนอนตั
งไม่ซ้ากัอนงไม่ซํ้ากัน
    (๒)(๑)ในแต่
ะแถวของแนวตัวเลขต้
้งตัวอเลขต้
นทีซ..........
่ ้ากัน เดือน..................พ.ศ……….4
(๒) ในแต่ละแถวของแนวตั้งตัวเลขต้อวังไม่
    (๓) ในตาราง ๔ x ๔ ประกอบด้วยตารางย่อย ๒ x ๒ จำ�นวน ๔ 3ตาราง2

ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........
บ.๔ / ผ.๔-๐๕
วันที่..........๒.
เดือให้
น.......
นัก...........พ.ศ……….
เรียนเติมตัวเลข 1 – 4 ลงในช่องว่าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

(๓) ในตาราง ๔ x ๔ ประกอบด้วยตารางย่อย ๒ x ๒ จานวน ๔ ตาราง
         ตัตัววเลขในแต่
ละตารางย่
เลขในแต่ละตารางย่
อยทั้ง ๔อยทั
ช่อง้งต้อ๔งไม่ช่ซอ้ากังนต้องไม่ซํ้ากัน
๒.๓
๒.๒
๒.๑

๒.๑

2

1

ชื่อ-สกุล.............ชั้น........เลขที่..........
วันที่..........เดือน..................พ.ศ……….

4

๒.๓
๒.๒

๒.๓

1
2
13

๒.๔
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13
2
3
4
3

3

3
4
1
2

3
4 2
1 3
2 4
1
4
3
2
1

1
4

๒.๒

1 1 3
2 3 4
บ.๔ / ผ.๔-๐๕
1 2 1
3 3 2

2
3
4
1

๒.๔

4
3
2
1

1
4

๒.๔

4
3

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕
การรวบรวมข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบงาน

บ. ๕ / ผ. ๕
หน่วยที่ ๕
การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ รวบรวมข้อมูล
จุดประสงค์
๑. เก็บรวบรวมข้อมูล
๒. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์
๓. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
วิธีทำ�
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๑. ทำ�กิจกรรมกลุ่ม นำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๑
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล
    ประมวลผลข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๑

พ.ศ.

ใบงาน ๐๑ : รวบรวมข้อมูล
ให้นักเรียนสำ�รวจจำ�นวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียน
แล้วบันทึกลงในตาราง และใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลคำ�นวณหาค่าต่าง ๆ
ต่อไปนี้

๑. คำ�นวณหาผลรวมของนักเรียนชายทั้งหมด
- ผลรวมอยู่ในเซล
- สูตรในการหาผลรวมคือ
- จำ�นวนรวมทั้งหมด
๒. คำ�นวณหาผลรวมของนักเรียนหญิงทั้งหมด
- ผลรวมอยู่ในเซล
- สูตรในการหาผลรวมคือ
- จำ�นวนรวมทั้งหมด

คน

คน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๑

๓. คำ�นวณหาผลรวมของจำ�นวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ชั้น

อยู่ในเซล

ผลรวมของจำ�นวนนักเรียน
ใช้สูตร

จำ�นวนรวม (คน)

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

๔. คำ�นวณหาผลรวมของจำ�นวนนักเรียนทัง้ หมด (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖)
- ผลรวมอยู่ในเซล
- สูตรในการหาผลรวมคือ
- จำ�นวนรวมทั้งหมด
คน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๑

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. การใช้สตู รคำ�นวณในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลจะต้องพิมพ์  
    เครือ่ งหมาย
นำ�หน้าสูตรเสมอ
๒. จากการคำ�นวณหาผลรวมของจำ�นวนนักเรียนชาย นักเรียนใช้
    สูตร
ในการคำ�นวณ และมีสตู รอืน่ ทีใ่ ช้ในการ
    คำ�นวณได้อกี หรือไม่ ( ไม่มี / มี )
    ถ้ามี ให้ระบุ
๓. จากการหาผลรวมของจำ�นวนนักเรียนแต่ละระดับชัน้ มีวธิ กี ารอย่างไร

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
การใช้สูตรในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลหาผลรวมอาจทำ�ได้หลายวิธี
เช่น การใช้สูตรคำ�นวณ =B2+C2  หรือใช้สูตรหาผลรวม  =SUM(B2:C2)  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ สูตรคำ�นวณ
จุดประสงค์
๑. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้สูตรคำ�นวณ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์
๓. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
วิธีทำ�
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๑. ทำ�กิจกรรมกลุ่ม นำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๒
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับสูตรที่ใช้ในการคำ�นวณ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๒

ใบงาน ๐๒ : สูตรคำ�นวณ
ให้นกั เรียนพิมพ์ขอ้ มูลจากตารางด้านล่าง ลงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
และตอบคำ�ถามต่อไปนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๒

๑.  เติมคำ�ตอบลงในช่อง E2, E3 และ E4 โดยการนับจำ�นวนด้วยมือ
๒.  หาคำ�ตอบในช่อง E2, E3 และ E4 โดยใช้สูตรช่วยนับ ดังนี้
- นับจำ�นวนคนทีโ่ หวต ใช้สตู ร =COUNTA(ช่วงของเซลทีต่ อ้ งการนับ)
- นับจำ�นวนคนทีโ่ หวตตุก๊ ตา ใช้สตู ร =COUNTIF (ช่วงของเซลทีต่ อ้ งการนับ,
  “ตุ๊กตา”)
- นับจำ�นวนคนที่โหวตลูกบอล ใช้สูตร =COUNTIF (ช่วงของเซลที่ต้องการ
  นับ, “ลูกบอล”)  
ตัวอย่าง : สูตร =COUNTA(A2:A10) ใช้สำ�หรับนับจำ�นวนตั้งแต่เซล A2 ถึง
A10 ว่ามีจำ�นวนกี่เซล
สูตร =COUNTIF(B2:B10, “ตุ๊กตา”) ใช้สำ�หรับนับจำ�นวนเซลตั้งแต่เซล B2
ถึง B10 ที่มีคำ�ว่า “ตุ๊กตา” อยู่เท่านั้น
๓. ผลลัพธ์ที่ได้ในข้อ ๑ กับข้อ ๒ ตรงกันหรือไม่ (ตรงกัน / ไม่ตรงกัน)
    ถ้าคำ�ตอบไม่ตรงกัน คำ�ตอบในข้อใดที่นา่ เชื่อถือมากกว่ากัน
    (ข้อ ๑ / ข้อ ๒) เพราะเหตุใด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๒

๔. ให้คัดลอกสูตรในช่อง E3 มาวางในช่อง E4 สูตรที่ได้คือ
    คำ�ตอบหรือผลลัพธ์ที่ได้คือ
๕. นักเรียนคิดว่าสูตรที่คัดลอกมาในข้อ ๔ นั้นถูกต้องหรือไม่ (ถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง)
    ถ้าไม่ถูกต้อง นักเรียนจะแก้ไขสูตรในเซล E3 อย่างไร เพื่อให้คัดลอกมาที่เซล E4
    แล้วได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง      

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของแต่ละรายการโดยการนับด้วยมือได้หรือไม่ (ได้ / ไม่ได้)
    ใช้เวลามากน้อยเพียงใด

๒. นักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ โดยใช้สตู รอะไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
• สูตร =COUNTA(ช่วงของเซลทีต่ อ้ งการนับ) ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
ใช้ส�ำ หรับนับจำ�นวนเซลในช่วงทีก่ �ำ หนด
• สูตร =COUNTIF(ช่วงของเซลทีต่ อ้ งการนับ, ค่าทีต่ อ้ งการค้นหา)
ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล ใช้ส�ำ หรับนับจำ�นวนเซลตามเงือ่ นไขของ
ค่าทีต่ อ้ งการค้นหา
• คัดลอกสูตรโดยอ้างอิงช่วงของเซลทีเ่ หมือนเดิม จะอ้างอิงโดยการใส่
เครือ่ งหมาย $ ไว้หน้าเซลทีต่ อ้ งการ เช่น เซล B2 ถ้าใส่เครือ่ งหมาย $ จะได้
$B$2 ซึง่ ถ้าคัดลอกสูตรจะไม่ท�ำ ให้เซลนัน้ เปลีย่ นแปลงไป
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๓

กิจกรรมที่ ๓ ประมวลผลข้อมูล
จุดประสงค์
๑. ประมวลผลข้อมูลโดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
๒. ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. ดินสอ
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์
๓. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
วิธีท�ำ

  

๑. ทำ�กิจกรรมกลุ่ม นำ�เข้าสู่บทเรียน
๒. ทำ�ใบงาน ๐๓ ข้อ ๑
๓. แต่ละกลุ่มนำ�เสนอคำ�ตอบและตรวจสอบว่ากลุ่มของตนเองได้คำ�ตอบ
    ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ให้หาว่าผิดที่ใด และแก้ไขให้ถูกต้อง
๔. ร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่องการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ใช้โปรแกรม
    คอมพิวเตอร์
๕. ทำ�ใบงาน ๐๓ ข้อ ๒
๖. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการคำ�นวณโดยใช้สูตรในโปรแกรม
    
    ไมโครซอฟต์เอกเซล ที่จะช่วยให้ทำ�งานได้ถูกต้องและเร็วขึ้น
๗. ทำ�แบบฝึกหัด เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น

เลขที่

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๓

พ.ศ.
ชื่อเดื
-สกุอลน......................................................................................ชั
้น................เลขที่ ………… บ.๕ / ผ.๕-๐๓

วัชืน่อที-สกุ
่....................เดื
อน ............................................................. พ.ศ.
……………………………
......................................................................................ชั
้น................เลขที
่ …………
บ.๕บ.๕
/ ผ.๕-๐๓
ชื่อ-สกุลล......................................................................................ชั
้น................เลขที
่ …………
/ ผ.๕-๐๓
วันที่....................เดื
.............................................................
พ.ศ. ……………………………
๐๓ : ไปทัออนนศนศึ
กษากันเถอะ
วัใบงาน
นที่....................เดื
.............................................................
พ.ศ. ……………………………
ชุดอาหารที
รงเรีย: นจั
ดไว้ศเนศึ
พื่อไปทั
ศนศึ
กษา ประกอบด้วย เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ดังนี้
ใบงาน โ่ ๐๓
ไปทั
กษากั
นเถอะ
ชุดอาหารที่โเครื
รงเรี
ดไว้: ไปทั
เพื่อศไปทั
ศนศึนเถอะ
กษา ประกอบด้วย เครื่องดื่ม อาหารว่าง
ใบงาน
นศึกษากั
่องดืย่มนจั๐๓
ชุดอาหารทีโ่ รงเรียนจัดไว้เพื่อไปทัศนศึกษา ประกอบด้วย เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ดังนี้
ชุเครื
ดอาหารที
โ่ รงเรี
III วย เครื่องดื่ม IVอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ดังนี้
Iงนีย้ นจัดไว้เพื่อไปทัII ศนศึกษา ประกอบด้
และอาหารกลางวั
่องดืน
่ม ดั
เครื่องดื่ม

ใบงาน ๐๓ : ไปทัศนศึกษากันเถอะ

อาหารว่าง
อาหารว่าง
อาหารว่าอาหารว่
ง าง

II
II

I
I

เครื่องดื่ม

III
III

a
a
a

b
b
b

d
d
d

e
e
e

IV
IV

c
c

c

อาหารกลางวัน
อาหารกลางวัน
อาหารกลางวั
น

ก
ก
ก

ข
ข
ข

ค
ค

ง
ง

อาหารกลางวัน

ค
108

ง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๓

๑. ให้นักเรียนคำ�นวณโดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกรอกข้อมูล
ผลลัพธ์ลงในช่อง               เพื่อหาผลรวมจำ�นวนนักเรียนที่เลือกเครื่องดื่ม
อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ตารางแสดงข้อมูลการเลือกชุดอาหารของนักเรียน
ห้อง ๑ มีดังนี้

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๓

๒. ให้นักเรียนคำ�นวณโดยใช้สูตรของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล และ
กรอกสูตรที่ใช้ในการคำ�นวณลงในช่อง              ผลรวมจำ�นวนนักเรียน จำ�นวน
เครื่องดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวันแต่ละรายการ  

ตารางแสดงข้อมูลการเลือกชุดอาหารของนักเรียนห้อง ๑ มีดังนี้

ใส่สูตร
110

ใส่สูตร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๓

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. นักเรียนมีวิธีการใส่สูตรลงในเซลผลลัพธ์อย่างไร (คัดลอกสูตร / พิมพ์สูตรเอง)
    ถ้านักเรียนใช้วิธีการคัดลอกสูตร นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร

๒. สูตรมีประโยชน์อย่างไร

๓. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
• การประมวลผลข้อมูลโดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจเกิด
ข้อผิดพลาดจากการคำ�นวณได้ง่าย
• การคัดลอกสูตร โดยที่ต้องใช้กลุ่มเซลเดิม จะอ้างอิงโดยการใส่เครื่องหมาย
$ ในสูตร
• สูตร COUNTA() ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล ใช้สำ�หรับ
นับจำ�นวนเซลในช่วงที่กำ�หนด
• สูตร COUNTIF() ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล ใช้สำ�หรับ
นับจำ�นวนเซลตามเงื่อนไขที่กำ�หนด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๕ / ผ. ๕-๐๔

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความ
ที่กล่าวถูกต้อง และใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้อง
๑. การใช้ซอฟต์แวร์ทห่ี ลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล จะช่วย
ให้การแก้ปัญหาทำ�ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ�
๒. การใช้สูตรคำ�นวณจะต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) นำ�หน้าเสมอ
๓. การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จะทำ�ให้ได้สารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหา
๔. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลจะคำ�นวณจากขวาไปซ้ายเสมอ
๕. SUM เป็นสูตรที่ใช้ในการหาผลรวม
๖. COUNTA เป็นสูตรในการนับจำ�นวนเซล
๗. COUNTIF เป็นสูตรในการนับจำ�นวนเซล
ตามที่ระบุเงื่อนไข
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖
การสร้างทางเลือก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบงาน

บ. ๖ / ผ. ๖
หน่วยที่ ๖
การสร้างทางเลือก
เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา

?

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ ซื้ออาหารอย่างไรดี
จุดประสงค์
๑. บอกข้อมูลที่จำ�เป็นในการแก้ปัญหา
๒. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
๓. เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีทำ�
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๑. ทำ�ใบงาน ๐๑
๒. ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้
    และเลือกทางเลือกของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๑

ชื่อ-สกุ
ล......................................................................................ชั
้น................เลขที
่ …………
บ.๖บ.๖
/ ผ.๖-๐๑
ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั
ชื่อ-สกุ
ล......................................................................................ชั
้น................เลขที
้น................เลขที
่ ………… บ.๖
่ …/ ………
ผ.๖-๐๑
/ ผ.๖-๐๑
ชื
่
อ
-สกุ
ชื
ล
่
อ
......................................................................................ชั
-สกุ
ล
......................................................................................ชั
น
้
................เลขที
น
้
................เลขที
่
…
………
่
…
………
บ.๖
/
บ.๖
ผ.๖-๐๑
วันทีวั่.น...................เดื
อน อ.............................................................
พ.ศ.พ.ศ.
……………………………
วันที่....................เดื
ที่....................เดื
อน .............................................................
น .............................................................
พ.ศ. ……………………………
…………………………… / ผ.๖-๐๑
วันที่....................เดื
วันที่....................เดื
อน .............................................................
อน .............................................................
พ.ศ. ……………………………
พ.ศ. ……………………………

ใบงาน ๐๑ : ซื้ออาหารอย่างไรดี
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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อาหาร
ของเรา

ข้าวผัดไข่
ราคา ๒๕ บาท
แซนวิชแฮมชีส
ราคา ๑๒ บาท

แซนวิชปูอัด
ราคา ๑๐ บาท

ชั้น

เดือน

รวม                 บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้
รวม                 บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้
รวม                 บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้
รวม                 บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้

วันที่

รวม      ๔๕       บาท
นํ้าลำ�ไย ราคา ๑๐ บาท  ซื้อได้       ซื้อไม่ได้
รวม                 บาท
นํ้ากระเจี๊ยบ ราคา ๘ บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้
รวม                 บาท
นํ้าลำ�ไย ราคา         บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้
รวม                 บาท
ซื้อได้       ซื้อไม่ได้

จากรายการอาหารข้างต้น ให้นักเรียนเติมรายการอาหารในช่องว่างเพื่อสร้างทางเลือกในการจัด
ชุดอาหาร แล้วพิจารณาว่าสามารถซื้อได้ในงบประมาณ ๕๐ บาทหรือไม่

ชื่อ-สกุล
เลขที่

พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๑

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๑

จากการสร้างทางเลือก พบว่า 
- มีชุดอาหารที่ราคาไม่เกิน ๕๐ บาทต่อชุด
  จำ�นวน
ทางเลือก
- มีชุดอาหารที่ราคาเกิน ๕๐ บาทต่อชุด
  จำ�นวน
ทางเลือก
- ชุดอาหารที่นักเรียนเลือกรับประทานในการไปทัศนศึกษา 
  จำ�นวน ๑ ชุด ได้แก่

  เนื่องจาก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๑

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. ข้อมูลทีน่ กั เรียนใช้ในการสร้างทางเลือก เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ มีอะไรบ้าง

๒. ถ้าโรงเรียนมีงบประมาณสำ�หรับค่าอาหารให้คนละ ๔๕ บาท จะมีแนวทาง
    ในการเลือกอาหารได้ทง้ั หมด
ทางเลือก
๓. ถ้าโรงเรียนมีงบประมาณสำ�หรับค่าอาหารให้คนละ ๔๕ บาท นักเรียน
    สามารถเลือกรับประทานชุดอาหารทีม่ ขี า้ วกะเพราหมูสบั ไข่ดาว   
        ได้       ไม่ได้ เพราะ

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้วา่
เราควรสร้างทางเลือกทัง้ หมดจากข้อมูลทีม่ ี แล้วประเมินทางเลือก
ทีเ่ ป็นไปได้ จากนัน้ เลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ ซื้อเครื่องเขียนอย่างไรดี
จุดประสงค์
๑. บอกข้อมูลที่จำ�เป็นในการแก้ปัญหา
๒. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
๓. เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีท�ำ

๑. ทำ�ใบงาน ๐๒ ข้อ ๑ เป็นรายบุคคล
๒. ทำ�งานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔ คน เพื่อตอบคำ�ถามในใบงาน ๐๒
    ข้อ ๒ และข้อ ๓
๓. ตัวแทนของกลุ่มนำ�เสนอรายการเครื่องเขียนหน้าชั้นเรียน แล้ว
    เปรียบเทียบกับรายการเครื่องเขียนของเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ
๔. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๒

ใบงาน ๐๒ : เครื่องเขียนของฉัน
สถานการณ์ : ก่อนวันเปิดภาคเรียนผู้ปกครองพานักเรียนไปเลือกซื้อเครื่องเขียน
ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น................เลขที่ ………… บ.๖ / ผ.๖-๐๒
ใหม่ โดยมี
เงื่อนไขในการซื้อเครื่องเขียน ดังนี้
วันที่....................เดือน ............................................................. พ.ศ. ……………………………
๑. สิ่งที่ต้องซื้อ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด และดินสอสี
ใบงาน ๐๒ เครื่องเขียนของฉัน
           (สี
ไม้ หรือ สีเทียน)
สถานการณ์
นเปิดภาคเรี
้ปกครองพานั
นไปเลือกซื้อเครื
๒. ถ้าซื้อ: ดิก่อนนวัสอที
่ไม่มียยนผูางลบต้
องซืกเรี้อยยางลบเพิ
่ม ่องเขียนใหม่ โดยมีเงื่อนไขในการ
ซื้อเครื่องเขียน ดังนี้
๓. ถ้๑.าซืสิ้อ่งดิที่ตน้องซืสอไม้
อ สีดิไนม้สอต้ไม้อบงซื
้อ ได้แก่หรื
ปากกา
รรทั้อด กบเหลาดิ
และดินสอสี (สีน
ไม้สอ
หรือ สีเทียน)
๒. ถ้าซื้อดินสอที่ไม่มียางลบต้องซื้อยางลบเพิ่ม
๓. ถ้าซื้อดินสอไม้ หรือ สีไม้ ต้องซื้อกบเหลาดินสอ

๑. ให้นักเรียนทำ�เครื่องหมาย      ลงใน       หน้
ารายการสินค้าที่เลือกซื้อ

๑. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงใน  หน้ารายการสินค้าที่เลือกซื้อ
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ปากกาลูกลื่น ๑๐ บาท

ดินสอไม้ไม่มียางลบ ๕ บาท

ดินสอไม้มียางลบ ๘ บาท

ดินสอกดมียางลบ ๑๕ บาท

กบเหลาดินสอ ๕ บาท

ยางลบ ๕ บาท

ไม้บรรทัด ๘ บาท

สีไม้ ๔๐ บาท

สีเทียน ๔๕ บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๒

๑.๑ รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือก ได้แก่
๑.๒ รายการเครื่องเขียนที่นักเรียนเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์กำ�หนด
หรือไม่      เป็น      ไม่เป็น
๑.๓ ราคาของเครือ่ งเขียนทีน่ กั เรียนเลือก รวมเป็นเงิน                บาท
๒. ให้นกั เรียนบันทึกข้อมูลรายการเครือ่ งเขียนของสมาชิกในกลุม่ ให้ครบถ้วน
รายการเครื่องเขียนของนักเรียนคน
ที่ ๑ ได้แก่

รายการเครื่องเขียนของนักเรียนคน
ที่ ๒ ได้แก่

ราคาสินค้ารวม                บาท
    เป็น      ไม่เป็น ไปตามเงื่อนไข

ราคาสินค้ารวม                บาท
    เป็น      ไม่เป็น ไปตามเงื่อนไข

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๒

รายการเครื่องเขียนของนักเรียนคน
ที่ ๓ ได้แก่

รายการเครื่องเขียนของนักเรียนคน
ที่ ๔ ได้แก่

ราคาสินค้ารวม                บาท
    เป็น      ไม่เป็น ไปตามเงื่อนไข

ราคาสินค้ารวม                บาท
    เป็น      ไม่เป็น ไปตามเงื่อนไข

๓. จากข้อ ๒ คนที่ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียนน้อยที่สุด และเป็นไปตามเงื่อนไข
    คือนักเรียนคนที่
    ใช้เงินในการซื้อเครื่องเขียน จำ�นวน
บาท
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
๑. ข้อมูลที่นักเรียนนำ�มาใช้ในการเลือกซื้อเครื่องเขียนมีอะไรบ้าง

๒. ในกลุม่ ของนักเรียน ได้ทางเลือกในการซือ้ เครือ่ งเขียน                  ทางเลือก
๓. กลุ่มของนักเรียน ใช้เงินน้อยทีส่ ดุ ในการซือ้ เครือ่ งเขียน เมื่อเปรียบเทียบ
    กับเพื่อนกลุ่มอื่นใช่หรือไม่ ( ใช่ / ไม่ใช่ )   
    ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุทางเลือกที่ใช้เงินน้อยที่สุด ของเพื่อนกลุ่มอื่นคือ

๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
เราควรสร้างทางเลือกทั้งหมดจากข้อมูลที่มี แล้วประเมินทางเลือก
ที่เป็นไปได้ จากนั้นเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

กิจกรรมที่ ๓ ท่องไปในสวนสนุก
จุดประสงค์
๑. บอกข้อมูลที่จำ�เป็นในการแก้ปัญหา
๒. สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
๓. เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
วัสดุ-อุปกรณ์
วิธีท�ำ
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๑. ทำ�ใบงาน ๐๓
๒. นำ�เสนอแผนการเดินทาง แล้วตอบคำ�ถาม
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือก การประเมิน
    ทางเลือก และการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการ
๔. ทำ�แบบฝึกหัด เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

ใบงาน ๐๓ : ท่องไปในสวนสนุก
สถานการณ์
สวนสนุก “แดนหรรษา” เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนและมีเครือ่ งเล่นมากมายที่สร้าง
ความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับคนที่มาใช้บริการ โดยมีรถรางให้บริการไปยังจุด
ต่าง ๆ ภายในสวนสนุก ทำ�ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น แผนผัง
การเดินทาง และค่าบริการต่อคน แสดงดังนี้

รถราง   ￼  จะจอดรับ-ส่ง ทุกสถานี โดยคิดค่าบริการสถานีละ ๑๐ บาท ต่อ คน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

127

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

๑. ให้นกั เรียนวางแผนการเดินทาง เริม่ ต้นจากสถานีพกิ ลุ เพือ่ ไปเล่นเรือไวกิง้
    ชิงช้าสวรรค์ สไลเดอร์  แล้วกลับมาทีส่ ถานีเริม่ ต้น
๑.๑ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
๑.๒ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
๑.๓ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
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   ไป สถานี
   บาท
บาท
   ไป สถานี
   บาท
บาท
   ไป สถานี
   บาท
บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

๑.๔ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

   ไป สถานี
   บาท

๑.๕ เสียค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วสวนสนุก รวมทัง้ สิน้                       บาท
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับรางวัลเป็นบัตรของขวัญสำ�หรับเที่ยวสวนสนุก
    มีเงินในบัตร จำ�นวน ๑,๐๐๐ บาท โดยเมื่อใช้บริการต่าง ๆ ภายในสวนสนุก
    แล้วยอดเงินในบัตรจะถูกตัดลงไปเรื่อย ๆ เงินที่เหลือไม่สามารถเปลี่ยน
    เป็นเงินสดได้ ดังนั้นนักเรียนต้องใช้เงินในบัตรให้หมดหรือเหลือน้อยที่สุด
    ให้นักเรียนช่วยกันกำ�หนดแผนการเดินทางท่องเที่ยวในสวนสนุก
    ตามเงื่อนไขดังนี้
    (๑) ทุกคนต้องเดินทางไปด้วยกัน
    (๒) เริ่มต้นที่สถานีพิกุล
    (๓) เล่นเครื่องเล่นตามความสมัครใจอย่างน้อย ๓ จุด โดยแต่ละจุดต้อง
  มีคนเล่นเครื่องเล่นอย่างน้อย ๑ คน
    (๔) ขากลับให้แวะถ่ายภาพที่ฟลอร่าปาร์ค โดยทุกคนต้องเข้าไปถ่ายภาพ
  ร่วมกัน
    (๕) กลับมาที่สถานีพิกุลเพื่อขึ้นรถกลับบ้านพร้อมกัน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

๒.๑ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
๒.๒ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
๒.๓ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
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เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

   ไป สถานี
   บาท
บาท
   ไป สถานี
   บาท
บาท
   ไป สถานี
   บาท
บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

๒.๔ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง
เล่นเครือ่ งเล่น ชือ่
เสียค่าเครือ่ งเล่น       
๒.๕ เริม่ ต้นทีส่ ถานี
โดยผ่านสถานี
เสียค่ารถราง

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

   ไป สถานี
   บาท
บาท
   ไป สถานี
   บาท

๒.๖ เสียค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วสวนสนุก รวมทัง้ สิน้                       บาท
      เหลือเงินในบัตร จำ�นวน
บาท

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๓

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
ให้นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ โดยวงกลมล้อมรอบคำ�ตอบที่ถูกต้อง
๑. นักเรียนสามารถใช้เส้นทางได้มากกว่า ๑ เส้นทาง ในการเดินทางไปยัง
    จุดหมายเดียวกัน ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๒. นักเรียนสามารถสร้างทางเลือกได้อย่างหลากหลายเพื่อตัดสินเลือก
    ทางเลือกตามที่ต้องการ ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๓. เวลาที่ใช้ในการเล่นเครื่องเล่น เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหานี้
    ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๔. จากกิจกรรมนี้ สรุปได้ว่า
ทางเลือกที่หลากหลายช่วยให้สามารถแก้ปัญหาตามเงื่อนไขและสถานการณ์
ของปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

132

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๔

ใบงาน ๐๔ : แบบฝึกหัด เรื่อง ทางเลือกในการแก้ปัญหา
ในหนึ่งวัน เด็กอายุ ๙-๑๒ ปี ต้องการพลังงานจากการรับประทานอาหาร
เฉลี่ย ๑,๗๐๐ กิโลแคลอรี และต้องการสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ จากเมนูอาหาร
ต่อไปนี้ ให้นกั เรียนจัดอาหารสำ�หรับตนเอง จำ�นวน ๓ มือ้ โดยแต่ละมื้ออาจเป็นอาหาร
จานเดียวหรือมีขา้ วสวย ๑ จาน พร้อมกับข้าว

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๔

หมายเหตุ : ข้อมูลข้างต้นสมมติขึ้นเพื่อใช้ประกอบในกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้น
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๖ / ผ. ๖-๐๔

พ.ศ.

๑. ให้นักเรียนกรอกรายการอาหาร ๓ มื้อ จำ�นวนพลังงาน และสารอาหาร
    ที่เลือกรับประทานในแต่ละมื้อ ลงในตารางด้านล่าง

เกลือแร่

วิตามิน

คาร์โบไฮเดรต

จำ�นวนพลังงาน
(กิโลแคลอรี)

ไขมัน

รายการอาหาร

โปรตีน

มื้อ

สารอาหาร

เช้า

กลางวัน

เย็น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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๒. จากรายการอาหารในข้อ ๑
• ฉันได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหาร     

        กิโลแคลอรี

• ได้รับ โปรตีน จาก
• ได้รับ ไขมัน จาก
• ได้รับ คาร์โบไฮเดรต จาก  
• ได้รับ วิตามิน จาก
• ได้รับ เกลือแร่ จาก
๓. ข้อความต่อไปนี้ ใช่ หรือ ไม่ใช่
    ๓.๑ รายการอาหารต่างชนิดกัน สามารถมีสารอาหารชนิดเดียวกันได้
          (ใช่ / ไม่ใช่)
    ๓.๒ เราสามารถสร้างทางเลือกได้อย่างหลากหลายเพื่อรับประทาน
          อาหารให้ได้พลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วน (ใช่ / ไม่ใช่)
    ๓.๓ จำ�นวนพลังงานและสารอาหารที่ต้องได้รับในแต่ละวัน คือ
          เงื่อนไขในการแก้ปัญหา (ใช่ / ไม่ใช่)
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗
การนำ�เสนอข้อมูล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ใบงาน

บ. ๗ / ผ. ๗
หน่วยที่ ๗
การนำ�เสนอข้อมูล
เรื่อง การนำ�เสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

กิจกรรมที่ ๑ รู้จักกับ PowerPoint
จุดประสงค์
๑. รู้จักส่วนประกอบและใช้งานโปรแกรมนำ�เสนอ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
วิธีท�ำ

๑. ดูตัวอย่างงานนำ�เสนอแบบต่าง ๆ
๒. จับคู่กับเพื่อน ศึกษาและปฏิบัติตามกิจกรรมในใบความรู้
          เรื่อง รู้จักกับ PowerPoint
๓. ทำ�ใบงาน ๐๑
๔. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบและการใช้งาน
          โปรแกรมนำ�เสนอ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

ใบความรู้ : เรื่อง รู้จักกับ PowerPoint
ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์สำ�หรับสร้างงานนำ�เสนอให้นา่ สนใจมากมาย ทั้งแบบ
ออนไลน์และแบบออฟไลน์ ในบทเรียนนี้เราจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่า Microsoft
Office PowerPoint ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายแต่สามารถสร้างงานนำ�เสนอ
ได้อย่างหลากหลาย
การเปิดโปรแกรม
๑. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน        บนหน้าเดสก์ท็อป
๒. จะได้หน้าจอของโปรแกรมดังนี้￼
๑

๑
๒
๓
๔

๒

๓
๔
คือ ส่วนของเมนูสำ�หรับเรียกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
คือ เครื่องมือสำ�หรับสร้างงานนำ�เสนอที่อยู่ในเมนูต่าง ๆ
คือ สไลด์ที่อยู่ในงานนำ�เสนอ เปรียบเสมือนหน้าของหนังสือ สามารถมีได้หลายสไลด์
คือ พื้นที่ในการออกแบบงานนำ�เสนอ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

141

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

การสร้างงานนำ�เสนอใหม่
โดยปกติแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมา โปรแกรมจะสร้างงานนำ�เสนอใหม่ให้
อัตโนมัติ แต่หากต้องการสร้างงานนำ�เสนอใหม่ สามารถทำ�ได้ดังนี้
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๑

เลือกเมนู File

๒

เลือก New

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

๓

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

เลือกรูปแบบงานนำ�เสนอซึ่งจะมีทั้งงานนำ�เสนอเปล่า (Blank
Presentation) และงานที่มีแม่แบบ (Template) ที่โปรแกรม
มีให้ ในที่นี้เลือกงานนำ�เสนอเปล่า 

การเพิ่มข้อความ
เมื่อเราสร้างงานนำ�เสนอใหม่ ขั้นตอนต่อไปให้เพิ่มข้อความ “งานนำ�เสนอ
ของฉัน” ลงในกรอบสี่เหลี่ยมซึ่งเรียกว่ากล่องข้อความในสไลด์ ดังนี้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

การบันทึกงานนำ�เสนอ
เมื่อเราสร้างงานนำ�เสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการบันทึกงาน
นำ�เสนอ เพื่อนำ�ไฟล์กลับมาใช้งานในครั้งต่อไป มีขั้นตอนดังนี้
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๑

คลิกที่สัญลักษณ์
หรือ ไปที่เมนู File

๒

เลือก Save

๓

เลือก Browse

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

พ.ศ.

เลือกตำ�แหน่ง
จัดเก็บไฟล์ในที่นี้
เลือก Documents
๕ ตั้งชื่อไฟล์วา 
่
“งานนำ�เสนอ
ของฉัน”
๔

๖

คลิก Save

การเปิดงานนำ�เสนอ
เมื่อเราบันทึกงานนำ�เสนอเอาไว้แล้ว เราสามารถเปิดงานนำ�เสนอเดิมขึ้นมา
ใช้งานหรือแก้ไข โดยทำ�ตามขั้นตอน ดังนี้
๑

เลือกเมนู File

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

๒

เลือก Open

๓

เลือก Browse

๔

เลือกโฟลเดอร์
ที่เก็บไฟล์งาน

๕

เลือกไฟล์งาน
ที่บันทึกไว้

เลขที่

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

พ.ศ.

๖
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คลิก Open

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

ใบงาน ๐๑ : รู้จักกับ PowerPoint
๑. ให้นำ�หมายเลขไปใส่ในช่องว่างให้ตรงกับคำ�อธิบายส่วนประกอบของ
    หน้าต่างโปรแกรม
๑

๓

หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

๒

๔

คือ ส่วนของเมนูส�ำ หรับเรียกใช้งานเครือ่ งมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
คือ เครื่องมือสำ�หรับสร้างงานนำ�เสนอที่อยู่ในเมนูต่าง ๆ
คือ สไลด์ที่อยู่ในงานนำ�เสนอ สามารถมีได้หลายสไลด์
คือ พื้นที่ในการออกแบบงานนำ�เสนอ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

๒. ให้นักเรียนนำ�ตัวอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามาใส่หน้าข้อความหรือคำ�สั่ง
    ทางด้านซ้ายที่สอดคล้องกัน
Microsoft Office PowerPoint A : การบันทึกไฟล์งานนำ�เสนอ
B : ชื่อไฟล์งานนำ�เสนอที่บันทึกไว้
C : ใช้ในการค้นหาที่เก็บไฟล์
D : ชื่อโปรแกรมสร้างงานนำ�เสนอ
E : การสร้างงานนำ�เสนอใหม่
F : การเปิดงานนำ�เสนอที่บันทึกไว้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๑

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
ให้นักเรียนตอบคำ�ถามต่อไปนี้ โดยวงกลมล้อมรอบคำ�ตอบที่ถูกต้อง
๑. เมนู คือ ส่วนที่ใช้สำ�หรับเรียกใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๒. เราสามารถพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงในสไลด์นำ�เสนอ ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๓. ไฟล์งานนำ�เสนอ ๑ ไฟล์ จะประกอบด้วยสไลด์เพียง ๑ สไลด์เท่านัน้ ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๔. เราสามารถสร้างไฟล์นำ�เสนอจากแม่แบบที่มีในโปรแกรมหรืองานนำ�เสนอเปล่า
    ก็ได้ ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๕. งานนำ�เสนอที่สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถนำ�กลับมาแก้ไขได้อีก ( ใช่ / ไม่ใช่ )
๖. จากกิจกรรรมนี้ สรุปได้ว่า
โปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่ใช้ในการสร้างเพื่อ
นำ�เสนองาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

กิจกรรมที่ ๒ แทรกวัตถุ
จุดประสงค์
๑. แทรกและปรับแต่งวัตถุลงในสไลด์เพิม่ สไลด์ลงในไฟล์งานนำ�เสนอ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
วิธีท�ำ
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๑. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การแทรกวัตถุ
๒. ทำ�ใบงาน ๐๒
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการแทรกวัตถุ การปรับแต่งวัตถุ
    ลงในสไลด์ และการเพิ่มสไลด์ในไฟล์งานนำ�เสนอ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

ใบความรู้ : เรื่อง การแทรกวัตถุ
งานนำ�เสนอทีส่ มบูรณ์และสวยงาม จะต้องมีองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ เช่น ข้อความ
ข้อความศิลป์ รูปภาพ รูปร่าง ตาราง ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝกึ ปฏิบตั กิ ารสร้าง
งานนำ�เสนอทีม่ กี ารแทรกวัตถุ และการเพิม่ สไลด์
การจัดการกับข้อความ
เมื่อสร้างงานนำ�เสนอใหม่ จะมีกล่องข้อความมาให้ เมื่อคลิกที่กล่องข้อความ
จะสามารถพิมพ์ข้อความลงไป และสามารถแก้ไข ตกแต่งข้อความนั้นได้

๑

พิมพ์ข้อความ
“ข้อมูลของฉัน”
ลงในกล่อง
ข้อความ

๒

เลือกเมนู
Home

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

เมื่อเลือกเมนู Home จะปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งข้อความ ดังภาพ

รายละเอียดของเครื่องมือที่สำ�คัญ มีดังนี้
รูปแบบตัวอักษร
ขนาดตัวอักษร
เพิ่มขนาดตัวอักษร
ลดขนาดตัวอักษร
ตัวอักษรตัวหนา
ตัวอักษรตัวเอียง
ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ตัวอักษรมีเงา
สีของตัวอักษร
จัดข้อความชิดซ้าย
จัดข้อความกึ่งกลาง
จัดข้อความชิดขวา
จัดข้อความชิดขอบซ้ายและขวา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

การแทรกข้อความศิลป์
ให้ลบกล่องข้อความที่มีทั้งหมดออก แล้วทำ�ตามขั้นตอนดังนี้
๑

ไปที่เมนู
Insert

๒

เลือกสัญลักษณ์การแทรก
ข้อความศิลป์ และเลือกรูปแบบ
ข้อความ

๓

พิมพ์ข้อความ “ข้อมูลของฉัน”
แล้วปรับแต่งลักษณะและ
ขนาดตัวอักษรได้เหมือนกับ
ข้อความปกติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

การแทรกรูปภาพ
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๑

ไปที่เมนู
Insert

๒

เลือก
Picture

๓

เลือกตำ�แหน่งที่เก็บรูปภาพ (โฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพ)
จากนั้นเลือกรูปภาพ

๔

คลิก Insert เพื่อ
แทรกรูปภาพ
ลงในสไลด์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

๕

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตกแต่งรูปภาพ
ให้คลิกเลือกที่รูปภาพ จากนั้นไปที่เมนู Format

เราจะพบกับเครื่องมือสำ�หรับการตกแต่งรูปภาพ ซึ่งมีเครื่องมือที่สำ�คัญ ดังนี้
การเอาพื้นหลังของภาพออก
การปรับความคมชัดและความสว่าง
การปรับโทนสีของภาพ
การใส่เอฟเฟคให้กับรูปภาพ
การตกแต่งกรอบให้รูปภาพ
การใส่เส้นขอบให้ภาพ
การเพิ่มลูกเล่นให้ภาพ เช่น เงา การสะท้อน การฟุ้งของขอบ
การพลิกรูปภาพ
การตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก
การปรับความสูงของภาพ
การปรับความกว้างของภาพ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

การแทรกรูปร่าง
ในการสร้างงานนำ�เสนอ บางครั้งเราอาจใช้รูปร่างต่าง ๆ เพิ่มเข้ามาเพื่อให้
งานของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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๑

ไปที่เมนู
Insert

๒

เลือก
Shapes

๓

เลือกรูปร่าง
ที่ต้องการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

เมื่อคลิกที่รูปร่างที่แทรกเข้ามา จะปรากฎเครื่องมือสำ�หรับ
ปรับแต่งรูปร่าง

๔

ซึ่งมีเครื่องมือที่สำ�คัญ ดังนี้
- การปรับแต่งรูปร่างอย่างง่าย สามารถ
  เลือกรูปแบบที่โปรแกรมมีมาให้
- การใส่สีให้กับรูปร่าง
- การใส่เส้นขอบให้รูปร่าง
- การเพิ่มลูกเล่น เช่น เงา การสะท้อน
การแทรกตาราง
๑

ไปที่เมนู
Insert

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

158

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

๒
๓

เลือก Table
เลือกขนาด
ของตาราง

๔

จะปรากฏ
ตารางในสไลด์

๕

เมื่อคลิกเลือกที่ตารางจะปรากฏเครื่องมือในการปรับแต่งตาราง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

ซึ่งมีเครื่องมือที่สำ�คัญ ดังนี้
เครื่องมือในการปรับแต่งรูปแบบของตาราง
- การปรับแต่งรูปแบบอย่างง่าย
- การใส่สีพื้นหลังให้ตาราง
- การใส่เส้นให้ตาราง
- ก�รเพิ่มลูกเล่นให้ตาราง
เครื่องมือในการวาดตาราง
	￼ 
- การกำ�หนดลักษณะของปากกา
	￼
- การวาดเส้นตาราง
	￼
- การลบเส้นตาราง
การเพิ่มสไลด์
เมื่อสร้างงานนำ�เสนอใหม่ โปรแกรมจะสร้างสไลด์ให้อัตโนมัติเพียง ๑ สไลด์
เปรียบเสมือนหนังสือเรามีเนื้อหาเพียง ๑ หน้า หากเราต้องการเพิ่มหน้าหนังสือ
เราสามารถเพิ่มสไลด์ได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ไปที่เมนู Insert
๒ เลือก New Slide
๑

๓

เลือกรูปแบบ
สไลด์ใหม่

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล

ชั้น

วันที่

เดือน

๔

160

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

เราจะได้สไลด์ใหม่เพิ่มขึ้นมา และสามารถพิมพ์ข้อความ
แทรกวัตถุต่าง ๆ ลงในสไลด์ได้ตามต้องการ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

ใบงาน ๐๒ : การแทรกวัตถุ
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. สืบค้นข้อมูลสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ กั เรียนชืน่ ชอบไม่นอ้ ยกว่า ๓ สถานที่
๒. สร้างไฟล์งานนำ�เสนอใหม่ แล้วบันทึกชื่อไฟล์วา 
่ “สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ”
๓. สไลด์ที่ ๑ กำ�หนดให้เป็นหน้าปก มีข้อความว่า “สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ”
    แล้วตกแต่งให้สวยงาม
๔. สไลด์ที่ ๒ เป็นต้นไป เป็นข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว โดยกำ�หนดสถานที่ละ ๑
    สไลด์ ประกอบด้วยข้อมูลพร้อมรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยว
๕. มีการแทรกข้อความศิลป์ รูปวาด และตารางในสไลด์ตามความเหมาะสม และ
    ตกแต่งให้สวยงาม
๖. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๒

คำ�ถามหลังจากทำ�กิจกรรม
ให้นักเรียนนำ�ตัวอักษรหน้าข้อความทางด้านขวามาใส่หน้าข้อความหรือ
คำ�สั่งที่สอดคล้องกัน
A : เพิ่ม ลด ขนาดตัวอักษร
B : แทรกรูปภาพ
C : กำ�หนดรูปแบบตัวอักษร
D : แทรกข้อความศิลป์
E : กำ�หนดโทนสีให้รูปภาพ
F : ตัดส่วนขอบที่ไม่ต้องการของภาพออก
G : กำ�หนดสีตัวอักษร
H : แทรกรูปร่าง
I  : จัดย่อหน้าข้อความ
J  : กำ�หนดสีให้รูปร่าง
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๓

กิจกรรมที่ ๓ ตั้งค่าการนำ�เสนอ
จุดประสงค์
๑. กำ�หนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
๒. กำ�หนดการเปลี่ยนสไลด์
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
วิธีทำ�

๑. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การตั้งค่าการนำ�เสนอ
๒. ทำ�ใบงาน ๐๓
๓. ร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการกำ�หนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
          และการเปลี่ยนสไลด์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

163

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๓

ใบความรู้ : เรื่อง การตั้งค่าการนำ�เสนอ
เมื่อเราสร้างสไลด์ที่ประกอบด้วยวัตถุ เช่น ข้อความ รูปภาพ ตาราง สำ�หรับ
นำ�เสนอข้อมูลทีเ่ ราต้องการแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปเป็นการตัง้ ค่าการนำ�เสนอ ซึง่ เป็นการ
กำ�หนดการปรากฏของวัตถุในขึ้นมาในสไลด์ และการตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์
การกำ�หนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ให้เปิดไฟล์จากใบงาน ๐๒ ชื่อ “สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ” เพื่อนำ�มา
กำ�หนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ เราจะกระทำ�ทีละวัตถุตามลำ�ดับก่อนหลังที่ต้องการ
ให้ปรากฏขึ้นมาบนสไลด์
เลือกเมนู
Animations
๒ เลือกวัตถุที่
ต้องการกำ�หนด
การเคลื่อนที่
๑

๓

จะปรากฏแถบเครื่องมือสำ�หรับตั้งค่าการเคลื่อนที่ ซึ่งมีเครื่องมือที่สำ�คัญ
ดังนี้
- รูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุ
- ตั้งค่าการเคลื่อนที่ตามรูปแบบที่เลือก
- กำ�หนดลักษณะและเวลาในการเคลื่อนที่
เมื่อเรากำ�หนดการเคลื่อนที่โดยใช้วิธีการเดียวกัน ตามลำ�ดับ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๓

การกำ�หนดการเปลี่ยนสไลด์
เมื่อเราต้องการเปลี่ยนการนำ�เสนอจากสไลด์ปัจจุบัน ไปยังสไลด์ถัดไป เรา
สามารถกำ�หนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์เพื่อให้งานนำ�เสนอมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เลือกเมนู
Transitions
๒ เลือกสไลด์ที่
ต้องการกำ�หนด
การเปลี่ยนสไลด์
๑

๓

จะปรากฏแถบเครื่องมือสำ�หรับตั้งค่าการเคลื่อนที่ ซึ่งมีเครื่องมือที่สำ�คัญ
ดังนี้
- รูปแบบการเปลี่ยนสไลด์
- ตั้งค่าการเปลี่ยนสไลด์ตามรูปแบบที่เลือก
- กำ�หนดเสียงเมื่อเปลี่ยนสไลด์
- กำ�หนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๓

การกำ�หนดการเชื่อมโยงการเปลี่ยนสไลด์
เราสามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนสไลด์ด้วยการลิงค์จากสไลด์หนึ่งไปยังอีก
สไลด์หนึ่ง โดยไม่จำ�เป็นต้องนำ�เสนอเรียงไปตามลำ�ดับของสไลด์ ในที่นี้ใช้ไฟล์
“สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ” โดยทำ�ตามขั้นตอน ดังนี้

166

๑

สร้างเมนูด้วยรูปร่างเพื่อใช้เป็นปุ่มในการเชื่อมโยง ในสไลด์แรก ดังนี้

๒

เลือกวัตถุที่
จะทำ�การ
เชื่อมโยง

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๓

๓

คลิกขวา 
เลือก
Hyperlink

๔

จะปรากฏหน้าต่าง Insert Hyperlink ให้เลือก Place in This Document

๕

เลือกสไลด์
ปลายทาง
๖   คลิก OK

เมื่อทำ�การเชื่อมโยงแล้ว ปุ่มที่เราทำ�การเชื่อมโยงจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออยู่
ในโหมดของการนำ�เสนอเท่านั้น

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๓

ใบงาน ๐๓ : การตั้งค่าการนำ�เสนอ
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. เปิดไฟล์งาน “สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ” ที่ได้บันทึกไว้จาก
    ใบงาน ๐๒
๒. กำ�หนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ
๓. กำ�หนดการเปลี่ยนสไลด์
๔. สร้างการเชื่อมโยงให้ครบทุกเมนู
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๔

กิจกรรมที่ ๔ การนำ�เสนองาน
จุดประสงค์
๑. นำ�เสนองานด้วยโปรแกรมนำ�เสนอ
วัสดุ-อุปกรณ์
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint
วิธีทำ�

๑. จับสลากเพื่อจัดลำ�ดับการนำ�เสนองาน
๒. แต่ละกลุ่มนำ�เสนองานจากไฟล์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ
    ตามลำ�ดับการจับสลาก โดยอธิบายข้อมูลตามสไลด์และข้อมูล
    ที่จัดทำ�ขึ้น
๓. ให้คะแนนการนำ�เสนองานของของกลุ่มที่ออกไปนำ�เสนอ
   ทุกกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มตนเอง โดยใช้แบบประเมินชิ้นงาน สถานที่
   ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๔

พ.ศ.

ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น................เลขที่ ………… บ.๗ / ผ.๗-๐๔
วันที่....................เดือน ............................................................. พ.ศ. ……………………………

แบบประเมินชิ้นงาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ
แบบประเมินชิ้นงาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ

คำ�ชี้แจง : ให้ประเมินชิ้นงานของนักเรียนตามเกณฑ์การให้คะแนน แล้วเขียน
คาชี้แจง่ได้: ลให้งในแต่
ประเมินชิล้นะรายการประเมิ
งานของนักเรียนตามเกณฑ์
คะแนนที
น การให้คะแนน แล้วเขียนคะแนนที่ได้ลงในแต่ละ

การนำ
การน�เสนอ
าเสนอ(๒ คะแนน)

การเปลี
ย่ นสไลด์
(๒ คะแนน)
การเปลี
่ยนสไลด์

การเคลื
อ่ นไหวของวั
ตถุ (๒ตคะแนน)
การเคลื
่อนไหวของวั
ถุ

การใช้
(๒ คะแนน)
การใช้รปู รภาพ
ูปภาพ

กลุ่ม่ม
กลุ

การใช้
(๒ คะแนน)
การใช้ขอ้ ขความ
้อความ

รายการประเมิน

รวม
รวม
คะแนน
(๑๐ (๑๐)
คะแนน)

ลงชื่อ ................................................................... ผู้ประเมิน
(................................................................)
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ชื่อ-สกุล
วันที่

ชั้น
เดือน

เลขที่
พ.ศ.

บ. ๗ / ผ. ๗-๐๔

ชื่อ-สกุล......................................................................................ชั้น................เลขที่ ………… บ.๗ / ผ.๗-๐๔
วันที่....................เดือน ............................................................. พ.ศ. ……………………………

เกณฑ์การให้
คะแนนชิ
้นงาน
่องเที
่ฉันชอบ
เกณฑ์
การให้คะแนนชิ
้นงานสถานที
สถานที่ท่ท่องเที
่ยวที่ย่ฉวที
ันชอบ
รายการประเมิน

การใช้ข้อความ

การใช้รูปภาพ

การเคลื่อนไหวของ
วัตถุ

การเปลี่ยนสไลด์

การนาเสนอ

๒2

ข้อความสื่อ
ความหมาย สอดคล้อง
กับเรื่องราวที่นาเสนอ
มีการตกแต่งอย่าง
เหมาะสม สวยงาม
รูปภาพสื่อความหมาย
สอดคล้องกับเรื่องราว
ที่นาเสนอ มีการ
ตกแต่งอย่างเหมาะสม
สวยงาม
ใช้เทคนิคการตั้งค่า
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับในทุก
สไลด์ สามารถเป็น
ตัวอย่างได้
ใช้เทคนิคการเปลี่ยน
สไลด์ได้เหมาะสม
สอดคล้องกับเรื่องราว
สามารถเป็นตัวอย่าง
ได้
ใช้สื่อประกอบการ
นาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว มี
ความมั่นใจในการ
นาเสนอ

คะแนน
๑1
ข้อความสื่อ
ความหมาย สอดคล้อง
กับเรื่องราวที่นาเสนอ
แต่ไม่มีการตกแต่งให้
สวยงาม
รูปภาพสื่อความหมาย
สอดคล้องกับเรื่องราว
ที่นาเสนอ แต่ไม่มีการ
ตกแต่งอย่างเหมาะสม
สวยงาม
ใช้เทคนิคการตั้งค่า
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
ค่อนข้างเหมาะสม มี
บางส่วนต้องปรับปรุง

๐0

ไม่มีข้อความ หรือ
ข้อความไม่สื่อ
ความหมาย ไม่
สอดคล้องกับเรื่องราว
ไม่มีรูปภาพ หรือ
รูปภาพไม่สื่อ
ความหมาย ไม่
สอดคล้องกับเรื่องราว
ไม่ใช้เทคนิคการตั้งค่า
การเคลื่อนที่ของวัตถุ
หรือตั้งค่าไม่เหมาะสม
ต้องปรับปรุงเป็นส่วน
ใหญ่

ใช้เทคนิคการเปลี่ยน
สไลด์ได้ค่อนข้าง
เหมาะสม มีบางส่วน
ต้องปรับปรุง

ไม่ใช้เทคนิคการ
เปลี่ยนสไลด์ หรือใช้
ไม่เหมาะสม ต้อง
ปรับปรุงเป็นส่วนใหญ่

ใช้สื่อประกอบการ
นาเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง แต่ยังขาด
ความมั่นใจในการ
นาเสนอ

ใช้สื่อประกอบการ
นาเสนอยังไม่ถูกต้อง
และขาดความมั่นใจใน
การนาเสนอ
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แบบทดสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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โรงเรียน
ภาคเรียนที่

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำ�นวณ)
ปีการศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่

ชั้น

เลขที่

คำ�ชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด ๘ ข้อ รวม ๔ หน้า เวลา ๑๒ นาที
คะแนนเต็ม ๘ คะแนน
ให้เขียนเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

๘
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๑. ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลว่าประเทศเวียดนามใช้เงินอะไรจากอินเทอร์เน็ต
โดยให้ได้ผลลัพธ์ทันที คำ�ค้นใด เป็นคำ�ตอบที่ถูกต้อง
ก. เวียดนาม
ข. สกุลเงินเวียดนาม
ค. เหรียญเวียดนาม
ง. ธนบัตรเวียดนาม
๒. ข่าวที่แชร์ : “ยาพาราเซตามอน P-500 ปนเปื้อนไวรัส อันตรายถึงตาย”
เชื่อถือได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก. เชื่อถือได้ เพราะมีคนกินยาแล้วเสียชีวิต
ข. เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่เคยกินยาพาราเซตามอน
ค. เชื่อถือได้ เพราะมีโอกาสที่การผลิตยาจะไม่สะอาด
ง. เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
๓. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ก. เล่นเกมออนไลน์เป็นเวลานาน
ข. กรอกเลขที่บัญชีคุณแม่ในการเล่มเกมออนไลน์
ค. ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของโปรแกรมที่ให้กรอกข้อมูลสว่นตัว
ง. ส่งต่อข้อความทีไ่ ด้รบั มาทันทีโดยไม่ได้พจิ ารณาความน่าเช่อืถือ
๔. จากเงื่อนไขต่อไปนี้ แหวนเพชรอยู่ในกล่องใด
เงื่อนไข :
(๑) แหวนเพชรไม่ได้อยู่ในกล่องใบที่ ๑
(๒) แหวนเพชรไม่ได้อยู่ในกล่องใบที่ ๓
(๓) แหวนเพชรอยู่ในกล่องใบที่ ๒ หรือ ๔
(๔) แหวนเพชรไม่ได้อยู่ในกล่องใบที่ ๔

?
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๑
ก.
ข.
ค.
ง.

๒

๓

๔

กล่องใบที่ ๑
กล่องใบที่ ๒
กล่องใบที่ ๓
กล่องใบที่ ๔

๕. จากเงื่อนไขต่อไปนี้ ใครคือแฟนของนาน่า
เงื่อนไข :
(๑) แฟนของตัวเองจะอยู่จังหวัดเดียวกัน
(๒) แฟนของมูมู่ มีพยัญชนะตัวแรกเหมือนกับตัวเองและอยู่จังหวัดตรัง
(๓) โกโก้ อยู่จังหวัดแพร่มีแฟนชื่อผิงผิง
(๔) อุ๊งอิ๊งอยู่จังหวัดตากและไม่ใช่แฟนของโกโก้และโชกุน
ผู้หญิง
จังหวัด
ผู้ชาย
มูมู่ อุ๊งอิ๊ง ผิงผิง นาน่า แพร่ น่าน ตาก ตรัง
โมโม่
โดโด้
โกโก้
โชกุน
ก.
ข.
ค.
ง.
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โมโม่
โดโด้
โกโก้
โชกุน
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(๓) โกโก้
(๓)(๓)โกโก้
อยูโกโก้
่จังอยู
หวัอยู
่จดังแพร่
่จหวั
ังหวั
ดมแพร่
ีแดฟนชื
แพร่
มีแม่อฟนชื
ีแผิฟนชื
งผิ่องผิ่องผิผิงงผิง
(๔) อุ(๔)
๊งอิ(๔)
๊งอุอยู๊งอุอิ่จ๊งังอิอยู
หวั
๊งอยู
่จดังตำกและไม่
่จหวั
ังหวั
ดตำกและไม่
ดตำกและไม่
ใช่แฟนของโกโก้
ใช่ใแช่ฟนของโกโก้
แฟนของโกโก้
และโชกุ
และโชกุ
แนละโชกุ
นน

ผู้หญิงผู้หผูญิ้หงญิง
จังหวัจัดงจัหวั
งหวั
ดด
ผู้ชำยผู้ชผูำย
้ชำย
มูมู่ มูมมูู่ มอุู่ ๊งอิ๊งอุ๊งอุอิ๊งอิผิ๊ง ผิงผิงผิผิงงผินำน่
ง ำนำน่
นำน่
ำแพร่
ำ แพร่
แพร่น่ำน น่ำน่นำนตำก ตำก
ตำกตรัง ตรัตรั
งง
โมโม่ โมโม่
โมโม่
โดโด้ โดโด้
โดโด้
๖. สูโกโก้
ตรใด
ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล ทีใ่ ช้ในการนับจำ�นวนตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุ
โกโก้
โกโก้
โชกุนโชกุโชกุ
นน
ก.
=SUM()
ก. โมโม่
ก. ก.โมโม่
โมโม่
ข. ข.
โดโด้
ข. ข.โดโด้
โดโด้
=B2*C2
ค. โกโก้
ค. ค.โกโก้
โกโก้
=COUNTA()
ง. ค.
โชกุ
ง. ง.นโชกุ
โชกุ
นน
๖. สู๖.
ตรใด
๖.ง.สูตของโปรแกรมไมโครซอฟต์
สูรใด
ต=COUNTIF(,)
รใดของโปรแกรมไมโครซอฟต์
ของโปรแกรมไมโครซอฟต์
เอกเซล
เอกเซล
เทีอกเซล
่ใช้ในการนั
ที่ใทีช้่ใช้นการนั
ใบนการนั
จานวนตามเงื
บจบานวนตามเงื
จานวนตามเงื
่อนไขที่อนไขที
่ร่อะบุ
นไขที
่ระบุ่ระบุ
ก. =SUM()
ก. ก.=SUM()
=SUM()
ข. =B2*C2
ข. ข.=B2*C2
=B2*C2
๗. จาสถานการณต
์ อ่ไปน้ี จะสรางเลอ
้ งท ื กทเ่ีปน็ไปไดท้ง้ัหมดกท่ีางเลอืก
ค. =COUNTA()
ค. ค.=COUNTA()
=COUNTA()
ง. =COUNTIF(,)
ง. ง. =COUNTIF(,)
=COUNTIF(,)
สถานการณ์
: ในการเตรียมชุดเพือ่ ไปงานวันปีใหม่ จะต้องเลือกชุดกระโปรง
๗. จาสถานการณ์
๗.๗.จาสถานการณ์
จาสถานการณ์
ต่อไปนีต่อ้ ตจะสร้
ไปนี
่อไปนี
้ จะสร้
างทางเลื
้ จะสร้
างทางเลื
าองทางเลื
กที่เป็อกที
นอไปได้
กที
่เป็่เนป็ทไปได้
นั้งหมดกี
ไปได้
ทั้งทหมดกี
่ทั้งหมดกี
างเลื่ทอางเลื
ก่ทางเลื
อกอก
๑สถำนกำรณ์
ชุดสถำนกำรณ์
หมวก
๑: ในกำรเตรี
และรองเท้
คูนปี่ นจากสิ
่ อมีอกชุงเลื
อองเลื
ยูดอกระโปรง
อ่ กชุอย่กชุดากระโปรง
งละ
้ ดชุดหมวก
สถำนกำรณ์
: ในกำรเตรี
: ใบ
ในกำรเตรี
ยมชุ
ดยเพื
มชุ
ย่อมชุ
ดไปงำนวั
เพืดเพื
่อไปงำนวั
่อาไปงำนวั
น๑
ปีใหม่
จะต้
ใปีหม่
ใหม่
อจะต้
งเลืงจะต้
ดกระโปรง
๑ ชุ๒ด๑ชิ
หมวก
๑ชุน
๑หมวก
ใบ๑ ๑ใบใบ
และรองเท้
และรองเท้
และรองเท้
ำ ๑ คูำ่ จำกสิ
๑ำ ๑คู่ คูจำกสิ
่ง่ มีจำกสิ
อยู่ง่อมีย่่งอำมียูงละ
อ่อยูย่่อำ๒ย่งละ
ำชิงละ
้น๒ ๒ชิ้นชิ้น
ชุชุดดกระโปรง
หมวก
รองเท้
กระโปรง
ชุดชุกระโปรง
ดกระโปรง
หมวก
หมวก
หมวก
รองเท้รองเท้
ำรองเท้
ำ ำา

ตัวอย่ตัางทางเลื
วตัอย่วอย่
างทางเลื
าองทางเลื
กที่ อ๑กที
อกที
่ ๑่ ๑

ตัวอย่างทางเลือกที่ ๑
ก.
ข.
ค.
ง.

+

++

+

+

+

++

๔ก.ทางเลื
ก.๔ ๔ทางเลื
อกทางเลื
อกอก
๖ข.ทางเลื
ข.๖๔๖ทางเลื
อทางเลื
กทางเลื
อกอกอก
ก.
๘ค.ทางเลื
ค.๘ ๘ทางเลื
อกทางเลื
อกอก
ข.
๖๑๐ทางเลื
ทางเลื
๑๐
ง. ง.ทางเลื
๑๐
อกทางเลื
อกออกก

ค. ๘ ทางเลือก
ง. ๑๐ ทางเลือก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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๘. เมนูในภาพใด แสดงการกำ�หนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ สำ�หรับโปรแกรม
    PowerPoint
ก. เมนู INSERT

ข. เมนู DESIGN

ค. เมนู TRANSITIONS

ง. เมนู ANIMATIONS
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บรรณานุกรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
         (๒๕๖๑). คู่มือการใช้หลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา. สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม
         ๒๕๖๒, จาก https://www.scimath.org/ebook-technology/
         item/8376-2560-2551
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
         (๒๕๖๑). ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร:
         โรงพิมพ์ชมุ ชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
         (๒๕๖๒). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
         (๒๕๖๒). แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
(วิทยาการคำ�นวณ) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
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คณะผู้จัดทำ�ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
คณะที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์
ดร.กุศลิน มุสิกุล

  

ผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะทำ�งาน
ดร.สุนันทา พุฒพันธ์

     ครูช�ำ นาญการ โรงเรียนบ้านนา้ํ อ้อม
จังหวัดยโสธร
ดร.พัชรพล ธรรมแสง
ครูชำ�นาญการ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
จังหวัดนครราชสีมา    
นางอัญญารัตน์ ชวดนุช     
ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จังหวัดอุทยั ธานี
นายอุเทน ชวดนุช
    
ครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี
นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน      ครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเลย
จังหวัดเลย
นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน
     ผู้ชำ�นาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คณะบรรณาธิการกิจ
ดร.รวิวรรณ เทนอิสสระ

   

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล    
นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
นางสาวพรพิมล ตั้งชัยสิน
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ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ชำ�นาญ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ชำ�นาญ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำ�หรับนักเรียน) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

วิทยาการคํานวณ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
http://www.dltv.ac.th

ชุดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับนักเรียน (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
เพ�อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วิทยาการคํานวณ
ภาคเรียนที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่

๕

ช�อ-สกุล .................................................................................... เลขที่ ..............
โรงเรียน ...............................................................................................................

