
รายละเอียดวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3                      รหัสวิชา ง13101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3                                          ภาคเรียนที่ 1/2557               ครูผูสอน มิสอุทัยลักษณ, มิสปราณี

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ

1.  การทำงานบาน

  1.1 ความสำคัญของการทำงานเพื่อ

        ชวยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และ

        สวนรวม

     1.2 กระบวนการทำงานเพื่อชวยเหลือ

           ตนเอง  ครอบครัว  และสวนรวม

     1.3 การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง P          

     1.4 การทำงานเพื่อชวยเหลือ

           ครอบครัว P          

     1.5 การทำงานเพื่อชวยเหลือสวนรวม 

P         

ง  1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

           ครอบครัว และสวนรวม

ป.3/2  ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตรงกับ  ลักษณะงาน

ป.3/3  ทำงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวย

           ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษส่ิงแวดลอม

2.  เส้ือผาและเครื่องแตงกาย

     2.1 การเลือกใชเส้ือผา

           2.1.1 การเลือกใชเส้ือผาให

                    เหมาะสมกับสภาพอากาศ               

           2.1.2 การเลือกใชเส้ือผาให

                    เหมาะสมกับโอกาส

           2.1.3 ประโยชนของการเลือกใช

                    เส้ือผาใหเหมาะสมกับ

                    สภาพอากาศและโอกาส

     2.2 การซอมแซมเส้ือผาอยางงาย     P                 

           2.2.1 ความหมายของการ

                    ซอมแซมเส้ือผา    

           2.2.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการ

                    ซอมแซมเส้ือผา        

           2.2.3 การซอมแซมเส้ือผาดวยวิธี

                    การเนา         

           2.2.4 ประโยชนของการซอมแซม

                    เส้ือผา

     2.3 การเลือกเส้ือผาใสไปงานกองขาว

           ของศรีราชา  (ทองถิ่น)

ง 1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

           ครอบครัว และสวนรวม

ป.3/2  ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตรงกับ  ลักษณะงาน

ป.3/3  ทำงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวย

           ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษส่ิงแวดลอม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ)

     2.4 ฉลาดเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต

           ใหกับเครื่องมือทำความสะอาด

           บาน(FSG)

     2.5 การใชอุปกรณการเรียนของกลุม

           ประเทศอาเซียน (ASEAN)

     2.6 การทำความสะอาดในสวน

           พฤกษศาสตร (พฤกษศาสตร

3.  รูจักผักสวนครัว

     3.1 การปลูกผักสวนครัว

           - ความหมายและประเภทของผัก

             สวนครัว

           - หลักการปลูกผักสวนครัวใน

             ภาชนะ

           - เครื่องมือที่ใชในการปลูกผัก

             สวนครัวในภาชนะ

          - การดูแลรักษาผักสวนครัว

          - ประโยชนของการปลูกผักสวน

            ครัว

     3.2  สำรวจพืชที่มีในทองถิ่น  และ

            เครื่องมือการเกษตรในทองถิ่น 

            (ทองถิ่น)

     3.3 ใชเทคโนโลยี กับเครื่องมือเกษตร

           และการปลูกพืชสวนครัว(FSG)

     3.4 ดอกไมประจำชาติของกลุม

           ประเทศอาเซียน (ASEAN)

     3.5 ปลูกพืชสวนครัวในสวน

           พฤกษศาสตร(พฤกษศาสตร)

ง 1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

           ครอบครัว และสวนรวม

ป.3/2  ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตรงกับ  ลักษณะงาน

ป.3/3  ทำงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวย

           ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษส่ิงแวดลอม

4.  งานชาง

     4.1 การบำรุงรักษาของเลนและการ

           ซอมแซมของใชสวนตัว

     4.2 วิธีการบำรุงรักษาของเลนและ

           การซอมแซมของใชสวนตัว

     4.3 ประโยชนของการบำรุงรักษาของ

           เลนและการซอมแซมของใชสวน

           ตัว

     4.4 ตัวอยางการบำรุงรักษาของเลน

           และการซอมแซมของใชสวนตัว

     4.5 ใชวัสดุอุปกรณที่มีในทองถิ่นนำ

           มาประดิษฐเปนของเลน(ทองถิ่น)

ง 1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง

           ครอบครัว และสวนรวม

ป.3/2  ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตรงกับ  ลักษณะงาน

ป.3/3  ทำงานอยางเปนข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวย

           ความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษส่ิงแวดลอม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ตอ)

     4.6 ใชกระบวนการเทคโนโลยีสราง

           ของเลนของใช(FSG)

     4.7 ของเลนประจำชาติของกลุม

           ประเทศอาเซียน (ASEAN) 

     4.8 ใชเศษใบไมแหงที่มีในสวน

           พฤกษศาสตรมาประดิษฐเปนของ

           เลน(พฤกษศาสตร)

เทคโนโลยี

1.  ขอมูลและการนำเสนอขอมูล

     1.1  ขอมูล

     1.2  การนำเสนอขอมูล

ง 3.1 ป.3/1  คนหาขอมูลอยางมีข้ันตอน และนำเสนอขอมูลในลักษณะ

           ตางๆ

2.  การใชุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

     2.1  ประเภทของอุปกรณสารสนเทศ

     2.2  ประโยชนและหนาที่ของุปกรณ

     2.3  เทคโนโลยีนารู

     2.4  การดูแลรักษา

ง 3.1 ป.3/2  บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวัดและประเมินผล

P 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.3/1-3

ง 3.1 ป.3/1

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน การซอมแซมเส้ือผา

3. ใบงาน

4. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.3/1-3

ง 3.1 ป.3/1

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน การปลูกพืชผัก

    สวนครัว

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.3/1-3

ง 3.1 ป.3/2

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

ง 3.1 ป.3/2

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1. การสังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1.  ใบงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริยP P                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริตP P P

3.   มีวินัยP P P P P P 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง P P P P P 6.   มุงม่ันในการทำงานP P

7.   รักความเปนไทยP P P P P 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุขP P P P 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสารP P P P 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหาP P P P 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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