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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3                      รหัสวิชา ง13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 2/2557               ครูผู้สอน มิสอุทัยลักษณ์, มิสปราณี !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ 

4.  งานช่าง 

     4.1 การบำรุงรักษาของเล่นและการ 

           ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 

     4.2 วิธีการบำรุงรักษาของเล่นและ 

           การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 

     4.3 ประโยชน์ของการบำรุงรักษาของ 

           เล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วน 

           ตัว 

     4.4 ตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่น 

           และการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 

     4.5 ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่นนำ 

           มาประดิษฐ์เป็นของเล่น(ท้องถิ่น)

ง 1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

           ครอบครัว และส่วนรวม 

ป.3/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ตรงกับ ลักษณะงาน 

ป.3/3  ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วย 

           ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5.  งานประดิษฐ์  

     5.1 ความหมายและประเภท 

           ของงานประดิษฐ์ 

 5.2 วัสดุในท้องถิ่น 

 5.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน 

       ประดิษฐ์  

 5.4 กระบวนการงานประดิษฐ์ 

 5.5 การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส

ต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

5.6 ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ 

      ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้อง 

      ถิ่น 

5.7 การประดิษฐ์ของใช้ประจำชาติ 

      ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

      (ASEAN)

ง 1.1 !!!
ง 2.1

ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

          ครอบครัว และส่วนรวม  

ป.3/3 ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วย 

          ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ป.3/1 สร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยกำหนด ปัญหา      

          หรือความต้องการ   รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดย 

          ถ่ายทอด  ความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้าง และ 

          ประเมินผล
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!
การวัดและประเมินผล 

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

6.  การออกแบบและเทคโนโลยี 

     6.1  การเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ใน 

            ชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 

     6.2  หลักการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ 

            ในชีวิตประจำวันอย่าง 

            สร้างสรรค์ 

     6.3  ผลกระทบจากการใช้ส่ิงของ 

            เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

     6.4  การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วย 

            การนำกลับมาใช้ซ้ำ 

     6.5  ความหมายของการจัดการ 

            ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับ 

            มาใช้ซ้ำ 

     6.6  ตัวอย่างการจัดการส่ิงของเครื่อง 

            ใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ 

     6.7 ประโยชน์ของการนำส่ิงของ 

           เครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ 

ง 2.1  !!
ป.3/2 เลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  

ป.3/3 มีการจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการนำ กลับมาใช้ซ้ำ

เทคโนโลยี 

3. การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

    และการนำเสนอข้อมูล

ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาอย่างมีข้ันตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

    การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี

ง 3.1 ป.3/2 เลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิต ประจำวันอย่างสร้างสรรค์

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.3/1-3 

ง 2.1 ป.3/1 

ง 3.1 ป.3/1

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน การซ่อมแซมเส้ือผ้า 

3. ใบงาน 

4. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.3/1-3 

ง 2.1 ป.3/1 

ง 3.1 ป.3/1
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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 

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน การปลูกพืชผัก 

    สวนครัว 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 2.1 ป.3/2-3 

ง 3.1 ป.3/2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 2.1 ป.3/2-3 

ง 3.1 ป.3/2

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1.  ใบงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 
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