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บทที่ บทที่ บทที่    777   

กลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพกลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพกลวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

คุณภาพของครูคําสอนมีความสําคัญยิ่งกวาคุณภาพของเคร่ืองมือที่พวกเขาใช แตเคร่ืองมือที่ดีเมื่ออยูใน

มือของครูผูชํานาญ สามารถที่จะกอใหเกิดการเจริญในความเชื่อที่ดีขึ้น “เคร่ืองมือ” ดานคําสอนมีมากมายและ

หลากหลาย สิ่งเหลาน้ีรวมถึงมนุษย และแหลงขอมูลขององคการตางๆ สื่อสารมวลชน ตําราเรียน และสื่อโสต-

ทัศนูปกรณ 

(คูมือหนังสือคําสอนแหงชาติ ขอ 249) 

(National Catechetical Directory ,# 249) 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ 

 ฝกปฏิบัติเคล็ดการวางแผนบทเรียนที่สรางสรรค 

 สาธิตวิธีการที่เกิดผลในการเพิ่มการมีสวนรวมของนักเรียน โดยอาศัยการใชคําถาม 

 พัฒนากลวิธีการวางแผนการสอนที่เปนเอกลักษณของทานเอง โดยมีพื้นฐานบนวิธีการที่ใชแบบ

ธรรมดาทั่วๆไป 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

การประเมินผล 

 “เดนนิส ฉันคิดวาคืนน้ีเราจะไปทานพิซซากัน” ฮาร่ีรองขอ “พวกเรายังไมไดไปเรียนรูบางสิ่งบางอยาง

เลยใชไหม? คุณใหสัญญาไว” สิ่งน้ีเกิดขึ้นเมื่อตอนการประชุมคร้ังสุดทายกอนฤดูรอน 

 เดนนิส เดลลี่  ปดเคร่ืองเลนซีดี และพูดวา “ขอใหทุกคนหาที่น่ัง ผมมีงานสุดทายที่จะใหพวกเธอทํา 

และจากน้ันเราจะไปทานพิซซากัน” กลุมเด็กๆ เดินมาหาที่น่ังสงเสียงอึกทึก 

 เดนนิส มองดูที่กลุมเด็กๆ 17 คน ที่มาจากชั้น ม.3 และ ม.4 เขาคิดอยูวาปน้ีจะผานไปอยางไร? เขาจํา

การประชุมคร้ังแรกได พวกเด็กๆมาพรอมกับผูปกครองของพวกเขา คุณพอเจาวัด และผูอํานวยการไดอธิบาย

ถึงแนวทางใหมของหลักสูตร รักษาและฟนฟูความเชื่อคาทอลิกสําหรับเด็กมัธยมปลาย 

 เมื่อถึงคราวของเดนนิส ที่จะตองกลาวในการประชุมคร้ังแรก เขาไดขอใหผูปกครอง และเด็กๆยืนขึ้น 

และใหผูปกครองหมุนรอบ และหันหนาเขาขางฝา สําหรับเด็กมัธยมปลาย เขาไดถามวา “เปนสิ่งที่พวกเธอ

เลือกเองที่จะมาที่น่ีในคืนน้ี ใชหรือไม? ถาใช ใหกระพริบตาขางขวา และถาไมใชใหกระพริบตาขางซาย จาก

แบบฝกหัดน้ีเองทําใหเดนนิสรูวา การจะเขาถึงเด็กวัยรุนพวกน้ีเปนภารกิจที่ยาก โดยเร่ิมตั้งแตการที่พวกเขามา

อยูที่น่ีโดยที่ไมไดมาเพราะอําเภอใจของพวกเขาเอง 

 9 เดือนหลังจากน้ัน 3 กลุมในตอนเร่ิมแรกไดถอนตัว แต 4 กลุมที่เหลือไดเขารวมตอในเบื้องตนน้ันเอง  

เดนนิสไดแนวความคิดวาพวกเขาชอบสิ่งที่เปนแบบแผนมากกวาที่เขาคิดไว หรืออยางนอยที่สุด พวกเขาดู

เหมือนจะไมละเลยสิ่งเหลาน้ัน ในตอนน้ีเขาจะตองคนหาใหพบเพื่อความแนใจ มันเปนชวงเวลาแหงการ

ประเมินผลคร้ังสุดทาย 

 “พวกเธอ ตองตอบคําถามเหลาน้ี” เขาพูดกับพวกนักเรียน “ขอใหทําอยางรัดกุม พวกเธอไมตองลงชื่อ

ของตัวเอง” 

ตอไปน้ี เปนแบบฟอรมที่เดนนิสไดใช 

 

 
  

การสํารวจกลุมเยาวชน 

 

1. บรรยายความเปล่ียนแปลงหน่ึงอยางในชีวิตความเช่ือของเธอ ต้ังแตการเริ่มเขาสูโรงเรียน

ในปแรก จนกระท่ังปจจุบันน้ี 

2. การประชุมคืนวันอาทิตยคืนไหน ท่ีเธอชอบมากท่ีสุด? ชอบนอยท่ีสุด? ทําไม? 

3. เธอชอบอะไรท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของคืนวันอาทิตย? และอะไรท่ีเธอไมชอบ? ทําไม? 

4. กิจกรรมอะไรของวัดท่ีเธออยากจะมีสวนรวม? 

5. เธอจะกลับมาใหมในปหนาหรือไม? 
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เมื่อจบแลว ทั้งกลุมไดออกไปทานพิซซา เดนนิสคอยอยูทีหลัง  เพราะเขาไมสามารถรอที่จะดูวาพวก

นักเรียนไดเขียนอะไร มีคําตอบวาใช อยู 14 คําตอบ และ 3 คําตอบที่ตอบวาไมรู คําถามทั้ง 5 น้ีเปนดรรชนี

การทดสอบ ถาพวกนักเรียนมีความตั้งใจที่จะเรียนตอ เขาจําตองทําบางสิ่งบางอยางใหถูกตอง ในตอนน้ีเรา

ควรจะไปทานพิซซากับพวกเด็กๆอยางสงบสุข 

ในชวงที่เดินไปยังรานพิซซา เดนนิสยังคงอานตอไป อะไรที่เปนการประชุมที่พวกเขาชอบที่สุด?  เดนนิ

สตองประหลาดใจมาก ที่สวนใหญเลือกบทเรียนในเร่ืองพระมหาทรมาน และการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจาที่

มีในวันอาทิตยพระมหาทรมาน อะไรที่ทําใหพวกเขาชอบเร่ืองน้ันเปนอยางมาก?  

 เดนนิสนึกยอนถึงบทเรียนที่อยูในใจ พวกเขาไดเขียนโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขา ใน

กิจกรรมเร่ิมบทเรียน “ทานอยากจะมีความทรงจําอะไร?” เขาถาม และไดแบงกลุมยอยเพื่ออภิปรายในสิ่งที่

พวกเขารูเก่ียวกับการจับกุมพระเยซูเจา การตัดสิน การแบกกางเขน และการตรึงกางเขน ซ่ึงเปนเร่ืองราวที่

คุนเคย “เรา ชอบคืนน้ี เพราะวาเรารูแลววาอะไรไดเกิดขึ้น” คนหน่ึงไดเขียนไว 

 เดนนิสไดรวมเอา “โศกนาฏกรรม” ที่สมบูรณ และสงตอใหคนอื่นโดยวิธีสุมตัวงอยาง ในเวลาที่พวกเขา

ไดแบงปนโศกนาฏกรรมของคนอื่น ประสบการณไดเร่ิมเคลื่อนตัวอยางรวดเร็ว พวกเขาไดคิดวา พวกเขาหวังวา

จะเปนคนประเภทไหน ไมใชคุยโววาทําอะไร การประชุมน้ีจบลงดวยวีดีโอเร่ืองพระมหาทรมาน “วีดีโอทําใหฉัน

รองไห” บางคนไดเขียนอยางน้ัน 

 อะไรที่ทําใหบทเรียนไดรับความสําเร็จ? ความหลากหลายของกิจกรรมที่ไดรับการวางแผนไวหรือ? การ

รวมในการภาวนาหรือ? เดนนิสก็ไมรูแนนอน การประเมินคาไมไดเขาสูรายละเอียดมากนัก เขาอาจจะตองถาม

พวกนักเรียน   แตไมใชคืนน้ี เพราะเขาไดสัญญาไวแลววาจะไมรบกวนเวลาทานพิซซาของพวกนักเรียน 

 

การประเมินคาตนเอง 

 ถึงคราวที่ทานจะตองประเมินคางานของทานเอง ใหคิดยอนไปยังบทเรียนที่ทานไดนําเสนอในชวง 2-3 

สัปดาหที่ผานมา และตอบคําถามตอไปน้ี ถาทานทํางานเปนกลุมใหแบงปนคําตอบของทานกับคูของทาน 

1. บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อของทานหน่ึงอยาง ตั้งแตการเร่ิมตนปการศึกษาจนถึงปจจุบันน้ี 

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

2. นักเรียนมีสวนในการเดินทางแหงความเชื่อ…ของตัวทานอยางไร? 

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

3. บทเรียนใดที่ทานคิดวามีประสิทธิภาพที่สุดที่ทานคิดไดในตอนน้ี? อะไรที่ทําใหมีประสิทธิภาพ? 

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 



 -116- 

4. กิจกรรมประเภทใดที่นักเรียนของทานไดรวมในชวงของบทเรียนอันมีประสิทธิภาพน้ัน? 

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

5. พิจารณาตัดสินจากประสบการณวา อะไรคือสวนประกอบหลักของบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ? 

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

บทบาทของประสบการณในศาสนศึกษา 

 เดนนิสประหลาดใจวา ระหวางหลักสูตร

ประจําป ถาเขาสามารถเขาถึงนักเรียน และถาพวก

นักเรียนตอบสนองตอการสอนของเขา ผลของการ

สํารวจไดแสดงใหเห็นวาโครงการศาสนศึกษาของเขามี

ประสิทธิภาพ 

 กุญแจของศาสนศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือการ

นําเขาสูบทเรียน แมวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับครูคําสอน

ที่จะมีความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมในศาสนา และ

ขอคําสอนทางเทววิทยา ลําพังความเขาใจน้ียังไม

เพียงพอ นักเรียนตองการประสบการณการเรียนรูที่

หลากหลาย และดึงดูดในการดํารงไวซ่ึงความตั้งใจ 

และความสนใจ ศาสนศึกษาที่มีประสิทธิภาพไมไดมี

สาระอยูที่การมีคําตอบมากเทากับ การนําไปสูคําถาม

ที่แทจริงของนักเรียน บทเรียนของเดนนิสในเร่ืองพระ

มหาทรมาน และการสิ้นพระชนมของพระเยซูเจา 

กลวิธีตางๆ ไดถูกนํามาใชในการนําเสนอกุญแจสําคัญของเร่ืองราว และเชื่อมโยงนักเรียนใหกระตือรือรนใน

กระบวนการเรียนรู สิ่งน้ีเปนเหตุหน่ึงที่นักเรียนชอบบทเรียน 

 จุดหมายของศาสนศึกษา คือการเติบโตในความเชื่อของนักเรียน การอธิบายเน้ือหาที่เหมาะสม ไมไดทํา

ใหแนใจไดวาบรรลุเปาหมายน้ี การเติบโตในความเชื่อที่งายขึ้นเก่ียวของกับการสอนในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได 

ครูคําสอนจําเปนที่จะตองใหนักเรียนมีสวนเก่ียวของกับประสบการณการเรียนรู เพื่อพวกเขาจะไดพิจารณา 

สอบถาม มีความสนุกสนาน  มีความเขาใจ  สามารถเลือก และเชื่อมโยงสารเขาสูชีวิตประจําวันของพวกเขา 

 ในชวงป 1960 การคนพบใหมที่สําคัญไดถูกนําเขาสูศาสนศึกษา การเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดการถกเถียงที่

ยาวนานถึงสิ่งใดที่ควรจะไดรับความสนใจกอน ระหวางเน้ือหา หรือวิธีการ? ฝายหน่ึงไดเนนถึงความสําคัญของ

เน้ือหาของศาสนศึกษา อันหมายถึง เทววิทยา และขอคําสอน ในขณะที่มองดูวิธีการสอนคําสอนแคเพียง

ระบบการถายทอด อีกฝายหน่ึงเนนวา เน้ือหาหรือขอคําสอนจะถูกนําเสนอไดอยางไร อยางไรก็ตาม 

จุดมุงหมายของทั้ง 2 ฝายก็เหมือนกัน น่ันคือ การสงเสริมการเติบโตในความเชื่อของนักเรียน ความเชื่อที่ดํารง

อยูเปนการรวมเน้ือหาสาระ และวิธีการปฏิบัติเขาเปนหน่ึงเดียวกัน 

 มองยอนกลับไป การถกเถียงกันดูเหมือนกับวาจะไรเดียงสา ในตอนน้ีพวกเขารูวาการใชวิธีการสอนที่มี

ประสิทธิภาพสามารถชวยครูคําสอนในการใหความกระจางชัดของเน้ือหา และคงไวซ่ึงความสนใจของนักเรียน 

เรายังคงรูดวยวาคนเราไมไดเรียนรูบางสิ่งบางอยางงายๆ โดยอาศัยการบอกเลา หรือโดยอาศัยการจดจํา 

แมวาสิ่งเหลาน้ีจะเปนสวนหน่ึงของกระบวนการการเรียนรูก็ตาม 

 

ความสําคัญของประสบการณ 

  

ประสบการณเปนส่ิงสําคัญมมากในศาสน

ศึกษา การเรียนรูโดยอาศัยประสบการณเปนส่ิงท่ี

มีอิทธิพลตอวิธีการสอน ทําใหส่ิงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยว

โยงกัน และคําถาม ความหวังและความกังวล 

การไตรตรองและการตัดสิน ซึ่ ง เพิ่มความ

ต อ งกา ร สู ค ว าม เ ข า ใ จ ท่ี ลึ กซึ้ ง ม า กขึ้ นถึ ง

ความหมายของชีวิต ประสบการณสามารถ

เพิ่มพูนความเขาใจถึงสารของคริสตชน โดยการ

ยกเอาอุทาหรณ และตัวอยางซึ่งฉายแสงแหง

ความจริงของการเผยแสดง ในขณะเดียวกัน ตัว

ของประสบการณเองก็สามารถท่ีจะถูกแปลความ

ในแสงสวางแหงการเผยแสดง (คูมือคําสอน

แหงชาติ ขอ 176)   
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 ศาสนศึกษาในปจจุบันน้ี มีพื้นฐานอยูบนหลักของการเรียนรูโดยประสบการณ ชุดตําราเรียนสวนมาก

เร่ิมตนบทเรียนโดยพิจารณาถึงเกณฑของการดําเนินชีวิตของนักเรียน และสารของขอคําสอนไดถูกนําเสนอ ใน

ที่สุดความเก่ียวของกันของทั้งสองสิ่งก็เกิดขึ้น มุมมองน้ีสกัดก้ันจากมุมมองศักด์ิสิทธ์ิของความเชื่อที่ไดรวมการ

ทํางาน จิตใจ วิญญาณ และรางกายใหประสานกัน 

 วิธีการแหงประสบการณน้ีคูไปกับวิถีทางความเปนมนุษยที่สํานึกถึงการประทับอยูของพระเจา การ

ประทับอยูน้ีสามารถรับรูไดโดยเหตุการณใหญๆในการเจริญชีวิตของประชากรของพระเจา ชาวฮีบรูไดสะทอน

ใหเห็นกิจการของพระเจาในการดําเนินชีวิตของพวกเขา พวกเขาตระหนักถึงความเอาใจใสดูแล และความรัก

ของพระเจาที่ทรงมีตอพวกเขา พวกเขาไดบอกเลาเร่ืองราวของพวกเขา และพัฒนาความหมายสําหรับชนรุน

ตอๆมา กอนที่จะเขียนลงไป 

 วิถีแหงประสบการณ ไมไดทําใหความสําคัญของพระวรสาร เทววิทยา ขอคําสอน หรือธรรมประเพณี

ของพระศาสนจักรลดนอยลงไป แตคอนขางที่จะเปนการเพิ่มความหนักแนนใหกับกระบวนการ โดยที่คนทั่วไป

สามารถที่จะคนพบความหมายของความจริงเหลาน้ี ตามที่ไดปรากฏอยูในเน้ือแทของการดําเนินชีวิตของพวก

เขาเอง และอยูนอกจากการแสดงความหมาย 

 

หยุดสักครู 

 ทานเห็นวาความเขาใจตามธรรมประเพณีของ

เน้ือหาสาระตามขอคําสอนไดเขากับศาสน

ศึกษาเชิงประสบการณอยางไร? 

 ทานเติบโตในความเชื่อตามวิธีการใด? โดย

อาศัยการไดยิน หรือการอานเน้ือหา? โดย

อาศัยประสบการณสวนบุคคล? โดยอาศัยการ

ภาวนา? 

 

การเลือกกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม 

 ไมมีวิธีการสอนใดที่จะใชโดดๆ โดยไมใช

รวมกับกลวิธีอื่น วิธีการมากมายมีประสิทธิภาพ

เทาเทียมกันในการนําเสนอสารแหงความเชื่อ และ

เอื้ออํานวยตอประสบการณการเรียนรูของนักเรียน 

และเพราะวากลวิธีที่แนนอนมีความเหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพกับระดับชั้นใดระดับหน่ึง

มากกวาระดับชั้นอื่นๆ ความหลายหลากของกลวิธีการสอนเปนสิ่งที่จําเปน การสอนเปนมากกวาเพียงแคการ

บอกเลา 

 ครูคําสอนที่มีประสิทธิภาพไมกลัวที่จะทดลองใชวิธีการใหมๆ หรือนําวิธีการที่ดีกวาที่อาจจะไดผลดีกับ

กลุมนักเรียนของเขาไปใช เมื่อพวกเขาไดพบบางสิ่งบางอยางที่ใชการไดดี พวกเขาก็จะรวมเอาวิธีการเหลาน้ีเขา

 

บันทึกยอย 

 พิจารณาแผนการสอนจากการประชุมเมื่อ

เร็วๆน้ี จดบันทึกความเปล่ียนแปลงท่ีทานสามารถ

จะทําในเน้ือหาสาระ หรือวิธีการ แลวพิจารณาดู

บทเรียนจากภาพของนักเรียน ความเปล่ียนแปลง

อะไรท่ีทานจะทํากับบทเรียนในปจจุบันน้ี? 
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กับการสอนของพวกเขา การเลือกวิธีการที่เหมาะสมขึ้นอยูกับเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของบทเรียนตองเร่ิม

ดวยคําถามที่วา “อะไรคือผลที่ตองการจะไดรับจากบทเรียนน้ี? 

 เมื่อตองเลือกกลวิธีสําหรับบทเรียน ใหจําไวเสมอวาคนทั่วไปเรียนรูโดย 3 หนทางน้ีคือ  

1. ทางความรูความเขาใจ  โดยอาศัยการไดมาซ่ึงแนวความคิด การซึมซับขอความจริง และเน้ือหา

ของความรูจากธรรมประเพณีที่ไดรับ 

2. ทางความพึงพอใจ โดยอาศัยความรูสึก และทาที 

3. ทางพฤติกรรม  โดยอาศัยการกระทํา และประสบการณ 

 บทเรียนควรที่จะรวมเอาความหลากหลายของวิธีการนําเสนอ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงหนทางของการ

เรียนรูทั้งสามน้ี 

 วิธีการสอน และวิธีการแกปญหา ไดกลายเปนการสอนคําสอน เมื่อถูกนํามาใชในการสรางสถานภาพที่

จะสงเสริมใหคนคนหา ยอมรับ และการรวบรวมสารของคริสตชนไดเต็มที่มากขึ้นในชีวิตของพวกเขา ศาสน

ศึกษากาวไกลเกินกวาเน้ือแหงความจริง 

 วิธีการบางอยางมีประสิทธิภาพเปนพิเศษตอศาสนศึกษา ครูคําสอนสามารถที่จะประติดประตอเขากับ

แผนการสอนดวยประสบการณที่หลากหลายของการภาวนา การรวมพิธีกรรม ศาสนบริกรของคริสตชน และ

โอกาสแหงการเปนพยานอยางเปดเผย ในที่สุด จําไววาวิธีการเปนแคเพียงเคร่ืองมือที่สรางขึ้นเพียงนอยนิด 

สําหรับการเติบโตในความเชื่อที่เปนไปไดของนักเรียน และไมใชการบังคับ หรือการรับประกัน 

 

หยุดสักครู 

 ประสบการณชีวิตของนักเรียนมีผลตอบทเรียนทางศาสนศึกษาอยางไร? 

 กระบวนการของการเผยแสดงในพระคัมภีรคูขนานไปกับกระบวนการเรียนรูในทางศาสนศึกษา

อยางไร? 

 จากกิจกรรมการเรียนรูชนิดใดที่ทานเรียนรูไดดีที่สุดเสมอ? สนุกสนานที่สุด? เติบโตในความเชื่อ? 
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การใสสิ่งที่หลากหลายเขาในแผนการสอน 

 กอนที่จะพิจารณาหนทางที่แนชัด

ของการเพิ่มความหลากหลายเขาสูการ

สอนของทาน จะเปนประโยชนยิ่งถาเรา

ไดทบทวนสั้นๆถึงพื้ นฐานของการ

วางแผนบทเรียน (สําหรับรายละเอียด

ของการวางแผนบทเรียนใหดูไดในบทที่ 

6 “กระบวนการวางแผนการสอน”) 

 

1. สรางความกระจางชัดใหกับหัวขอ

บทเรียน ตัดสินใจวาเกณฑใดของ

หัวขอที่ควรจะเนนในบทเรียน ให

แน ใจ ว า ไมมี คว ามคลุม เค รือ ใน

หลายๆหัวขอ 

2. ตัดสินใจเก่ียวกับจุดมุงหมาย ทําไม

ทานจึงตองนําเสนอหัวขอ และผล

อะไรที่ทานคาดหวัง? คําตอบที่ได

จ า ก คํ า ถ า ม น้ี จ ะ เ ป น สิ่ ง ที่ ชี้ ชั ด

จุ ด มุ ง ห ม า ย ข อ ง ท า น  ก า ร มี

จุดมุงหมายที่ชัดเจนอยูในใจจะทําใหผลสะทอน และการพิจารณามีจุดรวมอยูที่เปาหมายที่เปนหน่ึงเดียว 

3. พิจารณาสวนตางๆ ของบทเรียน ระลึกถึงประสบการณมนุษย สาร การคนพบ และการตอบรับ ให

พิจารณาวาแตละสวนควรจะครอบคลุมอะไร และอยางไร และสื่ออะไรที่ตองการ ขอใหจําไววาแตละ

บทเรียนอยางนอยตองมีสวนเร่ิมตน สวนกลาง และสวนจบ 

4. กําหนดเวลาที่ตองการ พิจารณาชวงความสนใจของนักเรียนของทาน เมื่อทานกําหนดเวลาในการเปลี่ยน

กิจกรรม  จากกิจกรรมหน่ึงสูอีกกิจกรรมหน่ึง การแบงเวลาแตละสวนควรจะเหมาะสมกับความยาวของ

ชั่วโมงเรียน 

 

 ในตอนน้ีสําหรับประโยชนของการอภิปราย สมมุติวาการเรียนเร่ิมตนดวยชุดของคําถามที่ทบทวนสาระ

ของสัปดาหที่แลว ตอไปก็เร่ิมตนบทเรียนใหมดวยการถามชุดของคําถามที่เก่ียวกับประสบการณสวนบุคคลของ

นักเรียน แลวตอดวยการอภิปรายซ่ึงสามารถจะจัดขึ้นเพื่อแสดงความหมายของหัวขอที่มีตอชีวิตประจําวันของ

นักเรียน ทั้ง 3 สวนของการเรียนน้ีอาจจะดูเหมือนวาแตกตางกับการสอนคําสอน แตประสบการณของนักเรียน

ใชเวลานาน ซ่ึงในวิธีการก็เหมือนกัน การใชวิธีการถามตอบ 

 พิจารณาดูวาทานจะสามารถนําวิธีการใหหลากหลายในการสมมุติของบทเรียนน้ี 

 

พระบัญญัติใหม 

 พระเยซูเจาทรงสอนโดยผานเรื่องราว “ชายคนหน่ึง

มีบุตรชายสองคน และบุตรคนเล็กกลาวแกบิดาวา…” 

(ลก.15:11-32) 

 พระเยซูเจาทรงสอนโดยทางแบบอยาง “จงเรียนคํา

อุปมาเรื่องตนมะเดื่อเถิด เมื่อมันแตกกิ่งออน และผลิใบ 

ทานยอมทราบวาฤดูรอนใกลเขามาแลว”  (มก.13:28-31) 

 พระเยซูเจาทรงสอนดวยการกระทํา “ขณะท่ีทุกคน

กําลังรับประทานอาหารอยูน้ัน พระเยซูเจาทรงหยิบขนม

ปง ทรงกลาวถวายพระพร ทรงบิขนมปงออกสงใหบรรดา

ศิษย ตรัสวา ‘จงรับไปกินเถิด น่ีคือกายของเรา’ “  

(มธ.26:26-30) 

 พวกเราสามารถท่ีจะทําเชนเดียวกับพระองค

หรือไม? 
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 บททวนบทเรียนของสัปดาหที่แลว โดยการแบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม เพื่อแขงขันเกม เชน เปา

ยิงฉุบ หรือ “Hollywood Squares” 

 แนะนําบทเรียนใหมดวยวีดีโอ 

 โดยอาศัยการอภิปรายในชั้นเรียน ใหพิจารณาวิธีการที่เปนไปไดที่ชุดของบทเรียน อาจจะเก่ียวกับ

การดําเนินชีวิตของนักเรียน 

ถาทานเคยใชวิธีการที่หลากหลาย นักเรียนควรไดประสบการณการเปลี่ยนกิจกรรมจากกิจกรรมหน่ึงสูอีก

กิจกรรมหน่ึงบอยๆ จะเกิดอะไรขึ้นถาพวกเราตองเปลี่ยนลําดับของบทเรียน? แทนที่จากของเดิม (การ

อภิปราย  การอภิปราย โครงการ) ปรับเปลี่ยนเปนการอภิปราย , โครงการ , การอภิปราย 

 ในฐานะครูคําสอน  ทานคือผูออกแบบการเรียนรู  และประสบการณเติบโตของความเชื่อสําหรับ

นักเรียนของทาน ตามที่ทานไดรับประสบการณ ทานจะคนพบหนทางอันซ่ึงสวนประกอบของบทเรียนของทาน

สามารถที่จะทําใหหลากหลายเพื่อใหบรรลุซ่ึงความสนใจ และการมีสวนรวมของนักเรียน พยายามที่จะไมจํากัด

ประสบการณของศาสนศึกษาของทานเอง พยายามหาความหลากหลาย พยายามที่จะสรางสรรค และเหนือสิ่ง

อื่นใด สนุกกับสิ่งที่ทานกําลังทําอยู 

 คําวากิจกรรมสรางสรรค : เลือกวิธีการที่จะใชโดยมีพื้นฐานบนผลที่ตองการไดรับของบทเรียน ไมใชสิ่ง

ที่สรางสรรคที่สุด เลือกกิจกรรมบนพื้นฐานที่เขาถึงนักเรียนไดดีที่สุด ไมใชบนสิ่งที่ดูเหมือนวาสนุกที่สุด 

 ถามีครูคําสอนจํานวนหน่ึงในเขตวัดของทาน ใหมีการประชุมรวมกันเพื่อที่จะแบงปนแผนการสอน และ

การนําไปสูความคิดบางอยาง อาจจะมีคาในสถานการณการสอนของทานเอง สละเวลาในการประชุมบางเพื่อ

วิเคราะหวา ทําไมบทเรียนเฉพาะบางบทประสบความสําเร็จ จําไววาเหตุผลของความสําเร็จ หรือลมเหลว มี

ความสําคัญตอความมีประสิทธิภาพในอนาคตมากกวาความสําเร็จ หรือความลมเหลวในตัวของมันเอง 

 

หยุดสักครู 

 บรรยายบทเรียนที่ใชประโยชนของความหลากหลายของวิธีการ หรือการนําสูการสอน 

 ความหมายอะไรของความหลากหลายในบทเรียนของทานที่ทานพบวามีประสิทธิภาพมากที่สุด? 

นอยที่สุด? อธิบาย 

 

แบบฝกหัด 

 ทบทวนแผนการสอนของทานหน่ึงแผน ในสามแถวแรกดานลางน้ีเปนรายการ เน้ือหา วัตถุประสงค

บทเรียน และวิธีการสอน จากบทเรียนสําหรับแตละขบวนการ ในชองที่สี่ใหทานตัดสินใจวาจะสอนบทเรียน

อยางไรในความหลากหลาย 

กระบวนการดานคําสอน เนื้อหา วัตถุประสงคการเรียน วิธีการสอน ความหลากหลาย 

ประสบการณ     

สาร     

การคนพบ     

การตอบรับ     
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 ใหมองขามไปยังบทเรียนบทตอไปที่ทานจะสอน     คิดถึงความตองการที่เปนเอกลักษณของกลุม

นักเรียนของทาน แลวออกแบบวิธีการนําไปสูบทเรียน หรือสวนของบทเรียนที่หลากหลาย 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู   วิธีการสอน 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

…………………………   ………………………… 

 

  

พิจารณาถึงการประชุมครูคําสอนที่เปนไปได แตละโอกาสจะสามารถไดรับการวางโครงสรางอยางไรใหเกิด

คุณคาตอทานในการวางแผนบทเรียนใหหลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น? 

....................................................................................................................................................................... 

 

กําหนดจังหวะ 

 การกําหนดจังหวะของเวลาของ

บทเรียนเปนทักษะท่ีมีคุณคาท่ีพัฒนาดวย

ประสบการณของครูคําสอน จะกําหนด

จังหวะของบทเรียนตามหวงทํานองของ

บทเรียน 

 เรงข้ึน ถานักเรียนอยูไมเปนสุข 

 ชาลง เพ่ือการจดบันทึก และกําหนด

ทิศทาง หรือตอดวยเวลาแหงการภาวนา 

 เปลี่ยนกิจกรรม ถานักเรียนวอกแวก ถา

กิจกรรมนั้นยากเกินไป หรือถานักเรียน

เร่ิมเหนื่อยลา 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

ภาพรวมของกลวิธีที่ใชโดยทั่วๆ ไป 

  ตามที่ทานมีประสบการณในฐานะครูคําสอน ทานจะพัฒนารูปแบบเฉพาะของทานเอง และ

เรียนรูกลวิธีที่เปนเอกลักษณของทานเอง การสงเสริมมีอยูหลายวิธี เชน การอภิปรายกลุม โครงการกลุม 

โครงการสวนบุคคล และการใชสื่อ โสตทัศนูปกรณใหเกิดประโยชน ในสวนน้ีจะนําเสนอพื้นฐานเบื้องตนในเร่ือง

เหลาน้ี ขอบเขตของบทน้ีมิไดหมายความวาจะตองยอมรับกลวิธีตางๆ เหลาน้ีทั้งหมด สิ่งที่นําเสนอเปนเพียง

แคกลวิธีที่เปนไปไดที่ครูคําสอนสามารถนําไปใชได 

 

โครงสรางการอภิปรายของนักเรียน 

 ครูคําสอนสวนมากรูถึงความรูสึกตื่นเตนในการเตรียมบทเรียนดวยวิธีการที่ดีตางๆ เพื่อดึงดูดนักเรียนให

ไมละสายตาตั้งแตเร่ิมชั้นเรียน ดวยสาเหตุอะไรก็ตามที่ครูคําสอนรูสึกลมเหลว และการเรียนรูที่ไดมาโดยตรง

โดยใหชั้นเรียนมีสวนรวมคือความถูกตองที่สําคัญมาก ถาขาดสิ่งเหลาน้ีบทเรียนก็เปนเพียงแคการจดบันทึกอัน

กลายเปนเร่ืองยากที่จะบงชี้วา นักเรียนไดเขาใจในสิ่งที่นําเสนอหรือไม 

 สิ่งแรกก็คือ การชวยนักเรียนใหรูสึกผอนคลาย บอยคร้ังที่ในการจัดศาสนศึกษา นักเรียนจะมาจาก

โรงเรียนที่แตกตางกันมากมาย และไมรูจักกัน เกมเรียกชื่ออาจจะถูกนํามาใชอยางพื้นๆ ในการสอนชื่อของแต

ละคน และบอยคร้ังเปนกิจกรรมที่เหมาะสมในการเปดชั้นเรียน 

 ควรใหความสนใจนักเรียนที่เขารวมการอภิปราย ใหคอยสังเกตผูที่มีอิทธิพล คือผูที่สามารถตอบไดทุก

คําถาม บอยคร้ังทีเดียวที่ผูมีอิทธิพลเปนคนฉลาด พูดจาฉะฉาน และเปนผูที่มีคําตอบที่ถูกสําหรับคําถามเกือบ

ทั้งหมด และมีความกลาที่จะพูดในชั้นเรียน พวกเขาเปนผูคํ้าประกันการตอบคําถามของครูคําสอน แตถาผูมี

อิทธิพลมีสวนรวมมากขึ้น ก็เปนเร่ืองงายขึ้นเชนกัน วานักเรียนที่เหลือในชั้นเรียนจะไมสนใจและเฉยเมย ควร

ใหผูมีอิทธิพลไดรับอนุญาต (เชน การยกมือ) กอนที่จะพูด 

 นักเรียนบางคนเปนผูเขารวมที่อิดออด เงียบในเกือบทุก

สถานการณ พวกเขารูสึกวาเสี่ยงตอการทําผิด หรือถูกเยาะเยยเมื่อ

ตองตอบคําถามของครูคําสอน จากภาพที่ปรากฏตอพวกเขา แตละ

คนรูสึกวาพวกเขาออนแอตอความนากลัว สําหรับเด็กๆเหลาน้ี การ

ไดยินเสียงของตัวเขาเองสามารถที่จะฟนฝาอุปสรรคที่สําคัญ เด็กๆ

เหลาน้ี พรอมที่จะเขารวมถาไดรับการสงเสริม สิ่งน้ีสามารถทําได

โดยการถามคําถามคนที่อยูใกลกับเขา หรือเธอ จากน้ันแลวถาม

ผูเขารวมที่อิดออดอีกทีวา “คุณคิดอยางไรกับเร่ืองน้ี?” เมื่อ

ผูเขารวมที่อิดออดแสดงความคิดเห็นดังๆ เปนสิ่งสําคัญที่จะยืนยัน

การมีสวนรวมน้ัน 

 
 

พระศาสนจักรสอนวา 

ครูคําสอนพยายามท่ีจะใชวิธีการ 

หรือกลวิธีท่ีเกิดผลมากท่ีสุด ในการ

เขาถึงนักเรียน อยางไรก็ตาม ส่ิง

เหลาน้ีไมควรจะสับสนในเรื่องของ 

“สาร” ตาม “คําสอนพระศาสนจักร

คาทอลิก” ขอ 1698 พระเยซูเจาทรง

เปน “หนทาง ความจริง และชีวิต” 

(ยน.14:6) เปนจุดท่ีจะตองอางถึง

เสมอ 
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ในการที่จะบรรลุถึงการมีสวนรวมของนักเรียนทั้งหมด ใหใชกลวิธีตอไปน้ี 

1. เตรียมคําถามของทาน ครูคําสอนเพียงบางคนเทาน้ันที่สามารถพูดสดๆไดอยางไดผล คําถามที่ไมชัดเจนก็

จะไดรับปฏิกิริยาฉับพลันที่ไมชัดเจนจากนักเรียน ใชคูมือครูเพื่อแนะนําในการตั้งคําถาม คิดคนคําถามของ

ทานเองในบางสวน พิจารณาสวนเพิ่มเติมสําหรับการเพิ่มเสริมเน้ือหา และพิจารณาถึงความแตกตางของ

นักเรียนของทาน ใหเขียนคําถามของทานลงไป ขอใหแนใจวาเปนคําถามที่หนักแนน และตรงจุด 

2. ใชคําถามแสดงความคิดเห็นเร่ิมตนการอภิปราย ใครๆก็สามารถที่จะตอบคําถามที่เร่ิมตนดวย “คุณคิด

อยางไรเก่ียวกับ…?” ในคําถามแสดงความคิดเห็นน้ี ไมมีคําตอบที่ถูกตอง ซ่ึงแตกตางจากคําถามตามขอ

แทจริง (ตัวอยางเชน “สาวก 12 คน มีชื่อวาอะไรบาง?”) ที่จะตองมีคําตอบที่ถูกตอง คําถามใดที่ทาน

อยากจะถาม? ถาทานถูกถามใหบอกชื่อสาวกทั้ง 12 คน น่ันเปนโอกาสงายมากที่จะผิด ถาทานถามวา 

ทําไมทานคิดวาพระเยซูเจาทรงเลือกสาวก 12 คน เพื่อเปนสาวกของพระองค ทานสามารถเขารวมไดโดยที่

ไมตองกลัว โอกาสใดที่ทานชอบมากกวา? โปรดจําไววา นักเรียนของทานก็มีความรูสึกที่คลายๆกันน้ี 

คําถามแสดงความคิดเห็นใหนักเรียนมีเสรีภาพในชั้นเรียนโดยปราศจากความกลัวที่จะตอบผิด 

3. ใชความหลากหลาย  คําถามแสดงความคิดเห็น , 

คําถามตามขอเท็จจริง , คําถามตามตัวอยาง , 

คําถามงาย , คําถามยาก การที่ทานจะนํามารวมไว

ดวยกัน คุณภาพและความหลากหลายของคําถามที่

ใชสามารถชวยเหลือ หรือกีดกันการมีสวนรวมของ

นักเรียน  

4. เมื่อมีขอเลือก ควรเรียกนักเรียนที่เฉ่ือยชากอน 

เพื่อใหนักเรียนที่เฉ่ือยชา หรือขี้อายมีโอกาสแรกที่

จะถูกเรียก ถาคําถามที่หลากหลายถูกนํามาใช และ

นักเรียนที่อิดออดไดถูกรับเลือก นักเรียนเหลาน้ันก็

จะมีสวนเก่ียวของกับบทเรียนจะสามารถเอาชนะ

ความรูสึกขี้อายของพวกเขาไดมากขึ้น สารตางๆที่

เปนความคิดของนักเรียนในชั้นเรียนมีความสําคัญ

ตอทานมาก และไมมีใครจะยินยอมที่จะเปนผู

สังเกตการณงายๆ อยาหลีกเลี่ยงผูมีอิทธิพล แตใช

พวกเขาในการตอบคําถามที่ยากๆ พวกเขาสามารถ

หาวิธีที่จะมีสวนรวมไดเสมอ และสามารถกลาวเสริม

ไดอยางมากมายใหกับชั้นเรียน เปาหมายของทานที่

เหมาะที่สุด คือการใหโอกาส   นักเรียนทุกคนไดมี

สวนรวม 

 การใหนักเรียนไดมีสวนรวม ไมไดเปนปญหา

เสมอไป บางคร้ังนักเรียนใหคําตอบที่ไมเก่ียวของอันใดกับคําถาม อยาเสแสรงบอกวามันเปนสวนเก่ียวเน่ืองกัน 
 

การชวยหรืออุปสรรคในการสื่อสาร 

 ฺ คําหรือวลีท่ีเราเลือกใชอาจจะชวย หรือเปน

อุปสรรคตอการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ  

วลีเหลานี้เปนสิ่งสนับสนุนการสื่อสาร  

 บอกฉันเกี่ยวกับ………….. 

 โปรดอธิบายวา……อยางไร 

 ชวยใหฉันเขาใจวา……..    

 ฉันเขาใจวา………. ใชหรือไม?  

 เรามาคุยกันเรื่อง……………. 

 คุณพูดวา………. ใชไหม? 

 คุณหมายความวา………. ใชไหม? 

 

วลีเหลานี้เปนอุปสรรคตอการสื่อสาร   

 น่ันไมถูกตอง 

 ฉัน….ไมเช่ือคุณ 

 คุณยังเด็กเกินไปท่ีจะเขาใจ 

 ฉัน ไมคิดวาคุณจะเขาใจ 

แนนอน คําแดกดัน การเยาะเยย และการทําให

นักเรียนเปนตัวตลก เปนส่ิงท่ีไมควรมีอยูในช้ันเรียน 

โดยเฉพาะจากครูคําสอน 
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จะทําใหนักเรียนที่เหลือในชั้นสูญเสียความเชื่อถือ ใชคําพูดงายๆไมมีเหลี่ยมคม คือ “ไมใช , น่ันไมใชสิ่งที่เรา

ตองการ มีใครบางไหมที่คิดวามีคําตอบ?” 

 บางคร้ัง อาจไมมีการตอบรับตอคําถาม ในกรณีน้ี 

 ถามนักเรียนวา พวกเขาเขาใจคําถามหรือไม 

 บอกใหมดวยคําพูดที่แตกตางจากเดิม 

 เรียกเด็กคนหน่ึงที่ฉลาดที่สุดใหตอบคําถาม 

 ถานักเรียนไมเขาใจคําถามของทานบอยๆ น่ันอาจจะเพราะการใชคําคลุมเครือ ใหใชเวลาเพิ่มมากขึ้นใน

การเตรียมคําถาม (เขียนลงในกระดาษ และอานดวยตัวเองดังๆ) สามารถที่จะแกไขปญหาน้ีได 

 บางเวลานักเรียนหลายๆคน ตอบพรอมกัน ผลก็คือความสับสน ใหสรางระเบียบการสําหรับการเรียกตัว

นักเรียน ดังน้ีเองที่นักเรียนที่ชากวาจะไมถูกตัดทิ้งไป สิ่งน้ีสนับสนุนคําตอบของทุกๆคน ใหไดยินทั่วทั้งชั้นเรียน 

ยืนยันพฤติกรรมที่เหมาะสมระหวางกิจกรรมการอภิปราย 

 การใชกลวิธี และชนิดของคําถามเหลาน้ี ควบคูกับการสงเสริมนักเรียนใหเสริมความคิดของพวกเขาเขาสู

การอภิปราย จะเปนการเพิ่มการมีสวนรวมในชั้นเรียน และการเรียนรู ใชการตอบรับของนักเรียนในการสราง

จุดที่ทานตองการจะทํา 

 

คําถามชนิดตางๆ 

 คําถามตางๆตอไปน้ี จะชวยใหทานไดรับความรวมมือจากนักเรียนไดดีขึ้น พยายามแบงโอกาสสําหรับ

การมีสวนรวมในหมูนักเรียนอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง 

 คําถามแบบมูมเมอแรง สามารถที่จะใชในการถามยอนกลับคําถามของนักเรียน เพื่อใหโอกาสในการมี

สวนรวมในชั้นเรียน แทนที่จะตอบคําถามของนักเรียนในทันทีทันใดใหสะทอนสิ่งน้ันกลับไปยังกลุมของ

พวกเขาเพื่อนําไปไตรตรอง : "น้ันเปนคําถามที่นาสนใจ  จอหน มีใครบางที่พอจะมีคําตอบ?" 

 คําถามเชิงเปรียบเทียบ พัฒนาทักษะความคิด  “ทานเปรียบเทียบเร่ืองราวของชาวสะมาเรียผูใจดี กับ

การที่คนที่ไรญาติขาดมิตรที่โรงเรียนของทานไดรับการปฏิบัติอยางไร? 

 คําถามตัวอยาง ยอมใหนักเรียนอธิบายบางจุดของบทเรียน : “ทานสามารถยกตัวอยาง วาพระเยซูเจา

ทรงชวยคนปวยอยางไรไดไหม?” “อะไรที่เปนตัวอยางแสดงใหเห็นถึงความใจดีตอพี่นองของทาน?" 

คําถามตัวอยางสามารถใชบงชี้ถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรู 

 คําถามตามขอเท็จจริง เปนการแสดงถึงความจําของนักเรียน “หนังสือเลมใดในพันธสัญญาเดิมที่ให

คําอธิบายถึงชีวิตของพระศาสนจักรในชวงแรก?” 

 การสํารวจความคิดเห็น บงชี้สิ่งที่คนในชั้นเรียนกําลังคิดอยู และใหทุกคนไดมีสวนรวม “ใหตอบทีละ

คน บอกฉันวาพระบัญญัติประการใดที่ทานคิดวาสําคัญที่สุด?” 

 คําถามเชิงแสดงความคิดเห็น เหมาะสําหรับการเร่ิมตน และสวนกลางของการอภิปราย “ทานคิดวา

ทําไมชาวสะมาเรียจึงหยุด เพื่อชวยชายที่นอนอยูขางถนน?” 

 คําถามเชิงดึงดูด เปนหนทางงายๆ ที่จะรวมเอานักเรียนคนอื่นๆเขาในการตอบรับที่ไดรับแลว : “มีใคร

บางไหมที่มีอะไรจะเพิ่มเติม? มีใครบางที่รูสึกตางจากน้ี?” 
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 การตอกยํ้า คําถามหลังบทเรียนเปนหนทางที่ดีในการตอกย้ําความเขาใจ 

 คําถามทบทวน แสดงใหเห็นวานักเรียนของทานเรียนรูจุดสําคัญของบทเรียน สามารถที่จะใชในตอน

จบของบทเรียนในเร่ืองที่ทานสอน 

 

หยุดสักครู 

 ใครที่เปนผูมีอิทธิพล และใครที่เปนนักเรียนอิดออดในชั้นเรียนของทาน? กลวิธีอะไรที่ทานสามารถ

ใชไดกับนักเรียนแตละประเภท? 

 ทานพบอะไรที่จําเปนสําหรับการอภิปรายที่ดีในชั้น? 

 มีคําถามที่แตกตางกันก่ีชนิดที่ทานนําไปใชกับนักเรียนของทานในปน้ี? 

 

ครูคําสอนเปนเหมือนกับวิธีการ 

 โดยทั่วไปคนสวนมากไมไดคิดวาเปนด่ังวิธีการ แตครูคําสอนมีผลมากมายตอสถานการณในชั้นเรียน

ทั้งหมด 

 ทัศนคติ  ทัศนคติของครูคําสอนเปนเหมือนแบบใหกับนักเรียน พวกเขาจะ “ยึดจับ” ทั้งความกระตือรือรน 

และความไมแตกตาง เฝาดูวาพฤติกรรม และทัศนคติของทานมีผลอะไรตอนักเรียนของทาน ถามตัวของ

ทานเองวา “ฉันสนุกกับสิ่งที่กําลังทําในฐานะครูคําสอนหรือไม?” ถาทานไมสามารถที่จะตอบวา “ใช” 

ทัศนคติของทานอาจจะมีผลในทางลบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 

 การสบตา ประการแรกที่สุด การสบตา ทําใหนักเรียนแตละคนรูสึกไดรับการเอาใจใส และนึกถึงใน

ทางบวก ประการที่สอง การสบตาชวยคงไวซ่ึงความสนใจของนักเรียน และตัดปญหาดานวินัย ประการที่

สาม เปนการชวยสรางความกระตือรือรนใหกับบทเรียน 

 การเคลื่อนไหว ครูคําสอนที่เดินรอบๆหอง สามารถตรึงความสนใจของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ครู

คําสอนไดกลายเปนเปาเคลื่อนที่สําหรับความสนใจของนักเรียน การเคลื่อนไหวทําใหครูคําสอนไดใกลชิด

กับนักเรียนแตละคนในระหวางการเรียน เปนวินัยที่ไดรับการสงเสริมทางออม การกาวออกมาจากหลังโตะ 

หรือแทนพูด เปนการลดสิ่งกีดขวางระหวางครูคําสอนกับนักเรียน และทําใหบรรยากาศในชั้นเรียน

สรางสรรคมากขึ้น 

 

หยุดสักครู 

 บรรยายวา ครูคําสอนที่มีประสิทธิภาพใชวิธีการขางตนอยางไร? 

 การเคลื่อนไหวไปรอบๆหองเรียน ชวยใหทานปองกันปญหาทางพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจเกิดขึ้น

ไดอยางไร? 

 

ใชกระดานเพ่ือทําใหบทเรียนของทานมีชีวิตชีวาข้ึน 

 กระดารดํา , ไวทบอรด หรือแผนขาตั้งขนาดใหญเปนเคร่ืองมือการสอนที่บอยคร้ังไมไดนํามาใช เมื่อใช

เคร่ืองมือเหลาน้ีควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 



 -127- 

 หลีกเลี่ยงการหันหลังใหกับนักเรียนเปนเวลานานๆ การขาดการสบตา และเปนอุปสรรคตอความสนใจ

ของนักเรียน และยังกอใหเกิดปญหาดานวินัย 

 เขียนในหลายๆทิศทางที่แตกตางกัน จากบนลงลาง จากดานหน่ึงสูอีกดานหน่ึงในชองวางหรือเขียนเปน

วงกลม ดวยวิธีน้ีกระดานดําไดกลายเปนเคร่ืองมือที่เคลื่อนไหว และมีประสิทธิภาพที่จะดึงดูดความ

สนใจของนักเรียน 

 อยากังวลอยูกับความเปนระเบียบเรียบรอย สิ่งที่สําคัญก็คือ การที่นักเรียนไดเขาใจในสิ่งที่นําเสนอ 

อธิบายแตละสวนของบทเรียนตามที่อยูบนกระดาน 

 ขีดเสน หรือวงกลม รายการที่ตองการเนนทําซํ้า 2 คร้ัง เพื่อเพิ่มการเนน ลากเสนระหวางรายการที่ทาน

ตองการใหเชื่อมโยงกัน ถาจะละบางอยาง หรือไมใหความสําคัญ งายๆก็คือขีดทิ้งเสีย ใชเคร่ืองหมาย

ดอกจัน  สี่เหลี่ยม หรืออักษรตัวใหญในการเนนคํา ใหรวมเอาเคร่ืองหมาย หรือภาพงายๆใหเปนไป

ตามธรรมชาติ การใชกระดานไมไดใชแบบแนวทางเดียว ทานสามารถพัฒนาวิธีการของทานเอง 

 กระดานดํา หรือไวทบอรด เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเพราะวา มันนําเสนอสิ่งที่กําลังปรับปรุงอยูและยัง

ไมสมบูรณ นักเรียนจะติดตามครูคําสอนตามคํา หรือภาพที่เขียนลงบนกระดาน ในบางคร้ังบางคราวการให

นักเรียนเขียนกระดาน เปนการปฏิบัติพิเศษที่กระตุนพวกเขาใหตื่นตัวในการรวมในกระบวนการเรียนรู 

 แมวาเปนเคร่ืองมือที่มีคุณคา กระดานอาจจะถูกใชมากเกินไป ใหกระดานเปนเคร่ืองมือการเรียนที่แข็ง

ขัน ใชมันเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน นํามนัเขาสูกิจกรรม และนํามันออกจากความเบื่อหนาย 

 

 
 

หยุดสักครู 

 ทานไดใชกระดานเพื่อเปนสวนหน่ึงของบทเรียนของทานบอยแคไหน? 

 ทานมีประสบการณอะไรในการใชภาพลายเสน? 

 

 

การใชภาพลายเสน 

 การใชภาพลายเสนบนกระดานดํา หรือไวทบอรด เปนวิธีการงายๆ 

ท่ีจะอธิบายจุดสําคัญของบทเรียน ไมจําเปนท่ีจะตองเปนศิลปนในการใช

ภาพลายเสน ฝกหัดทําตามตัวอยางท่ีให เพื่อดูการแสดงถึงความแตกตางท่ี

สามารถนําไปใชอธิบายเรื่องราวดวยการแสดงทางมือ และเทา มุมท่ี

แตกตางกันทําใหเกิดความรูสึกเคล่ือนไหว ทดลองหาวิธีการพิเศษตางๆของ

ทานเอง ทานอาจจะกังวลในตัวเองในชวงแรกๆ แตหลังจาก 2-3 ช้ันเรียน 

ทานจะมีความเช่ือมั่นในเทคนิคงายๆน้ี 
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การใชโครงการสรางสรรคใหเปนประโยชน 

 โครงการสรางสรรคสามารถนํามาใชเปนสวนหน่ึงของบทเรียน และสามารถพัฒนาตามขั้นงายๆตอไปน้ี 

1. แนะนําโครงการ อธิบายวาทําไมจึงมีความสําคัญ และมีความสัมพันธกับบทเรียนอยางไร จากน้ัน

ใหกําหนดทิศทางใหนักเรียนเพื่อทําใหโครงการสําเร็จ 

2. ใหนักเรียนเร่ิมโครงการ ในขณะที่พวกเขากําลังทําอยู ใหเดินรอบๆหอง ตรวจดูวาพวกเขาเขาใจ

ทิศทางที่ไดกําหนดไว จากน้ันตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงดูความกาวหนาของพวกเขา สิ่งน้ีเปนโอกาส

ของการสอนรายบุคคลทางออมเดิน ไประหวางหมูนักเรียนเปนคร้ังที่3จนเสร็จโครงการเพื่อสงเสริม

พวกเขาใหทํางานสําเร็จ 

3. เมื่อหมดเวลาทํางาน ใหเด็กนักเรียนแตละคนแสดง และอธิบายโครงการของพวกเขาใหเพื่อนที่

เหลือในชั้นเรียนฟง โดยการกลาววา “ในตอนน้ีพวกเราจะทําโครงการของเรา” ในสวนน้ีสามารถที่

จะเปนองคประกอบที่แตกตางไปอีกทางหน่ึง 

 

โครงการ 

 โครงการถูกนํามาใชเพื่อวาจะไดนํามาซ่ึงวิธีการที่หลากหลายสูประสบการณการเรียนรู โครงการอาจจะ

รวมถึง การจัดสรางธงประจําชั้น , ทํากระปองหมุนเวียน หรือจัดเตรียมกิจศรัทธา เพราะธรรมชาติที่สามารถ

จับตองไดน้ีเองที่โครงการไดใหความประทับใจลึกๆ และชวยใหนักเรียนยังคงเก็บสารของบทเรียนได 

 เมื่อตองใชโครงการ : 

1. ทําตัวอยางโครงการกอน นักเรียนของทานจะเรียนรูอะไรจากประสบการณ? เหมาะสมกับวัยหรือไม? 

สามารถทําใหเสร็จในเวลาไดหรือไม? 

2. ทําคําแนะนําใหชัดเจน และสมบูรณ กลาวซํ้าคําสั่งอยางนอย 1 คร้ัง เพราะบางคนอาจจะไมเขาใจในหน

แรก 

3. รวบรวมของใชที่จําเปนไวลวงหนา อยาทําโครงการถาทานไมมีสิ่งที่ทานตองการที่สมบูรณ 

4. รับทราบถึงขอจํากัดของเวลาเมื่อตองเลือกโครงการ บางโครงการอาจจะตองใชเวลานาน และเมื่อทาน

นํามาทําใหสั้นลง อาจทําใหไดรับประสบการณที่ไมพอเพียง 

5. อยูกับนักเรียนของทานในขณะที่พวกเขาทํางาน น่ีเปนโอกาสที่จะเรียนรูจักพวกเขาไดดีขึ้น และเปนการ

เสริมจุดสําคัญของบทเรียน 

6. ตองมั่นใจวาโครงการเปนประสบการณเรียนรู อางอิงถึงเมื่อตองการเสริมจุดสําคัญของบทเรียน ถาเปน

งานที่ยุงยากที่นักเรียนควรจะรับรู 

 

หยุดสักครู 

 ใชบทเรียนที่จะสอนในเร็วๆน้ีเปนจุดเร่ิมตน ระดมพลังสมองหาโครงการที่เปนไปไดบางโครงการเพื่อ

นํามาใชในจุดตางๆ 

 จากประสบการณของทาน อะไรเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะจดจําเมื่อวางแผนโครงการ? 
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โสตทัศนูปกรณ 

 วีดีโอ และแผนฟลม เปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากในการดึงดูดนักเรียน ขณะที่พวกเขาใหความสนใจมาก

ขึ้นในการนําเสนอองคประกอบขอมูลของบทเรียน สามารถแสดงถึงประสบการณของมนุษยและปลุกเราการ

ตอบสนองจากนักเรียนไดดีที่สุด สิ่งเหลาน้ีสามารถที่จะนํามาใชพัฒนาเกณฑเฉพาะบทเรียน หรือสราง

แนวความคิดหลักในการนําเสนอ 

 ในการใชโสตทัศนูปกรณเพื่อเปนสวนหน่ึงของบทเรียน ควรทําตามคําแนะนําตอไปน้ี 

1. ตองรูวาทําไมทานจึงใชโสตทัศนูปกรณ และนักเรียนของทานจะเรียนรูอะไรจากมัน โสต-

ทัศนูปกรณควรจะเปนสวนที่สําคัญของบทเรียน ไมใชสวนเสริมเขาไป 

2. ทดลองชมโสตทัศนูปกรณดูกอน และควรรูวาจะใชมันอยางไร อยาแสดงบางอยางที่ทานยังไมไดชม 

หรือไมตรงตามจุดมุงหมายของทาน 

3. มีอุปกรณสื่อที่พรอม และรูวาจะใชไดอยางไร ใหแนใจวาทุกสิ่งทุกอยางใชการไดดี 

4. เตรียมนักเรียนสําหรับสิ่งที่พวกเขาจะไดรับ สรางแนวความคิดหลักที่ทานตองการใหพวกเขาเรียนรู 

ใหคําถามพวกเขาสักหน่ึง หรือสองคําถามลวงหนา โดยใหคําตอบจากโสตทัศนูปกรณ เพื่อที่จะให

พวกเขามุงสนใจในสิ่งน้ัน 

5. หลังจากที่ชมแลว ใหติดตาม ใหอภิปรายคําถามที่ทานให หรือใชโครงการเพื่อดูวานักเรียนสามารถ

จับจุดสําคัญได และยังสํารวจดูวาภาพยนตรน้ันสามารถที่จะประยุกตสูชีวิตประจําวันของนักเรียน

ไดอยางไร 

 ในขณะที่เทปบันทึกเสียง มีจุดดึงดูดที่จํากัดสําหรับการใชในชั้นเรียน แตมันก็ยังมีประสิทธิภาพสูงสําหรับ

การศึกษาสวนตัวของทานที่กําลังดําเนินไป ใหตรวจสอบกับผูอํานวยการดูรายการของแหลงขอมูลเทป 
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หยุดสักครู 

 ในเขตวัด หรือสังฆมณฑลของทานมี

หองสมุด สื่อทัศนูปกรณหรือไม? ทาน

สามารถไปหาสื่ อที่ เหมาะสมสํ าห รับ

บทเรียนของทานไดจากที่ไหน? 

 ใ ช บท เ รี ยนที่ จ ะสอน ใน เ ร็ วๆ น้ี เป น

จุดเร่ิมตน ระดมพลังสมองหาวิธีการที่

เปนไปไดที่ทานสามารถใชโสตทัศนูปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเลือกของโสตทัศนูปกรณ 

 ไมใชสาระสําคัญอะไร ท่ีนักเรียนจะเรียกรอง

เกี่ยวกับการทํางาน พวกเขาชอบท่ีจะเปนผูเขารวมท่ีรอน

รนในโครงการ มากกวาเปนเพียงผูชม โสตทัศนูปกรณโดย

สวนมากจะเปนการสงเสริมใหเปนผูชม หรือผูฟงมากกวา 

เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมใหเปนผูเขารวมท่ีรอนรน ให

ทําดังตอไปน้ี 

 ใหนักเรียนไดปรับปรุงเปนบทบาทของเขาเอง และทํา

เปนการแสดงน้ันๆ ทานสามารถใหพวกเขาทําส่ิง

เหลาน้ีไดโดยการเขียน หรือใหพวกเขาชม

โสตทัศนูปกรณ แลวปดเครื่องฉายกอนท่ีจะจบเรื่อง 

และใหนักเรียนคิดดูวา เรื่องราวจะดําเนินตอและจบ

อยางไร 

 สอนบทเพลง หรือใหพวกเขาแตงขึ้นเอง ใหนักเรียน

เขียนเน้ือรองใหม หรือรองตามทํานองเพลงท่ีพวก

เขาช่ืนชอบ 

 สงเสริมนักเรียนใหคิดทาเตน หรือการแสดงทาทาง 

หรือมือ เพื่อแสดงถึงวาพวกเขารูสึกอยางไร หรือ

ส่ือสารส่ิงท่ีพวกเขาไดเรียนรูอยางไร 
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ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

การนําสิ่งที่เรียนรูเขาสูการปฏิบัติ 

 กิจกรรมตอไปน้ีไดประยุกตจุดสําคัญใหญๆที่รวมอยูในตอนที่ 3 ของบทน้ี ใหทําแตละกิจกรรมให

สมบูรณดวยตัวของทานเอง อาจจะมีการขอใหแบงปนแนวความคิดของทานกับผูอื่น 

 

ทบทวนวิธีการสอน 

 ทานสามารถใชวิธีการที่อธิบายอยูในตอนที่ 3 ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอยางไร? 

วิธีการสอน    แนวความคิดเพ่ือความมีประสิทธิภาพ 

ตั้งคําถาม และอภิปรายวิธีการ 

....................................................................................................................................................................... 

บุคคลผูเปนครูคําสอน 

....................................................................................................................................................................... 

กระดานดํา  ไวทบอรด หรือแผนยึดขาตั้ง 

....................................................................................................................................................................... 

โครงการ 

....................................................................................................................................................................... 

โสตทัศนูปกรณ 

....................................................................................................................................................................... 

การแสดง  บทเพลง  การเตนรํา 

....................................................................................................................................................................... 

 

คําถามทบทวน 

 เตรียมสวนคําถาม และคําตอบของแผนการสอนที่ทานตั้งใจจะสอน ใชคําถาม 4 ชนิดที่แตกตางกัน 

เขียนสิ่งเหลาน้ันลงดานลางน้ี 

   คําถาม        ชนิด 

1. .......................................................................... ……………………………………………………… 

2. .......................................................................... ……………………………………………………… 

3. .......................................................................... ……………………………………………………… 

4. .......................................................................... ……………………………………………………… 
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โครงการ 

อานดูคูมือของทาน และเลือก 3 โครงการ โดยใหระบุวาแตละโครงการเสริมจุดสําคัญอะไรของบทเรียน 

   โครงการ       จุดสําคัญของบทเรียน 

1. ..........................................................................  .................................................................... 

2. ..........................................................................  .................................................................... 

3. ..........................................................................  ..................................................................... 

4. ..........................................................................  ..................................................................... 

 

การวาด 

 ในชองวางของหัวขอดานลางน้ี ใหวาดภาพลายเสนตามเร่ืองราวในพระคัมภีร 

1.  พระเยซูเจาทรงดําเนินบนผิวนํ้า  (มธ.14:22-33) 

2.  พระเยซูเจาทรงทําใหพายุสงบ  (ลก.8:22-25) 

3.  พระเยซูเจาและเด็กเล็กๆ  (ลก.18:15-17) 
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บทภาวนาตอบรับ 

 อาน ยน. 1:1-4 และไตรตรองถึงพระปรีชาญาณ และความเขาใจที่ลึกซ้ึงที่ทานตองการในการเปนครูคํา

สอน  เพื่อความเขาใจถึงสารของพระวรสาร  และเพื่อเปนการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อนําสารน้ันสูนักเรียนของ

ทาน ทายที่สุดใหวางมือของทานลงบนพระคัมภีร เพื่อเปนสัญลักษณของการแสวงหาของทาน และเปนการรับ

พระปรีชาญาณเขาสูบทบาทหนาที่ของทานในการเปนครูคําสอน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เม่ือแรกเร่ิม 

 เมื่อแรกเ ร่ิมน้ัน พระวจนาตถทรงดํารงอยูแลว 

พระวจนาตถประทับอยูกับพระเจา และพระวจนาตถทรง

เปนพระเจา พระองคประทับอยูกับพระเจาแลวต้ังแต

แรกเริ่ม พระเจาทรงสรางทุกส่ิงอาศัยพระวจนาตถ ไมมีแม

เพียงส่ิงเดียวท่ีพระเจาทรงสราง โดยไมอาศัยพระวจนาตถ 

ชีวิตอยูในพระองค และชีวิตเปนแสงสวางสําหรับมนุษย  

(ยน.1:1-4) 
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