
รายละเอียดวิชา

วิชา  การงานอาชีพ 4                                             รหัสวิชา ง22103 //  จำนวน 1 คาบ / สัปดาห์ 0.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /  /                        ภาคเรียนที่ 2 / 2557                ครูผู้สอน  ม.ณัฐพงศ์  จำเนียรผล

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก

วัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น

    1.1 ประโยชน์ ความสำคัญ และหลัก

          ในการประดิษฐ์  ของใช้ ของ

          ตกแต่ง

    1.2 การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอด

          พลาสติก

    1.3 การประดิษฐ์แจกันขวดพลาสติก

    1.4 การประดิษฐ์ตะกร้ากระดาษ

    1.5 การจัดการกับผลงานประดิษฐ์

    1.6 การจัดจำหน่ายผลงานประดิษฐ์

ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

          อย่างประหยัดและคุ้มค่า

2. การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

    2.1 ความสำคัญ ปัจจัย และประเภท

          ของสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้าน

    2.2 การเลี้ยงปลาสวยงาม

    2.3 การเลี้ยงไก่ไข่

ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

          อย่างประหยัดและคุ้มค่า

3. การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย

กระบวนการเทคโนโลยี

3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ

          เทคโนโลยี

    3.2 กระบวนการเทคโนโลยี

    3.3 หลักการออกแบบ เทคโนโลยี

    3.4 การเขียนแบบสำหรับงาน

          ออกแบบเทคโนโลยี

    3.5 การสร้างหุ่นจำลอง

    3.6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย

          กระบวนการ เทคโนโลยี

ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 

ม.2/2 สร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี                      

          อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ 

          มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของส่ิงของ

          เครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลอง

          ความคิดและการรายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ

ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความ

          ต้องการ ในงานที่ผลิตเอง

ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล้อม 

          และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือ

          เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

4. การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการ

    เข้าสู่อาชีพ

    4.1 การเสริมสร้าง ประสบการณ์

          อาชีพ

    4.2 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ม.2/3 มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค - ตรวจใบงาน

- การนำเสนอ

- ทดสอบหลังเรียน

ใบงาน

แบบประเมินการนำเสนอ

แบบประเมินหลังเรียน

20 ง 1.1 ม.2/1-3

2. สอบกลางภาค - ตรวจใบงาน

- การนำเสนอ

- ทดสอบหลังเรียน

ใบงาน

แบบประเมินการนำเสนอ

แบบประเมินหลังเรียน

30 ง 1.1 ม.2/1-3

3. หลังกลางภาค - ตรวจใบงาน

- การนำเสนอ

- ทดสอบหลังเรียน

ใบงาน

แบบประเมินการนำเสนอ

แบบประเมินหลังเรียน

20 ง 2.1 ม.2/1-4

4. สอบปลายภาค - ตรวจใบงาน

- การนำเสนอ

- ทดสอบหลังเรียน

ใบงาน

แบบประเมินการนำเสนอ

แบบประเมินหลังเรียน

20 ง 4.1 ม.2/1-3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

2. สังเกตพติกรรมการทำงาน

แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

2. สังเกตพติกรรมการทำงาน

แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม - สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. การสืบค้น

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. แบบประเมินการสืบค้น

2. แบบประเมินการวิเคราะห์

    ข้อมูล

- -

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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