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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 7 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: ท าให้การศึกษาขั้นพื้นฐานส าเร็จเป็นอย่างน้อย 

สาระการเรียนรู้ : พัฒนาพฤติกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม, ได้รับการเรียนเสริม และความช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษา 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ปี  

ปี:  2 

หัวข้อหลัก: กลยุทธ์ในการอ่าน 

บทเรียน: การคาดการณ์ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทีส าหรับการจดบันทึก 

                                 35 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
            

 เด็กสามารถสร้างเสริมความเข้าใจในการอ่านโดยการดูรูปประกอบเร่ืองก่อนที่จะเริ่มอ่าน
เรื่องราว 

 เด็กสามารถคาดเดาเรื่องราวซึ่งจะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจในขณะท่ีอ่านเนื้อเรื่อง 

 เด็กสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการประเมินการความน่าจะเป็นไปได้ของการคาดการณ์ 
 
 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                                   
 

  
                                                                

 กระดาษ 
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 ดินสอ หรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 

 กระดานด า 

 ชอลค์ 

 กล่องหรือตะกร้าซ่ึงใส่สิ่งของ  (ดูบทเรียน การแนะน าเพื่อความเข้าใจท่ีดีขึ้น) 

 หนังสือนิทาน 

 ซึ่งมีรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ 

 มั่นใจว่าเป็นหนังสือใหม่ส าหรับเด็กๆ 

 อาจจะเป็นคัมภีร์ไบเบิ้ล หรือนิทานที่เหมาะสมเรื่องอื่นๆที่มีอยู่ 

 หากว่าไม่มีหนังสือดังกล่าว ให้หาภาพวาดขนาดใหญ่เพื่อประกอบกับเร่ืองราวในนิทาน  
 

                   อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  
    ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:    

              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
3. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสท่ีได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 

o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
 
 
หมายเหตุ : บทเรียนนี้จะเหมือนกับบทที่ 10 ในปีหนึ่ง ในปีสองนี้ ให้จัดหาหนังสือที่มีเนื้อหาที่แตกต่าง
ออกไปหากว่าเป็นไปได้ เนื้อหาที่แตกต่างไป เช่น หนังสือส าหรับเด็กๆ แทนท่ีจะเป็นหนังสือพระคัมภีร์ ให้
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สอบถามนักเรียนโดยตรงว่ามีใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนหรือไม่ พิจารณาการจับกลุ่มของนักเรียนที่มี
ความช านาญในกลยุทธ์การอ่านกับนักเรียนที่จะเรียนหนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรก 
 

 

 
 
ขั้นตอนการเรียนการสอน:  
 

                 การน าเข้าสู่บทเรียน:  

 
 

 การใช้เวลา:   
ถือตะกร้าหรือกล่องที่ใส่ส่ิงของขึ้น 
พูดว่า: มีใครทายได้บ้างว่ามีอะไรอยู่ในกล่องนี้?  ให้นักเรียนลองทายดู 
 
หากว่านักเรียนมีปัญหาในการทาย ให้เขย่ากล่องเพื่อเป็นการบอกใบ้ 
 
หลังจากท่ีพวกเขาได้ทายดูแล้ว หรือพวกเขาอาจจะไม่สามารถทายได้ ถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดอย่างไรที่รู้ว่าไม่
ควรทายว่าเป็นของอะไรกันแน่ มันไม่เป็นไรที่จะปล่อยไก่บ้างกับการทายอย่างนี้ 
ตัวอย่างเช่น: 

   นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าในกล่องนี้ไม่มีช้างอยู่? นักเรียนควรจะตอบว่าเพราะว่ากล่องไม่ใหญ่พอ 

   นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีน้ าอยู่ในตะกร้าใบนี้? นักเรียนควรจะตอบว่าน้ าจะต้องไหลออกมาตามรูแล้ว 

   เป็นต้น 
 
 

 
 การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 พูดว่า: ตอนที่นักเรียนก าลังทายว่ามีอะไรอยู่ในกล่อง นักเรียนได้ใช้
ข้อมูลท่ีนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าอะไรท่ีสามารถหรือไม่สามารถจะอยู่ในนี้ได้ ซึ่งช่วยให้นักเรียนทายได้อย่างฉลาด แต่
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ว่าการท าอย่างนี้ นักเรียนก าลังใช้ทักษะท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงเนื้อหาท่ีนักเรียนก าลังอ่านได้ มัน
เรียกว่า การคาดการณ์ 
 
สองสามวันที่ผ่านมานี้ (หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้)  พวกเราได้ฝึกทักษะบางอย่างที่ช่วยให้พวกเราเข้าใจสิ่งที่
พวกเราอ่านได้ดีขึ้น ท าไมนักเรียนถึงได้ใช้เวลามากมายพูดคุยกันว่าจะอ่านอย่างไรให้ดีขึ้น? ให้นักเรียนตอบ 
เชื่อมโยงค าตอบเข้ากับการแลกเปลี่ยนความคิดกันในครั้งก่อน การอ่านช่วยพวกเรา:     

   ได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโลกและตัวของพวกเราเอง 

   ขยันและท าคะแนนในการเรียนได้ดีขึ้น 

   เรียนรู้ว่าพระเจ้ารักและห่วงใยพวกเรามากแค่ไหน จากการที่ได้อ่านพระคัมภีร ์
 
ถามว่า: พวกเราได้เรียนรู้และฝึกทักษะการอ่านอะไรไปแล้วบ้าง? 

   ใช้รูปภาพช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อเวลาที่พวกเราอาจจะก าลังสับสน 

    คิดทบทวนดูว่าพวกเรารู้เร่ืองอะไรมาบ้างเกี่ยวกับหัวข้อที่พวกเราก าลังจะได้อ่าน 
 
พูดว่า: วันนี้พวกเราจะเรียนรู้กลยุทธ์อื่นที่จะช่วยให้พวกเราทั้งเข้าใจได้ดีขึ้น และสนใจสิ่งที่พวกเราจะอ่านมาก
ขึ้นด้วย มีใครยังจ าค าที่ครูใช้อธิบายทักษะนั้นบ้าง? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบ: การคาดการณ์)  
 
ถามว่า: ใครบอกได้บ้างว่าการคาดการณ์หมายความว่าอย่างไร?  ให้นักเรียนตอบ     
 
หากว่านักเรียนไม่สามารถอธิบายความหมายของค าว่าการคาดการณ์ อธิบายให้พวกเขาฟังว่าการคาดการณ์
หมายถึงการที่พวกเราใช้บางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเพื่อทายว่าอาจจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปได้ในเนื้อเรื่อง 
 
พูดว่า: เมื่อนักอ่านที่ดีได้อ่านหรือได้ฟังเรื่องราวใหม่ๆ พวกเขามักจะลองคาดการณ์ (หรือทายดู) ว่ามันจะเกิด
อะไรขึ้นต่อไป แล้วพวกเขาก็จะอยากรู้ว่า สิ่งที่พวกเขาคาดการณ์จะถูกหรือไม่ และมันท าให้พวกเขาอยากจะอ่าน
นิทานมากขึ้น  
 
เมื่อเป็นอย่างนี้ บางครั้ง มันอาจจะท าให้พวกเขาอ่านช้าลงเล็กน้อย และอ่านอย่างระมัดระวังมากขึ้น เพื่อจะดูว่า
จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในนิทาน  วันนี้พวกเราจะมาฝึกการคาดการณ์ เก่ียวกับนิทานเรื่องใหม่ และลองดูว่าพวกเรา
คาดการณ์ได้ถูกหรือเปล่า  
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พูดว่า: ให้นักเรียนจับคู่กันกับเพื่อนพื่อท ากิจกรรมนี้ ให้นักเรียนจับคู่กัน 
 
พูดว่า: ครูจะอ่านหน้าแรกของนิทานเรื่องนี้ และจะให้นักเรียนดูรูปภาพประกอบ  พอครูหยุด ให้นักเรียนกับคู่
ของนักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่อไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้  

   คุยกันว่านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป และ คิดว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไร 

   คิดอย่างสร้างสรรค์ และอย่าไปกังวลว่าสิ่งที่นักเรียนคิดจะแปลกประหลาด 
 

 จากนั้น อ่านหน้าแรก และให้เด็กๆดูรูปภาพประกอบรูปแรก 

   ให้โอกาสนักเรียนดูรูปภาพประกอบ 

   ให้เวลานักเรียนห้าถึงสิบนาทีเพื่อให้พวกเขาคาดการณ์ 
 
พูดว่า: ให้นักเรียนอ่านสิ่งที่นักเรียนคาดการณ์ และเขียนรูปดวงดาว หรือรูปใบหน้ายิ้ม ไว้ข้างๆข้อที่นักเรียนคิด
ว่าน่าจะเป็นไปได้  ส่วนอันอื่นให้ปล่อยไว้อย่างนั้น  
 
พูดว่า: เมื่อครูไปหานักเรียน ให้นักเรียนกับคู่ของนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่นักเรียนคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องราว
ด้วยกัน  
 
อ่านนิทานที่เหลือให้กับเด็กๆฟัง เมื่ออ่านจบ ให้เด็กๆวงกลมหัวข้อท่ีได้คาดการณ์ไว้อย่างถูกต้อง 
 
ให้เด็กๆแบ่งกันดูสิ่งที่คาดการณ์ไว้อย่างถูกต้อง 
 
 

 
 
การสรุปบทเรียน:   

 

 

พูดว่า: พวกเราได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ เพื่อจะได้เป็นนักอ่านที่
ยิ่งใหญ่   ใครพอจะบอกได้ว่ามีกลยุทธ์อะไรบ้าง? ให้นักเรียนตอบ และเขียนกลยุทธ์บนกระดาน 
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คอยถามเด็กๆเพื่อให้ตอบ จนได้กลยุทธ์ต่อไปนี้จนครบ หลังจากท่ีได้เรียนไปแล้ว: 

 ใช้รูปภาพประกอบ 

 พิจารณาว่าพวกเรารู้อะไรมาก่อนแล้วบ้างเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง 

 คาดการณ์ 
 
 
 
กิจกรรมเสริม:  
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้  
 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
   
 
 
 
   
 

 


