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                                          บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 5 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: ท าให้การศึกษาขั้นพื้นฐานส าเร็จเป็นอย่างน้อย 

สาระการเรียนรู:้ พัฒนาพฤติกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม, ได้รับการเรียนเสริม และความช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษา 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: ยุทธศาสตร์ในการอ่าน 

บทเรียน: การใช้รูปภาพเพื่อช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาของต ารา 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทสี าหรับการจดบันทึก 

                                 35 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
           

1. เด็กสามารถนึกได้ถึงสิ่งที่บ่งบอก และลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สามารถที่จะเข้าใจ
เนื้อหาที่อ่านได ้

1. เด็กสามารถใช้รูปภาพให้เป็นประโยชน์ในการช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น   
 
 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                   
 

  
                                                                

1. หนังสือภาพหนึ่งเล่มส าหรับการสอนนักเรียนทั้งห้องเรียน  
2. หนังสือหลายๆเล่มให้เด็กๆอ่าน    
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 หากมีห้องสมุดอยู่ใกล้ๆ ให้เตรียมหนังสือให้เด็กๆคนละหนึ่งเล่ม     

 หากมีหนังสือซึ่งมีจ านวนจ ากัด อย่างน้อยควรหาหนังสือให้ได้หนึ่งเล่มต่อกลุ่มท่ีมีเด็กกลุ่มละ
สามคน    

 ควรหาหนังสือที่มีเนื้อหายากนิดหน่อยส าหรับเด็กๆในห้องเรียนนี้     

 หากหาหนังสือไม่ได้เลย ให้เตรียมเร่ืองจากพระคัมภีร์ หรือหนังสือส าหรับเด็กสักสองเร่ืองที่มี
รูปภาพขนาดใหญ่ๆประกอบเป็นเรื่องราวเรียบเคียงไปกับเนื้อหาของหนังสือด้วย     

 หนังสือเล่มแรกจะเตรียมไว้ส าหรับการสอนนักเรียนทั้งห้องเรียน    

 หนังสือเล่มที่สองจะเตรียมไว้ให้เด็กๆอ่านร่วมกัน   
 

                   อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  
   การ์ดรูปภาพหลายๆใบที่จะน ามาเล่าเป็นเรื่องราวได ้ 
 
 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:    
              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  

2. รวบรวมอุปกรณ์ 
 3. 
 4. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 

o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
 
o เตรียมอ่านหนังสือที่คุณจะน ามาอ่านให้นักเรียนทั้งห้องฟัง มองหาเนื้อหาบางตอนของหนังสือที่คุณคิด

ว่าน่าจะยากส าหรับนักเรียนที่จะเข้าใจ จากนั้นหารูปภาพที่จะน ามาช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของ



 3 

หนังสือได้มากขึ้น เตรียมเลือกเนื้อหายากๆแบบนี้อย่างน้อยสัก 4 ตอนเพื่อที่จะได้น ารูปภาพมาช่วย
อธิบายให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้น   

o เตรียมจัดหากระดาษไว้ส าหรับการสอนนักเรียนทั้งห้องไว้ 4 ชิ้น (หรือหากหาได้ก็อาจใช้กระดาษบันทึก
แบบที่มีแถบกาว)  

o น ากระดาษหนึ่งแผ่นพร้อมกับอุปกรณ์การเขียนมาแจกให้เด็กแต่ละคน 
o หากเป็นไปได้ให้จัดหาผู้ใหญ่ หรือเด็กโตที่อ่านหนังสือได้ดีมาร่วมกิจกรรมในห้องเรียนในวันนี้  
 
หมายเหตุ: บทเรียนนี้จะเหมือนกับบทที่ 8 ในปีแรก ดังนั้นจึงควรหาหนังสือที่มีเนื้อหา หรือรูปแบบของ
หนังสือที่ไม่ซ้ ากับปีแรกมาสอนนักเรียนในปีนี้ ยกตัวอย่างเช่น ใช้หนังสือส าหรับเด็กแทนที่จะใช้เรื่องราวใน
พระคัมภีร์ ยิงค าถามไปยังนักเรียนว่ามีใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มที่ตนเองได้เคยอ่านมาก่อนแล้วบ้าง ให้จับคู่
เด็กนักเรียนที่มีประสบการณ์เหล่านั้นกับเด็กนักเรียนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก       
      

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน:  
 

                 การน าเข้าสู่บทเรียน: ใช้เวลา 10นาทีในการบันทึก  

พูดว่า: ในช่วงการจดบันทึกในวันนี้ ให้นักเรียนเขียน หรือวาดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ ไม่
ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวหนู หรือกับครอบครัวของหนูก็ได้ สักหนึ่ง หรือสองเรื่อง  
 
หมายเหตุ: หากครูรู้สึกว่ามีหัวข้ออื่นที่น่าจะเหมาะสมกับนักเรียนมากกว่านี้ ก็ให้เลือกหัวข้อนั้นแทนได้เลย   
 
ครูอาจจะหากิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่านี้มาให้นักเรียนท าแทนการจดบันทึกก็ได ้    
 

 
 การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 



 4 

 
 

พูดว่า: ใครสามารถอ่านหนังสือได้แล้วให้ยกมือขึ้น. ให้โอกาสนักเรียน
ในการตอบ     
 
พูดว่า: ใครก าลังฝึกเรียนอ่านหนังสืออยู่ให้ยกมือขึ้น ให้โอกาสนักเรียนในการตอบ     
 
พูดว่า: ใครที่เคยมีปัญหาในการหาวิธีการออกเสียงค าหนึ่งค าให้ยกมือขึ้น  
 
พูดว่า: ใครที่เคยมีปัญหาในการท าความเข้าใจบางอย่างที่พวกหนูก าลังอ่านอยู่ให้ยกมือขึ้น ให้โอกาสนักเรียนใน
การตอบ     
 
ถามว่า: พวกหนูรู้สึกอย่างไรเมื่อนึกไม่ออกว่าจะท าอย่างไรเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียง หรือการท าความ
เข้าใจกับส่ิงที่พวกหนูก าลังอ่านอยู่ ให้นักเรียนตอบ (หวังว่าเด็กๆหลายคนจะเอ่ยว่าพวกเขารู้สึกแย่มากเวลาที่มี
ปัญหาในการท าความเข้าใจกับสิ่งที่ก าลังอ่าน เป้าหมายส่วนหนึ่งในวันนี้ก็คือการช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่าทุกคนที่
อ่านหนังสือนั้นมักมีปัญหาในการอ่านหนังสือเป็นบางครั้งบางคราวกันทั้งนั้น นักอ่านที่ดีมักจะมีวิธีดีๆท่ีจะ
แก้ปัญหาเหล่านั้นได้)    
 
หากนักเรียนลังเล หรือไม่แน่ใจว่าจะพูดคุยกันเกี่ยวกับการติดขัดในการอ่านหนังสืออย่างไร ครุลองนึกถึง
ประสบการณ์ในการอ่านหนังสือของตนเองแล้วกล่าวน านักเรียนก็ได้   
 
พูดว่า: พวกหนูรู้ไหมว่านักอ่านทุกคนก็มีปัญหาในการท าความเข้าใจกับส่ิงที่พวกเขาอ่านกันเป็นบางครั้ง
เช่นกัน? บางครั้งครูก็อ่านเจอค าที่ครูไม่รู้จัก, บางครั้งครูก็ไม่เข้าใจว่าท าไมตัวละครในเรื่องท าอะไรบางอย่าง, 
หรือข้อมูลบางอย่างก็ดูไม่เป็นเหตุเป็นผลในความคิดของครู บางครั้งครูรู้สึกโง่จังเลยที่เป็นแบบนี้ แต่ครูก็พบว่า
จริงๆแล้วทุกๆคนก็มีปัญหาในการอ่านเหมือนๆกันท้ังนั้น ปัญหาในการอ่านนี้ไม่ได้ท าให้ครูเป็นนักอ่านที่แย่ แต่
นักอ่านที่ดีมักมีวิธีดีๆมาใช้เมื่อหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้น     
 
ถามว่า: ท าไมการอ่านหนังสือเก่งจึงเป็นเรื่องส าคัญ ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบ: การอ่านช่วยให้เราเรียนหนังสือได้
ด;ี เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ; การอ่านช่วยให้เราหาสิ่งของในร้านค้าได;้ หากเราอ่านหนังสือเป็น เราอาจจะได้
เข้าไปเรียนในวิทยาลัย หรือหางานได้ดีกว่าเมื่อเราโตขึ้น, เป็นต้น)   
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หากนักเรียนไม่ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ ให้ครูพูดว่า: การอ่านยังช่วยให้เราเรียนรู้เก่ียวกับตัวเราเองได้มากขึ้นอีก
ด้วย พระคัมภีร์นั้นเปรียบเสมือนจดหมายที่พระเจ้าทรงเขียนถึงพวกเรา ยิ่งเราอ่าน และเข้าใจจดหมายเหล่านั้น
มากขึ้นเท่าไร ก็จะท าให้เรายิ่งสามารถเข้าใจถึงแผนการของพระองค์ที่ทรงเตรียมไว้ส าหรับชีวิตของพวกเรา 
และโลกใบนี้ได้มากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้เรายังเรียนรู้ตัวเราเองผ่านทางตัวละครในเร่ือง ทั้งในหนังสือ และใน
พระคัมภีร์   
 
พูดว่า: วันนี้เราจะมาฝึกฝนวิธีการท่ีจะช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราอ่านได้      
 
พูดว่า: หนังสือที่เราอ่านนั้นมักประกอบด้วยรูปภาพมากมาย ท าไมพวกหนูคิดว่ารูปภาพเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของหนังสือ? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบ: รูปภาพท าให้หนังสือน่าสนใจที่จะอ่านมากขึ้น)    
 
พูดว่า: รูปภาพเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราก าลังอ่านอยู่อีกด้วย วันนี้เราจะมาฝึกวิธีใช้รูปภาพใน
การช่วยให้เราเข้าใจค าต่างๆที่เราอ่านกัน       
 
แสดงหนังสือ หรือบอร์ดแสดงเรื่องราวที่คุณก าลังจะอ่านให้เด็กๆฟังให้พวกเขาเห็น แล้วพูดว่า: “นี่คือหนังสือที่
มีรูปภาพมากมาย (หรือนี่คือเรื่องราวที่มีรูปภาพต่างๆอยู่บนกระดาษแผ่นใหญ่ หรือบอร์ดผ้าสักหลาด) ที่ครูก าลัง
จะอ่านให้พวกหนูฟัง เมื่อใดก็ตามที่ครูไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูอ่าน ครูก็จะหยุดอ่านชั่วคราว แล้วดูรูปเพื่อช่วยให้ครู
เข้าใจในสิ่งที่ครูก าลังอ่าน”  
 
เริ่มอ่านเรื่องราวให้เด็กๆฟังด้วยการออกเสียงดังๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณอ่านถึงจุดที่คุณท าเครื่องหมายไว้ตรงค าที่
คุณคิดว่าน่าจะยากแก่การเข้าใจของเด็กๆ ให้คุณหยุดชั่วคราว และมองหารูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับค าศัพท์นั้น  ๆ
   
อธิบายให้เด็กๆฟังว่ารูปภาพนั้นช่วยให้พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาอ่านได้อย่างไร ดังตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ
โยนาห์จากพระคัมภีร:์   

 พระเจ้าได้ทรงปลูกต้นละหุ่งไว้ข้างๆโยนาห์เพื่อให้ร่มเงาแก่เขา   

 วันต่อมามีหนอนมากัดกินต้นละหุ่งต้นนั้นจนมันเหี่ยวเฉา 

 ตรงนี้อาจจะยากส าหรับนักเรียนเพราะค าว่า “เห่ียวเฉา” ไม่ใช่ค าศัพท์พื้นๆ และปกติต้นละหุ่งก็
ไม่ได้เหี่ยวเฉาเพียงชั่วข้ามคืน   

 คุณอาจจะบอกกับเด็กๆว่า “ครูไม่ค่อยแน่ใจว่าต้นละหุ่งเห่ียวเฉานั้นหมายความว่าอะไร”   
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 แล้วให้คุณชี้ที่รูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับค าศัพท์ และพูดว่า “ครูนึกออกแล้ว ต้นละหุ่งตายเพียงชั่ว
ข้ามคืนเท่านั้น และไม่สามารถกันแดดให้โยนาห์ได้อีกต่อไป ครูไม่เคยเห็นสิ่งนั้นมาก่อน แต่พระเจ้า
ทรงท าอะไรบางอย่างที่พิเศษแน่ๆ   

 “ลองดูสิว่ารูปภาพช่วยให้พวกหนูเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างไร?”   

 ให้ท าตามตัวอย่างข้างต้นนี้ อ่านเรื่องราวทั้งหมดโดยให้หยุดตรงช่วงค าศัพท์ยากๆ และให้ใช้รูปภาพ
ต่างๆช่วยให้เข้าใจ  

 
เมื่อคุณอ่านเรื่องราวทั้งหมดเสร็จแล้ว ให้พูดว่า: ตอนนี้ถึงคราวที่พวกหนูต้องฝึกการใช้รูปภาพเพื่อช่วยให้เข้าใจ
ในเนื้อหาท่ีอ่าน    
 
แจกกระดาษ และอุปกรณ์การเขียนแก่เด็กๆ  
พุดว่า: พวกหนูจะต้องใช้กระดาษแผ่นนี้จดรายการของค าต่างๆในเรื่องที่อ่านซึ่งพวกหนูได้ใช้รูปภาพเพื่อการ
เข้าใจในเนื้อหาที่อ่าน คราวหน้าเมื่อพวกหนูเจอศัพท์ใหม่ๆ หรือส่วนใดของเรื่องที่พวกหนูไม่เข้าใจ ให้หยุดคิด
ไตร่ตรองชั่วคราวแล้วเขียนหมายเลขหน้าไว้บนกระดาษของพวกหนู และมองดูรูปภาพเพื่อจะได้รู้ความหมาย
ของค านั้นๆ        
 
แล้วให้เขียนค าที่พวกหนูคิดว่ายากแก่การเข้าใจ และรูปภาพช่วยให้พวกหนูเข้าใจค าศัพท์ได้อย่างไร หรือไม่ก็ให้
วาดรูปภาพที่ช่วยให้พวกหนูเข้าใจในสิ่งที่พวกหนูก าลังอ่าน        
 
หลังจากนั้นก็ให้อ่านเรื่องราวต่อไปจนกระทั่งพวกหนูอ่านเจอศัพท์ที่ไม่เข้าใจอีกครั้ง 
 
ทางเลือกที่ 1: 
หากมีหนังสือมากพอส าหรับเด็กส่วนใหญ่ ให้แจกหนังสือหนึ่งเล่มแก่เด็กทุกคน และให้พวกเขาเริ่มท างานที่
มอบหมายได้ด้วยตนเอง ส าหรับเด็กท่ีก าลังหัดอ่านหนังสือ ให้จับคู่เด็กเหล่านี้กับนักเรียนที่อ่านเป็นแล้ว เด็กท่ี
จับคู่ไว้จะได้อ่านให้เด็กอีกคนฟัง แต่เด็กทุกคนต้องเขียนสิ่งที่สั่งไว้ในกระดาษของตนเอง       
 
ทางเลือกที่ 2: 
หากมีหนังสือ และผู้ใหญ่/ คนที่อ่านเก่งแล้วเพียงพอส าหรับเด็กทุกๆ 3-5 คน ให้แบ่งเด็กๆเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน 
และแจกหนังสือให้กลุ่มละหนึ่งเล่ม ให้ผู้ใหญ่/ คนที่อ่านเก่งแล้วอ่านหนังสือที่ได้รับแจกโดยออกเสียงดังๆให้เด็กๆ
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ในห้องเรียนฟัง บอกเด็กๆไว้ว่าขอให้ผู้อ่านหยุดอ่านทุกครั้งที่พวกเขาเจอค าศัพท์ยากๆ เด็กๆควรจะบันทึกช่วงที่
หยุดนี้พร้อมทั้งวิธีการใช้รูปภาพเพื่อช่วยในการเข้าใจไว้ในกระดาษของพวกเขา  
 
ทางเลือกที ่3:   
หากหาหนังสือไม่ได้ ให้ติดรูปภาพส าหรับเร่ืองที่จะอ่านต่อไปไว้ให้ทั่วห้อง อธิบายกับพวกเขาว่าคุณจะอ่านเร่ือง
ถัดไปให้พวกเขาฟังดังๆ แล้วให้เด็กๆยกมือขึ้นหากพวกเขาได้ยินค าศัพท์ หรือบางตอนของหนังสือที่พวกเขาไม่
เข้าใจ ให้คุณหยุดอ่านทุกครั้งที่เด็กๆยกมือขึ้น หากเด็กๆไม่กล้ายกมือ คุณควรหยุดอ่านบ่อยๆเพื่อให้เด็กๆศึกษา
รูปภาพ และเขียน/ วาดรูปที่พวกเขาต้องวาดลงในกระดาษของพวกเขา   
.   
 

 
 
การสรุปบทเรียน:   
 

พูดว่า: หากพวกหนูเจออุปสรรคในการอ่านในบางเวลาให้ยกมือขึ้น   
ถามว่า: หากบางทีพวกหนูติดขัดในการอ่านค าศัพท์ หรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่ก าลังอ่านนั้น พวกหนูคิดว่าพวกหนู
เป็นนักอ่านที่แย่หรือไม?่ ให้นักเรียนตอบ และตรวจวัดความเข้าใจในบทเรียนของเด็กๆจากค าตอบของพวกเขา: 

 ผู้อ่านทุกคนอาจเจออุปสรรคในการอ่านได้เป็นบางครั้ง 

 ผู้อ่านที่ดีจะมียุทธศาสตร์มาใช้ช่วยให้เข้าใจเมื่อเจออุปสรรคเหล่านี ้  
 
ถามว่า: ยุทธศาสตร์ใดบ้างที่พวกหนูจะน ามาใช้เพื่อเข้าใจในสิ่งที่พวกหนูก าลังอ่าน ให้เด็กๆตอบ (ค าตอบ: ดูที่
รูปภาพ; ให้นึกถึงข้อมูลท่ีเรารู้แล้ว; ยุทธศาสตร์อ่ืนๆที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนไป)    
  
 
กิจกรรมเสริม:   

 
 

   
 
แทนที่จะเริ่มบทเรียนโดยการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยในการอ่านหนังสือให้ดี เราลองใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้
เพื่อช่วยให้นักเรียนประติดประต่อรูปภาพให้เข้ากับเร่ืองราว   : 
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 ให้เตรียมท าการ์ดรูปภาพมาเป็นชุดๆ เมื่อเราน าการ์ดเหล่านั้นมาเรียงกัน นักเรียนก็จะสามารถเล่า
เรื่องนั้นได้ (ให้เตรียมการ์ดรูปภาพประมาณ 5-10 ใบต่อหนึ่งเรื่อง) น าการ์ดมาผสมๆกัน แล้วค่อยให้
นักเรียนซ่ึงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆมาช่วยกันวางการ์ดรูปภาพให้เรียงกันอย่างต่อเนื่องเป็น
เรื่องราวที่ถูกต้อง     

 แขวนภาพเหมือนไว้บนก าแพงและเรียงกันอย่างผิดๆส าหรับเรื่องที่ครูจะอ่านให้นักเรียนในห้องฟัง  

 เขียนหมายเลขไว้บน หรือใกล้ๆรูปแต่ละใบ  

 ให้นักเรียนเดินดูรอบๆห้อง และดูว่าพวกเขาจะสามารถหาวิธีเรียงรูปภาพตามเรื่องราวที่อ่านให้
ฟังได้อย่างถูกต้องได้หรือไม ่ 

 ในขณะที่ครูอ่านเร่ืองราว ให้นักเรียนวางรูปภาพบนก าแพงให้เรียงล าดับอย่างถูกต้อง หลังจากท่ี
ครูอ่านเรื่องราวจบแล้ว ให้นักเรียนพูดคุยกันว่าพวกเขาเดาได้ถูกต้องหรือไม่   

 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส าหรับบทเรียนถัดไป?)  
  
  
 
 

การประเมินผลผู้เรียน:  
   
   
 


