
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 การดูแลรักษาบานและส่ิงของ

           เครื่องใชภายในบานไดอยาง

           ถูกตองและเหมาะสม

     1.2 การทำความสะอาดพื้นบาo

     1.3 การดูแลรักษาหองตาง ๆ

     1.4 การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่อง

           ใชภายในบาน     

     1.5 เลือกใชวัสดุทองถิ่นปญญา 

           (ทองถิ่น )

     1.6 โครงการพระราชดำริ (FSG)

     1.7 ดอกไมประจำชาติ (ASEN)

     1.8 บอกชื่อสมุนไพรและประโยชน        

           (พฤกษศาสตร)

ง 1.1 ป.6/1 อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงปรุงการทำงาน

          แตละข้ันตอน

ป.6/2 ใชทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานรวม

          กัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผูอื่น

2.  อาหารและโภชนาการ

     2.1 การเลือกบริโภคอาหารและ

           มารยาทในการรับประทานอาหาร

     2.2 การตกแตงอาหาร

     2.3 อุปกรณและการประกอบอาหาร

ง 1.1 ป.6/2 ใชทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานรวม

          กัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผูอื่น

3. งานเกษตร

    3.1 การคัดเลือกพันธุและการขยาย

          พันธุพืช

    3.2 การเตรียมดินและปุย

    3.3 การปลูกไมดอกและไมประดับ

    3.4 สัตวเลี้ยง

ง 1.1 ป.6/1 อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงปรุงการทำงาน

          แตละข้ันตอน

4.  งานธุรกิจ

     4.1 การทำงานธุรกิจ

     4.2 การบันทึกรายรับ  รายจาย

     4.3 การจัดเก็บเอกสารธุรกิจ

ง 1.1 ป.6/1 อธิบายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงปรุงการทำงาน

          แตละข้ันตอน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

เทคโนโลยี

1.  เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการ

     แกปญหาเบื้องตน

    1.1   ความหมายและบทบาท

    1.2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร

    1.3 องคประกอบของระบบ

          สารสนเทศ

    1.4 หลักการแกปญหาเบื้องตน

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องตนของการแกปญหา 

2. ขอมูลและการจัดเก็บขอมูล

    2.1 ความหมาย

    2.2 การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบตาง ๆ

    2.3 การใชคอมพิวเตอรในการคนหา

          ขอมูล

ง 3.1 ป.6/2 การใชคอมพิวเตอรคนหาขอมูล

3. การใชโปรแกรมสำเร็จรูป PowerPoint 

    3.1 วิธีการสรางงาน

    3.2 มุมมองการนำเสนอ

    3.3 การสรางงานนำเสนอดวยตนเอง

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช

           ซอฟแวรประยุกต

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.6/1-3

ง 3.1 ป.6/1

2. สอบกลางภาค 1. ชิ้นงาน

2. ใบงาน

3. ทดสอบ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบทดสอบ

30 ง 1.1 ป.6/1-3

ง 3.1 ป.6/2-3

3. หลังกลางภาค 1. ชิ้นงาน 

2. ปฏิบัติ

1. แบบประเมินชิ้นงาน

2. แบบประเมินการปฏิบัติ

20 ง 1.1 ป.6/1

ง 3.1 ป.6/4

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ง 1.1 ป.6/1-2

ง 3.1 ป.6/1-2,4
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

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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