
รายละเอียดวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1                      รหัสวิชา ง11101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสอุทัยลักษณ, มิสปราณี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ

1.  งานบาน

     1.1  ความหมายของงานบาน

     1.2  ประเภทของงานบาน

     1.3  ประโยชนของการทำงานบาน8

     1.4  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง

            1.4.1  การจัดเก็บของเลนของใช

                      บนโตะ  ตู  ชั้น

            1.4.2  การหยิบจับและใชของใช

                      สวนตัว

ง  1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง

ป.1/2  ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยาง

           ปลอดภัย

ป.1/3  ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและตรงเวลา

2.  เส้ือผาและเครื่องแตงกาย

     2.1  ความหมายและประโยชนของ

            เส้ือผาและเครื่องแตงกาย

     2.2  เส้ือผาและเครื่องแตงกายในชีวิต 

            ประจำวัน

     2.3  การแตงกายดวยตนเอง

     2.4  การแตงกายไปงานกองขาวของ

            อำเภอศรีราชา (ทองถิ่น)

     2.5  ชุดประจำชาติของกลุมประเทศ

            อาเซียน (ASEAN)

ง  1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง

ป.1/2  ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยาง

           ปลอดภัย

ป.1/3  ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและตรงเวลา

3.  อาหารและโภชนาการ 

     3.1  ความหมายและประโยชนของ

            อาหาร

     3.2  ความหมายและวิธีการประกอบ

            อาหาร 

     3.3  อาหารของกลุมประเทศอาเซียน 

            (ASEAN)

ง  1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง

ป.1/2  ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยาง

           ปลอดภัย

ป.1/3  ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและตรงเวลา

เทคโนโลยี

1.  ขอมูล

     1.1  ประเภทของขอมูล

     1.2  ประโยชนของขอมูล

ง 3.1 ป.1/1  บอกขอมูลที่สนใจและแหลงขอมูลที่อยูใกลตัว
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2.  แหลงขอมูลที่นารู

     2.1  แหลงขอมูลที่เชื่อถือ

     2.2  การคนหาขอมูล

     2.3  การบันทึกขอมูล

ง 3.1 ป.1/1  บอกขอมูลที่สนใจและแหลงขอมูลที่อยูใกลตัว

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. วาดภาพระบายสี 

    1.1  บาน

    1.2  ประเภทงานบาน

2. ใบงาน

1. แบบประเมินผลงาน

2. แบบประเมินใบงาน

20 ง 1.1 ป 1/1-3

ง 3.1 ป 1/1

2. สอบกลางภาค 1. สังเกตการฝกปฏิบัติการ   

แตงกายของนักเรียน

2. วาดภาพระบายสี  ชุดประจำ

ชาติของประเทศอาเซียน

3. ใบงาน

4. ทดสอบ

1. แบบสังเกต

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

3. แบบประเมินผลงาน

4. แบบประเมินใบงาน

5. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป 1/1-3

ง 3.1 ป 1/1

3. หลังกลางภาค 1. ใบงาน 1. แบบประเมินใบงาน 20 ง 1.1 ป 1/1-3

ง 3.1 ป 1/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 1.1 ป 1/1-3

ง 3.1 ป 1/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ใบงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย8 8                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต8 8 8

3.   มีวินัย8 8 8 8 8 8 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 8 8 8 8 8 6.   มุงม่ันในการทำงาน8 8

7.   รักความเปนไทย8 8 8 8 8 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข8 8 8 8 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร8 8 8 8 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา8 8 8 8 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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