
รายละเอียดวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4                      รหัสวิชา ง14101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                          ภาคเรียนที่ 1/2557             ครูผูสอน มิสอุทัยลักษณ, ม.รัตนวัทน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ

1.  งานบาน

     1.1 การดูแลรักษาของใชสวนตัวอยาง

           ถูกวิธีจะชวยยึดอายุการใชงานได

     1.2 การจัดเก็บส่ิงของเครื่องใชอยาง

           ถูกวิธีเปนประจำ กอใหเกิดความ

           เปนระเบียบเรียบรอย หยิบใชได

          สะดวก

    1.3 การมีมารยาทในการอยูกับผูอื่นจะ

          ทำใหอยูรวมกันอยางมีความสุข

    1.4 การใชพลังงานและทรัพยากรอยาง

          ประหยัดและคุมคาชวยลดคาใช

          จายครอบครัวได

    1.5 เลือกใชเครื่องมือ เครื่องใชจาก

          ภูมิปญญา(ทองถิ่น )

    1.6 โครงการพระราชดำริ (FSG)

    1.7 อาหารประจำชาติ (ASEN)

    1.8 บอกชื่อสมุนไพรและประโยชน        

          (พฤกษศาสตร)

ง 1.1 ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย

ป.4/2 ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอน ดวยความ

          ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย

ป.4/3 ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน

ป.4/4 ใชพลังงานและทรัพยากรในการทำงานประหยัดและคุมคา

          ชวยลดคาใชจายของครอบครัวได

2. เส้ือผาและเครื่องแตงกาย

    2.1 การขจัดรอยเปอนบนเส้ือผาวิธี

          ตาง ๆ

    2.2 การรอยดาย

    2.3 การเนา

    2.4 การเย็บ

    2.5 การพับผา

ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอน

3. อาหารและโภชนาการ

    3.1 อาหารและเครื่องด่ืม

    3.2 มารยาทรับประทานอาหาร

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย

ป.4/2 ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอน
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4. งานเกษตร

    4.1 การปลูกไมดอกและไมประดับ

          อยางถูกวิธีจะทำใหไมดอกและไม

          ประดับเจริญเติบโต สวยงาม

    4.2 ปลูกผักสวนครัวลงในภาชนะ

ง 1.1 ป.4/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย

ป.4/2 ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอน ดวยความ

          ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซ่ือสัตย

ป.4/3 ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน

ป.4/4 ใชพลังงานและทรัพยากรในการทำงานประหยัดและคุมคา

          ชวยลดคาใชจายของครอบครัวได

เทคโนโลยี

1. คอมพิวเตอรและการใชเบื้องตน

    1.1 หลักการทำงานเบื้องตน

    1.2 บอกชื่ออาชีพประจำใน (ทองถิ่น)

    1.3 เขียนชื่อประเทศในกลุม(ASEAN)

    1.4 หาชื่อพืชในสวน (พฤกษศาสตร)

    1.5 การจัดประเภทอุปกรณ

          คอมพิวเตอร

    1.6 ประโยชนจากการใชคอมพิวเตอร

    1.7 โทษจากการใชคอมพิวเตอร

ง 3.1 ป.4/1 บอกประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร

ป.4/2 บอกชนิดของอุปกรณคอมพิวเตอร

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

    2.1 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1 ป.4/1 บอกประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอร

ป.4/2 บอกชนิดของอุปกรณคอมพิวเตอร

3. การใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร

    3.1 ประเภทของ Software

    3.2 การใชงานระบบปฏิบัติการตางๆ  

          (Mac และ Windows)

ง 3.1 ป.4/4 ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการทำงาน

4. การส่ือสารขอมูลและเครือขาย

    คอมพิวเตอร

    4.1 ประโยชนจากการใชงาน

          คอมพิวเตอร (สรางงาน ,ติดตอ

          ส่ือสาร, การสรางความบันเทิง

          ตาง ๆ)

ง 3.1 ป.4/2 บอกชนิดของอุปกรณคอมพิวเตอร

ป.4/3 บอกประโยชนและโทษจากการใชคอมพิวเตอร

ป.4/5 สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ

การวัดและประเมินผล

] 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.4/1-2

ง 3.1 ป.4/1-2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. ใบงาน

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.4/1-2

ง 3.1 ป.4/1-2

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.4/1-4

ง 3.1 ป.4/1-5

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

ง 3.1 ป.4/1-5

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1.  ใบงาน แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย] ]                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต] ] ]

3.   มีวินัย] ] ] ] ] ] 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง ] ] ] ] ] 6.   มุงม่ันในการทำงาน] ]

7.   รักความเปนไทย] ] ] ] ] 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข] ] ] ] 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร] ] ] ] 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา] ] ] ] 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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