
!!!
รายละเอียดวิชา 

!
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4                      รหัสวิชา ง14101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                          ภาคเรียนที่ 2/2557             ครูผู้สอน มิสอุทัยลักษณ์, ม.รัตนวัทน์ !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ 

5. งานช่าง 

    5.1  การซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือ 

            และเครื่องใช้ 

    5.2 ความปลอดภัยในการซ่อมแซม 

           อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

    5.3 ประโยชน์ของการซ่อมแซม 

           อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

    5.4 ตัวอย่างการซ่อมแซม  อุปกรณ์  

           เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

    5.5 หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์  

           เครื่องมือ และเครื่องใช้ 

!
ง 1.1

!
ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นข้ันตอน ด้วยความ 

          ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย์ 

ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานประหยัดและคุ้มค่า 

          

6.  งานประดิษฐ์ 

     6.1 ความสำคัญของงานประดิษฐ์ 

     6.2 กระบวนการสร้างงานประดิษฐ์ 

     6.3 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง 

           จากกระดาษ 

     6.4 การประดิษฐ์ของตกแต่งจาก 

           ใบตอง 

     6.5 หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการ 

           ประดิษฐ์

!
ง 1.1

!
ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นข้ันตอน ด้วยความ 

          ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย์ 

ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานประหยัดและคุ้มค่า 

          

7.  งานธุรกิจและอาชีพ 

     7.1 การจัดเก็บอาชีพส่วนตัว 

           - วิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว 

           - ประโยชน์ของการเก็บเอกสาร 

              ส่วนตัวอย่างถูกต้อง 

           - ความสำคัญของเอกสารส่วนตัว 

     7.2 ความหมายและความสำคัญของ 

           อาชีพ 

ง 1.1 !!
ง 4.1 

ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นข้ันตอน ด้วยความ 

          ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย์ 

ป.4/1 อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ
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!
การวัดและประเมินผล 

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

เทคโนโลยี 

5.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     5.1 การสร้างแฟ้มข้อมูล 

     5.2 การสร้างโฟลเดอร์ใหญ่และ 

           โฟลเดอร์ย่อย 

     5.3 การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์  

     5.4 การเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ 

     5.5 การย้ายโฟลเดอร์ 

     5.6 รู้จักโปรแกรม Paint 

     5.7 การเข้าสู่โปรแกรม Paint และการ 

           ออกจากโปรแกรม Paint 

    

ง 3.1 ป.4/4 ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน 

ป.4/5 สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ

     5.8 การวาดภาพโดยใช้โปรแกรม  

           Paint     

     5.9 การพิมพ์ข้อความประกอบภาพ 

           ในโปรแกรม Paint 

     5.10 การสร้างงานผ่านโปรแกรม 

             Paint 

     5.11 นำเสนอผลงาน

6.  Internet 

     6.1 Tell what a website is (FSG) 

     6.2 Define web browsing (FSG) 

     6.3 Search for information over the  

           Internet (FSG) 

     6.4 Get photos using Internet (FSG)

ง 3.1 ป.4/3 บอกประโยชน์และโทษจากการใช้คอมพิวเตอร์

7.  multimedia 

     7.1 Tell what multimedia is and its  

           various uses (FSG) 

   7.2 Install a multimedia CD (FSG) 

    7.3 Open Windows Media Player  

          (FSG)

ง 3.1 ป.4/3 บอกประโยชน์และโทษจากการใช้คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด
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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 

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ใบงาน 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินใบงาน 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.4/1-2,4 

ง 3.1 ป.4/3-5

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. ใบงาน 

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.4/1-2,4 

ง 3.1 ป.4/1-2

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน  

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.4/1-2 

ง 4.1 ป.4/1 

ง 3.1 ป.4/3

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

ง 4.1 ป.4/1 

ง 3.1 ป.4/3

5. คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์

10 คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1.  ใบงาน แบบประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน

- -
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