
การงานอาชีพ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑

สถาบันพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.)



การงานอาชีพ ม.๑

หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ งานบ้าน

ตัวช้ีวดั

๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน (ง ๑.๑ ม.๑/๑)
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ (ง ๑.๑ ม.๑/๒)
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอยา่งมีเหตุผล (ง ๑.๑ ม.๑/๓)



การงานอาชีพ ม.๑

แผนผงัสาระการเรียนรู้ หลกัการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

กระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

การจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

ประโยชน์ใช้สอย
ความประหยดั
ความปลอดภัย
ความสวยงาม

หลกัการเลือกใช้อปุกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน

การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน

อุปกรณ์ท าความสะอาด
- อุปกรณ์ส าหรับปัดและกวาด
- อุปกรณ์ส าหรับขดั
- อุปกรณ์ส าหรับเช็ดถู
- อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับท าความสะอาด

อุปกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
การประกอบอาหาร
- เตาแก๊ส
- เตาไฟฟ้า
- เตาไมโครเวฟ
- เคร่ืองบดอาหาร
- หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า

การจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ
ภายในบ้าน

การใช้อปุกรณ์อ านวย
ความสะดวก

ในการท างานบ้าน

งานบ้าน



การงานอาชีพ ม.๑

การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน

ความส าคญัของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบา้น เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชใ้นการท า
ความสะอาดตวับา้น บริเวณบา้น และท างานบริการในบา้น เช่น ซกัผา้ รีดผา้ 
ประกอบอาหาร

การท างานบ้านต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดแรงงาน 
ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน ประหยัด
ค่าใช้จ่าย



การงานอาชีพ ม.๑

หลกัการเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน
การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านมีหลักการที่ส าคัญ 

ดังนี้
๑. เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ๒. ปลอดภัยในการใช้งาน

๓. ประหยดั ๔. ใช้งานและดูแลรักษาง่าย



การงานอาชีพ ม.๑

การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน

๑. อุปกรณ์ท าความสะอาด

๑) อุปกรณ์ส าหรับปัดและกวาด ได้แก่ ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ควรเลือกที่มีด้ามจับขนาด
พอเหมาะกับมือ ด้ามตรง แข็งแรง ไม่มีมอดกัดกิน ปลายไม้กวาดผูกมัดแน่น ไม่หลุดลุ่ย

๒) อุปกรณ์ส าหรับขัด ได้แก่ แผ่นขัดและแปรงชนิดต่าง ๆ มีดังนี้
แผ่นขัด แปรงพลาสติก



การงานอาชีพ ม.๑

ผ้าส าหรับเช็ดถู ฟองน้ า

๓) อุปกรณ์ส าหรับเช็ดถู ได้แก่ ผ้าถูพื้น ฟองน้ า และไม้ถูพื้น มีดังนี้

ไม้ถูพื้น



การงานอาชีพ ม.๑

๔) เครื่องดูดฝุ่น เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มมีอเตอร์
ควบคุมการท างาน

๕) เครื่องซักผ้า เป็นอุปกรณ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับ
ท าความสะอาดเสื้อผ้าที่มีมอเตอร์ควบคุมการท างาน 
เครื่องซักผ้ามีทั้งแบบถังเดี่ยวและถังคู่



การงานอาชีพ ม.๑

๒. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร

๑) เตาแก๊ส

๒) เตาไฟฟ้า

๓) เตาไมโครเวฟ

๔) เครื่องบดอาหาร



การงานอาชีพ ม.๑

การจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

ความส าคญัของการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

การจดัและตกแต่งหอ้งต่าง ๆ ภายในบา้นอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจะท าใหบ้า้น
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สร้างบรรยากาศสดช่ืน มีชีวติชีวา ช่วยประหยดั
พลงังานไฟฟ้า ช่วยเพิ่มพื้นท่ีใชส้อย

หลกัการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

๑. มีประโยชน์ ๒. ประหยัด

๓. ปลอดภัย ๔. สวยงาม



การงานอาชีพ ม.๑

กระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

๑. การวิเคราะห์งาน

๒. การวางแผนในการท างาน

๓. การปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน

๔. การประเมินผลการท างาน

โดยมีการตั้งค าถามในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑) การประเมินผลการวางแผน
๒) การประเมินผลขณะท างานหรือปฏิบัติงาน
๓) การประเมินผลการท างาน



การงานอาชีพ ม.๑

การจัดและตกแต่งห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน า้ ห้องครัว
๑. การจัดและตกแต่งห้องนอน
๑) การจัดวางเครื่องเรือนในห้องนอน ควรเลือกเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นต้องใช้  และจัดวาง

เครื่องเรือนให้สมดุล ดังนี้ เตียงนอน ที่นอน หมอน ผ้าห่ม โต๊ะเครื่องแป้ง 
โต๊ะหัวเตียง โคมไฟ

๒) สีของผนังห้องนอนและวัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดและตกแต่ง ควรใช้สีเย็น
เพื่อให้ความรู้สึกเย็นสบาย

๓) วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จัดและตกแต่ง
ห้องนอน ควรให้ความรู้สึกโปร่งสบาย
ไม่รกรุงรัง



การงานอาชีพ ม.๑

๒.  การจัดและตกแต่งห้องรับแขก
๑) การจัดวางเครื่องเรือนในห้องรับแขก ควรเน้นประโยชน์ใช้สอย และความสวยงาม

เป็นส าคัญ ดังนี้ โต๊ะ เก้าอี้หรือชุดรับแขก ตู้วางของหรือตู้โชว์ โคมไฟ
๒) สีของผนังห้องรับแขกและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตกแต่ง ควรใช้สสีดใสและ

อบอุ่น
๓) วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จัดและตกแต่งห้อง

รับแขก ใช้ของประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ



การงานอาชีพ ม.๑

๓.  การจัดและตกแต่งห้องน้ า
๑) การจัดวางเครื่องเรือนในห้องน้ า ควรวางสิ่งของเครื่องใช้และของประดับตกแต่ง

ให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง และท าความสะอาดได้ง่าย ดังนี้ เครื่องสุขภัณฑ์
อ่างล้างมอื ราวพาดผ้า

๒) สีของผนังห้องน้ าและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดและตกแต่ง ควรเลือกใช้สีที่ให้
ความรู้สึกเย็นสบาย

๓) วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จัดและตกแต่งห้องน้ า 
ควรมีสิ่งตกแต่ง เช่น ที่ใส่กระดาษช าระ
หรือที่แขวนสิ่งของเครื่องใช้ที่มีลวดลาย
สวยงาม



การงานอาชีพ ม.๑

๔. การจัดและตกแต่งห้องครัว
๑) การจัดวางเครื่องเรือนในห้องครัว ควรยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

และท าความสะอาดง่าย ดังนี้ เตาหุงต้ม โต๊ะเตรียมอาหาร อ่างล้างจาน
ตู้ติดฝาส าหรับเก็บจานชาม ชั้นหรือที่ส าหรับคว ่าจานชาม แก้วน ้า ตู้เย็น

๒) สีของผนังห้องครัวและวัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดและตกแต่ง ควรเป็นสี 
สดใส สว่าง และเย็น

๓) วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จัดและตกแต่ง
ห้องครัว ควรตกแต่งด้วยภาพติดผนัง
ที่เกี่ยวกับอาหาร หรือตะกร้าวางผลไม้
หลากสี


