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รายละเอียดวิชา 

!
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6                      รหัสวิชา ง16101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห์  2.0 ค่าน้ำหนัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                          ภาคเรียนที่ 2/2557             ครูผู้สอน มิสอุทัยลักษณ์, ม.รัตนวัทน์ !
หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ 

5.  งานช่าง 

     5.1  การติดต้ัง ประกอบของใช้ใน 

            บ้าน 

     5.2  ความปลอดภัยในการติดต้ัง 

            ประกอบของใช้ในบ้าน 

     5.3  ประโยชน์ของการติดต้ัง 

            ประกอบของใช้ในบ้าน

!
ง 1.1

!
ป.6/1 อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงปรุงการทำงาน 

          แต่ละข้ันตอน 

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วม 

          กัน 

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 

6.  เทคโนโลยีและงานประดิษฐ์ 

     6.1  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง 

            ให้สมาชิกในครอบครัวหรือ 

            เพื่อนในโอกาสต่างๆ 

     6.2  ระบบเทคโนโลยี

ง 1.1 !
ง 2.1

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วม 

          กัน 

ป.6/1 อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี 

ป.6/2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดย 

          กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ 

          ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ 

          ความคิด ลงมือสร้าง และประเมินผล 

ป.6/3 นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้าง 

          ส่ิงของเครื่องใช้

7.  งานอาชีพ 

     7.1  ความหมายและความสำคัญของ 

            อาชีพ 

     7.2  ประเภทของอาชีพ 

     7.3  การสำรวจตนเอง 

     7.4  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ

ง 4.1 ป.6/1 สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ 

ป.6/2 ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่ 

          สนใจ 

เทคโนโลยี 

1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

    อินเทอร์เน็ต  

    1.1 ความหมาย 

    1.2 ประเภทของเครือข่าย 

    1.3 ความหมายของระบบ LAN 

    1.4 วัตถุประสงค์ของระบบ LAN 

    1.5 อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบ LAN 

ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล 
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!
การวัดและประเมินผล 

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

1. (ต่อ)   

     1.6 ความหมายของ Internet 

    1.7 ประโยชน์และโทษของ  

          Internet 

    1.8 บริการต่าง ๆ บน Internet 

    1.9 การสืบค้นข้อมูล

2. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ 

    นำเสนอข้อมูล 

    2.1 ทำความรู้จักกับโปรแกรม 

    2.2 วิธีการสร้างงานนำเสนอ 

    2.3 การจัดการไฟล์นำเสนอ 

    2.4 มุมมองการนำเสนอ 

    2.5 การสร้างงานนำเสนอด้วยตนเอง 

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ 

           ซอฟแวร์ประยุกต์

3. การเลือกใช้ซอฟแวร์ประยุกต์และการ 

    สร้างชิ้นงาน 

    3.1 โปรแกรมประมวลคำ 

    3.2 โปรแกรมตารางทำงาน 

    3.3 โปรแกรมนำเสนอ 

    3.4 การสร้างแผ่นพับ 

    3.5 การสร้างป้ายประกาศ

ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำ 

          ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

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.6/1-3 

ง 2.1 ป.6/1-3 

ง 3.1 ป.6/2, 4

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. ใบงาน 

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินใบงาน 

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.6/1-3 

ง 2.1 ป.6/1-3 

ง 3.1 ป.6/2, 4

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน  

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 4.1 ป.6/1-2 

ง 3.1 ป.6/4-5

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 4.1 ป.6/1-2 

ง 3.1 ป.6/4-5
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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 

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

- -

การวัดและ 

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน /  

ตัวชี้วัด 
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