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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทท่ี 28 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ: แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสามารถในการหารายได้อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด: สามารถเรียนจบชั้นประถมศึกษา 

เนื้อหาบทเรียน: พัฒนาอุปนิสัยในการเรียนท่ีเหมาะสม 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ปี  

ปีที:่  2 

หัวข้อหลัก: สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

บทเรียน: เตรียมน าเสนอสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ ์
เวลาในการสอน:  แบ่งปัน 10 นาที 

       เนื้อหา 35 นาที           

 
จุดประสงค:์  
            
         

 เด็กสามารถค้นคว้า เรียบเรียง และเตรียมน าเสนองานหน้าชั้นเรียนสั้นๆ 
 เด็กสามารถบอกวิธีการน าเสนอที่ดีได้ และมีทักษะการน าเสนอที่ดี 
 

อุปกรณ์การสอน:                                                                    
 

  
 
 กระดาษ 
 ดินสอ หรือปากกา 
 กระดานด า 
 ชอล์ก 

 
อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  ไม่ม ี

 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมหรือจัดท า:   

 
1. อ่านเนื้อหาบทเรียนท้ังหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
3. ก่อนเริ่มเรียน ให้เขียนค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้แบ่งปันกันไว้บนกระดาน 
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ใคร: 
ได้อะไร: 
รู้สึกอย่างไร: 

4. คิดรูปท่ีจะใช้เป็นสัญลักษณ์ค าว่า “มอง, พูด, หันหน้าให้คนฟัง” 
5. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้ท างานกับเด็กๆของพระองค์และขอการทรงน าในการสอนบทเรียนนี้ 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เด็กเข้าใจ: 

o ความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคน 
o เราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน 

 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงท าให้เราและจะยังท าต่อไปในชีวิตและหัวใจของเด็กๆ  
    

 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การน าเข้าสู่บทเรียน: 

 

 

   

  

 
 

 

  
  
พูดว่า: เราจะเร่ิมเรียนชั่วโมงนี้ด้วยการเขียนประสบการณ์ที่เราได้ ตอนไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ให้นักเรียนเขียนค าต่อไปนี้บนหัวกระดาษ (ชี้
ไปยังข้อความบนกระดานที่ครูเขียนเตรียมไว้แล้ว) 

ใคร: (ชื่อคนที่นักเรียนไปสัมภาษณ์)  

ได้อะไร: (สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มา) 

รู้สึกอย่างไร: (ความรู้สึกขณะที่นักเรียนสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคนนี้) 

ถ้าเป็นได้ ให้ครูลองคิดถึงคนในชุมชนท่ีครูสามารถน ามายกตัวอย่างให้นักเรียนฟังได้ เช่นว่า 

“ครูได้สัมภาษณ์ศิษยาภิบาลสมชายมา ดังนั้นครูจะเขียนบนกระดาษว่า  

ใคร: ศิษยาภิบาลสมชาย 
ในส่วน “สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มา” ครูก็เขียนว่า 

ได้อะไร: ฉันได้เรียนรู้หลายเร่ืองขณะที่คุยกับศิษยาภิบาลสมชาย ฉันไม่เคยรู้เลยว่าศิษยาภิบาลสมชายก็โตมากับโครงการคอม
แพสชั่นเหมือนกัน ตอนเด็กๆ อาจารย์ท างานหนักมากจนกระทั่งอาจารย์ได้เข้าโครงการ LDP พอฉันได้ยินเร่ืองราวชีวิตของ
อาจารย์ ฉันรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมาก แต่อาจารย์ก็บอกว่าเรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับเขา สมัยเรียน ช่วงก่อนสอบ 
อาจารย์จะใช้เวลาอ่านหนังสือเป็นสองเท่าของเพ่ือนๆ ที่ได้คะแนนเท่าๆ กัน 
 

ข้อคิดเห็น[o1]: ไม่รู้ชื่อภาษาไทย 
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อาจารย์สมชายมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ อาจารย์ตั้งใจเรียนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ พอจบแล้วก็เรียนพระคัมภีร์ใน
โรงเรียนพระคริสตธรรมต่อ เพ่ือจะได้เป็นศิษยาภิบาลที่ดีและมีความรู้พระคัมภีร์มากขึ้น พอเรียนจบจากโรงเรียนพระคริสตธรรม 
อาจารย์ก็อยากกลับมาที่นี่เพ่ือช่วยให้เด็กๆ โตขึ้นมาเป็นผู้น าที่ดีและเข้มแข็งในชุมชนต่อไป 
เมื่อครูคิดถึงความรู้สึกขณะที่สัมภาษณ์ศิษยาภิบาลสมชาย ครูก็รู้สึกหลายอย่าง 

รู้สึกอย่างไร: ครูรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ถามค าถามดีๆ หลายค าถาม ยิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกสบายใจ และก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น ครูประทับใจความ
มุ่งมั่นที่อาจารย์ตั้งใจจะเรียนให้จบถึงแม้จะต้องพยายามอย่างมาก อาจารย์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ครูอีกด้วย เพราะครูได้เห็น
ความรักและเมตตาท่ีอาจารย์สมชายมีกับเด็กๆในชุมชน ท าให้ครูรู้สึกว่าเวลาทุกนาทีที่ครูได้อยู่กับเด็กๆ เป็นของขวัญพิเศษที่พระ
เจ้าทรงประทานให้ครู 
 

พูดว่า ครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่ เขียนหรือวาดรูปที่อธิบายถึง “ใคร, ได้อะไร, รู้สึกอย่างไร” จากการสัมภาษณ์ 
 

 

การน าเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 
 

  

ขณะที่จะเร่ิมสอนเด็กเรื่องวิธีการน าเสนอ ลองท าตัวอย่างที่ไม่ถูกให้เด็กดู เช่น พูดเสียงค่อย ตามองพ้ืน หรือพูดหันหน้าไปทางอ่ืน 

ขณะที่ท าท่าทางพวกนี้อยู่ พูดว่า ให้นักเรียนไปนั่งข้างๆ คู่ของตัวเอง แล้วเอากระดาษที่จดค าสัมภาษณ์ออกมา 

เด็กอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่ได้ท าตามที่ครูพูด ให้พูดทวนค าสั่งอีกครั้งโดยใช้ท่าทางที่ไม่ถูกแบบเดิม 

หลังจากนั้น พูดทวนค าสั่งอีกรอบ แต่ทีนี้ให้ใช้วิธีการน าเสนอที่ถูกต้อง 

เมื่อเด็กนั่งจับคู่กันแล้ว ถามว่า ท าไมนักเรียนถึงไม่ท าตามที่ครูพูดต้ังแต่คร้ังแรก? ให้เด็กตอบ (ค าตอบอาจเป็น: ผม/หนูไม่ได้ยินครูพูด, ผม/
หนูไม่รู้ว่าครูก าลังพูดกับพวกเราอยู่เพราะไม่เห็นครูมองมาที่พวกเรา ฯลฯ) 

หลังจากที่เด็กตอบแล้ว พูดว่า ถ้าเราอยากจะสื่อสารดีๆ ต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ มี 3 ข้อที่นักเรียนจะต้องจ า เราจะจดวิธีนี้ลงบนกระดาษกันเพื่อ
จะได้ไม่ลืม (เขียนให้เด็กดูบนกระดาน) 

 พูดเสียงดังฟังชัด (วาดรูปปาก หรือสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวกับการพูด) 
 ตามองคนฟัง (วาดรูปดวงตา หรือสิ่งอ่ืนเที่เกี่ยวกับการมอง) 
 หันหน้าไปยังคนฟัง (วาดรูปลูกศร หรือสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวกับทิศทาง) 

พูดว่า่ ชั่วโมงหน้า นักเรียนกับคู่ของนักเรียนจะออกมาพูดให้เืพื่อนๆ ฟังหน้าห้องว่า ได้อะไรจากการสัมภาษณ์บ้าง ดังนั้นเพื่อเตรียมตัวให้
พร้อม วันนี้ให้นักเรียนกับคู่ทบทวนสิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์ ขณะที่นักเรียนช่วยกัน ให้ 

 เลือกหัวข้อที่ส าคัญที่สุดมาเล่าให้เพื่อนในห้องฟัง (ลองยกตัวอย่างหัวข้อส าคัญและไม่ส าคัญให้เด็กฟัง) 
 ข้อมูลบางอย่าง นักเรียนอาจจะต้องบอกเพื่อนในห้องก่อนว่านักเรียนถามค าถามว่าอะไร จากนั้นค่อยบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

 เลือกว่าใครจะออกมาพูดเร่ืองไหน เพื่อที่ทั้งสองคนจะได้มีโอกาสพูดเท่าๆ กัน 

 ฝึกพูดต่อหน้ากันและกัน ลองให้ค าแนะน าติชมเพื่อนหลังจากที่เพื่อนพูดเสร็จด้วย 
o เพื่อนพูดเสียงดังพอที่จะได้ยินไหม? 
o เพื่อนหันหน้ามองมาที่คนฟังไหม? 
o เพื่อนท าท่าทางที่แสดงว่าต่ืนเต้นรึเปล่า เช่น เตะพื้น พูดเร็วเกินไป บิดมือไปมา ฯลฯ 
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 ฝึกหลายๆ รอบจนกระทั่งพร้อมที่จะน าเสนอผลงานในชั่วโมงหน้า 
 

ขณะที่ฝึกกันอยู่ นักเรียนควร 

 รู้จักควบคุมตัวเอง เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้ังใจฟังสิ่งที่เพื่อนพูด และตัดสินใจร่วมกันว่ามีหัวข้อส าคัญๆ อะไรบ้างที่ควรน าเสนอ 

 จริงใจที่จะพูดความจริงต่อคู่ของเรา เพราะจะช่วยให้ประสบความส าเร็จมากกว่าเวลาที่ต้องน าเสนอให้เพื่อนทั้งชั้นฟังจริงๆ 
 

 

 

ขณะที่เด็กก าลังวางแผนและฝึกการน าเสนออยู่ ครูคอยเดินรอบๆ ห้องเพ่ือดูว่า
เด็กต้องการค าแนะน าอะไรบ้าง พยายามแนะน าแบบเฉพาะเจาะจง หรือถามค าถามเกี่ยวกับ 

 ลักษณะท่าทางของเด็กเมื่อพูดต่อหน้าเพ่ือน 
 เนื้อหาที่เด็กเลือกมา่น าเสนอ 
 ค าแนะน าติชมที่เด็กให้กันและกัน เป็นค าพูดที่เป็นความจริงหรือไม่? 

 

 

การจบบทเรียน:  

 

 

พูดว่า ครูประทับใจที่ได้เห็นนักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาลักษณะท่าทางระหว่างการฝึกฝนการน าเสนอ ครูต่ืนเต้นมากที่จะไืด้ฟังสิ่งที่นักเรียนได้รับจา
การสัมภาษณ์ และครูมั่นใจว่าเพื่อนๆ ในห้องเองก็อยากจะดูและฟังการน าเสนอของนักเรียนในชั่วโมงหน้าด้วยเช่นกัน 
 
ถ้ามีเวลา ครูอาจจะให้นักเรียนฝึกการน าเสนอหน้าชั้นอีกสักครั้งสองครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสม เพ่ือช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการ
น าเสนอจริงหน้าชั้นเรียนในชั่วโมงหน้า 
 
กิจกรรมเสริม:  
 

การประเมินผลครู:  (กิจกรรมไหนที่ใช้ได้ผลด?ี กิจกรรมไหนที่ได้ผลไม่ด?ี ควรจะเตรียมบทเรียนต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลนักเรียน: 
 
 
 


