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 บทเรียนการรับรูบทที ่35 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  อาหารของฉันมาจากไหน? 

บทเรียน:  การชั่งตวงแบบงาย ๆ ในสูตรการทําอาหาร 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถเรียนรูและฝกหัดระบบการวัดผานทางการแสดงบทบาทสมมุติได 

2. เด็ก ๆ สามารถพัฒนาทักษะของการคํานวณ คณิตศาสตรเบื้องตนไดโดยการวัด ชั่ง ตวง และ

วิธีการนับเลขขั้นพื้นฐานได 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 

1. สถานท่ีท่ีจะลางมือไดพรอมสบู 

2. สูตรทําอาหารแบบงาย ๆ (หรือสูตรการผสมแปงทําขนมปง) 

3. เคร่ืองปรุง และอุปกรณเคร่ืองครัว (พอสําหรับเด็กกลุมละ3คน ท่ีจะทําอาหารหน่ึงอยาง) 

4. เคร่ืองครัวท่ีใชกันตามบานท่ัวไป เชน หมอ ถวย ชอน ถวยตวง เพื่อใชตอนแสดงละคร 

5. ใสชุดทําครัวประจําถิ่น ถามี (ไมบังคับ) 

6. กระดาษ หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

7. สีเทียน หรือดินสอสี 

8. กลองกระดาษหลาย ๆ กลอง (ถามี) 
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9. ถวยตวง 2 ใบ เพื่อใชในการแขงขัน 2 ทีม 

10. ชามหรือภาชนะคอนขางใหญพอประมาณ 4 ใบ เพื่อใชในการแขงขัน 
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

       1. กระดาษแข็ง หน่ึงแผนตอเด็กหน่ึงคน 

 2. สีเทียน หรือดินสอสี 

 
 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 

1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหจัดบริเวณท่ีจะทําเปนหองครัว เพื่อการแสดง ใชกระดาษแข็งทําเปนของเคร่ืองใชบางอยางในครัว 

เชน เตา และท่ีเก็บเคร่ืองครัวตาง ๆ 

4. ถาเปนไปได ใหเตรียมผูชวยคนหน่ึงใหมาชวยชวงกิจกรรมทําอาหาร 

5. พับกระดาษใหเปนคร่ึงแผน 

6. เอานํ้าใสเหยือกหรือภาชนะสองใบ ใบละหน่ึงลิตร สําหรับเกมสสุดทาย 

7. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ ท่ีคุณจะสอน ขอพระเจาทรงเตรียมจิตใจของคุณใหพรอมสําหรับการสอน 

 
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน 
   

การนําเขาสูบทเรียน:  
 

 
 

 
• ตัวอักษรวันน้ีคือ: _____  

• วันของสัปดาห:  

วันน้ีคือวัน_______________ (ดูปฏิทิน) 

พรุงน้ีคือวัน ________________ 

เมื่อวานน้ีคือวัน ___________________ 

ใหนับวัน: จํานวนวันกวาจะถึง   =   
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• อากาศ:  

อากาศวันน้ี 
เส้ือผาวันน้ี 

กราฟพยากรณอากาศ 
  

• การแบงปนความคิด: (ไมเกิน 10 นาที)  

คําถามนําการอภิปราย:  
______________________________ 
นักเรียนผูอภิปรายวันน้ีคือ: 
_______________________________ 
 

• เร่ืองเลา  
_____________________________________________ 
 คําถาม/กิจกรรม สําหรับผูฟง: 

• __________________________________ 
 

• __________________________________ 
 

• __________________________________ 
 
  
 

• ฝกกลามเน้ือใหญ: (รองเพลง เตนรํา การเคล่ือนไหว)  
o กิจกรรม Mix, Mix (มิกซ มิกซ) ใหเด็กยืนเขาเปนวงกลม ใหพวกเขาเดินเปน

วงกลม ใหแตละคนสมมุติวากําลังผสมอะไรบางอยางเขาดวยกัน โดยการคนบางส่ิงในภาชนะ 

คนไปดวย เดินไปดวย มือก็คนไป เทาก็เดินไป และปากก็พูดวา “มิกซ มิกซ มิกซ ทาดา” (คน 

คน คน ทาดา) เมื่อพูดคําวา “ทาดา” ใหหยุดเดิน แลวใหเด็กหมุนรอบตัวเองหน่ึงคร้ัง และ

ตะแคงชามสมมุติของเขาใหคนอื่นดู (ทําชามสมมุติ โดยใชมือขางหน่ึงงอเขาคลายชาม และมือ

อีกขางหน่ึงทําทากวนหรือคนของบางอยาง) ใหถามเด็ก ๆ สักสองถึงสามคนวา เขากําลังทํา

อะไรในชามของเขา ใหเกมสดําเนินไปเร่ือย ๆ จนกวาทุกคนจะบอกวาเขากําลังทําอะไรในชาม

ของตน 
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การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

เลนการชั่งตวง

 
 

 

 
• ใหเด็ก ๆ เขามารวมกัน แลวถามวา “ทุกวันที่บาน เด็ก ๆ ทําอะไรบาง?” (คําตอบอาจจะเปน: ทํากับขาว 

ทําความสะอาด ตักนํ้า ทานอาหาร แปรงฟน และอื่น ๆ) การทําอาหารเปนส่ิงที่เราตองทําในทุก ๆ วัน 

ครอบครัวของเธอชอบทํากับขาวอะไร? ใหโอกาสเด็กซักสองถึงสามคนตอบคําถาม วันนี้เราจะมา

ทําอาหารกัน และเรียนรูวาวิธีการทําตามสูตรอาหารงาย ๆ 

• สิ่งแรกที่เราตองทํากอนลงมือทําอาหารคือตองลางมือกอน ตองใหมือของเราสะอาด กอนปรุงอาหาร 

ใหพาเด็ก ๆ ไปยังสถานท่ีท่ีสามารถลางมือได ท่ีครูจัดเตรียมไว และใหทุกคนลางมือใหสะอาด กอนลงมือ 

• ถาครูมีผูชวยใหแบงเด็กออกเปนกลุม ๆ ละสามคน ถาไมมีผูชวยก็ทําเปนกลุมเดียวท้ังชั้น แจกเคร่ืองครัวของ

ใชท่ีจําเปนใหแตละกลุม ใหเวลาเล็กนอยท่ีพวกเขาจะตรวจดูของใชตาง ๆ ท่ีเขาตองใช ใหแตละกลุม

ทําอาหารบางอยางท่ีเขาไดเรียนรูจากครอบครัวของเขา หรือทําอาหารตามสูตรท่ีแจกให 

• ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตามสูตรอาหาร ใหแตละคนในแตละกลุมผลัดกัน ทําตามขั้นตอนและมีการชั่ง หรือตวง 

สวนผสมแตละอยาง ใหเด็ก ๆ ผลัดกันเปนคนชั่งหรือตวง เมื่อทําเสร็จนํามารับประทานรวมกัน และพูดถึง

รสชาติของมันวาเปนอยางไร 

• เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลว ใหรวมกลุมอีกคร้ังหน่ึง ใหครูต้ังคําถามสอดคลองกับชนิดของอาหารท่ีทํา เชน เธอ

ใชแปงก่ีถวย/ชอน? ใหถามถึงเครื่องปรุงที่แตละกลุมใช และใชในปริมาณเทาไร สัก 5-10 คําถาม 

รูปภาพการชั่งตวง 

 
 

 

• แจกกระดาษท่ีพับคร่ึงแลวใหเด็กคนละแผน ใหเด็ก ๆ วาดรูปสวนประกอบและอุปกรณท่ีใชบนกระดาษดาน

นอก สวนดานในใหวาดชนิดของอาหารท่ีปรุงไดจากอุปกรณชนิดน้ัน 

การแสดงเกี่ยวกับการชั่งตวง 

 
 

 

• แจกอุปกรณเคร่ืองครัว รวมถึง หมอ กระทะ ชอน ชาม และชุดท่ีตองใสเวลาทําครัว สมมุติวากําลังเขาครัว

ทําอาหาร ใหเด็ก ๆ แสดงในบริเวณท่ีจัดไวสําหรับการทําครัว ใหแสดงสมมุติขั้นตอนการทําอาหารโดยใช

อุปกรณท่ีแจกให ใหแสดงประมาณ 5-10 นาที 
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การแขงขันเกี่ยวกับการชั่งตวง 

 
 

 

 

• แบงชั้นเรียนออกเปนสองกลุม ใหเด็กเขาแถวเรียงหน่ึงเปนสองทีม วางถังหรือเหยือกนํ้าท่ีบรรจุนํ้าหน่ึงลิตร 

ตรงหนาของคนท่ีอยูหัวแถว แลวเอาชามใบใหญไปวางไวท่ีคนทายแถวของแตละแถว 
 
• ใหเด็กคนท่ีหน่ึงเอากระบวย ตักนํ้าจากเหยือกตรงหนาเขาวิ่งไปใสในชามท่ีอยูทายแถวของเขา แลววิ่งกลับมา

เอากระบวยเปลา ๆ สงใหคนถัดไปตักนํ้าแลววิ่งไปเทใสชามท่ีอยูทายแถวเชนกัน เมื่อเทนํ้าแตละคร้ังก็ใหนับ

จํานวนกระบวย ตามจํานวนท่ีเทนํ้าลงไป เพื่อจะรูวานํ้าหน่ึงลิตรตักไดกี่กระบวย 
 

• ใหแตละคนในแตละทีมวิ่งแขงกันตักนํ้าจากภาชนะหน่ึงไปยังอีกภาชนะหน่ึง ทีมไหนท่ีสามารถถายนํ้าไดหมด

เร็วกวาโดยไมใหหกเลยจะเปนฝายชนะ 
 

 

การสรุปบทเรียน: 

 
 

 
 
 
• เรียกเด็กรวมชั้น แลวถามวา “ทุกวันนี้เราใชอุปกรณอะไรสําหรับทําอาหาร?” (คําตอบขึ้นอยูกับชนิดของ

อาหารและประเพณีทองถิ่น) “และในครอบครัวของเธอใชอะไรบางในการทําอาหาร?” (คําตอบอาจจะ

แตกตางกันไป) “เราใชการชั่งตวงแบบไหนในการทําอาหารของเรา?” (ใชอุปกรณชั่งตวง) “เราจะรูวิธี

ทําอาหารไดอยางไร” (ดูจากสูตรการทําอาหาร)  
 
• วันนี้เมื่อเธอกลับบาน ใหดูคนที่กําลังทําอาหาร และเสนอตัวชวยเหลือ ในการชั่งหรือตวงหรือผสม

สวนประกอบหรือเครื่องปรุงของอาหารชนิดนั้น ๆ เพื่อการเรียนรูและนําไปใช 

กิจกรรมเสริม: 
 

 

• ใหแจกกระดาษหรือการดจดรายการ ใหเด็ก ๆ วาดภาพและระบายสีรูปชนิดของอาหารท่ีเขาชอบเปนพิเศษ 

ขณะท่ีเด็กกําลังทํางานใหครูเดินไปรอบ ๆ เพื่อจะอธิบายหรือบอกสวนประกอบของชนิดอาหารท่ีเขากําลัง

วาดอยู ใหเขาเขียนลงดานหลังของรูปวาดวาอาหารท่ีเขาชอบน้ัน มีสวนประกอบหรือเคร่ืองปรุงอะไรบาง และ

มีวิธีทําอยางไร มันอาจจะเปนสูตรอาหารท่ีตลกและพิสดารก็ได 
 

สูตร: การทําแปงตม  
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อุปกรณสําหรับแตละกลุม : 

เตาไฟ หรือเตาแกส 

ถวยตวงและชอนตวง 

แปงสาลี หรือแปงหมี่ 1 ถวย (250 ม.ล.)  

นํ้าเปลา 1 ถวย (250 ม.ล.)  

ครีม 2 ชอนชา 

เกลือ ½ ถวย  (125 ม.ล.) 

นํ้ามันพืช 1 ชอนโตะ  

กระทะ 

ชอนสําหรับคน 

กระดาษหนังสือพิมพหรือกระดาษไข 

สีผสมอาหาร (แลวแตชอบ) 

  การนวดแปง: ใหเด็ก ๆ ผสม แปง 1 ถวย นํ้า 1 ถวย ครีม 2 ชอนชา เกลือ ½ ถวย นํ้ามันพืช 1 ชอนโตะ ใส 

  สวนผสมท้ังหมดลงในกระทะ ผูใหญอาจจะตองชวยโดยนําสวนผสมไปต้ังไฟกวนแรง ๆ ตลอด จนสวนผสม  

  สุกและเขากันดี สามารถกล้ิงไดไมติดกนกระทะ เมื่อเสร็จแลว นําไปวางบนกระดาษหนังสือพิมพหรือกระดาษ  

  ไข แลวนวดโดยใชมือบีบไปมาแรง ๆ จนแปงเหนียวเปนกอน ถาจะใสสีอาหารก็ใสตอนท่ีกําลังนวดแปง รอจน  

  กอนแปงเย็นดีแลว ใหทําเปนกอนกลมเล็ก ๆ แจกเด็ก ๆ คนละหน่ึงกอน    
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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