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บทที่ บทที่ บทที่ 666   

กระบวนการสําหรับการทําแผนการสอนกระบวนการสําหรับการทําแผนการสอนกระบวนการสําหรับการทําแผนการสอน 

 

ตําราเรียน เปนสิ่งชี้นําเพื่อการเรียนรู 

เปนบทสรุปของเน้ือหาหลักสูตร และเปนเอกสารที่พรอมสําหรับการทบทวน  

ตําราสมัยใหมทําไดมากกวาเปนแหลงขอมูลปจจุบัน แตยังสงเสริมการเรียนรู และกระตุน หรือสนับสนุน

ความสนใจ  

(จาก “หนังสือคูมือคําสอนแหงชาติ” ขอ 264)  

(National Catechetical Directory # 264) 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ 

 รวมเอาความเขาใจที่ลึกซ้ึงจากขึ้นตอนดานคําสอนสมัยใหมเขากับการวางแผนการสอนของทาน 

 ฝกปฏิบัติการใชจุดสําคัญตางๆ ในตําราเรียน 

 เพิ่มพูนกลวิธีพื้นฐานของการวางแผนการสอนในระยะสั้น และระยะยาว 

 พัฒนาแผนการสอน ซ่ึงรวมทั้งองคประกอบทั้ง 4 ดังน้ี : ประสบการณมนุษย สาร การคนพบ และ

การตอบสนอง 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

มาเถอะโคช 

 ฟุตบอลเปน กีฬาง ายๆ 

เพียงแค เตะลู กบอลด วยเท า 

โหมงบอลดวยศีรษะ พักบอลดวย

หนาอก เมื่อเลนในสนามทานจะ

พยายามพาลูกบอลใหผานประตู

ของฝายตรงขาม และรักษาใหอยู

หางจากแดนของทานงายๆ 

 แตโคชแดนปฏิเสธที่จะให

มันเปนเร่ืองงาย การปฏิบัติของ

เขาเหมือนกับการเขาแคมปทหาร 

วิ่ง 10 นาที ฝกปองกัน 10 นาที 

ฝกรุก 10 นาที และฝกแยงลูก

บอลคร่ึงชั่วโมง ผูเลนที่ทําผิดจะ

โดนแยกออกไปดานขาง และ

ฝกหัดจนกระทั่งถูกตอง แดนรู

ตลอดเวลาวาทุกคนในสนาม

กําลังทําอะไร เหมือนดังกับวา 

เขามีตาหลัง และเขาก็ไมพลาด

โอกาสที่แกไขขอผิดพลาดที่ผูเลน

ไดทําขึ้น 

 ผูเลนตองฝกหนัก และก็

ไดรับรางวัลตอบแทนดวยทักษะที่

ดีขึ้น พวกเขาไดรับชัยชนะในหลายเกม แตพวกเขาไมเคยไดเปนแชมป ซ่ึงดูเหมือนกับวาทุกๆป เปนปแหงการ

สรางใหม แกนหลักของทีมไดเห็นกลับมาเลนอีกเสมอ แตผูเลนที่มีบทบาทสําคัญมักจะถูกเลือกใหไปเลนในทีม

อื่นเปนประจําในปตอไป พวกเขาชอบโคชแดน แตพวกเขาไมยอมที่จะเลนเพื่อโคช สําหรับแดนแลว ฟุตบอล

เปนมากกวากีฬา เด็กๆเปนมากกวาผูเลน ฟุตบอลเปนความหลงไหลในชีวิตของแดนและหนาที่ของเขาคือทํา

ใหดีที่สุดเทาที่สามารถทําได ในขณะซ่ึงบรรดาเด็กผูหญิงเลนเพื่อความสนุกสนาน แดนไดรับแรงบันดาลใจ ดวย

วิสัยทัศนแหงความสมบูรณแบบ 

 ยีนส ภรรยาของเขารักแดนมาก และเรียนรูที่จะอยูกับความตั้งใจอันแรงกลาของเขา เขาเปนชายผูใจดี

และเอื้อเฟอเผ่ือแผ แตจะกลายเปนคนเงียบขรึมเมื่อทําการฝกสอน เขาลืมไปวาน่ันเปนเกมเพื่อความ

 

พระบัญญัติใหม 

 “พระเยซูเจาตรัสกับบรรดาศิษยวา ‘เราบอกทานท้ังหลายวา 

อยากังวลถึงชีวิตของทานวาจะกินอะไร อยากังวลถึงชีวิตของทานวา

จะกินอะไร อยากังวลถึงรางกายของทานวาจะนุงหมอะไร ชีวิตยอม

สําคัญกวาอาหาร และรางกายยอมสําคัญกวาเครื่องนุงหม จงสังเกตดู

นกกาเถิดนกกามิไดหวาน มิไดเก็บเกี่ยว ไมมีโกดัง ไมมียุงฉาง แตพระ

เจาทรงเล้ียงมัน ทานท้ังหลายมีคามากกวานกสักเพียงใด!  ทานใดท่ี

กังวลแลวสามารถตอชีวิตของตนใหยาวออกไปอีกสักวันหน่ึงได? 

ดังน้ัน ถาส่ิงเล็กนอยเชนน้ียังอยูเหนืออํานาจของทานแลว ทานจะ

กังวลถึงเรื่องอ่ืนๆทําไมเลา?  จงสังเกตดูดอกไมในทุงนาเถิด ดอกไม

ไมปนดายหรือทอผา แตเราบอกทานท้ังหลายวา กษัตริยซาโลมอน

เมื่อทรงเครื่องอยางหรูหรา ก็ยังไมงดงามเททาดอกไมดอกหน่ึง ถา

หญาในทุงนาซึ่งมีชีวิตอยูวันน้ี และรุงขึ้นจะถูกโยนท้ิงในเตาไฟ 

พระองคยังทรงตกแตงเชนน้ีแลว พระองคจะสนพระทัยทานมากกวาน้ี

สักเพียงไร ทานชางมีความเช่ือนอยจริง! ทานอยากังวลใจแสวงหาวา

จะกินอะไรหรือจะดื่มอะไร ส่ิงเหลาน้ีคนตางศาสนาของโลกน้ีเททาน้ัน

ท่ีแสวงหา พระบิดาของทานทรงทราบดีวาทานตองการส่ิงเหลาน้ี 

ฉะน้ัน จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระองคเถิด แลวพระองคจะทรง

เพิ่มเติมทุกส่ิงให 

 ฝูงแกะนอยๆเอย อยากลัวเลย เพราะพระบิดาของทานพอ

พระทัยจะประทานพระอาณาจักรใหแกทาน 
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สนุกสนานของเด็กๆ ไมใชเพื่อเปาหมายสวนตัวของเขา เธอไดหยุดความพยายามที่จะเขาถึงในเร่ืองน้ี หลายป

มาแลว แมกระน้ันก็ตามเขาก็เปนโคชที่ดี 

 ซัลลี่ ลูกสาววัย 14 ป ของเขา มีความนึกคิดที่แตกตางออกไป เธอเลนอยูในทีมของพอเธอ  เปนเวลา 6 

ป ในความจริงแลว เธอไดขอรองเขาใหสอนในตอนเร่ิมตน แตในตอนน้ีเธอมีความรูสึกที่แตกตางออกไป เธอ

รักพอของเธอ แตเธอไมตองการที่จะเลนใหเขาอีกตอไป เธอไมอยากทํารายความรูสึกของพอ โดยการไปรวม

ทีมอื่น หรือขอใหเขาหยุดสอน ดังน้ันเธอจึงทําในสิ่งที่ดีที่สุด น่ันคือเธอตัดสินใจที่จะไมเลนในปน้ี 

 “ลูกหมายความวาอะไร ที่วาจะไมเลนในปน้ี” แดนถาม “พอคะ หนูพรอมที่จะลงในบางสิ่งบางอยางที่

ใหมกวา เขามีการจัดทีมฝกฝนใหมที่โรงเรียน และหนูก็คิดวาหนูจะลองดู” ซัลลี่ตอบ 

 “วาแต มันเปนทีมเก่ียวกับอะไร? พอไมสามารถฝกสอนทีมได ถาลูกไมเลน และพวกเด็กผูหญิงของพอ

จะไปทําอะไรถาไมมีพอ?”  “พวกเด็กผูหญิงของพอ พอคะ พวกเราไมใช “พวกเด็กผูหญิงของพอ” พวกเรา

ไมไดเลนเพื่อพอ หรือเพราะวาพอ พวกเราเลนเพราะเรารักในเกมกีฬาน้ี พอไดสอนพวกเรามากมาย และพวก

เราก็ซาบซ้ึง แตพอไมเคยสอนใหพวกเราสนุกกับเกมกีฬา สําหรับพอแลวทุกอยางเปนงาน ทุกอยางตองพัฒนา 

ทําไมพอไมสามารถทําแตเพียงใหเราไปที่น่ัน และสนุกกับมัน?”  

 แดน งุนงง สิ่งน้ันไมเคยเกิดขึ้นกับเขาเลย หญิงสาวที่เขาฝกสอนจะไมแรงกระตุน และวัตถุประสงค

เหมือนกับที่เขามี เขาทําไดแคเพียงจองมองลูกสาวของเขา 

 “โอ พอคะ หนูไมไดตั้งใจจะพูดอยางน้ัน หนูไมไดตองการที่จะทําใหพอรูสึกเจ็บปวด และตอนน้ีหนูจะไป 

และทําสิ่งน้ัน พอยกโทษใหหนูไดหรือเปลาคะ?” ซัลลี่รองไห และกอดเขาไวแนน แทนที่จะรองไห แดนกลับ

หัวเราะออกมา จริงๆ เขาไดเรียนรูมากมาย จากลูกสาวของเขาในเวลาสั้นๆ ใช เขารูสึกเจ็บปวด แตเขารูสึก

ผอนคลายดวย ทันทีที่ซัลลี่พูดออกมาอยางน้ัน แดนรูไดทันทีวาเธอพูดถูก เขาไดปลอยใหเปาหมายของเขากับ

แผนการณของเขาเขาครอบงําผูเลน เขาจะตองมาดูวาจะทําอยางไรในการที่จะเปลี่ยนแนวทางการฝกสอน ที่

ทําใหเด็กๆ รูสึกสนุกสนานกับการเลน และยังคงไดเรียนรูวาอะไรคือการเติบโตที่พวกเขาตองการ เขาหวังวาลูก

สาวของเขาจะสามารถชวยเขาได 

 

เร่ืองราวของคุณ 

1. เอกลักษณอะไรในเร่ืองของโคชแดน ที่สามารถประยุกตสูประสบการณการสอนของทาน? 

2. อะไรเกิดขึ้นเมื่อทานไดทําแผนการสอนของทานอยางแคบๆ? 

3. ทานสามารถดึงเอาสิ่งดีๆอะไร ออกมาจากเร่ืองน้ี และประยุกตสูกระบวนการวางแผนการสอนของ

ทาน เพื่อใหนักเรียนไดเติบโตในความเชื่อไดดียิ่งขึ้น? 

4. ซัลลี่ ไดชวยแดน ในการปรับปรุงแนวทางเพื่อบรรลุสูการฝกสอนของเขาอยางไร? 
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

ขบวนการทั้ง 4 ในข้ันตอนการสอนคําสอน 

 เปนที่รูกันวา เปาหมายของขั้นตอนดานคําสอน

คือ การชวยคนใหพัฒนาการดําเนินชีวิต ความสํานึก 

และความเชื่อรอนรน ตามที่มีแสดงอยูในคูมือคําสอน

แหงชาติ เร่ือง “การแบงปนแสงแหงความเชื่อ” (Sharing 

The Light of Faith) วิธีการที่เกิดผลในการทําสิ่งน้ีก็คือ 

การนําเ ร่ืองราวของคนๆหน่ึง มาเชื่อมโยงเขากับ 

ประสบการณ สาร การคนพบ และการตอบสนอง 

 แบบอยางของการเสนอเหลาน้ีไดรับอิทธิพลอยาง

มากจากแนวความคิดของ “ขนบธรรมเนียมคริสตชน” ที่

ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนโดย ดร.โทมัส กรูม ใน

งานสําคัญของเขาคือ “ศาสนศึกษาคริสตชน” (Christian 

Religious Education) ที่พิมพเผยแพรในป 1980 และคง

ใชอยูอยางกวางขวางในตําราเรียนดานคําสอน สวนที่

เหลือของบทน้ีจะสํารวจถึงขั้นตอนตางๆ ในกระบวนการวางแผนการสอน และเสนอถึงโอกาสที่จะปฏิเสธการ

วางแผนการสอนในความสัมพันธกับกระบวนการน้ี ทานยังไดรับโอกาสที่จะพิจารณาถึงวิธีการอื่นๆ ของการ

เตรียมบทเรียนของทาน และจัดทําสมุดแผนการสอน 

 ไมวาทานจะใชการนําเสนอแบบ 4 ขั้นในการสอนความเชื่อ หรือสิ่งอื่นๆ การนําเสนอที่ทานใชจะมีผล

ตอการวางแผนของทาน คําแนะนําสําหรับการวางแผนโดยใช วิธี 4 ขั้นของประสบการณ สาร การคนพบ และ

การตอบสนอง จะนําเสนอในชวงตอไป โปรดจําไววาในแตละขั้นของวิธีการสอนที่แตกตางกันน้ีควรจะใชใน

เวลาที่เหมาะสม แตละขั้นจําเปนตองวางแผนในระดับที่แตกตางกัน และแตละสวนเสริมสรางสวนอื่นๆ 

ขั้นตอนเหลาน้ีจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อรวมเอาการเรียนรูที่หลากหลายเขาดวยกัน ความรูความเขาใจ ความ

พึงพอใจ และพฤติกรรม และเมื่อพวกเขารวมเอาคารวกิจ และดนตรีเขากับกระบวนการ นักเรียนตองไดรับการ

ปฏิบัติในฐานะผูกระทํา ไมใชผูรับฟงที่ถูกกระทํา พวกเขาตองไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพ ดังเชนคนที่มี

คุณคาที่จะใหกระบวนการเรียนรู 

 บทเรียนดานคําสอนที่นําเอาการนําเสนอแบบ 4 ขั้น มาใชใหเกิดประโยชนยังคงมีเปาหมายที่รวบรวม

เอาธรรมประเพณีของคริสตชนเขาสูการดํารงชีวิตแหงความเชื่อ ความเขาใจในกระบวนการเหลาน้ีจะเปน

ประโยชนสําหรับครูคําสอน   ผูปรารถนาที่จะสรางสภาพที่ถูกตองสําหรับการเติบโตในความเชื่อของนักเรียน 

 

หยุดสักครู 

 ทานมีประสบการณเก่ียวกับกระบวนการทั้ง 4 น้ีอยางไร?  

 บทเรียนในตําราเรียนปจจุบันน้ีของทานไดพัฒนา โดย 4 กระบวนการน้ีอยางไร? 

 

พระศาสนจักรสอนวา 

 จากคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 

ขอ 167 กลาวไววา 

 “การสอนคําสอน ตองเผยแสดงให

กระจางชัดถึงความปติยินดี และขอเรียกรอง

ในหนทางของพระคริสตเจา การสอนคําสอน

สําหรับ “ชีวิตใหม” (รม.6:4) ในพระองคน้ัน

ควรจะเปน : คําสอนเกี่ยวกับพระจิตเจา , 

คําสอนเกี่ยวกับพระหรรษทาน , คําสอน

เกี่ยวกับความบรมสุข , คําสอนเรื่องบาป 

และการใหอภัย , คําสอนเรื่องคุณธรรมของ

มนุษย , คําสอนเกี่ยวกับคุณธรรมคริสตชน , 

คําสอนเรื่องพระบัญญัติแหงความรักสอง

ประการ และคําสอนพระศาสนจักร” 
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กระบวนการคําสอน 

 งานหลักของครูคําสอนคือ การเชื่อมโยงศาสนา พระคัมภีร และหัวขอคําสอนกับประสบการณชีวิตของ

นักเรียนเขาดวยกัน สิ่งน้ีทําไดโดยการแบงบทเรียนออกเปนลําดับขั้นตางๆ 

 ใหจินตนาการวาทานไดรับมอบหมายใหสอนบทเรียนเก่ียวกับพระเจาเปนพระบิดา ทานจะทําการ

เชื่อมโยงระหวางประสบการณของมนุษยและขอคําสอนไดอยางไร? ทานจะใหนักเรียนตอบรับขอคําสอนโดย

การใชการมีจิตสํานึกไดอยางไร? ใหใชกระบวนการคําสอนอภิปรายคําถามขางตนน้ี และบทเรียนของทานจะ

ดําเนินตามขั้นตอนที่ใหไวขางลางน้ี ใหพิจารณาสิ่งเหลาน้ันในความสัมพันธกับแนวความคิดหลักของบทเรียนที่

ให 

 

ข้ันเบื้องตน : จุดมุงหมายของบทเรียน 

 การพัฒนาจุดมุงหมายของบทเรียนเปนขั้นแรกของทุกบทเรียน ไมวาทานจะใชวิ ธีอะไรก็ตาม 

จุดมุงหมายบทเรียนเปนเร่ืองพื้นๆเก่ียวกับวา อะไรที่ทานตั้งใจจะใหนักเรียนของทานเรียนรู และทานคาดหวัง

ใหเด็กมีพฤติกรรมอยางไร ผลที่ไดรับทานหวังที่จะใหอะไรสําเร็จลงดวยบทเรียน? ทานจะสังเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนไดอยางไร? แสดงจุดมุงหมายที่เดนชัด ดังตัวอยางเชน 

จุดมุงหมาย : นักเรียนจะสามารถอาง และอธิบายความในพระคัมภีรหน่ึงเร่ืองที่แสดงวาพระเจาทรงเปน

เหมือนบิดาได 

 

ประสบการณมนุษย 

 หลังจากที่ไดกําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนแลว ครูคําสอนตองตัดสินใจวาจะชวยนักเรียนอยางไร ใน

การเสนอประสบการณของพวกเขาใหความสัมพันธกับแนวคิดหลักของบทเรียน (โดยปกติจะมีในตําราเรียน) 

ตอไปน้ีเปนการแบงปนสั้นๆ เชื้อเชิญนักเรียนใหคิดถึงเร่ืองประสบการณของพวกเขา เพื่อที่จะเขาใจ

ความหมายของประสบการณน้ัน และจดจําได วิธีที่สามารถนําไปใชไดคือ การอภิปราย การนํารําพึง การแสดง

บทบาทสมมุติ และเกมจากสถานการณสําหรับเด็กที่โตกวา ทานอาจจะถามวา “ทานไดรับประสบการณการ

ยอมรับ และความหวงใยในครอบครัวอยางไร?” 

 ในจุดน้ีเองที่ทานกําลังตีกรอบใหกับบทเรียน ใหนักเรียนไดสัมผัสกับประสบการณอีกคร้ังหน่ึง แลวกาวสู

ขั้นตอไป ทานสามารถใชตัวอยางที่ซับซอนขึ้นกับเด็กที่มีอายุมากขึ้นในขั้นน้ี ความสําคัญในจุดน้ีคือ การเรียนรู

โดยความพึงพอใจ 

 

สาร 

 บอยคร้ังที่กระบวนการในขั้นน้ี ไดรับการพิจารณาวาเปนแกนของการพัฒนาบทเรียน เพราะวาเมื่อครูคํา

สอนนําเสนอ เร่ืองราวชุมชน การเชื่อ ธรรมประเพณี  และการปฏิบัติ อยางไรก็ตาม การเรียนรูโดยการเรียนรู

ของเน้ือหาไมไดหมายความแคเพียงการจดบันทึกเร่ืองราว เน้ือหา ครูคําสอนที่มีประสิทธิภาพจะใชวิธีที่

หลากหลาย เชน การเลาเร่ือง การจดบันทึก การอาน บทอาน การแสดงละคร หรือใชโสตทัศนูปกรณ  

ตอไปน้ีเปนตัวอยางสําหรับเด็กในระดับชั้น ม.1 
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 “แบงนักเรียนในชั้นออกเปน 3 กลุม มอบหมายใหแตละกลุมอานหน่ึงบทอาน จาก 3 บทอานในพระ

คัมภีร คือ มัทธิว 7:9-11 , ยอหน 15:1-11 หรือยอหน 16:25-30 ใหแตละกลุมอาน และแบงปนความหมาย

ของบทอาน และเลือกอาสาสมัคร 1 คน เพื่อที่จะรายงานเน้ือหาของบทอานที่กลุมไดอานใหกับเพื่อนที่เหลือ

ในชั้นเรียนฟง อธิบายการที่พระเยซูเจาใชคําวา “อับบา” และน่ันชวยใหพวกเรารูจักพระเจาในฐานะของพอแม

ผูเปยมดวยความรักไดอยางไร ใหทําการเชื่อมโยงระหวางบทความพระคัมภีรที่ไดอานน้ัน กับความสัมพันธอัน

เปยมดวยความรักของพระเยซูเจาตอพระเจา  

 

การคนพบ 

 ในสวนน้ี เราจะยอนกลับไปยังเร่ืองราว แบบฝกหัด หรือประสบการณที่ทานไดใชในตอนเร่ิมบทเรียน 

ทานตองผูกเร่ืองราวของนักเรียนเขากับสารของพระศาสนจักร สารทําใหเกิดความแตกตางอะไรในการดําเนิน

ชีวิตของนักเรียน? วิธีที่มีประสิทธิภาพที่ใชในสวนน้ีคือ คําถามและคําตอบ การแบงปนสวนตัว การสรางจินต

ภาพ หรือแบบฝกการไตรตรอง  

 ขั้นตอนกอนหนาน้ี เปนขั้นตอนนําไปสูความเขาใจ และในขั้นน้ีเองที่ทานสามารถวัดวานักเรียนของทาน

ไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของบทเรียนสําหรับพวกเขาไดดีแคไหน 

 

การตอบรับ 

 ในสวนน้ีเองที่เกณฑทางพฤติกรรมของบทเรียนของทานจะไดรับการสังเกตที่ชัดแจง การขอใหนักเรียนมี

ความซ่ือสัตย การตอบรับที่อิสระผานทางบทภาวนา หรือการกระทําตอสารที่พวกเขาไดรับฟง ถามพวกเขาวา 

“เรากําลังจะไปทําอะไรในตอนน้ี?” สารน้ีทาทายตอวิธีการดําเนินชีวิตของเขาหรือไม? วิธีที่เกิดผลที่สุดในที่น้ีก็

คือ บทภาวนา ดนตรี (ทั้งการรองและการฟง จากเกม หรือการแสดงสด) การเขียน งานศิลป การบริการรับใช 

การเฉลิมฉลอง หรือการสรางสัญลักษณ ดังตัวอยาง 

 “นักเรียนจะแสดงละครในเร่ือง คํารองขอของสานุศิษยตอพระเยซูเจา “ขาแตพระเจา โปรดสอนพวกเรา

ภาวนา” และการตอบของพระเยซูเจา ใหหัวหนาชั้นอานพระวรสารนักบุญลูกา 11:1-4 และใหพวกเขาวาดจินต

ภาพวาน่ีเปนคร้ังแรกที่พวกเขาไดรับรูวาพระเจาเปน ”บิดา” ใหอาสาสมัครออกมาแสดงบทของสานุศิษยที่จะ

แบงปนปฏิกิริยาของพวกเขากับ “พระเยซูเจา” สรุปโดย การภาวนา และรองเพลง “ขาแตพระบิดาของขาพเจา

ทั้งหลาย” รวมกัน ใหนักเรียนภาวนาตอพระเจาในฐานะที่พระองคเปนพอแมที่รักพวกเขาทุกๆ คืนในระหวาง

สัปดาหน้ัน  

 

หยุดสักครู 

 แนวความคิดอื่นๆ ของทานที่จะเปนประโยชนตอหัวขอน้ี 

 ทานจะนําเสนอบทเรียนที่เหมือนกันน้ี ตอนักเรียนในระดับชั้นที่ทานสอนไดอยางไร? 
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ประโยชนของการใชกระบวนการนี ้

 การเร่ิมตนดวยประสบการณของนักเรียน แลวกาวไปสูเร่ืองราวของพระศาสนจักร นักเรียนจะสามารถจํา

ไดถึงความสําคัญในเร่ืองราวที่เปนไปของความเชื่อ ที่สําคัญกวาน้ันคือ พวกเขาจดจําสารของพระศาสนจักรได

มากกวา เพราะวาพวกเขามีความคุนเคยกับสิ่งเหลาน้ีแลว สิ่งน้ันยังคงชวยใหนักเรียนตระหนักถึงวาพวกเขาก็

เปนสวนหน่ึงของชุมชนความเชื่อที่ยิ่งใหญกวา 

 ชุมชนความเชื่อ เปนองคประกอบที่สําคัญในการวางแผนบทเรียนทางศาสนาทั้งหมด และในตัวของ

บทเรียนเอง เร่ืองราวความเชื่อที่ไดรับแบงปนเปนเร่ืองราวของบุคคลแหงความเชื่อ เปนเร่ืองราวที่เต็มไปดวย

ธรรมประเพณี และการเปนพยานยืนยันดวยตัวอยางของคนนับลานที่มากอนเรา สารของพระศาสนจักร และ

ชุมชนที่มีความเชื่อประกาศโดยผานทางครูคําสอน 

 

ประโยชนอ่ืนๆ ของวิธี 4 ข้ันนี้รวมถึง 

 จุดมุงหมาย ไดสรางความหลากหลายที่ชัดเจนสําหรับ ผูอํานวยการ ครูคําสอน ผูปกครอง และ

โดยเฉพาะกับนักเรียน นักเรียนไดรับแจงถึงพฤติกรรมที่จะถูกคาดหวังของพวกเขาถึงผลของการมี

สวนรวมในบทเรียนน้ี บอยคร้ังที่พฤติกรรมน้ี เก่ียวของกับการติดตอโดยตรงกับชุมชนที่ใหญขึ้น 

 การเร่ิมตนดวย ประสบการณมนุษย สรางการเปดใจสําหรับสารที่จะไดรับ สิ่งน้ันชวยใหนักเรียน

สํารวจถึง ความลึกลับ และคําถามภายในชีวิตของพวกเขาเอง สิ่งน้ีชวยนักเรียนใหเห็นวา ศาสนา

เปนสวนหน่ึงไมใชแบงแยกจากสิ่งที่พวกเขาทํา และสิ่งที่ชุมชนความเชื่อไดกระทํา 

 สาร สัมผัสหัวใจ เชนเดียวกับจิตใจ วัตถุประสงคการแสดงออกของบทเรียน อาจจะเปนการรับรู 

ความพึงพอใจ หรือพฤติกรรม ในการนําเสนอสารนักเรียนจะพบวาพระเจาเปนอยางไร และเปนการ

นําเสนอในประสบการณของชุมชนแหงความเชื่อ บางอยางเปนประสบการณที่เหมือนกันกับที่

นักเรียนไดประสบมาแลว 

 เปนสิ่งสําคัญที่จะมีเวลา การคนพบ ตอจากสาร และการแบงปนประสบการณของนักเรียน ถากฎ 

การกระทํา ขอคําสอนไดรับการเสนอกอนหนาประสบการณ ศาสนาอาจจะถูกมองเปนแคเพียงชุด

ของกฎ แทนที่จะเปนหนทางของการติดตามพระเจา การนําเอาสองขั้นตอนแรกมาทําความเขาใจ

รวมกัน การคนพบเปนเวลาสําหรับทําการเขาใจอยางลึกซ้ึงสวนบุคคล และเวลาสําหรับการรักษา

ความแตกแยกที่อาจเกิดจากการตัดสินใจ หรือการกระทําในอดีต น่ันเปนโอกาสที่จะแปล

ความหมายใหมของประสบการณ ในแสงสวางแหงการสอนของคาทอลิก เปนโอกาสที่จะคนพบการ

ใหเวลากับการภาวนา และพระจิตเจาทรงกระทํามากกวาที่ครูคําสอนหวังไววาจะทําสําเร็จ 

 เวลาของการตอบรับ ชวยทําใหชั้นเรียนศาสนาเปนสถานที่ซ่ึงพระเจาทรงสถิตอยู และชวยให

นักเรียนฉลองการประทับอยูของพระเจา จากจุดน้ีนักเรียนจะตองตัดสินใจวา พวกเขาจะทําอะไร

จากสิ่งที่พวกเขาไดเรียนรู การตอบรับตอสารเปลี่ยนพวกเขาเขาสูการมีสวนรวมในชุมชนความเชื่อที่

ใหญกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยผานทางศีลมหาสนิท และศีลศักด์ิสิทธ์ิอื่นๆ การตอบรับยังคง

รวมถึง การบริการรับใช ซ่ึงเปนสารหลักของพระวรสาร และเปนผลที่สารน้ันกระทบตอผูที่ไดรับฟง 
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หยุดสักครู 

 ในการแบงปนประสบการณของมนุษย ขอจํากัดอะไร (ถามี) ที่ทานควรจะใสอยูในประสบการณที่จะ

แบงปนกับนักเรียนของทาน? 

 มีวิธีการอะไรที่นักเรียนของทานจะสามารถเขารวมพิธีบูชามิสซาในวันอาทิตย และในโครงการ

บริการรับใชของวัด? อะไรคือวิธีการใหมๆ ที่นักเรียนของทานจะมีสวนรวมในชีวิตของวัดไดใน

อนาคต? 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

ข้ันตอนเบื้องตนในการเตรียมแผนการสอน 

ศาสนศึกษาไมไดเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัต แตบุคคลที่ไดรับการเตรียมมาแลวเปนผูที่ทําใหเกิดขึ้น ในการวาง

แผนการสอนของทาน ขอใหทานจําขอสังเกตตอไปน้ีไว 

 

การวางแผนการสอนที่เกิดผล 

1. ใชเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ตําราเรียนของนักเรียน คูมือครู และตัวทาน ซ่ึงเปนบุคคลที่

รับผิดชอบในการวางแผนการสอน 

2. นําไปสูการแบงพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ แผนประจําป แผนหนวย และแผนการสอน เพราะวาสวนเหลาน้ี

คือ การวางแผนบทเรียนเก่ียวของสูการวางแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น 

3. รักษากฎพ้ืนฐานทั้ง 3 นี้ไวในใจคือ 

(ก) การสอน 1 ชั่วโมง ตองการการเตรียมการอยางนอย 2 ชั่วโมง 

(ข) ในแผนการสอนควรจะมีสื่อการสอนมากกวาใชตัวทานเอง 

(ค) การดึดดูดความสนใจของนักเรียนเก่ียวของโดยตรงกับการวางแผนกรสอนของทานวาเตรียมมาดีแค

ไหน 

 

การวางแผนระยะยาว 

 เมื่อทราบระดับ หรือกลุมที่ทานจะตองสอนแลว ขอใหทานจัดเวลาเพื่อทําภาพรวมของทั้งป โดยดูจาก

ตําราเรียน คูมือครู และสื่อสารที่เก่ียวของ ทบทวนตารางเน้ือหาซ่ึงไดลงรายการของหนวย (หัวขอหลักสําคัญ

ใหญ) และบทเรียน (หัวขอเดียว) อานบทนําในคูมือครู และทําความคุนเคยกับรูปแบบ และประเด็นทั้งหมดที่

เก่ียวกับการวางแผนการสอน ใหอานบทเรียนหน่ึงจากคูมือครู ซ่ึงจะเปนตัวบงชี้สิ่งที่นักเรียนจะตองเรียนรูใน

ระหวางป สิ่งเหลาน้ีคือ ผลการเรียนรูระยะยาวของทาน 

 

การวางแผนการปฏิบัติระยะกลาง 

 จากการกาวหนาในแตละป การวางแผนลวงหนา 4-6 สัปดาหของตารางการสอนของทานเปนไปตาม

หนวย หรือสวนใหญๆ อื่นๆของโครงการ ในขั้นน้ีจะเตรียมใหทานพรอมเขาสูเน้ือหาโดยละเอียด ทานอาจจะ

ตองการโสตทัศนูปกรณ หรือแหลงวิทยาการอื่นๆ ที่ตองขอจากผูนําโครงการของทาน 

 โดยประมาณ 2 สัปดาหกอนชั้นเรียน ใหอานบทเรียนจากตํารานักเรียน และขีดเสนใตแนวความคิด

สําคัญ อานขอมูลภูมิหลังของบทเรียนที่อยูในคูมือครู และมุงเนนที่หัวขอหลักสําคัญของบทเรียน ใหไตรตรอง

และภาวนาหัวขอหลักน้ี และดูวาทานจะนําเสนอความเขาใจที่ลึกซ้ึงในรายละเอียดความเชื่อน้ีใหกับนักเรียน

ของทานดวยวิธีการอยางไรที่จะทําใหพวกเขาเขาใจ ตองไวตอเหตุการณในชีวิตของทาน หรือของนักเรียนของ

ทานซ่ึงอาจจะสัมพันธกับหัวขอ มองหาขาวสารปจจุบัน (จากหนังสือพิมพ หรือนิตยสาร รายการโทรทัศน หรือ

วีดีโอ) ที่เก่ียวกับหัวขอของทาน ทายสุดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปน 
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ประโยชนของตําราเรียนดานศาสนา 

 พระศาสนจักรในยุคแรกๆ ไดมีระบบสําหรับการนําเสนอความเช่ือเบ้ืองตน และการปฏิบัติความเช่ือค

ริสตชนตอชุมชนของผูท่ีเช่ือ ไดมีการบันทึกวาอะไรท่ีพวกเขาไดเรียนรูเกี่ยวกับองคพระเจา ดังน้ันพวกเขาจึง

สามารถแบงปนความเช่ือกับคนอ่ืนๆ 

 ตําราเรียนดานศาสนศึกษาเปนแหลงความรูท่ีทรงคุณคาสําหรับครูคําสอน นักการศึกษามืออาชีพผูซึ่ง

มีประสบการณในดานวิชาการ และการปฏิบัติในดานศาสนศึกษาไดกําหนดแบบแผน และจัดเตรียมตํารา

เรียนเหลาน้ี แตละชุดตําราพยายามเสนอการสอนขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติ  และคุณคาของหนังสือคําสอน แต

ละชุดตําราไดรับการออกแบบมาเพื่อการเรียนรูในระดับอายุท่ีแตกตางกัน 

 ตําราเรียนชวยประหยัดเวลาของครูคําสอน ครูคําสอนไมตองสรางสรรคเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับแตละ

ระดับอายุ ตําราเรียนไดจัดเตรียมขอมูลภูมิหลังตามสาระท่ีถูกนําเสนอ ส่ือเพิ่มเติมสําหรับบทเรียน และ

เทคนิคตางๆสําหรับการดําเนินเรื่องในช้ันเรียนเปนเหมือนกับขุมทองของขอมูลท่ีรอการนําเอาไปใช 

 อยางไรก็ตาม ครูคําสอนควรพิจารณาตําราเรียนเปนเชนเครื่องมือท่ีไมไดจบดวยตัวของมันเอง 

จุดมุงหมายของตําราเรียนดานศาสนศึกษาก็เพื่อชวยเหลือครูคําสอนในการปลูกฝงการเติบโตในความเช่ือ

ของนักเรียน โดยอาศัยตํารา และการเปนพยานของครูคําสอน นักเรียนไดเรียนรูเรื่องพระเจาและการเผย

แสดงของพระองค พวกเขาไดรับความชวยเหลือใหมีประสบการณเกี่ยวกับพระเจา และไตรตรอง

ประสบการณน้ัน แตตําราไมสามารถทําหนาท่ีแทนครูคําสอน และตัวนักเรียนในการตอบสนองตอการเผย

แสดงของพระเจาได ตําราเรียนเปนแหลงขอมูลทท่ีซึ่งครูคําสอนใชเพื่อประโยชนของนักเรียนเอง จําไววา “คํา

สอนพระศาสนจักรคาทอลิก” ไมใชตําราเรียนดานศาสนาตามท่ีไดรับเผยแพรในป 1993 โดย United States 

Catholic Conference 

หนังสือคําสอนไมใชเปน 

 ตําราท่ีใชในหองเรียน 

 หนังสือคําถาม หรือคําตอบท่ีตองทองจํา 

 แนววิธีการหรือกลวิธีการสอน 

 ส่ิงทดแทนสําหรับตําราศาสนศึกษาในปจจุบัน 

 เจตนาเฉพาะของคําสอน 

หนังสือคําสอนเปน : 

 เครื่องมือสําหรับถายทอดเน้ือหาสําคัญ และท่ีเปนพื้นฐานของความเช่ือ และหลักศีลธรรมของ

คาทอลิก 

 เปนจุดอางอิงสําหรับทุกคนท่ีทําหนาท่ีในดานคําสอน 
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หยุดสักครู 

 "บุคคลที่ไดรับการเตรียมมาทําใหมันเกิดขึ้น" ใชประสบการณสวนตัวของทานเชื่อมกับคํากลาวน้ีวา

เปนจริงอยางไร? 

 ทานคิดวาการวางแผนบทเรียนระยะยาว และระยะกลางมีความเปนจริงอยางไร? ทานจะดัดแปลง

ใหเขากับสภาพการณของทานไดอยางไร? 

 

แผนการสอนโดยตรง 

 เร่ิมตนที่การสรุปบทเรียนลวงหนาเสมอ ใชเวลา 2-3 นาที เขียนเร่ืองที่ทานตองการจะรวมเขาไวใน

บทเรียนคร้ังตอไปของทาน ทานตองการที่จะทบทวนอะไร? ทานจะเชื่อมโยงสิ่งที่ไดเรียนรูในบทเรียนที่แลวเขา

สูบทเรียนตอไปไดอยางไร? ตรวจดูจุดใหญๆ ของบทเรียนตอไป 

 ในชวง 2-3 วันตอมา ปลอยใหความคิดไดรับการบมอยูในจิตใจ และในบทภาวนาของทาน ยกตัวอยาง

เชน ถาหัวขอหลักของบทเรียนคือ ศีลมหาสนิท ใหพิจารณาวาเกณฑเฉพาะอะไรของศีลมหาสนิทที่ควรจะเนน 

บทเรียนไดอธิบายหรือไมวา ทําไมคนจึงตองเคารพสักการะ? บทเรียนน้ันไดศึกษาถึงสวนหน่ึงของมิสซา

หรือไม? ชุดของตําราเรียนมีขีดจํากัดของแตละบทเรียนไวกับหัวขอเฉพาะ ตองมั่นใจวาทานรูวาหัวขอเฉพาะ

น้ันคืออะไร?  

 ประมาณ 2 วันกอนชั้นเรียน ใหจัดแบบแผนการสอนของทาน โดยทั่วไปงานน้ีจะใชเวลาประมาณ 1 

ชั่วโมง ทานควรจะทําตามแบบแผนตอไปน้ี 

1. เ ต รี ย ม ร า ย ก า ร เ ค ร่ื อ ง มื อ  แ ล ะ

แหลงขอมูลที่ทานหาไดไวในใจ ขั้นแรก

คือ พิจารณาดูแหลงขอมูลตําราเรียน คูมือ

ครูที่ประกอบดวยคําแนะนําสําหรับการ

ภาวนา ประสบการณ เทคนิคการสอน 

กิจกรรมสรางสรรค บทความจากพระคัมภีร 

และสื่ อต า งๆอย า งกว า งๆ ขั้ นที่ สอ ง 

แหลงขอมูลภายนอก เชน เหตุการณ

ปจจุบัน บทเพลงรวมสมัย รายการโทรทัศน 

และภาพยนตร ลวนแตเปนประโยชน ขั้นที่

ส า ม  ซ่ึ ง เ ป น ขั้ น ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด  คื อ

ประสบการณสวนตัวของทาน และการ

ไตรตรองจุดสําคัญของบทเรียนเปนสิ่งที่มี

คาตอการที่ทานจะเชื่อมโยงกับสารของคํา

สอน 

2. ตั้งจุดมุงหมายบทเรียน ทําไมหัวขอน้ีจึง

ถูกนําเสนอ? คาดหวังอะไร? คําตอบที่มีตอ
 

กําหนดวัตถุประสงค 

  

งานแรกท่ียากของการวางแผนการสอนก็คือ 

การเขียนวัตถุประสงคของบทเรียนใหกระชับ และ

ชัดเจน โดยท่ัวไปเปนการกําหนดส่ิงท่ีทานปรารถนา

จะใหเกิดในนักเรียน รูปแบบของวัตถุประสงคของ

บทเรียนอาจเปนดังน้ี 

 นักเรียนสามารถท่ีจะจําบทสวด “ขาแตพระ

บิดา” ได 

 นักเรียนสามารถท่ีจะเปดหาขออางอิงในพระ

คัมภีรได 

 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการบรรเทาทาง

กาย และทางจิตใจในเวลาของศีลอภัยบาป (ศีล

แหงการคืนดี) และศีลเจิมคนไข 

   หาเวลาบางชวงเพื่อเขียนวัตถุประสงคของ   

สัปดาหสําหรับเปนสวนหน่ึงของช้ันเรียนท่ีจะเรียน 
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คําถามเหลาน้ีคือจุดมุงหมายของบทเรียน ถามตัวทานเองวา “ในตอนจบบทเรียน ฉันตองการที่จะให

นักเรียนของฉันรูอะไร? ทําอะไร?” ตําราเรียนแตละเลมระบุจุดมุงหมายสําหรับแตละบทเรียน การ

เก็บจุดมุงหมายน้ีไวในใจจะชวยเสริมการนําเปาหมายของการไตรตรอง และความคิดคํานึงของทาน

ใหเปนหน่ึงเดียวกัน ในจุดน้ีควรคํานึงถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่สามารถสังเกตไดเพื่อหาความจริงให

แนใจวาจุดมุงหมายของบทเรียนไดรับการปฏิบัติตามแลว หลังจากทําแผนการสอนเสร็จแลว ใหอาน

ดูใหมอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหแนใจวาบรรลุตามจุดมุงหมายของทาน 

3. พิจารณาสวนตางๆ ของบทเรียน ในแตละบทเรียนอยางนอยตองประกอบดวย สวนเร่ิมตน 

สวนกลาง และสวนสรุป (ทานอาจจะแบงเปน สี่สวน หาสวน หรือมากกวาในหน่ึงบทเรียน)  

ประสบการณมนุษย อาจเปนสวนของการเร่ิมตน สาร และ การคนพบ อยูในสวนกลาง และการ

ตอบรับ เปนสวนสรุป แมวาทานอาจจะแบงยอยออกไปอีก ใหพิจารณาาดูเน้ือหาที่ทานจะใสไวใน

แตละสวน จะใสไวดวยวิธีการอยางไร และแหลงขอมูลที่ทานจะใช และพิจารณาดูวาวิธี และเน้ือหา

ใดของแตละสวนมีประสิทธิภาพ และสรางความสนใจใหกับนักเรียน เพื่อใหแนใจวามีหลากหลาย

อยางพอเพียง 

4. กําหนดแบงเวลาสําหรับแตละสวนของบทเรียน นํารางความสนใจของนักเรียนมาพิจารณา และ

ใหแนใจวาบทเรียนไดมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมอยางพอเพียงในการแบงเวลาทุกสวนควรจะ

เหมาะสมกับเวลาของชั้นเรียน วางแผนเตรียมสวนเพิ่มเติมในกรณีที่ทานดําเนินบทเรียนไดเร็วกวาที่

คิดไว 

5. เขียนแผนการสอน ตองไมลืมการตรวจดูหนังสือเรียนของนักเรียน หรือคูมือครู ทานจะตองทําให

ตําราเรียนและคูมือครูเปนไปตามวิถีทางของทาน ในการนําเขาสูบทเรียนที่เหมาะสมกับกลุมนักเรียน 

บทเรียนที่เตรียมมาเฉพาะแตหัวเร่ือง ไมใชบทเรียนที่ไดรับการเตรียมมาอยางพอเพียง 

เขียนแผนการสอนตามที่คิดไว แผนภูมิตอไปน้ีที่ทานสามารถจะนําไปประยุกตใชโดยแบงสวนของงาน

ตามจํานวนสวนของบทเรียนที่ทานแบง 

 
 

หยุดสักครู 

 พยายามวิเคราะหสิ่งที่นําไปสูแผนการสอนของทาน ทานไดใชเทคนิคพิเศษอะไรที่มีประโยชน? 

 

บทเรียนเรื่อง…………...............................……............................................ วันท่ี……………… 

หัวขอ……………………………................................................................................................. 

จุดมุงหมาย……………………………......................................................................................... 

 

สวนของบทเรียน เวลาท่ีตองการ เน้ือหา วิธีการสอน วัสดุท่ีตองการ 
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 อธิบายขอบเขตของเวลาที่ทานใชในการเตรียมบทเรียนแตละบท (ตัวอยางเชน : ทานเร่ิมเตรียม

เมื่อไร? 

 ทานใชเวลาชวงใดในการวางแผน? สถานที่ใดที่ใชในการวางแผน? แบงปนประสบการณ

แนวความคิดการวางแผนของทาน? 

 มีแบบจําลองอื่นๆ อะไรอีกที่ใชในการวางแผนบทเรียน? ใหเปรียบเทียบแบบจําลองเหลาน้ีกับแผน

รายการขางตน 

 

การติดตามการวางแผนการสอน 

 หลังจากที่ทานไดสอนบทเรียนแลว ใหยอนกลับไปยังแผนการสอนของทาน และจดบันทึกความเห็นถึง

การบรรลุผลของแผนน้ัน นักเรียนไดรับความสําเร็จตามสิ่งที่เปน “จุดมุงหมาย” ที่ทานมีหรือไม? ถาทําการสอน

เปนทีมตามสภาพแวดลอมหรือถามีผูชวย ใหเขาแสดงความคิดเห็นถึงสวนตางๆของบทเรียน สิ่งที่ประเมินได

สามารถนํามาเพิ่มเติมเขาในขั้นแรกของการวางแผนบทเรียนคร้ังตอไป 

 ถาครูคําสอนมากกวา 1 คน ในระดับชั้นของทาน ทานอาจจะวางแผนบทเรียนรวมกันในทํานองเดียวกัน 

เปนการเพิ่มจํานวนของเทคนิคใหมากขึ้นเพื่อการพิจารณา และเพิ่มเติมใหกันและกัน ถึงแมวาจะมีเพียงครูคํา

สอนคนเดียวในระดับชั้น การมีโอกาสไดแบงปนกับครูคําสอนคนอื่น ทําใหทานไดในสิ่งที่ทานไมใหคิดไว และ

ไดมีโอกาสปรึกษาหารือประสบการณในชั้นเรียน 

 ถาทานเปนครูคําสอนใหม ทานอาจจะพบวามันเปนชวงเวลายิ่งใหญในการวางแผนการสอน 2-3 บท

แรก สิ่งนีสามารถเขาใจได ทานยังไมคุนเคยกับตําราเรียน และแหลงขอมูลที่หาได และทานแคเร่ิมพัฒนา

รูปแบบของทานสําหรับการจัดเตรียม แตถาเวลาผานไปเปนเดือน ทานจะพบแนวทางการวางแผนของทานเอง 

และเวลาก็ดูจะไมยาวนาน 

 อยางไรก็ตาม ทุกบทเรียนจะตองไดรับการเตรียมอยางเอาใจใส บทเรียนที่ทานไดสอนในคร้ังกอนจะไม

เหมือนกับการสอนรอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 นักเรียนแตกตางกันดวยความตองการใหม และความสามารถใหม 

และทานเองก็เชนกันจะแตกตางไปดวยประสบการณที่เพิ่มขึ้น และความเขาใจที่ลึกซ้ึง การวางแผนที่สมบูรณ 

และระมัดระวังเปนสิ่งจําเปนอันขาดไมไดของศาสนศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

หยุดสักครู 

 กิจกรรมการเรียนรูอะไรที่ทานชอบในแผนการสอนของทาน? ทําไม? 

 ทานไดปรึกษาแผนการสอนของทานกับผูอํานวยการโครงการบอยแคไหน? กับครูคําสอนคนอื่นบอย

ไหม? ผูอํานวยการไดทบทวนแผนของทาน หรือสังเกตการสอนของทานหรือไม? 
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ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

การวางแผนการสอน 

 ใชเวลาสักครูดูถึงขั้นพื้นฐานของกระบวนการศาสนศึกษาสมัยใหม 

 

1. จุดมุงหมายของบทเรียน 

2. ประสบการณมนุษย 

3. สาร 

4. การคนพบ 

5. การตอบรับ 

 

 ในการวางแผนการสอน ทานตองพัฒนา และใชกิจกรรมที่หลากหลายใหเกิดประโยชนสําหรับแตละชั้น 

ทานมีโอกาสที่จะใชกิจกรรมที่ไดรับการแนะนํามากมายสําหรับบทเรียนของทาน หลายสิ่งไดเขียนไวในคูมือครู 

และพัฒนาดวยตัวทานเอง ขอใหจําไววาผลจากบทเรียนของทานจะสัมพันธโดยตรงกับแผนการสอนที่ทานวาง

ไว 

 ขั้นแรกของกระบวนการ ตัดสินใจเร่ืองจุดมุงหมายของบทเรียนในรูปของผลที่ไดรับจากการเรียนรูที่ตั้งใจ

ของนักเรียน เปนสิ่งหน่ึงที่สําคัญ การอภิปรายอื่นๆทั้งหมด การนําเสนอกิจกรรม และการประเมินผลควรจะ

เปนโครงรางที่ชวยใหนักเรียนบรรลุสิ่งที่แสดงอยูในจุดมุงหมาย 

 จุดมุงหมายของบทเรียนมีอยูแลวในครูมือครู อยางไรก็ตามเกือบทั้งหมดไดเขียนอยูในรูปของพฤติกรรม

ครู ทานตองเขาใจถึงสิ่งเหลาน้ันในรูปพฤติกรรมของนักเรียน ตอไปน้ีเปนตัวอยาง 3 แบบ  

  

พฤติกรรมครู ช ว ย ใ ห นั ก เ รี ย น เ ข า ใ จ

ความหมายของบทภาวนาของ

พระเจา 

สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวม

ในพิธีมิสซาวันอาทิตย 

ชวยนักเรียนในการเปน

พยานถึงคุณคาของพระวร

สาร 

พ ฤ ติ ก ร ร ม

นักเรียน 

นักเรียนสามารถแสดงถึงความ

เขาใจในบทภาวนาของพระเจา

โดยการเขียนประโยคท่ีอธิบาย

แตละขอความในพระวรสาร

นักบุญลูกาได 

นักเรียนสามารถเลือกลงช่ือ

ในกิจกรรมอยางน้ี โดยเลือก

เอาอยางใดอยางหน่ึง (ผูอาน 

, ผูถวายเครื่องบูชา , พิธีกร) 

ในพิธีกรรมถวายบูชามิสซา

ได 

นักเรียนสามารถแสดงถึง

คุณคาของพระวรสารดวย

การบริการรับใชผูท่ีไรท่ีอยู 

ร ว ม กั บค รู คํ า สอนแ ละ

ผูปกครองในวันอาทิตยท่ี 

10  เมษายนได 

 

 พฤติกรรมของนักเรียนไมจํากัดอยูแค 1 หรือ 2 อยาง และไมจําเปนวาจะตองเกิดขึ้นเมื่อจบบทเรียน

แลว แตในความเปนจริงน้ันเกิดขึ้นตามความเหมาะสมของแตละขั้นตอนของบทเรียน 

 

5 1 

2 

3 

4 
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หยุดสักครู 

 มีวิธีการอื่นๆอะไรอีกบาง ที่แสดงพฤติกรรมครูตามรายการขางบน? ใหเขียนลงในชองพฤติกรรม

ของครู 

 ทานจะเขียนพฤติกรรมนักเรียน จากพฤติกรรมของครูที่ใหไวขางลางน้ีไดอยางไร? 

1)  แบงปนกับนักเรียนเร่ืองความรักของพระเจาที่มีตอพวกเขา 

2)  ชวยนักเรียนในการใหความหมายของกระแสเรียก 

 

การวางแผนกิจกรรม 

 ดวยความคิดเก่ียวกับชั้นเรียน และกระบวนการที่ใหมา ครูคําสอนสามารถเลือกกิจกรรมตางๆที่

เหมาะสมจากคูมือครู หรือจากประสบการณสวนตัวเพื่อทําใหบรรลุตามจุดประสงคไดอยางดี การเขียน

วัตถุประสงคที่ดีควรจะงายและชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมทําไดงายขึ้น 

 การเขียนแผนควรเขียนอยูบนพื้นฐานความเปนจริง ถาทานรูวาสถานที่ๆใช ไมมีอุปกรณวีดีโอ ทานก็ไม

ตองเสียเวลาในการพิจารณาถึงเร่ืองวีดีโอในแผนของทาน หรือคูมือครูอาจจะแนะนําการแสดงบทบาทสมมุติ

สําหรับนักเรียน แตถาทานทราบอยูแลว นักเรียนของทานไมชอบรวมกิจกรรมใดๆ ทานจะวางแผนไปทําไม? 

ใหลองดูคําแนะนําอื่นๆแทน หรืออาจจะทําตามวิธีของทานเอง 

 

ตอไปนี้เปนคําถามบางขอที่ทานควรจะใชถามทานเองในการวางแผนกิจกรรมสําหรับบทเรียนของทาน 

 กิจกรรมน้ีจะเกิดผลในชั้นเรียนหรือไม? 

 แตละกิจกรรมไดชวยในการสอนรายละเอียดของบทเรียนอยางไร? 

 กิจกรรมน้ันเขากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตวัด หรือในชีวิตครอบครัวของนักเรียนอยางไร? 

 ฉันสามารถเขาไปมีสวนรวมเก่ียวของกับผูปกครองไดอยางไร? 

 สภาพแวดลอมอยางไรที่ฉันตองการเพื่อใหกิจกรรมน้ีดําเนินไปได? 

 

 การพิจารณาที่สําคัญอยางหน่ึงก็คือ จะรวมเอากิจกรรมเขาสูแตละขั้นของบทเรียนไดอยางไร 

ตัวอยางเชน การอภิปราย และการละลายพฤติกรรมเปนเกมที่ใชไดดีในชวงของประสบการณมนุษย การ

อธิบายและการจดบันทึกใชไดดีในชวงของสาร การภาวนาและการไตรตรองใชไดดีในชวงการคนพบ แต

ระลึกไวเสมอวาสิ่งเหลาน้ีเปนเพียงคําแนะนําที่ทานอาจจะใชกิจกรรมอื่นๆที่แตกตางกันในแตละชวงตามความ

เหมาะสม 

 

หยุดสักครู 

 กิจกรรมที่ทานใชในบทเรียนมีความเปนจริงไดแคไหน? 

 กิจกรรมชนิดใด (การแสดงบทบาทสมมุติ การแบงปน การเขียนบันทึกรายงานประจําวัน) ที่ทาน

พบวาประสบความสําเร็จมากที่สุดกับนักเรียนที่ทานสอน? ทําไมทานถึงคิดวาสิ่งเหลาน้ีใชไดดี

สําหรับทาน? 
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การประเมินผล 

 เมื่อจบบทเรียน ครูคําสอนควรจดบันทึกสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงในการสอนคร้ังตอไป สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ

ครูคําสอนควรจะตัดสินวากิจกรรมตรงตามวัตถุประสงคที่พวกเขาไดเลือกหรือไม? กิจกรรมที่วางแผนไวชวยให

นักเรียนที่มีพฤติกรรมตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของบทเรียนหรือไม? ถาไม ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรใน

การใชคร้ังตอไป? 

 จําไววาควรเก็บรักษาแผนการสอนเกา และกิจกรรมการเรียนไว ซ่ึงอาจจะมีการเลือกมาใชอีก หรือนํามา

ปรับปรุงเพื่อใชในอนาคตซ่ึงจะงายกวาการที่จะทําขึ้นมาใหม 

 ยินยอมใหผูอื่นประเมินคาความมีประสิทธิภาพของบทเรียนของทาน เชื้อเชิญผูอํานวยการโครงการ 

หรือเพื่อนครูคําสอนใหออกความเห็นเก่ียวกับแผนการสอน (สิ่งน้ีควรจะทํานอกเหนือจากการประเมินคาอยาง

เปนทางการ ซ่ึงถูกกําหนดโดยผูอํานวยการ การประเมินคาน้ีควรจะเร่ิมจากการเชื้อเชิญของทาน) จัดเตรียม

สําเนารายละเอียดของแผนการสอนใหกับแขกของทาน และขอใหพวกเขาประเมินคาแผนการสอนของทาน

ตามเกณฑเหลาน้ี 

 มีความชัดเจนในจุดมุงหมายตอนักเรียน 

 

กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

  

ในบรรดากิจกรรมมากมายท่ีอาจจะรวมเขาในบทเรียน มีกิจกรรมอยู 3 ชนิดท่ีไดผลดีกับเด็ก

เกินช้ัน ป.3 ขึ้นไป น่ันคือ การแสดงบทบาทสมมุติ การโตวาที และการระดมพลังสมอง 

 การแสดงบทบาทสมมุติ เกี่ยวของกับสรางฉากเฉพาะสําหรับตัวละคร(นักเรียน)ในการ

แสดงออกยินยอมใหนักเรียนไดปฏิบัติตามฉากของพวกเขา และใหเวลาพอเพียงตอการดําเนินการ 

การอภิปรายติดตามผลซึ่งรวมถึงการแสดงความคิดเห็น และคําถามก็เปนส่ิงท่ีจําเปนดวย เด็กๆในทุก

วัยมีความสามารถพอท่ีจะรวมการแสดงบทบาท แมวาเด็กเล็กกวายังอาจตองการดูแลควบคุมท่ี

มากกวา ทานมีประสบการณอะไรกับการแสดงบทบาทสมมุติ 

 การโตวาที เปนการนําเสนอนักเรียนท่ีกอใหเกิดผลขางเดียวท่ีแข็งแกรง แมแตเด็กอายุนอยๆ

ก็สามารถเริ่มดวย “คุณเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับขอความ…” ซึ่งเปนเหมือนกับการทําการ

อภิปรายท่ีเกิดผลมากกับระดับอายุของนักเรียนของทานในปจจุบันน้ี ทานคาดหวังอะไรจากการ

โตวาที? 

 การระดมพลังสมอง เปนรูปแบบของการรวมตัวกันอยางอิสระท่ีกอใหเกิดความคิดตางๆ ไม

มีคําตอบท่ีถูกหรือผิด ไมมีระดับอายุ ทานอาจจะตองสรางกฎสําหรับการระดมพลังสมอง เชน 

1. ไมมีการแสดงความเห็นบนคําแนะนําของผูหน่ึงผูใด 

2. ยกมือขึ้น และรอใหเรียก 

3. ถาความคิดของทานเหมือนกับบนกระดาน อยาเสนอซ้ํา ใหความคิดอ่ืนแทน มีกฎอะไรท่ีทานคิด

วานาจะเพิ่มเติม? 
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 ทานมีความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนแคไหน 

 ทานไดนําเสนอแตละสวนของบทเรียนไดดีแคไหน 

 กิจกรรมมีผลตอพฤติกรรมนักเรียนตามที่ทานไดตั้งใจไวหรือไม 

 จุดมุงหมายบทเรียนตรงตามพฤติกรรมนักเรียนอยางไร 

 ความเหมาะสม และประสิทธิภาพของวิธีการที่ทานใช 

 ทานไดเขาไปมีสวนรวมกับนักเรียนแตละคน ในบทเรียนไดดีมากนอยแคไหน 

 มีจุดอื่นๆ อะไรอีกบาง ของการประเมินคาที่ทานปรึกษาหารือกับบุคคลที่มาสังเกตแผนการสอนและ

บทเรียนของทาน? 

 

การวางแผนการสอน 

 ตอไปน้ีเปนตัวอยางของบทเรียนที่ใชสําหรับเด็กป.2 ในการรวมเอาประสบการณมนุษย สาร การคนพบ 

และการตอบรับ จัดทํารูปแบบที่คลายๆกันน้ีลงในสมุดวางแผนของทาน และใชเพื่อการวางแผนการสอนของ

ทานเอง หลังจากที่ทานไดสอนบทเรียนน้ี ขอใหกลับมาอางอิงเอกสารการวางแผนบทเรียนน้ี และจดผล

สะทอนของความมีประสิทธิภาพ 

 

บทเรียนระดับ  ป.2 บทที่ 14 วันที่ 4 เมษายน 2000 

หัวขอเร่ือง   จงตามเรามาเถิด 

จุดสําคัญของหนวย  พระเยซูเจาทรงสอนเรื่องการใหอภัย 

จุดสําคัญของบท  ใครคือเพื่อนบานของฉัน 

หนา (ตําราเรียน)  หนา 60-65 หนา (คูมือครู) หนา 40-42 

จุดมุงหมายบทเรียน 

 ใหเสนอความคิดของคําวา “เพื่อนบาน” และคําน้ีมีความหมายอะไรตอความสัมพันธของเรากับผูอ่ืน 

พฤติกรรมนักเรียนที่คาดหวัง 

 นักเรียนสามารถท่ีจะ   1) มีสวนในการอภิปรายเรื่องการเปนเพื่อนบาน 

2)  เลือกไดวา ส่ิงใดใช และส่ิงใดไมใชคําวา “เพื่อนบาน” 

3)  ระบุไดถึงส่ิงท่ีตนเองเลือกปฏิบัติเมื่อตองมีการเลือก 

กระบวนการ 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับบทเรียน 

เวลา : 15 นาที  ส่ือ : หุน 2 ตัว 

ใชหุนในการนําเสนอสถานการณท่ีคุนเคยกับเด็กๆ : อภิปราย 

1)  ใครคือเพื่อนบานของเรา 

2)  ทําไมเพื่อนบานของเราจึงมีความสําคัญ 

3)  คําแนะนําสําหรับการอธิบายขอบขายของเพื่อบาน 

สาร 

เวลา : 15 นาที  สื่อ : ใชบทเสริมจากหนังสือคูมือ 

 ใชแหลงขอมูลจากบทเสริมในหนังสือคูมือ ซึ่งแหลงขอมูลน้ีจะชวยนักเรียนในการ 
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1)  คําจํากัดความคําวา “เพื่อนบาน” 

2)  แบงปนพระวรสารนักบุญลูกา 10:25-37 (ชาวสะมาเรียผูใจดี) ในภาษาท่ีเหมาะสม 

3)  อภิปรายคําถามจากเอกสารท่ีแจก 

การคนพบ 

เวลา : 20 นาที  สื่อ : การดแสดงสถานการณ 

 ตั้งสถานการณที่คุนเคยในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเสนอคําตอบที่เหมาะสมเชื่อมโยงขอเลือกของพวก

เขาเขากับเร่ืองราวในพระวรสาร 

 

การตอบรับ 

เวลา :15 นาที  สื่อ : กลอง กระปอง และอุปกรณศิลปะ กระดาษ ดินสอ 

 ทํา “กลองชวยเหลือ” เด็กแตละคนตกแตงกระปอง หรือกลองเล็กๆ และเขียนแนวความคิดของการ

แสดงความรักตอสมาชิกในครอบครัว หรือตอเพื่อนบานใหเหมือนกับที่เขารักตัวเขาเองลงในกระดาษแผน

เล็กๆ และใสกระดาษน้ีลงในกลอง หรือกระปองที่เขาทําใหพวกเขาเขียนหน่ึงแนวความคิดในแตละวัน 

 

การประเมินผล 

 กอนอื่นตองแบงเด็กออกเปนกลุมเล็กๆ ใหเวลา 10 นาที สําหรับงานศิลปะ คอยดูแลเด็กๆใหอยูใน

กรอบ ระหวางการปรึกษาหารือ 

 

บทภาวนาตอบรับ 

 อานบทพระวรสารตอไปน้ีอยางชาๆ รําพึงตามคํากลาวของพระเยซูเจาในสวนเก่ียวเน่ืองกับการวางแผน 

และการเตรียมการวอนขอความอดทน และความคิดจากพระเยซูเจา ระมัดระวังในชวงเวลาของการเตรียม

บทเรียน ดวยการแบงปนพระวาจาของพระองคกับนักเรียนของทาน 

 “ทานผูใดเลาที่ตองการสรางหอคอย จะไมคํานวณคาใชจายกอน วาเขามีเงินพอสรางใหเสร็จหรือไม? 

มิฉะน้ันเมื่อวางรากฐานไปแลว แตสรางไมเสร็จ ทุกคนที่เห็นจะหัวเราะเยาะเขา กลาววา ‘คนน้ีเร่ิมกอสรางแต

ไมสามารถทําใหสําเร็จ’ หรือวากษัตริยองคใดที่ทรงยกทัพไปทําสงครามกับกษัตริยอีกองคหน่ึง จะไมทรง

คํานวณกอนวา ถาใชกําลังพลหน่ึงหมื่นคน จะเผชิญกับศัตรูที่มีกําลังพลสองหมื่นคนไดหรือไม? ถาไมไดขณะที่

อีกฝายหน่ึงยังอยูหางไกล พระองคจะไดทรงสงทูตไปเจรจาขอสันติภาพ"  (ลก.14:28-32) 
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