
รายละเอียดวิชา

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5                      รหัสวิชา ง15101            จำนวน  2  คาบ / สัปดาห  2.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                          ภาคเรียนที่ 1/2557             ครูผูสอน มิสอุทัยลักษณ, ม.รัตนวัทน

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

การงานอาชีพ

1.  งานบาน

     1.1 การทำงานบานอยางเปนระบบ

     1.2 เลือกใชวัสดุทองถิ่นปญญา 

           (ทองถิ่น )

    1.3 โครงการพระราชดำริ (FSG)

    1.4 ดอกไมประจำชาติ (ASEN)

    1.5 บอกชื่อสมุนไพรและประโยชน        

          (พฤกษศาสตร)

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแตละข้ันตอนถูกตองตาม

          กระบวนการทำงาน

ป.5/2 ใชทักษะการจัดการในการทำงานอยางเปนระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสรางสรรค 

ป.5/3 ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน

          ครอบครัว

ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทัพยากรอยางประหยัดและ

          คุมคา

2. เส้ือผาและเครื่องแตงกาย

    2.1 การดูแลรักษาเส้ือผาอยางถูกวิธี

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแตละข้ันตอนถูกตองตาม

          กระบวนการทำงาน

ป.5/2 ใชทักษะการจัดการในการทำงานอยางเปนระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสรางสรรค 

3. อาหารและโภชนาการ

    3.1 การเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืม

          อยางถูกวิธี

          3.1.1 อาหารสด 

          3.1.2 อาหารแหง

          3.1.3 อาหารกระปอง

          3.1.4 เลือกซ้ือเครื่องด่ืม

          3.1.5 เลือกซ้ือเครื่องปรุงรส

ง 1.1 ป.5/2 ใชทักษะการจัดการในการทำงานอยางเปนระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสรางสรรค 

4. งานเกษตร

    4.1 การปลูกพืชสามารถทำโดยการใช

          เมล็ดหนอ หัวมาปลูกในดิน

    4.2 การดูแลรักษาตนพืชตามข้ันตอน

          จะทำใหตนพืชงอกและเจริญ

          เติบโต

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลในการทำงานแตละข้ันตอนถูกตองตาม

          กระบวนการทำงาน

ป.5/2 ใชทักษะการจัดการในการทำงานอยางเปนระบบ ประณีตและ

          มีความคิดสรางสรรค 

ป.5/4 มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทัพยากรอยางประหยัดและ

          คุมคา

วก 103/56



หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

เทคโนโลยี

1. ขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    1.1 ความหมายของขอมูลและ

          สารสนเทศ

    1.2 ความสำคัญของของขอมูล

    1.3 แหลงของขอมูล

    1.4 ประเภทของขอมูล

ง 3.1 ป.5/1  คนหา รวบรวมขอมูลที่สนใจ และเปนประโยชนจาก

           แหลงขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อถือไดตรงตามวัตถุประสงค

2. การใชโปรแกรมประมวลผลคำ และ

    การสรางงานเอกสาร

    2.1 ทำความรูจักกับโปรแกรม

          Microsoft Word

   2.2 การพิมพและจัดขอความ การวาด

         ดวยเครื่องมือตาง ๆ

   2.3 การสรางตารางแบบตาง ๆ

   2.4 การสรางงานเอกสารจากโปรแกรม

         (การดตาง ๆ ใบประกาศ ฯลฯ)

ง 3.1 ป.5/2  สรางงานเอกสารเพื่อใชประโยชนในชีวิตประจำวันดวย

           ความรับผิดชอบ

3. Algorithms  and Flowcharts

    3.1 ความหมาย

    3.2 ความสำคัญ

    3.3 แหลงขอมูล

    3.4 ประเภท

    3.5 การประมวลผล

    3.6 บทบาทของสารสนเทศ

ง 3.1 ป.5/1  คนหา รวบรวมขอมูลที่สนใจ และเปนประโยชนจาก

           แหลงขอมูลตาง ๆ ที่เชื่อถือไดตรงตามวัตถุประสงค

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ใบงาน

2. ปฏิบัติ

3. ชิ้นงาน

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

3. แบบประเมินชิ้นงาน

20 ง 1.1 ป.5/2-4

ง 3.1 ป.5/1

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. ใบงาน

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.5/2-4

ง 3.1 ป.5/2

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.5/2

ง 3.1 ป.5/1
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 1.1 ป.5/1-4

ง 3.1 ป.5/1-2

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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