
รายละเอียดวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                      รหัสวิชา ง12101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                   ครูผูสอน มิสอุทัยลักษณ, มิสปราณี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ

1.  การทำงานบาน

  1.1  บทบาทและหนาที่ของสมาชิกใน

         บาน

  1.2  ความหมายของงานบานเพื่อ

         ชวยเหลือตนเองและครอบครัว

     1.3  การกวาดบาน

     1.4  วิธีการกวาดบาน

     1.5  การลางจาน  ชาม  ชอน  สอม

     1.6  การลางแกวน้ำ

ง 1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

          และครอบครัว  

ป.2/2 ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานอยางเหมาะสม

          กับงานและประหยัด

ป.2/3 ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวอยางปลอดภัย

2.  เส้ือผาและเครื่องแตงกาย

     2.1  เส้ือผาและเครื่องแตงตัวชุด

            นักเรียน

     2.2  วิธีการและประโยชนของการ

            แตงตัวไปโรงเรียนดวยตนเอง

     2.3  การแตงตัวไปโรงเรียนดวยตนเอง

     2.4  การดูแลรักษาเส้ือผาขณะสวมใส

     2.5  การจัดวางและการเก็บเส้ือผา

     2.6  การแตงกายไปงานกองขาวของ

            อำเภอศรีราชา (ทองถิ่น)

     2.7  ชุดประจำชาติของกลุมประเทศ

            อาเซียน (ASEAN)

ง 1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

          และครอบครัว  

ป.2/2 ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานอยางเหมาะสม

          กับงานและประหยัด

ป.2/3 ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวอยางปลอดภัย

3.  อาหารและโภชนาการ

     3.1  ความสำคัญของการชวย

            ครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 

     3.2  การลางผักและผลไม

     3.3  การจัดเตรียมผักและผลไม

     3.4  อาหารของกลุมประเทศอาเซียน 

            (ASEAN)

ง 1.1 ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

          และครอบครัว  

ป.2/2 ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานอยางเหมาะสม

          กับงานและประหยัด

ป.2/3 ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวอยางปลอดภัย
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

เทคโนโลยี

1.  อุปกรณคอมพิวเตอร

     1.1  ประโยชนคอมพิวเตอร

     1.2  หนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอร

ง 3.1 ป.2/3  บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบ

           หลักของคอมพิวเตอร

2.  การฝกพิมพดีดเบื้องตน

     2.1  การฝกพิมพดีดเบื้องตน

     2.2  พิพมดีดผสมคำ

ง 3.1 ป.2/3  บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบ

           หลักของคอมพิวเตอร

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ใบงาน

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.2/1-3

ง 3.1 ป.2/3

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.2/1-3

ง 3.1 ป.2/3

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงานเรื่องอาหาร

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.2/1-3

ง 3.1 ป.2/3

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 1.1 ป.2/1-3

ง 3.1 ป.2/3

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1.  ใบงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

วก 103/56



คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยY Y                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตY Y Y

3.   มีวินัยY Y Y Y Y Y 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง Y Y Y Y Y 6.   มุงม่ันในการทำงานY Y

7.   รักความเปนไทยY Y Y Y Y 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขY Y Y Y 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารY Y Y Y 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาY Y Y Y 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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