
รายละเอียดวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5                      รหัสวิชา ง15101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                          ภาคเรียนที่ 2/2557             ครูผู้สอน มิสอุทัยลักษณ์, ม.รัตนวัทน์

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ

1.  งานช่าง

     1.1  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ใน

            บ้าน

     1.2  ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน

ง 1.1

ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละข้ันตอนถูกต้องตาม

          กระบวนการทำงาน

ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสร้างสรรค์ 

ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ

          คุ้มค่า

2.  การออกแบบและเทคโนโลยี

     2.1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

            เทคโนโลยี

     2.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิต

            ประจำวันอย่างสร้างสรรค์

     2.3  การจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วย

            การแปรรูป

     2.4  พลังงานหมุนเวียน

ง 1.1

ง 2.1

ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ

          คุ้มค่า

ป.5/1 อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

ป.5/5 เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต 

          สังคม และมีการจัดการส่ิงของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว

          นำกลับมาใช้ใหม่

3.  งานประดิษฐ์

     3.1  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง 

            จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ง 1.1

ง 2.1

ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสร้างสรรค์ 

ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ

          คุ้มค่า

ป.5/2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัยโดย

          กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ

          ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ ลงมือสร้าง 

          และ ประเมินผล

ป.5/3 นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้าง

          ส่ิงของเครื่องใช้

ป.5/4 มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ลักษณะ ในการแก้ปัญหา

          หรือตอบสนองความต้องการ 

4.  งานธุรกิจ

     7.1  การทำบัญชีครัวเรือน

     7.2  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ

     7.3  การดูแลรักษาและใช้สมบัติ

            ส่วนตัว สมาชิกในครอบครัวและ

            ส่วนรวม

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละข้ันตอนถูกต้องตาม

          กระบวนการทำงาน

ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสร้างสรรค์ 

ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทัพยากรอย่างประหยัดและ

          คุ้มค่า
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

8.  งานอาชีพในชุมชน

     8.1  ความหมายของอาชีพ

     8.2  อาชีพต่างๆในชุมชน

     8.3  ความสำคัญของอาชีพในชุมชน

     8.4  ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ

ง 4.1 ป.5/1 สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชน

ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ

เทคโนโลยี

1. อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล

    (เครือข่าย)

    1.1 ความหมายของเครือข่ายฯ

    1.2 ชนิดของเครือข่าย

    1.3 ความสำคัญของเครือข่าย

          คอมพิวเตอร์

ง 3.1 ป.5/1  ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จาก

           แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

2. อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล

    (Internet)

    2.1 ความหมายของ Internet

    2.2 ประโยชน์ของ Internet

    2.3 วิธีการสืบค้นข้อมูล

    2.4 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้

          Internet

ง 3.1 ป.5/1  ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จาก

           แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

3. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำและ

    การสร้างงานเอกสาร

    3.1 ประโยชน์ของโปรแกรม

    3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม

    3.3 คำส่ังต่าง ๆ จากแถบเมนูและ  

          เครื่องมือ

ง 3.1 ป. 5/2 สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความ

           รับผิดชอบ

4. การใช้โปรแกรมตารางงานนำเสนอ

    ข้อมูล

    4.1 ทำความรู้จักกับโปรแกรม

    4.2 การจัดการกับข้อมูลในเซลล์

    4.3 การสร้างตาราง

    4.4 การคำนวณแบบต่าง ๆ

    4.5 การสร้างแผนภูมิ

ง 3.1 ป. 5/2 สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความ

           รับผิดชอบ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ใบงาน

2. ปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ง 1.1 ป.5/1-4

ง 2.1 ป.5/1-5

ง 3.1 ป.5/1

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. ใบงาน

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.5/1-4

ง 2.1 ป.5/1-5

ง 3.1 ป.5/1

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.5/1-2,4

ง 4.1 ป.5/1-2

ง 3.1 ป.5/2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 1.1 ป.5/1-2,4

ง 4.1 ป.5/1-2

ง 3.1 ป.5/2

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

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย[์ [                                               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 
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