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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                      รหัสวิชา ง12101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                          ภาคเรียนที่ 2/2557                   ครูผู้สอน มิสอุทัยลักษณ์, มิสปราณี !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ 

4.  งานเกษตร  

     4.1 ความหมายและความ 

           สำคัญของงานเกษตร 

     4.2 ประเภทของงานเกษตร 

     4.3 การดูแลรักษาพืช 

     4.4 การนำพืชและเนื้อสัตว์ไป 

           ใช้ประโยชน์ 

    4.5 สำรวจพืชที่มีในท้องถิ่น  และ 

          เครื่องใช้ในการเกษตรในท้องถิ่น  

          (ท้องถิ่น) 

    4.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับเครื่องมือ 

           เกษตรในการรดน้ำต้นไม้  (FSG) 

    4.7 ดอกไม้ประจำชาติของกลุ่ม         

          ประเทศอาเซียน (ASEAN)

ง 1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

          และครอบครัว   

ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม 

          กับงานและประหยัด 

ป.2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

5.  งานช่าง  

     5.1 ความหมายและความเป็นมาของ 

           งานช่าง 

     5.2 ประเภทของงานช่าง 

     5.3 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใน 

           งานช่าง 

     5.4 ความปลอดภัยในการใช้วัสดุ   

           อุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง 

     5.5 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น นำมา 

           ทำงานช่างแบบง่าย ๆ  (ท้องถิ่น) 

     5.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กับในการ 

           ทำงานช่าง (FSG)  

     5.7 งานช่างประจำชาติของกลุ่ม 

           ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

ง 1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

          และครอบครัว   

ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม 

          กับงานและประหยัด 

ป.2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

6. งานประดิษฐ์  

     6.1 ความหมายของงานประดิษฐ์ 

     6.2 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 

     6.3 ประเภทของงานประดิษฐ์

ง 1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

          และครอบครัว   

ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม 

          กับงานและประหยัด
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การวัดและประเมินผล 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  80  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 20   คะแนน) 

6. (ต่อ)  

     6.4 การพับกระดาษเป็นของเล่น 

     6.5 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นนำมา 

           ประดิษฐ์เป็นของเล่น (ท้องถิ่น)  

     6.6 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กับในการ 

           พับกระดาษเป็นของเล่น (FSG)  

     6.7 ของเล่นประจำชาติของ กลุ่ม 

           ประเทศอาเซียน (ASEAN)

ง 1.1 ป.2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

เทคโนโลย ี

3.  อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบ 

     หลักของคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ป.2/3  บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบ 

           หลักของคอมพิวเตอร์

4.  การจัดทำรายงาน ง 3.1 ป.2/2  บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ใบงาน 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินใบงาน 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.2/1-3 

ง 3.1 ป.2/3

2. สอบกลางภาค 1. สังเกตการฝึกปฏิบัติการ   

แต่งกายของนักเรียน 

2. วาดภาพระบายสี  ชุดประจำ

ชาติของประเทศอาเซียน 

3. ใบงาน 

4. ทดสอบ

1. แบบสังเกต 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ 

3. แบบประเมินผลงาน 

4. แบบประเมินใบงาน 

5. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.2/1-3 

ง 3.1 ป.2/3

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงานเรื่องอาหาร 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.2/1-3 

ง 3.1 ป.2/2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 1.1 ป.2/1-3 

ง 3.1 ป.2/2

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ 

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                                                2.   ซ่ือสัตย์สุจริต    

3.   มีวินัย      4.   ใฝ่เรียนรู้ 

5.   อยู่อย่างพอเพียง     6.   มุ่งม่ันในการทำงาน   

7.   รักความเป็นไทย     8.   มีจิตสาธารณะ 

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข    10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก !
สมรรถนะ 5 ข้อ 

1.   ความสามารถในการส่ือสาร    2.   ความสามารถในการคิด 

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา    4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1.  ใบงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 
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