
ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
ง21101 กำรงำนอำชีพ 1      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ฯ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  ภำคเรียนที่ 1            เวลำ 20 ชั่วโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 
 

ศึกษาข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
การตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน แนวทางการเลือกอาชีพ มีความรู้ในการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ ศึกษาสายพันธุ์ของมะพร้าว สับปะรด กล้วย 
ปาล์มน้ ามัน ท่ีนิยมปลูก ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นอ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน และกระบวนการสร้างเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 สามารถท างานและด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 

 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3 
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
ง21102 กำรงำนอำชีพ 2     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ฯ 
ชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2                             เวลำ 20 ชั่วโมง จ ำนวน 0.5 หน่วยกิต 

ศึกษาข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
การตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน แนวทางการเลือกอาชีพ มีความรู้ในการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต และเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ ศึกษาวิธีการปลูก การดูแลรักษาและการป้องกัน
โรคต่างๆ ของมะพร้าว สับปะรด กล้วย ปาล์มน้ ามันเป็นต้น ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นอ าเภอบาง
สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน และกระบวนการสร้างเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพสุจริต 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 สามารถท างานและด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 4.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้ำงรำยวิชำ 

รหัสวิชำ ง211101             รำยวิชำ การงานอาชีพ 1        กลุ่มสำระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภำคเรียนที่  1 - 2                           เวลำ  40  ช่ัวโมง 

ล ำดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย 

กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน

กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

1 งานบ้าน ง 1.1 ม.1/1, 

ม.1/2,ม1/3 

1.การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
ท างานบ้านได้เหมาะสมกับลักษณะงานจะท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพและได้ผลงานท่ีมี
คุณภาพ 
2.การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้านอย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพต้อง
ประยุกต์ใช้หลักการมีประโยชน์  ประหยัด  
ปลอดภัย 
 

8 20 

2 เส้ือผ้าและ

เครื่องแต่ง

กาย 

ง 1.1 ม.1/1,

ม.1/3 

กระดุมและรังดุมเป็นส่วนประกอบของเส้ือผ้า ซึ่ง
อาจช ารุดได้ แต่ถ้ารู้จักซ่อมแซมด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ตามลักษณะของกระดุมแต่ละชนิดจะท าให้
ผลงานเรียบร้อยและมีคุณภาพและเส้ือผ้าท่ี
ซ่อมแซมกระดุมแล้วสามารถน ากลับมาใช้งานได้
อีกครั้ง 

4 10 

3 อาหาร

และ

โภชนาการ 

ง 1.1 ม.1/1,

ม.1/2,ม.1/3 

1.การเตรียม การประกอบ การจัดตกแต่งอาหาร
คาว-หวาน ตามหลักการอย่างถูกวิธีและวางแผน
ก่อนลงมือปฏิบัติ จะท าให้อาหารน่ารับประทาน 
มีรสชาติท่ีดี มีคุณค่าทางอาหาร ปลอดภัยและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย 
2.การบริการอาหารในครอบครัวและในการจัด
เล้ียงรูปแบบต่างๆ ผู้บริการต้องยึดหลักช่าง
สังเกต มีมารยาทและรู้จักบริการอาหารให้
เหมาะสมกับโอกาส 

8 20 

 



ล ำดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วย

กำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน

กำรเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 

(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 

(คะแนน) 

4 งานเกษตร ง 1.1 ม.1/1,

ม.1/2,ม.1/3 

1.การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นการน า
ผลผลิตท่ีได้จากการเกษตรมาเปล่ียนแปลงสภาพ
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาผลผลิตและตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค 
2.การจัดสวนในภาชนะให้สวยงาม มีจุดเด่นและ
ประทับใจผู้ชมต้องเลือกใช้ภาชนะวัสดุอุปกรณ์
และพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมรวมถึงการจัดสวนใน
ภาชนะตามข้ันตอนท่ีถูกต้องและดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธี 

7 10 

5 งานช่าง ง 1.1 ม.1/3 การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ตาม
หลักการและวิธีการท่ีถูกต้อง จะท าให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพและฝึก
ทักษะการซ่อมแซมซึ่งเป็นพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ 

4 10 

6 งาน

ประดิษฐ์ 

ง 1.1 ม.1/2 การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุใน
ท้องถิ่นต้องท าอย่างมีกระบวนการและมีความคิด
สร้างสรรค์เพื่อฝึกให้ผู้ประดิษฐ์มีทักษะในการ
สร้างช้ินงานและการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในด้านต่างๆ รวมถึงมีส่วนช่วยในการสืบ
ทอดเอกลักษณ์ไทย 

7 10 

7 งานอาชีพ ง 4.1 ม.1/1,

ม.1/2,ม.1/3 

การเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
ควรใช้กระบวนการตัดสินใจ เลือกอาชีพมาช่วย
ในการพิจารณาและต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่งาน
อาชีพตลอดจนประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

2 20 

รวม 40 100 

 

 



โครงสร้ำงกำรจัดกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ภำคเรียนที่ 1 เวลำเรียน 20 ชั่วโมง 

 

หน่วยกำรเรียนรู ้/ แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 งำนบ้ำน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ความส าคัญของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
                                และหลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ 
                                ท างานบ้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2  การเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  ความส าคัญ หลักการและกระบวนการจัดและตกแต่งห้อง 
                                 ห้องต่างๆ ภายในบ้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  การจัดและตกแต่งห้องนอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  การจัดและตกแต่งห้องรับแขก 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7  การจัดและตกแต่งห้องน้ า 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8  การจัดและตกแต่งห้องครัว 

 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 เสื้อผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9  การเย็บกระดุมแบบธรรมดาหรือกระดุมแบบไม่มีก้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 การเย็บกระดุมแบบไม่มีก้าน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 การเย็บกระดุมเปป 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12 การเย็บรังดุม 

 
1 
1 
1 
1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 อำหำรและโภชนำกำร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13 การเตรียมอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14  วิธีการประกอบอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 15  อาหารจานเดียว 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 16  อาหารหวานหรือขนมหวาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 17  การจัดและตกแต่งอาหาร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 18  การประกอบอาหารจานเดียวและประกอบอาหารหวาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 19  การบริการอาหารในครอบครัว 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 20  การบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่างๆ 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



โครงสร้ำงกำรจัดกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ภำคเรียนที่ 2 เวลำเรียน 20 ชั่วโมง 

 

หน่วยกำรเรียนรู ้/ แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 งำนเกษตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 21 ความหมายและประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทาง 
                                  การเกษตร 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 22 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทพืช 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 23 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประเภทสัตว์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 24 ความหมายและประเภทของการจัดสวนในภาชนะ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 25 รูปแบบ  พันธุ์ไม้  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้จัดสวนในภาชนะ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 26 ขั้นตอนการจัดสวนในภาชนะและวิธีการดูแล รักษาสวนใน 
                                  ภาชนะ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 27 การน าสวนในภาชนะไปใช้ประโยชน์ 
 

 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 งำนช่ำง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 28  ประเภทของช่างพื้นฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติ 
                                 งานช่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 29  การซ่อมแซมบานพับประตู 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 30  การเปล่ียนและซ่อมแซมหลอดไฟ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 31  การซ่อมแซมพัดลม 

 
1 
 
1 
1 
1 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 งำนประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 32  ความหมาย ประโยชน์ และประเภทของงานประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 33  วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 34  กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 35  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น(1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 36  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น(2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 37  การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น(1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 38  การประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น(2) 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



หน่วยกำรเรียนรู ้/ แผนกำรจัดกำรเรียนรู ้ เวลำเรียน 
(ชั่วโมง) 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 งำนอำชีพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 39 แนวทางในการเลือกอาชีพ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 40 ความส าคัญของการเลือกอาชีพและเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ 
                                 อาชีพ 

 
1 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 

เร่ือง งำนบ้ำน 

ง21102 กำรงำนอำชีพ 1      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 1     เวลำ      8     ชั่วโมง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มำตรฐำน 

 ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อ 

  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวชี้วัด 

 ง  1.1 ม.1/1  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  
 ง  1.1 ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ  
 ง  1.1 ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 

 

สำระส ำคัญ 
 1. ปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานบ้านมากมายหลายชนิด หลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน หากไม่รู้จักเลือกใช้ ไม่รู้
วิธีการใช้ท่ีถูกต้อง เก็บรักษาไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนในครอบครัว และท าให้อุปกรณ์
มีอายุการใช้งานท่ีส้ัน ดังนั้น จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน 
การเลือกใช้งาน  และเก็บรักษาอุปกรณ์เหล่านี้  เพื่อช่วยให้ท างานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย คุ้มค่า 
 2. การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน จะท าให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้บ้านดู
สวยงาม สร้างบรรยากาศสดช่ืนมีชีวิตชีวา ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพิ่มพื้นท่ีใช้สอยท าให้ผู้อยู่อาศัยมี
ความสุขกาย สบายใจ และมีความสุข อีกท้ังยังสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นอีกด้วย 
  
สำระกำรเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (knowledge) 
 สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 1.   การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
        1.1   ความส าคัญของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
        1.2   หลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
        1.3   การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 



  2.   การจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ 
       2.1 ความส าคัญของการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
       2.2 หลักการจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
       2.3 กระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 
       2.4 การจัดและตกแต่งห้องนอน 
       2.5 การจัดและตกแต่งห้องรับแขก 
       2.6 การจัดและตกแต่งห้องน้ า 
       2.7 การจัดและตกแต่งห้องครัว 
สำระกำรเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-     
ด้ำนทักษะกระบวนกำร (Process) 

1. กระบวนกำรควำมคิดรวบยอด 
ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  
 อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร    ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
กำรบูรณำกำร 

 บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ศิลปะ      
 บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
 บูรณาการอื่น ๆ (ระบุ) :  งาน/โครงการ/กิจกรรม      

ภำระงำน/ช้ินงำน 

1. ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 

2. ใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การวางแผนจัดและตกแต่งห้อง 

3. ใบงานท่ี 1.3 เรื่อง การจัดและตกแต่งห้อง 
 
 
 



กำรวัดและกำรประเมินผล 
รำยกำรวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์กำรประเมินผล 

ประเมินก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
เรื่อง งานบ้าน 

 
ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

ประเมินระหว่ำงเรียน 
1)ท าใบงานท่ี1.1 
2)ท าใบงานท่ี1.2 
3)ท าใบงานท่ี 1.3 
4)พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 
5)คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
6)สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 
 

 
ตรวจใบงานท่ี 1.1 
ตรวจใบงานท่ี 1.2 
ตรวจใบงานท่ี 1.3 
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 
สังเกตความมีวินัย 
 
สังเกตความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 
ใบงานท่ี 1.1 
ใบงานท่ี 1.2 
ใบงานท่ี 1.3 
แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานรายบุคคล 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ประเมินหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี1 
เรื่อง งานบ้าน 

 
ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

 

สื่อ/แหล่งกำรเรียนรู้ 

 ▪   สื่อกำรเรียนรู้ 
     1. ภาพวัสดุอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
 2. ภาพอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท าความสะอาด 
 3. ภาพอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร 
 4.  ภาพห้องนอน 
 5. ภาพห้องรับแขก 
 6. ภาพห้องน้ า 
 7. ภาพห้องครัว 



 8. อุปกรณ์การวาดภาพและระบายสี กระดาษ A4 
 9. ใบงานท่ี 1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน, ใบงานท่ี 2  
            เรื่อง การวางแผนจัดและตกแต่งห้อง และใบงานท่ี 3 เรื่อง การจัดและตกแต่งห้อง 

▪   แหล่งกำรเรียนรู้ 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- แหล่งข้อมูลสาระสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ความส าคัญของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน  
และหลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน         จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

 1.   ให้นักเรียน 5-6 คน ออกมาแสดงละครใบ้การท างานบ้านต่าง ๆ ให้เพื่อน ๆ ทาย  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
   - เพื่อนแสดงการท างานบ้านอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ กวำดบ้ำน ถูบ้ำน ขัดห้องน้ ำ) 

- งานบ้านท่ีเพื่อนแสดงต้องใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกหรือไม่ (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
     ใช้/ไม่ใช้) 
 
 

- อุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีเพื่อนต้องใช้ในการท างานบ้าน คืออะไร  
                     (ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม้กวำด ไม้ถูพื้น เคร่ืองซักผ้ำ เตำแก๊ส) 

 2. ให้นักเรียนสังเกตภาพอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน เช่น                    
ภาพไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ภาพไม้ถูพื้นชนิดต่าง ๆ ภาพเครื่องซักผ้า ภาพเครื่องดูดฝุ่น ภาพเตาแก๊ส ภาพเตา
ไมโครเวฟ เป็นต้น แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

- อุปกรณ์ในแต่ละภาพ มีอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม้กวำด ไม้ถูพื้น เคร่ืองซักผ้ำ  
                      เคร่ืองดูดฝุ่น เตำแก๊ส เตำไมโครเวฟ) 

- นักเรียนเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่ (ตัวอย่ำงค ำตอบ เคย/ไม่เคย) 
- นักเรียนท่ีเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ท าอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

                      ไม้กวำด ใช้กวำดพื้น, ไม้ถูพื้น ใช้ถูพื้น, เคร่ืองซักผ้ำ ใช้ซักผ้ำ, เคร่ืองดูดฝุ่น ใช้ดูดฝุ่น, 
                      เตำแก๊ส ใช้ท ำให้อำหำรสุก, เตำไมโครเวฟ ใช้อบอำหำร) 

- นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแต่ละช้ิน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  
                      (นักเรียนตอบตำมประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ) 

- นักเรียนคิดว่าอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านมีความส าคัญหรือไม่ 
                       อย่างไร (นักเรียนตอบตำมควำมเข้ำใจ) 
 ขั้นสอน  

 1.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ความส าคัญของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน และ
หลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
ค าถาม ดังนี้ 

- อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านท่ีนักเรียนรู้จักหรือเคยใช้ 
มีอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม้กวำดชนิดต่ำง ๆ ไม้ถูพื้นชนิดต่ำง ๆ เคร่ืองซักผ้ำ เคร่ืองดูดฝุ่น)  

- การใช้อุปกรณ์ในการท างานบ้าน มีความส าคัญอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ท ำให้งำน 



                      เสร็จเร็ว ประหยัดเวลำ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรซักผ้ำ โดยใช้เคร่ืองซักผ้ำ จะ 
                      ท ำให้งำนเสร็จรวดเร็วกว่ำกำรซักผ้ำด้วยมือ ไม่เหน็ดเหนื่อย และช่วยประหยัด     
                      ค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงคนซักผ้ำให้ เป็นต้น, ท ำให้เกิดควำมปลอดภัยต่อสุขภำพ เช่น  
                      กำรใช้เคร่ืองซักผ้ำ เป็นกำรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ ำยำซักผ้ำหรือผงซักฟอกสัมผัสร่ำงกำย  
                      หรือกำรใช้เคร่ืองดูดฝุ่น ท ำให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจำย ไม่ท ำให้เกิดโรคเกี่ยวข้องกับระบบ 
                      ทำงเดินหำยใจ, เม่ืองำนเสร็จเร็วช่วยให้มีเวลำพักผ่อน และท ำงำนอยำ่งอื่นได้อีก) 

- ถ้านักเรียนใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านไม่ถูกวิธี จะเป็นอย่าง 
(ตัวอย่ำงค ำตอบ อำจก่อใหเ้กิดอันตรำยต่อสุขภำพคนในครอบครัว และท ำให้อปุกรณ์มี
อำยุกำรใช้งำนที่สั้น) 

- ถ้านักเรียนต้องการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านให้เกิดความปลอดภัย 
ต้องท าอย่างไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ ศึกษำข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับกำรเลือกใช้ กำรใช้งำน 
และกำรเก็บรักษำ) 

- นักเรียนคิดว่า หลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านมี
อะไรบ้าง (นักเรียนตอบตำมควำมเข้ำใจ)  ครูเขียนค าตอบของนักเรียนลงบนกระดาน  

- หลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน มีอะไรบ้าง  
   (ตัวอย่ำงค ำตอบ  1.  ต้องปลอดภัยในกำรใช้งำน 
   2. ช่วยประหยัดเวลำ แรงงำน ค่ำใช้จ่ำย พลังงำนไฟฟ้ำและน้ ำ 
   3.  มีขั้นตอนกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำง่ำย ไม่ซับซ้อน 
   4. มีควำมแข็งแรง ทนทำนต่อกำรใช้งำน 
   5. ท ำจำกวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม) 

 จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเขียนความส าคัญของอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 
และหลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน ลงในแผนภาพความคิด แบบใยแมง
มุมบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
2. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพ ความส าคัญของอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน และหลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน
บ้านว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

ขั้นสรุป 
1.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

 - นักเรียนคิดว่า ถ้าไม่มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน จะเป็นอย่างไร 
2. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้   

- การมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือก ใช้งาน และเก็บรักษาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ 
  ท างานบ้านอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ท างานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย คุ้มค่า ปลอดภัยและอุปกรณ์มี 
  อายุการใช้งานท่ียาวนาน 

 
 

มีข้ันตอนการใช้งานและ
บ ารุงรักษาง่าย ไม่

ซับซ้อน 

เตาแก๊ส 

เครื่องซักผ้า 

เตาไมโครเวฟ 
ท าให้เกิดความ

ปลอดภัย 
ต่อสุขภาพ ท าให้งานเสร็จเร็ว 

ประหยัดเวลา แรงงาน และ

ค่าใช้จ่าย 

เมื่องานเสร็จเร็วช่วย
ให้มีเวลาพักผ่อน และ
ท างานอย่างอื่นได้อีก 

ไม้กวาด 

ไม้ถูพื้น 

ต้องปลอดภัยในการใช้งาน 

ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน 
ค่าใช้จ่าย พลังงานไฟฟ้า 

และน้ า มีความแข็งแรง 
ทนทานต่อการใช้งาน 

ท าจากวัสดุท่ีไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

ส่ิงแวดล้อม 

อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำงำน

บ้านบ้าน 

ความส าคัญ 
ชนิดของอุปกรณ์อ านวย 

ความสะดวกในการท างาน

บ้านบ้าน 

หลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวย 

ความสะดวกในการท างานบ้าน 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การเลือกใช้อุปกรณ์ในการท าความสะอาด                 จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ครูอ่านสถานการณ์การท าความสะอาดบ้าน 2 สถานการณ์ ให้นักเรียนฟัง 
  
 
 
 
  

จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์การท าความสะอาด ท้ัง 2 สถานการณ์ โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
การท างานในสถานการณ์ท่ี 1 มีข้อดีข้อเสียอย่างไร   (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

ข้อดี ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือไม้ถูพื้น  ข้อเสีย ท ำให้งำนเสร็จช้ำ ท ำควำมสะอำดได้ไม่ทั่วถึง) 
การท างานในสถานการณ์ท่ี 2 มีข้อดีข้อเสีย อย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

ข้อดี ท ำให้งำนเสร็จเร็ว ท ำควำมสะอำดได้ทั่วถึง  ข้อเสีย ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือไม้ถูพื้น) 
ถ้าจะท างานบ้านนักเรียนจะเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 

หรือไม่ เพราะอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ เลอืก เพือ่ช่วยให้งำนเสร็จเร็ว) 
2.   ให้นักเรียนดูภาพอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดบ้าน เช่น ไม้กวาดขนไก่ ไม้ถูพื้น เครื่องซักผ้า 

เป็นต้น   แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
อุปกรณ์ท าความสะอาดในภาพ คืออะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม้กวำดขนไก่ ไม้ถูพื้น  

เคร่ืองซักผ้ำ) 
นักเรียนเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่ (ตัวอย่ำงค ำตอบ เคย /ไม่เคย) 
อุปกรณ์ในภาพช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานบ้านอย่างไร  

(ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม้กวำดขนไก่ ท ำให้สิ่งของเคร่ืองใช้สะอำด ไม่มีฝุ่นละอองเกำะติดไม้ถูพื้น ท ำให้พื้น
สะอำด เคร่ืองซักผ้ำ ท ำให้ซักผ้ำได้รวดเร็วขึ้น) 

3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้ค าถามดังนี้  
  อุปกรณ์ส าหรับปัดกวาด มีอะไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ไม้กวำดดอกหญ้ำ ไม้กวำด 
ทำงมะพร้ำว ไม้กวำดเสี้ยนตำล ไม้กวำดไม้ไผ่ และไม้กวำดขนไก่) 

การเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับปัดกวาด มีวิธีการอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ด้ำมจับ 
ขนำดพอเหมำะกับมือ ด้ำมตรง แข็งแรง ไม่มีแมลงกัดกิน ปลำยไม้กวำดผูกมัดแน่น ไม่หลุดลุ่ย  
และเลือกใชใ้ห้เหมำะกับลักษณะของพื้น) 

ไม้กวาดดอกหญ้า ควรใช้กับพื้นชนิดใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ พื้นไม้ พื้นปูนซีเมนต์ 
ขัดเรียบ พื้นหินขัด พื้นกระเบือ้ง) 

สถานการณ์ที่ 1 : มานิตาใช้ผ้าชุบน้้า บิดหมาด เช็ดพ้ืนห้องนอนของตนเอง แต่ไม่สามารถ

เช็ดบริเวณใต้เตียงได้สะดวก 

สถานการณ์ที่ 2 : ทิชา ใช้ไม้ถูพื้น ถูพื้นห้องนอนและบริเวณใต้เตียงได้สะดวก 



ไม้กวาดทางมะพร้าวเหมาะกับพื้นชนิดใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ พื้นซีเมนต์ขัดหยำบ  
พื้นดิน หรือบริเวณที่มีน้ ำขัง) 
   ไม้กวาดเส้ียนตาล เหมาะกับงานชนิดใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ ใช้กวำดที่สูง ๆ เช่น  
กวำดหยำกไย่บนเพดำน) 

ไม้กวาด ควรใช้กับพื้นชนิดใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ ใช้ปัดฝุ่นเคร่ืองเรือน หลังตู้ โต๊ะ) 
ไม้กวาดหยากไย่ เหมาะกับงานชนิดใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ ใช้กวำดหยำกไย่บนเพดำน มุมห้อง และผนังห้องที่
อยู่สูง) 

อุปกรณ์ส าหรับขัดมีอะไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ แผ่นขัด แปรงพลำสติก  
แปรงไนลอน แปรงลวด แปรงกำบมะพร้ำว) 

การเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับขัด มีวิธีการอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
1.  เลือกใช้ให้เหมำะกับพื้นผิว ไม่ท ำลำยพื้นผิวให้สึกกร่อน  
2.  มีด้ำมหรือที่จับเหมำะมือ ไม่ผุกร่อนได้ง่ำย 
3.  แปรงแน่น เรียบเสมอ มีควำมแข็งแรง ผนึกติดแน่นกับด้ำมหรือ 
แผ่นไม้ แผ่นพลำสติก) 

อุปกรณ์ส าหรับเช็ดถู มีอะไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ผ้ำข้ีร้ิว ไม้ถูพื้นชนิดต่ำง ๆ) 
การเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับเช็ดถู มีวิธีการอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

1.   ผ้ำขี้ร้ิว เส้นด้ำย ฟองน้ ำ ต้องสะอำด ไม่ทิ้งฝุ่น ครำบ หรือเส้นใยผ้ำ 
หลังเช็ด ไม่ท ำลำยพื้นผิวและมีขนำดกว้ำงพอสมควร ซ่ึงจะท ำให้งำนเสร็จเร็ว 

2.   ไม้ถูพื้นมีด้ำมจับเหมำะมือ สะดวกต่อกำรใช้งำน ไม่ยุ่งยำกใน 
กำรถอดออกและล้ำง 

3.   โครงสร้ำงของไม้ถูพื้นควรแข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำน) 
เครื่องดูดฝุ่น มีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท ำ 

ควำมสะอำดพื้นและพรม ช่วยดูดฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจำย) 
การใช้เครื่องดูดฝุ่นอย่างถูกวิธี มีแนวทางอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

1.   ก่อนใช้งำน ควรศึกษำคู่มือกำรใช้งำนให้เข้ำใจและปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ  
2.   ประกอบกับท่อต่อ หัวแปรงดูดฝุ่นให้แนน่ ไม่ให้เกิดรอยรั่วของอำกำศ 

ถ้ำไม่แน่น มอเตอร์จะท ำงำนหนักหรือไหม้ได้ 
3.   ห้ำมดูดฝุ่นที่เป็นเศษแก้ว เศษใบมีดหรือบุหร่ีที่ก ำลังติดไฟเพรำะจะท ำให้ 

ตัวเคร่ืองเสียหำย 
4.   ไม่ควรใช้เคร่ืองดูดฝุ่นกับพื้นบ้ำนที่เป็นรอยง่ำย 
5.  หม่ันถอดตัวกรองหรือตะแกรงดักฝุ่นออกมำท ำควำมสะอำด เพรำะถ้ำ 

อุดตันจะดูดฝุ่นได้ไม่เต็มที่และสิ้นเปลืองไฟ) 



เครื่องซักผ้า มีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่ช่วย 
ประหยัดเวลำ และแรงงำนในกำรซัก ท ำควำมสะอำดเสื้อผ้ำ) 

การใช้เครื่องซักผ้าอย่างถูกวิธี มีแนวทางอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
1.   ศึกษำคู่มือกำรใช้งำนก่อนใช้งำน และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือ 
2.  แช่ผ้ำก่อนเข้ำเคร่ือง เพรำะสิ่งสกปรกจะออกง่ำยขึ้น ลดกำรซักผ้ำซ้ ำ  

ไม่สิ้นเปลือง 
3.  ปริมำณของผ้ำที่จะซักต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในกำรใช้งำนของเคร่ือง  

ไม่ควรใส่ผ้ำมำกเกินก ำลังของเคร่ืองหรือซักจ ำนวนน้อยเกินไป 
4.   ต้ังโปรแกรมที่ใช้น้ ำร้อนเม่ือจ ำเป็นเท่ำนั้น เพรำะจะสิ้นเปลืองไฟฟ้ำมำก 
5.   ต้ังโปรแกรมกำรซักให้เหมำะสมกับชนิดของผ้ำทุกคร้ัง) 

การใช้งานเครื่องซักผ้า มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
1.   ส ำรวจควำมเรียบร้อยของเคร่ืองซักผ้ำ ระบบน้ ำ และปลั๊กไฟ 

    2.   ตรวจสิ่งของที่ตกค้ำงในเสื้อผ้ำ แล้วแยกผ้ำสี ผ้ำขำว ใส่ลงในเคร่ืองซักผ้ำ 
          โดยไม่ซักรวมกัน 

3.  ใส่ผงซักฟอก น้ ำยำฟอกขำว น้ ำยำปรับผ้ำนุ่มลงในเคร่ืองซักผ้ำ 
4.   ต้ังโปรแกรมกำรท ำงำนตำมน้ ำหนักและชนิดของเสื้อผ้ำ 
5.   เปิดสวิตช์เริ่มกำรท ำงำน 
6.   เม่ือสิ้นสุดกำรซัก น ำเสื้อผ้ำออกมำจำกเคร่ืองซักผ้ำ แล้วถอดปลั๊กไฟออก) 

การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดแต่ละชนิดให้ 
เหมาะสมมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ จะท ำให้เกิดควำมรวดเร็ว คุ้มค่ำ และปลอดภัย) 

4.   ครูท าสลากการเลือกใช้อุปกรณ์ในการท าความสะอาดบ้าน ดังนี้ 
1.  อุปกรณ์ส าหรับปัดกวาด 
2.  อุปกรณ์ส าหรับขัด 
3.  อุปกรณ์ส าหรับเช็ดถู 
4.  เครื่องดูดฝุ่น 
5.  เครื่องซักผ้า 

     ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม จากนั้นส่งตัวแทนออกมาจับสลาก แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพ
คว าม คิ ด เพื่ อ ส รุ ป ค ว าม รู้ ใ น หั ว ข้ อ ท่ี จั บ สล าก ไ ด้  ร่ ว ม กั น ร ะดม คว าม คิ ด เ ห็ น แ ละ ว า ง แ ผน  
การน าเสนอท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย จากนั้นออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าแผนภาพการเลือกใช้อุปกรณ์ในการท าความ
สะอาดบ้านของแต่ละกลุ่มถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

6.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 



      อุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีทุกบ้านต้องใช้ มีอะไรบ้าง 
7.   ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดให้เหมาะสมกับงาน จะท าให้

เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า และปลอดภัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร   จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การประกอบอาหารของนักเรียน โดย
ครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

นักเรียนเคยประกอบอาหารหรือเคยช่วยผู้ปกครองประกอบอาหารหรือไม่  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เคย/ไม่เคย) 

นักเรียนท่ีเคยประกอบอาหารหรือเคยช่วยผู้ปกครองประกอบอาหาร เคยประกอบ 
อาหารอะไร  (นักเรียนตอบตำมประสบกำรณ์) 

ในการประกอบอาหารของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เตำแก๊ส เตำไฟฟ้ำ เตำไมโครเวฟ) 

2.   ให้นักเรียนดูภาพอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการประกอบอาหาร เ ช่น เตาแก๊ส  
เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่ องบดอาหาร หม้อหุงข้าว  ตู้ เย็น  จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดง  
ความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

อุปกรณ์ในภาพมีอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ เตำแก๊ส เตำไฟฟ้ำ เตำไมโครเวฟ  
เคร่ืองบดอำหำร หม้อหุงข้ำว ตู้เย็น) 

อุปกรณ์ในภาพท้ังหมดเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
กำรประกอบอำหำร) 

เตาแก๊ส เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นอุปกรณ์ที่ท ำใหอ้ำหำรสุก) 

เตาไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นอุปกรณ์อุ่นอำหำรและท ำให้อำหำรสุก) 

เตาไมโครเวฟ เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร 
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นอุปกรณ์อุ่นอำหำรและท ำให้อำหำรสุก) 

เครื่องบดอาหาร เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ ใช้บดอำหำรสดและอำหำรแหง้) 

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นอุปกรณ์ที่ท ำให้ข้ำวสุก) 

ตู้เย็น เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและใช้ประโยชน์อะไร  
(ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแช่อำหำรสดไว้ไม่ให้เน่ำเสียกอ่นจะน ำไปใช้) 

นักเรียนรู้หรือไม่ว่า อุปกรณ์ในภาพแต่ละชนิด มีวิธีการใช้ท่ีถูกต้องอย่างไรบ้าง  
(ให้นักเรียนตอบตำมประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ) 

3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร 



 จากนั้น ครูอ่านลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารแต่ละชนิด 
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะการใช้งานท่ีครูอ่านไปนั้น เป็นลักษณะการใช้งานของ
อุปกรณ์ชนิดใด 

 1. ใช้หุงข้าวให้สุกเร็ว (หม้อหุงข้ำวไฟฟ้ำ) 
 2. สามารถอุ่นและประกอบอาหารได้สะดวกรวดเร็วมากกว่าเตาไฟฟ้า  

(เตำไมโครเวฟ) 
 3. บดอาหารให้ละเอียด (เคร่ืองบดอำหำร) 
 4. ท าให้อาหารสุกโดยใช้พลังงานจากแก๊สปิโตรเลียม หรือแก๊สแอลพีจี (เตำแก๊ส) 
 
 5. ใช้อุ่นอาหารและท าให้อาหารสุก มีท้ังแบบขดลวดและแบบเซรามิก (เตำไฟฟ้ำ) 
 6. ใช้แช่อาหารสดไม่ให้เน่าเสีย (ตู้เย็น)  
4.    ครูท าสลากวิธีการใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร ดังนี้ 

  1.   เตาแก๊ส 
  2.   เตาไฟฟ้า 
  3.  เตาไมโครเวฟ 
  4.   เครื่องบดอาหาร 
  5.   หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  
  6.   ตู้เย็น 

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม จากนั้นส่งตัวแทนออกมาจับสลาก แล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนภาพ
ความคิดเพื่อสรุปความรู้ในหัวข้อท่ีจับสลากได้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางแผนการน าเสนอท่ีน่าสนใจ
และเข้าใจง่าย จากนั้นออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน  
 5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าแผนภาพวิธีการใช้อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาหารท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

6.    ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
        การประกอบอาหารในปัจจุบัน อุปกรณ์อ านวยความสะดวกชนิดใดมีความจ าเป็นท่ีสุด 

7.   ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้  
        การศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ อย่าง

ถูกต้อง จะท าให้การประกอบอาหารเกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า และปลอดภัย   
8.    ให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 

 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ความส าคัญ หลักการและกระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน   
จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องต่าง ๆ ภายในบ้านของนักเรียน 
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

บ้านของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ เป็นบ้ำนปนูชั้นเดียว  
เป็นบ้ำนปนูชั้นคร่ึง เป็นบ้ำนปนูสองชั้น เป็นบ้ำนคร่ึงปูนคร่ึงไม้ เป็นตึก) 

ภายในบ้านของนักเรียนมีห้องอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ ห้องนอน หอ้งรับแขก  
ห้องน้ ำ ห้องครัว) 

ห้องต่าง ๆ ภายในบ้านของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ หอ้งนอน  
มีเตียงนอนอยู่ตรงกลำงห้อง ตู้เสื้อผ้ำอยู่มุมผนังห้อง มีโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่หัวเตียง) 

2.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่องความส าคัญของการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน หลักการจัดและ
ต ก แ ต่ ง ห้ อ ง  ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด แ ล ะ ต ก แ ต่ ง ห้ อ ง  แ ล้ ว ร่ ว ม กั น อ ภิ ป ร า ย แ ล ะ แ ส ด ง 
ความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

การจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้านมีความส าคัญอย่างไร (ให้นักเรียน 
ช่วยกันตอบ) 

 จากนั้นส่งตัวแทนออกมาสรุปความส าคัญของการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน เป็น
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านสวยงาม สร้างบรรยากาศสดชื่น มชีีวิตชีวา 

 

 

 ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

เพิ่มพื้นท่ีใช้สอย ผู้อยู่อาศัยมีความสุขกาย สบายใจ มีความสุข 

ผู้มาเยือนเกิดความชื่นชม 

ความส าคัญของการจดัและตกแต่งห้องต่าง ๆ 
 ภายในบ้าน 



การจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ต้องค านึงถึงหลักการอะไรบ้าง (นักเรียนตอบตำม
ประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ) 

จากนั้ น ใ ห้ ตั ว แทนนั ก เ รี ย นออกม าสรุ ปห ลั กการ จั ดตกแ ต่ ง ห้ อ ง ต่ า ง  ๆ  ภา ย ในบ้ า น  
 เป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนคิดว่าการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้านต้องมีล าดับข้ันตอนอะไรบ้าง (นักเรียน
ตอบตำมประสบกำรณ์และควำมเข้ำใจ)  
 จากนั้นครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ 
ภายในบ้าน เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีประโยชน์ 

ประหยัด 

ปลอดภัย 

สวยงาม หลักการจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ 

ภายในบ้าน 

กระบวนการจัด และตกแต่ง 
ห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 

1. การวิเคราะห์งาน 

2. การวางแผนในการท้างาน 

3. การปฏิบัติงานตามล้าดับข้ันตอน 

4. การประเมินผลการท้างาน 



3. ให้นั ก เ รี ยน ช่ วยกั น อธิ บ ายล า ดับขั้ น ตอน  ก ระบวนการ จัดและตกแ ต่งห้ อ ง ต่ าง  ๆ  
ภายในบ้าน จากแผนภาพความคิดบนกระดาน 

4. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญ หลักการและกระบวนการ
จัดตกแต่งห้องท่ีนักเรียนช่วยกันเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

5. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
                     นักเรียนคิดว่า กระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน ขั้นตอนใดส าคัญท่ีสุด 
เพราะอะไร 

6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้   
    การจัดตกแต่งห้องโดยใช้หลักการและกระบวนการท่ีถูกต้องเหมาะสมจะท าให้บ้านสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม บรรยากาศสดช่ืน มีชีวิตชีวา ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มพื้นท่ีใช้สอย ท าให้ผู้
อยู่อาศัยมีความสุขกายสบายใจ และผู้มาเยือนเกิดความสดช่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การจัดและตกแต่งห้องนอน                                จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนสังเกตภาพห้องนอน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
ภาพท่ีนักเรียนเห็น เป็นภาพอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ห้องนอน) 
ห้องนอนในภาพมีเครื่องเรือนหรือของตกแต่งอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

เตียงนอน โต๊ะหัวเตียง กรอบรูป โคมไฟ) 
เครื่องเรือนในภาพแต่ละช้ิน มีไว้เพื่อประโยชน์อะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
1. เตียงนอน ใช้วำงฟูกเพื่อนอนหลับพักผ่อน 
2. โต๊ะหัวเตียง เป็นที่วำงโคมไฟและสิ่งของเคร่ืองใช้ส ำคัญในห้องนอน 
3. กรอบรูป ใช้ตกแต่งห้องนอนให้สวยงำม 
4. โคมไฟ ใช้ส ำหรับให้แสงสว่ำงภำยในห้อง) 
ห้องนอนในภาพมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ สะอำด เป็นระเบียบ  

เรียบร้อย) 
ห้องนอนของนักเรียนเป็นเหมือนในภาพหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  

ไม่เหมือน เพรำะไม่มีเตียงนอนเหมือนในภำพ) 
2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ห้องนอนใช้ส าหรับนอนหลับพักผ่อน การจัดและตกแต่งห้องนอนควร

ค านึงถึงความสะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง วิธีการจัดและตกแต่งห้องนอน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้

ค าถาม ดังนี้ 
การเลือกและจัดวางเตียงนอน ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 

       -   เลือกขนำดของเตียงให้เหมำะสมกับจ ำนวนผู้ใช้และขนำดของห้อง 
    -   วำงหัวเตียงให้ชิดผนังด้ำนใดด้ำนหนึ่ง และให้ข้ำงเตียงห่ำงจำกผนังห้อง 

     1 – 2 ฟุต  เพื่อสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด 
 -   ไม่วำงเตียงกีดขวำงทำงเดิน) 
การจัดวางท่ีนอน หมอน ผ้าห่มท่ีเหมาะสม  ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
-   ที่นอนวำงไว้บนเตียง 
-   ผ้ำห่มและหมอนวำงบนที่นอน) 
การจัดวางโต๊ะเครื่องแป้งท่ีเหมาะสม  ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 

- วำงชิดผนังตรงข้ำมกับแสงสว่ำง เพรำะแสงสว่ำงจะส่องเข้ำด้ำนหลัง  
 ช่วยประหยัดไฟ) 
การเลือกและจัดวางโต๊ะหัวเตียงท่ีเหมาะสม  ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
-    ควรเป็นโต๊ะเตี้ยวำงชิดเตียงด้ำนหัวเตียงซ้ำย ขวำ  



-    สิ่งที่วำงบนโต๊ะควรค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นในกำรใช้สอย เช่น โคมไฟต้ังโต๊ะ  นำฬิกำ 
โทรศัพท์ ) 

การเลือกและจัดวางโคมไฟท่ีเหมาะสม  ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
-    ควรเลือกใช้ไฟสีนวล ขนำดพอเหมำะ  
-    วำงไว้บนโต๊ะหัวเตียง) 
สีท่ีใช้ในห้องนอน ควรเป็นสีลักษณะใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรใช้สีเย็น ๆ เพือ่ให้ 

ควำมรู้สึกเย็นสบำยตำ เช่น สีฟ้ำ สีเขียว ถ้ำห้องแคบให้ใช้สีเหลอืง สีส้มอ่อน สีครีมหรือสีฟ้ำอ่อน  
ไม่ควรใช้สีฉูดฉำด) 

วัสดุอุปกรณ์อะไรท่ีเหมาะในการจัดตกแต่งห้องนอน  (ตัวอย่ำงค ำตอบ หมอนอิง  
ภำพวำดหรือภำพถ่ำยสวยงำมที่ท ำให้เกิดควำมสบำยตำแขวนติดไว้ที่ผนังห้อง) 

4.  ให้นั ก เ รี ยนแบ่ งก ลุ่มตามความ เหมาะสม ให้ แ ต่ละก ลุ่ม ร่ วมกั นออกแบบ จัดและ 
ตกแต่งห้องนอน โดยวาดภาพและระบายสีลงในกระดาษ A4 จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียนว่าใช้หลักการใดบ้าง
ในการจัดและตกแต่ง 

5.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าผลงานการจัดและตกแต่งห้องนอนของกลุ่ม
ใดดีท่ีสุด เพราะอะไร ผลงานของกลุ่มใดต้องปรับปรุง เพราะอะไร และปรับปรุงอย่างไร 

6.   ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
                        นักเรียนคิดว่าห้องนอนท่ีดี ควรมีลักษณะอย่างไร  

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 การจัดและตกแต่งห้องนอนควรค านึงถึงความสะดวกสบาย ถูกสุขลักษณะ  

และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง การจัดและตกแต่งห้องรับแขก                                จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนสังเกตภาพห้องรับแขก แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
ภาพท่ีนักเรียนเห็น เป็นภาพอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ห้องรับแขก) 
ห้องรับแขกในภาพมีเครื่องเรือนหรือของตกแต่งอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ โต๊ะ  

เก้ำอี้รับแขก โคมไฟ) 
ห้องรับแขกในภาพมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ สะอำด เปน็ระเบียบ  

เรียบร้อย) 
ท่ีบ้านของนักเรียนมีห้องรับแขกหรือไม่ (ตัวอย่ำงค ำตอบ มี/ไม่มี) 
ห้องรับแขกท่ีบ้านของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร มีเครื่องเรือนและวัสดุอุปกรณ์ 

ตกแต่งห้องรับแขกอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ เปน็ห้องกว้ำง โล่ง สีครีม มีชุดโต๊ะ เก้ำอี้รับแขก มีตู้วำง
หนังสือ และมีแจกันดอกไม้)  

2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ห้องรับแขกจะอยู่ ส่วนหน้าของบ้าน เป็นห้อง ท่ีใช้ต้อนรับ 
ผู้มาเยี่ยมเยือน อุปกรณ์เครื่องเรือนท่ีใช้ในห้องรับแขกควรเน้นประโยชน์และความสวยงาม เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจแก่ผู้มาเย่ียมเยือน 

3.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง  วิธีการจัดและตกแต่งห้องรับแขก แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
ค าถาม ดังนี้ 

การเลือกและจัดวางโต๊ะ เก้าอี้รับแขก ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
-   ควรเลือกขนำดและจ ำนวนให้เหมำะกับขนำดของห้อง 
-   จัดวำงเป็นกลุ่มเพื่อให้สนทนำได้สะดวก ) 
การจัดวางตู้วางของหรือตู้โชว์ที่เหมาะสม  ควรท าอย่างไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ 
-   ตู้วำงของควรแสดงสิ่งของสวยงำมให้ผู้มำเยือนได้เห็น เช่น โล่รำงวัล เกียรติบัตร      

 รูปถ่ำยหรือของที่ระลึก 
-    ตู้วำงของหรือตู้โชว์ควรวำงชิดผนัง 
-   ไม่ควรวำงตู้บังแสงสว่ำงหรือทำงลม) 
การเลือกใช้โคมไฟ  ควรเลือกโคมไฟลักษณะใด  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  โคมไฟที่มี 

รูปแบบสวยงำม เปน็พวงระย้ำ นิยมน ำมำใช้ประดับในห้องรับแขก) 
สีห้องรับแขก ควรใช้สีลักษณะใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรใช้สีสดใสและอบอุ่น เช่น  

สีชมพูอ่อน สีส้มออ่น สฟี้ำออ่น สีครีม เป็นต้น) 
วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะในการจัดตกแต่งห้องรับแขกมีอะไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  



ของที่ประดิษฐ์จำกวัสดุธรรมชำติ เช่น ตุ๊กตำดินเผำ หมอนอิงจำกผ้ำไทย พัดกระดำษสำ หรือภำพวำด 
ภำพถ่ำยใส่กรอบติดบริเวณผนังห้อง กระถำงต้นไม้ที่ใช้ปลูกในที่ร่ม เช่น พลูด่ำง ว่ำน บอน หรือแจกัน
ดอกไม้สด สวนถำด สวนแก้ว ดอกไม้ประดิษฐ์) 

ผ้าม่านท่ีควรใช้กับห้องรับแขกควรมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรใช้สี 
ของผ้ำม่ำนที่กลมกลืนกับสีห้องรับแขก ควรเลือกชนิดที่ถอดซักง่ำย) 

4.   ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ 
 

ความเช่ือพื้นฐานของชาวไทยในเรื่อง “ของตกแต่งบ้านท่ีเป็นมงคลไม่เป็นมงคล”รูปปั้นเด็ก 
เช่ือกันว่าหากเป็นรูปป้ันเด็กอายุน้อย ๆ (ไม่เกิน 10 ขวบ) ประดับตกแต่งอยู่ในห้องรับแขกของบ้าน 
แล้วจะก่อให้คนในบ้านมีแต่เกียรติยศช่ือเสียงเข้ามาหา และหากน ารูปป้ันเด็กมาประดับหลาย ๆ  
คนแล้ว (เป็นกลุ่ม) ก็จะยังผลให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวตามมาด้วย  
 

 

5.  ให้นั ก เ รี ยนแบ่ งก ลุ่มตามความ เหมาะสม ให้ แ ต่ละก ลุ่ม ร่ วมกั นออกแบบ จัดและ 
ตกแต่งห้องรับแขก โดยวาดภาพและระบายสีลงในกระดาษ A4 จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียนว่าใช้หลักการ
ใดบ้างในการจัดและตกแต่ง 

6.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าผลงานการจัดและตกแต่งห้องรับแขกของ
กลุ่มใดดีท่ีสุด เพราะอะไร ผลงานของกลุ่มใดต้องปรับปรุง เพราะอะไร และปรับปรุงอย่างไร 

7.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
                     นักเรียนคิดว่าห้องรับแขกท่ีดี ควรมีลักษณะอย่างไร  

8.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
การจัดและตกแต่งห้องรับแขกโดยการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเรือนท่ีมีความสวยงามและเน้น

ถึงประโยชน์ใช้สอย จะท าให้แขกหรือผู้มาเย่ียมเยือนเกิดความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง การจัดและตกแต่งห้องน้ า                                จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ครูน าภาพห้องน้ ามาให้นักเรียนดู จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม 
ดังนี้ 

ภาพท่ีนักเรียนเห็น เป็นภาพอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ห้องน้ ำ) 
ห้องน้ าในภาพมีเครื่องเรือนหรือของตกแต่งอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ 

เคร่ืองสุขภัณฑ์ อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ) 
ห้องน้ าในภาพมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ สะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย) 
ห้องน้ าท่ีบ้านของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร มีเครื่องเรือนและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง 

ห้องน้ าอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ เปน็ห้องแคบ ๆ สีครีม มีเคร่ืองสุขภัณฑ์ อ่ำงล้ำงมือ รำวพำดผ้ำ แจกัน
พลูด่ำง)  
 2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ห้องน้ าเป็นห้องท่ีควรรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ควรเป็นห้อง
ท่ีปราศจากกล่ิน การวางส่ิงของเครื่องใช้และของประดับตกแต่งให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง จะช่วยให้ท า
ความสะอาดได้ง่าย 

3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง  วิธีการจัดและตกแต่งห้องน้ า  แล้ว ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

การจัดวางเครื่องสุขภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ควรท าอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรจัดวำง 
ให้เปน็สัดเป็นส่วน โดยแยกส่วนขบัถ่ำย และอำบน้ ำให้ห่ำงกัน) 

การจัดวางอ่างล้างมือท่ีเหมาะสม  ควรท าอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรจัดท ำ 
แบบโต๊ะ เพือ่จะได้วำงของใช้ เช่น แปรงสีฟัน ยำสีฟัน แก้วน้ ำ หรือขันน้ ำ) 

การจัดวางราวพาดผ้าท่ีเหมาะสม  ควรท าอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  ควรติดไว้ 
ข้ำงผนังให้ห่ำงจำกฝักบัว เพื่อไม่ให้ผ้ำเปียก) 

สีห้องน้ า ควรใช้ลักษณะใด (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรเลือกใช้สีที่ให้ควำมรู้สึกเย็น 
สบำย เช่น สฟี้ำออ่น สีเหลอืงอ่อน สีเขียวออ่น หรือสีชมพูอ่อน) 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะในการจัดตกแต่งห้องน้ าควรมีอะไรบ้าง  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
กรอบรูป ภำพแขวน ตุ๊กตำติดผนัง พรมเช็ดเท้ำ ที่ใส่กระดำษช ำระ หรือที่แขวนสิ่งของเคร่ืองใช้ลำยน่ำรัก 
กระถำงต้นไม้เล็ก ๆ)  

 
 
 
 



4.  ให้ นั ก เ รี ยนแบ่ ง ก ลุ่มตามความ เหมาะสม  ให้ แ ต่ ละก ลุ่ม ร่ วมกั น ออกแบบ จัดและ 
ตกแต่งห้องน้ า โดยวาดภาพและระบายสีลงในกระดาษ A4 จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียนว่าใช้หลักการใดบ้าง
ในการจัดและตกแต่ง 

5.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าผลงานการจัดและตกแต่งห้องน้ าของกลุ่มใด
ดีท่ีสุด เพราะอะไร ผลงานของกลุ่มใดต้องปรับปรุง เพราะอะไร และปรับปรุงอย่างไร 

6.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
                        นักเรียนคิดว่าห้องน้ าท่ีดี ควรมีลักษณะอย่างไร  

7.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การจัดและตกแต่งห้องน้ า ควรค านึงถึงความสะดวกสบาย และถูกสุขลักษณะ  

การวางส่ิงของเครื่องใช้และของประดับตกแต่งให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง จะช่วยให้ 
ท าความสะอาดได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง การจัดและตกแต่งห้องครัว                               จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนสังเกตภาพห้องครัว แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
ภาพท่ีนักเรียนเห็น เป็นภาพอะไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ห้องครัว) 
ห้องครัวในภาพมีเครื่องเรือนหรือของตกแต่งอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ เตำหุงต้ม  

โต๊ะเตรียมอำหำร อ่ำงล้ำงจำน ตู้เก็บจำนชำม ตู้เย็น) 
ห้องครัวในภาพมีลักษณะอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ สะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย) 
ห้องครัวที่บ้านของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร มีเครื่องเรือนและวัสดุอุปกรณ์ 

ตกแต่งห้องน้ าอะไรบ้าง (ตัวอย่ำงค ำตอบ เปน็หอ้งแคบ ๆ มีเตำหุงต้ม ตู้กับข้ำว)  
2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ห้องครัวเป็นห้องท่ีใช้ประกอบอาหารและบางบ้านอาจใช้ห้องครัวเป็น

สถานท่ีรับประทานอาหารด้วย ห้องครัวควรอยู่ส่วนหลังของบ้าน มีหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมี
แสงสว่างเพียงพอ การจัดและตกแต่งห้องครัวควรยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และท าความ
สะอาดได้ง่าย 

3.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง  วิธีการจัดและตกแต่งห้องครัว แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

การเลือกและจัดวางเตาหุงต้ม มีหลักการอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่ใช้เตำแก๊สในกำรหุงต้ม กำรวำงเตำแก๊ส ควรวำงไว้ที่โปร่งแสง ไม่ไกลจำกที่เตรียมอำหำร) 

การจัดวางโต๊ะเตรียมอาหาร มีหลักการอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรออกแบบให ้
ติดกับโต๊ะวำงภำชนะหุงต้ม และมีระดับควำมสูงจำกพื้นใกล้เคียงกัน) 

การจัดวางอ่างล้างจาน มีหลักการอย่างไร  (ตัวอย่ำงค ำตอบ  ควรวำงต่อจำก 
ที่เตรียมอำหำร) 

การจัดวางตู้ติดฝาส าหรับเก็บจานชาม มีหลักการอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
ควรจัดวำงให้ไกลจำกอ่ำงล้ำงจำน) 

การจัดวางช้ันหรือท่ีคว่ าจานชาม แก้วน้ า มีหลักการอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ  
ควรติดผนังเหนืออ่ำงล้ำงจำน หรือวำงข้ำง ๆ อ่ำงล้ำงจำน) 

การจัดวางตู้เย็น มีหลักการอย่างไร (ตัวอย่ำงค ำตอบ ควรต้ังห่ำงจำกผนัง 
ไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร มีอำกำศถ่ำยเทดี) 

4.  ให้นั ก เ รี ยนแบ่ งก ลุ่มตามความ เหมาะสม ให้ แ ต่ละก ลุ่ม ร่ วมกั นออกแบบ จัดและ 
ตกแต่งห้องครัว โดยวาดภาพและระบายสีลงในกระดาษ A4 จากนั้นน าเสนอหน้าช้ันเรียนว่าใช้หลักการใดบ้าง
ในการจัดและตกแต่ง 

5.  ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าผลงานการจัดและตกแต่งห้องครัวของกลุ่ม
ใดดีท่ีสุด เพราะอะไร ผลงานของกลุ่มใดต้องปรับปรุง เพราะอะไร และปรับปรุงอย่างไร 



6.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
                        นักเรียนคิดว่าห้องครัวที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร  

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การจัดและตกแต่งห้องครัวควรยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย สุขลักษณะ  

และท าความสะอาดได้ง่าย 
8. ให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.2 เรื่อง การวางแผนจัดและตกแต่งห้อง และใบงานท่ี 1.3 เรื่อง  

การจัดและตกแต่งห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรประเมินผลตัวชี้วัด 
 ใบงำนที่ 1.1   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
                 เรื่อง การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

4 3 2 1 

วาดภาพอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ท างานบ้านและ
ตอบค าถาม 

วาดภาพอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ท างานบ้านและ
ตอบค าถามได้
สัมพันธ์กัน มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเอง และผู้อื่น 

วาดภาพอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ท างานบ้านและ
ตอบค าถามได้ มี
การจ าแนกข้อมูล
หรืออธิบาย 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

วาดภาพอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ท างานบ้านและ
ตอบค าถามได้
สอดคล้องกับ
ข้อมูล มีการ
เขียนขยายความ
และมีการ
ยกตัวอย่างเพิ่ม
เพื่อให้เข้าใจง่าย 

วาดภาพอุปกรณ์
อ านวยความ
สะดวกในการ
ท างานบ้านและ
ตอบค าถามได้แต่
ไม่สอดคล้องกับ
ข้อมูล เขียนตาม
ข้อมูลท่ีอ่าน ไม่มี
การอธิบาย
เพิ่มเติม 



 ใบงำนที่ 1.2   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
              เรื่อง การวางแผนจัดและตกแต่งห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 
4 3 2 1 

บันทึกผลการ
วางแผนจัดและ
ตกแต่งห้อง 

บันทึกผลการ
วางแผนจัดและ
ตกแต่งห้องได้
สอดคล้องกับหัวข้อ
ท่ีก าหนด 
ให้ มีการเช่ือมโยง
ให้เห็นภาพรวม
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการ
วางแผนจัดและ
ตกแต่งห้องได้
สอดคล้องกับ
หัวข้อท่ีก าหนด 
ให้ มีการจ าแนก
ข้อมูลหรืออธิบาย
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเอง อย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

บันทึกผลการ
วางแผนจัดและ
ตกแต่งห้องได้
สอดคล้องกับ
หัวข้อท่ีก าหนด 
ให้ มีการเขียน
ขยายความและ
ยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจ
ง่าย 

บันทึกผลการ
วางแผนจัดและ
ตกแต่งห้องได้แต่
ไม่สอดคล้องกับ
หัวข้อท่ีก าหนดให้ 
เขียนตามข้อมูล 
ท่ีอ่าน ไม่มีการ
อธิบายเพิ่มเติม 



  ใบงำนที่ 1.3   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)  
          เรื่อง การจัดและตกแต่งห้อง 

 
 

 

 

 

      เกณฑ์กำรประเมิน  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

4 3 2 1 
บันทึกผลการจัด
และตกแต่งห้อง 

บันทึกผลการจัด
และตกแต่งห้องได้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการจัด
และตกแต่งห้องได้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการ
จ าแนกข้อมูลหรือ
อธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ 
กับตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

บันทึกผลการจัด
และตกแต่งห้อง
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
เขียนขยายความ
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจ
ง่าย 

บันทึกผลการจัด
และตกแต่งห้อง
ได้ แต่ไม่สอด- 
คล้องกับการ
ปฏิบัติ เขียนตาม
ข้อมูลท่ีอ่าน  
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
9-10 ดีมาก 
7-8 ดี 
5-6 พอใช้ 

ต่ ากว่า ปรับปรุง 



2.  กำรประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     มีวินัย 
     ตัวชี้วัดที่ 3.1 ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่ำน (0) ผ่ำน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

3.1.1 ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับของ 
ครอบครัว  โรงเรียน 
และสังคม  ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
3.1.2 ตรงต่อเวลา 
 ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆในชีวิตประจ าวัน
และรับผิดชอบในการ
ท างาน 

ไม่ปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ของครอบครัว 
และโรงเรียน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
ครอบครัวและ 
โรงเรียน ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 
 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและ 
โรงเรียน ตรงต่อเวลา 
ในการปฏิบัติ 
กิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบ 
ในการท างาน 

ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของ 
ครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 
และรับผิดชอบ 
ในการท างาน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
 
ช่ือ ____________ นามสกุล _________ เลขท่ี _____ ช้ัน _____ 
ให้กำกบำท  ทับหน้ำค ำตอบที่ถูกต้อง 
1.  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานท าความสะอาดบ้าน 
  1     เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส  
  2     ไม้กวาดขนไก่ แปรงลวด 
  3     ไม้ถูพื้น ไม้กวาดดอกหญ้า  
  4     เครื่องดูดฝุ่น ไม้กวาดไม้ไผ่ 
2.  ข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างาน 
  1     แบ่งงานก่อนลงมือท างาน  
  2     ถูพื้นก่อนกวาดพื้นห้อง 
  3     วาดแบบห้องก่อนจัดเครื่องเรือน  
  4      เช็ดก้นหม้อหุงข้าวก่อนกดสวิตช์ 
 
3.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกก่อนการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านประเภทไฟฟ้า 
  1     ติดต้ังส่วนประกอบเพื่อใช้งาน  
  2     ท าความสะอาดก่อนทดลองใช้ 
  3     ทดลองใช้ 1 ครั้ง  
  4     ศึกษาคู่มือการใช้งาน 
 
4.  ถ้าต้องการให้ห้องน้ าดูสดช่ืนควรท าอย่างไร 
  1     วางกระถางต้นไม้เล็ก ๆ ในห้องน้ า  
  2     ติดภาพวาดรูปธรรมชาติไว้ที่ผนัง 
  3     ใช้วัสดุตกแต่งราคาแพง  
  4      ฉีดน้ าหอมในห้องน้ า 
 
5.  ข้อใดเป็นการวางแผนการจัดและตกแต่งห้อง 
  1     การวัดขนาดหน้าต่าง  
  2     การส ารวจพื้นท่ีของห้อง 
  3     การก าหนดวัสดุท่ีจะใช้ตกแต่งห้อง  
  4     การแบ่งหน้าท่ีของงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในบ้าน 



6.  การวางตู้โชว์ในห้องรับแขกข้อใดช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
  1     วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังลม  
  2     วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังแสงสว่าง 
  3     วางชิดผนังห้องเพื่อให้ลมพัดเข้าได้ง่าย  
  4     วางไว้กลางห้องเพื่อให้ลมพัดเป่าได้ง่าย 
 
7.  การท างานบ้านตามข้ันตอนมีผลดีอย่างไร 
 A.  งานเสร็จรวดเร็ว B.  ผลงานท่ีได้มีคุณภาพดี 
 C.  ท าให้คนในบ้านมีสุขภาพดี D.  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 
  1     A และ D 2     A และ B 
  3     C และ D 4     B และ C 
 
8.  ส านวนไทยข้อใดช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 
  1     เข็นครกขึ้นภูเขา  
  2     น้ าหนึ่งใจเดียว 
  3     ชักใบให้เรือเสีย  
  4     มือไม่พายเอาเท้าราน้ า 
 
9.  ในการวางแผนทาสีห้องนอนเลือกใช้สีฟ้าอ่อนแต่เมื่อไปท่ีร้านขายสีพบว่าสีท่ีต้องการหมด 
      ควรเลือกสีใดทดแทน 
  1     สีน้ าเงิน  
  2     สีเทา 
  3     สีม่วง  
  4     สีครีม 
 
10.  ข้อใดเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกไม่สัมพันธ์กับงาน 
  1     เตาแก๊ส                 ทอดไข ่

2     ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดพื้นบ้านท่ีเปียกน้ า 
3     ไม้กวาดเส้ียนตาล กวาดหยากไย่บนเพดาน 

  4     เครื่องซักผ้า ท าความสะอาดผ้าห่ม 

 



แบบทดสอบหลังเรยีน  (Post-Test) 
 
ช่ือ ____________ นามสกุล _________ เลขท่ี _____ ช้ัน _____ 
ให้กำกบำท  ทับหน้ำค ำตอบที่ถูกต้อง 
1.  ข้อใดคือขั้นตอนแรกก่อนการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้านประเภทไฟฟ้า 
  1     ท าความสะอาดก่อนทดลองใช้ 
  2     ติดต้ังส่วนประกอบเพื่อใช้งาน  
  3     ศึกษาคู่มือการใช้งาน 
  4     ทดลองใช้ 1 ครั้ง 
2.  ข้อใดเป็นการวางแผนการจัดและตกแต่งห้อง 
  1     การแบ่งหน้าท่ีของงานให้เหมาะสมกับสมาชิกในบ้าน 
  2     การก าหนดวัสดุท่ีจะใช้ตกแต่งห้อง  
  3     การส ารวจพื้นท่ีของห้อง 
  4     การวัดขนาดหน้าต่าง 
  
3.  อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับงานท าความสะอาดบ้าน 
  1     ไม้ถูพื้น ไม้กวาดดอกหญ้า  
  2      เครื่องดูดฝุ่น ไม้กวาดไม้ไผ่ 
  3     ไม้กวาดขนไก่ แปรงลวด       
  4     เครื่องซักผ้า เตาแก๊ส  
 
4. การท างานบ้านตามข้ันตอนมีผลดีอย่างไร 
 A.  งานเสร็จรวดเร็ว B.  ผลงานท่ีได้มีคุณภาพดี 
 C.  ท าให้คนในบ้านมีสุขภาพดี D.  ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
 
  1     A และ B 2     A และ D 
  3     B และ C 4     C และ D 
5.  ข้อใดไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างาน 
  1     เช็ดก้นหม้อหุงข้าวก่อนกดสวิตช์  
  2     ถูพื้นก่อนกวาดพื้นห้อง 
  3      แบ่งงานก่อนลงมือท างาน  
  4     วาดแบบห้องก่อนจัดเครื่องเรือน   



6.   ข้อใดเป็นการเลือกใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกไม่สัมพันธ์กับงาน 
  1     เตาแก๊ส                 ทอดไข ่

2     เครื่องซักผ้า ท าความสะอาดผ้าห่ม  
3     ไม้กวาดเส้ียนตาล กวาดหยากไย่บนเพดาน 
4      ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดพื้นบ้านท่ีเปียกน้ า 

 
7.  ส านวนไทยข้อใดช่วยให้การท างานกลุ่มประสบความส าเร็จ 
  1     มือไม่พายเอาเท้าราน้ า 
  2     ชักใบให้เรือเสีย  
  3     เข็นครกขึ้นภูเขา      
  4     น้ าหนึ่งใจเดียว 
  
8.  ถ้าต้องการให้ห้องน้ าดูสดช่ืนควรท าอย่างไร 
  1     ฉีดน้ าหอมในห้องน้ า 
  2     ใช้วัสดุตกแต่งราคาแพง 
  3     วางกระถางต้นไม้เล็ก ๆ ในห้องน้ า   
  4     ติดภาพวาดรูปธรรมชาติไว้ที่ผนัง   
 
9.    ในการวางแผนทาสีห้องนอนเลือกใช้สีฟ้าอ่อนแต่เมื่อไปท่ีร้านขายสีพบว่าสีท่ีต้องการหมด 
        ควรเลือกสีใดทดแทน 
  1     สีครีม  
  2     สีม่วง 
  3     สีเทา  
  4     สีน้ าเงิน  
 
10.   การวางตู้โชว์ในห้องรับแขกข้อใดช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
  1     วางชิดผนังห้องเพื่อให้ลมพัดเข้าได้ง่าย  
  2     วางไว้กลางห้องเพื่อให้ลมพัดเป่าได้ง่าย 
  3     วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังแสงสว่าง     
  4     วางไว้บริเวณหน้าต่างเพื่อบังลม  
 
 



 

      1.     1     2.     2          3.     4           4.     1              5.      4           

  6.     3         7.     2        8.     2          9.     4         10.      2 

 

 

      1.     3        2.    1          3.     4           4.     1            5.      2          

 6.     4          7.    4        8.     3          9.     1         10.     1 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

 
 

 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

 
 


