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บทที่ บทที่ บทที่ 888   

การควบคุมระเบียบวินัยการควบคุมระเบียบวินัยการควบคุมระเบียบวินัย 

 

 บุคคลที่มีคาสําคัญตอระเบียบของชั้นเรียนคือ (ครูคําสอน)  ผูจัดระเบียบการในการวางรูปแบบที่นักเรียน

สวนใหญสามารถที่จะเรียนรู หมายความถึง (ครูคําสอน) ใชแผนการที่ยืดหยุนและไดรับการออกแบบอยาง

ระมัดระวัง ซ่ึงพวกเขา สามารถดัดแปลงไดโดยงายเพื่อใหเหมาะกับความยุงยากที่ไมไดคาดการณไว   โดยไม

ละเลยวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว... ชั้นเรียนที่ไดรับการจัดระเบียบที่ดี ยังแสดงใหเห็นถึงวา (ครูคําสอน) ไมได

ยินยอมใหความรูสึกสวนตัวเขามาเปนอุปสรรคตอจุดมุงหมายของกระบวนการศาสนา - ซ่ึงก็คือ การชวยใน

การเติบโตในความเชื่อ ความรัก และการเปนพยานเก่ียวเน่ืองซ่ึงกันและกัน ในสารของคริสตชน การที่จะเปน 

(ครูคําสอน) ตองอาศัยความอดทน และการภาวนา 

 (Mary Alice Zarella  จาก “How to Achieve Discipline”) คูมือของครูสอนศาสนา 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ 

 พัฒนารูปแบบสวนบุคคลของวินัยชั้นเรียนบนพื้นฐานของคําแนะนําแบบหน่ึงของหลายๆแบบ 

 วิเคราะหจํานวนของวิธีการทางวินัย และกําหนดความเหมาะสมสําหรับการจัดชั้นเรียนที่หลากหลาย 

 ตัดสินใจถึงขั้นที่ทานจะจัดการชั้นเรียนที่สงบสุข 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

สภาพวินัยที่ยุงยากใจ 

 เมื่อเขาเดินรอบหอง พวกเขาก็ยืนขึ้นดวยความหวาดกลัว เพื่อนใหมดูดุดัน  จอหนน่ีกระซิบ “แขนของ

เขาใหญเทากับตัวของฉันทั้งตัวเลย” จอหนน่ีพูดถูก เจาหมอน่ีเหมือนยักษ ดูเหมือนวาเขาจะสามารถฉีกพวก

เขาออกไดดวยมือเปลา ในตอนน้ีพวกเขาแคเพียงเลนกันอยางหยาบ ๆ ครูคนใหมไมมีโอกาส ที่จะไปทาง

เดียวกับกลุมเด็กวัย 5 ขวบพวกน้ี 

 การมองดูบางคนที่แข็งแรง และมั่นคงในตนเองเหมือนกับ อารโนล  ชวาคสเนคเคอร ในภาพยนตรเร่ือง 

Kindergarten Cop สามารถยืนยันไดเปนอยางดี  ถาบุคคลที่แข็งแรงผูน้ีไมสามารถรักษาระเบียบในชั้นเรียน 

แลวทานจะมีคําขอโทษตอตัวเองที่ดีที่สุด 

 ครูผูสอนเขาใจดีวาระเบียบวินัย หมายถึง ชั้นเรียนที่มีระเบียบ ครูคําสอนอาสาสมัครอาจจะประหลาดใจ

ที่พวกเขาจะสามารถไดรับระเบียบในหมูนักเรียน ครูคําสอนบางทานเมินเฉยตอระเบียบวินัย โดยคิดวามันไม

สมควรจะเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมที่ประเสริฐอยางศาสนศึกษาน้ี ในขณะที่คนอื่น ๆ ไดทําตามคําพูดเกา ๆ

ที่วา “อยายิ้มจนกวาจะถึงคริสตมาส” โดยหวังที่จะขูนักเรียนของพวกเขาเพื่อใหเขาสูพฤติกรรมที่สมควร 

 จากรากศัพทเดียวกัน “disciple = สานุศิษย” หมายถึง “to learn = หาความรู”  ระเบียบวินัยเปนการรวม

เอา ความประพฤติ การควบคุมตนเอง และสมรรถภาพเขาดวยกัน เปนเกณฑที่สําคัญของศาสนศึกษา 

จุดมุงหมายของหัวขอน้ีก็คือ พิจารณาปญหาดานระเบียบวินัยวาจะปองกันไดอยางไร 

 ใหอานกรณีศึกษา 3 กรณีตอไปน้ี ใหตอบคําถามที่อยูตอนทายของแตละกรณี บรรยายถึงสิ่งทานคิดวา

จะนําไปสูสิ่งที่ดีกวา อภิปรายคําตอบของทานกับครูคําสอนทานอื่น ๆ  

 

เธอเปนคนที่ชาโดยธรรมชาติหรือ? 

 “หาที่น่ัง”  ครูพูดกับนักเรียนในชั้น แตนักเรียนคนหน่ึงก็ยังคงยืนอยูบนทางเดิน ครูหันมาหาเขาอยาง

โมโห  “อัลเฟรต  เธอกําลังคอยอะไร จะตองใหเชิญเปนพิเศษอยางน้ันหรือ? ทําไมเธอจึงตองเปนคนสุดทาย

อยูเสมอนะ? ทําไมมันจึงทําใหเธอดูเหมือนวาจะตองน่ังอยูตลอดกาลนะ? เธอเปนคนที่เชื่องชาโดยธรรมชาติ

หรือมีใครบางคนทําใหเธอเปนแบบน้ีหรือ?”  อัลเฟรตสะดุง  และน่ังลง ครูเร่ิมอานบทโคลง แตอัลเฟรตไมได

ยิน เขากังวลอยูกับภาพความคิดของความเปนจริงมากกวา เขาเห็นภาพครูของเขาตาย และใจจดจออยูกับการ

จัดเตรียมงานศพ 

 สิ่งที่ครูไดตอบสนองน้ันมีผลอยางไร? 

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

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

 ทานคิดวาอะไรคือการตอบสนองที่ดีกวา? 

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

....................................................................................................................................................................... 
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การหารเลขขอยาวๆ 

 แมท อายุ 9 ป เขาหารเลขขอยาว ๆ  ไมได เขาขอใหครูชวยเหลือเขา  ครูตอบวา  “เธอไปอยูที่ไหนมา 

ตอนที่ฉันอธิบายถึงปญหาน้ี? เธอไมเคยฟงเลย เลนอยูไดเปนประจํา ฉันไมสามารถที่จะสอนพิเศษเพื่อเธอ

โดยเฉพาะไดหรอกนะ”  แมทกลับไปน่ังที่ และพบวิธีที่จะกอกวนชั้นเรียนในชวงเวลาที่เหลืออยู 

 สิ่งที่ครูไดตอบสนองน้ันมีผลอยางไร? 

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

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

 ทานจะตอบสนองโดยวิธีที่แตกตางไปจากน้ันไดอยางไร? 

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

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

 

เธอไมรูอะไรเลยหรือ? 

 คารล อายุ 11 ป ไมสามารถเปดหนาตางที่โรงเรียนได ครูไดกลาววา “เธอเปดหนาตางแคน้ันก็ไมได

หรือ? เธอไมรูอะไรซะเลยหรือ?” คารลละอาจใจ และกลับไปน่ังที่ เขาสาปแชงอยูในใจ 

 สิ่งที่ครูไดตอบสนองน้ันเปนสิ่งที่มีผลอยางหน่ึงหรือ? ทําไม จึงไม? 

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

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

 ทานจะตอบสนองโดยวิธีที่แตกตางไปจากน้ีไดอยางไร? 

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

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

 

เรียนรูจากความผิดพลาด 

 ไมตองสงสัยเลยวาการตอบสนองของครูเหลาน้ีจะไมมีผลและเปนการทาทาย ในคําตอบของทาน ทาน

ไดสงเสริมความยุติธรรม ความเสมอภาค และความสงบสุขในวิธีการใดบาง? รายการดานลางน้ีเปนความ

คิดเห็นของแฮม  กิน็อท ตามแตละเหตุการณเหลาน้ี  ทานไดใหคําที่คลายคลึงกับเขาในดานใดบาง? 

 ความคิดเห็นของ กิน็อท เก่ียวกับเธอเปนคนที่ชาโดยธรรมชาติหรือ? 

 “เปนไปไมไดที่จะตัดความคิดเห็นระหวางครูกับนักเรียน คําพูดเหลาน้ีกอใหเกิดความเกลียดชังและ

ความรูสึกพยาบาท ครูควรที่จะอธิบายถึงเจตนาของครูดวยคําพูดงาย ๆ “อัลเฟรด ครูกําลังอานโคลง” เด็กๆ  

สวนมากจะตอบสนองในทางบวกตอคําพูดเตือน ถาอัลเฟรตยังคงด้ือดึง ครูก็สามารถที่จะแสดงถึงความ

รําคาญและความคาดหวัง แตอยาเปนการโจมตี “อัลเฟรต” เมื่อเพื่อน ๆ พรอมที่จะเร่ิมเขียน ครูจะรูสึก

รําคาญ ถายังเห็นเธอยืนอยู” 
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 ความคิดเห็นของกิน็อท เก่ียวกับ “การหาร

เลขขอยาวๆ” 

 “แมวาจะยุงอยู ก็ตาม ครูก็ควรจะใหความ

ชวยเหลือแมท เขาควรจะพูดวา “การหารยาวน้ันไม

งายที่จะจับประเด็นได ครูตองมีเวลาที่จะอธิบายให

เธอฟง เรามาดูกันสิวา เวลาไหนที่จะสะดวกสําหรับ

เราทั้งคู” 

 “บอยคร้ังที่เด็ก ๆ มีพฤติกรรมที่ผิดเมื่อพบกับ

ความยุงยากจากสิ่งที่ไดรับมอบมาย พวกเขากลัวที่

จะขอความชวยเหลือ จากประสบการณของพวกเขา

สอนพวกเขาวา  การขอความชวยเหลือเปนการ

เสี่ยงตอการถูกตําหนิ  พวกเขากลัวที่จะถูกลงโทษ 

จากการแสดงออกที่เกินเลย มากกวาที่จะถูกเยาะ

เยยเพราะความผิดพลาด วิธีแกที่ดีที่สุดของครูคํา

สอนตอพฤติกรรมที่ผิดน้ีก็คือ  ความตั้งใจจริงที่จะ

ชวยเหลือ” 

 ความคิดเห็นของกิน็อทเก่ียวกับ “เธอไมรู

อะไรเลยหรือ?” 

 “การตอบสนองของครูเปนสิ่งที่เสียหายที่สุด  

เด็ก ๆ ไมเคยมั่นใจในความสามารถของพวกเขาเอง การกลาวโจมตีเก่ียวกับเชาวปญญาของเด็กอยางเปดเผย  

จึงเปนการตีจุดออนที่สุดของพวกเขา วิกฤติการณที่รายกาจไมเปนสิ่งกระตุนใหเด็กๆพัฒนา ในทางตรงกันขาม

มันเปนการทําลายความคิดริเร่ิมของพวกเขา ครูของคารลควรจะใหความชวยเหลือมากกวาน้ี ถาเขาใสใจกับ

สถานการณน้ัน” 

 เขาควรจะถามวา “หนาตางน้ันสรางปญหาอีกแลวหรือ? คารลจะไดรูสึกผอนคลาย  อุนใจ และพยายาม

มากขึ้น เขาจะรูสึกชอบครูมากขึ้นที่ปกปองเขาจากความขวยเขิน 

 

เร่ืองราวของคุณ 

 ใชเวลานึกใครครวญถึงระเบียบวินัยในชั้นเรียนวาเปนสวนหน่ึงของประสบการณการเรียนรูของทานเอง

อยางไร?  จากน้ัน ใหตอบคําถามตอไปน้ี  โดยตอบตามความรูสึกของทาน ขณะน้ี 

1. ระเบียบวินัยคืออะไร? 

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

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

 

ปฏิกิริยาตอตานผูมีอํานาจ 

 

 ตามท่ี ดร. โทมัส กอรดอน ผูบุกเบิก

โครงการความประสิทธิภาพของผูปกครอง 

ผูปกครองทําใหมีระเบียบวินัยโดยการบังคับ ตาม

รายงานพัฒนาวิธีการครอบงําเด็ก 

1. การตอตาน ความดื้อดึง  ความพยศ การทําตัว

ขวางโลก 

2. ความขุนเคือง ความโกรธ ความเกลียดชัง 

3. ความกาวราว การแกเผ็ด การตอบโตกลับ 

4. การโกหก การเก็บซอนความรูสึก 

5. ตําหนิผูอ่ืน พูดซุบซิปโกง 

6. ชอบครอบงํา ทําตัวเปนเจานาย กดขี่ผูอ่ืน 

7. ตองการไดชัยชนะ เกลียดความพายแพ 

8. จัดการผูกสัมพันธ รวมโตแยงผูปกครอง 

9. วางาย เช่ือฟง หัวออน 

10. ประจบประแจง 

11. ทําตามขาดการสรางสรรค กลัวตอการลองส่ิง

ใหม ๆ ตองการส่ิงประกันถึงสําเร็จ 

12. ถอนตัว หลบหนี ถอยหลัง 
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2. ทานคาดหวังอะไรจากนักเรียนของทานในเร่ืองของระเบียบวินัย? 

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

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

3. ทานคาดหวังอะไรจากตัวของทานเอง? 

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

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

4. ปญหาหรือความยุงยากอะไรที่ทานมีเก่ียวกับระเบียบวินัยในชั้นเรียนของทาน? 

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

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

5. ทานสามารถพูดคุยกับใครไดถึงเร่ืองบรรยากาศดานระเบียบวินัยในชั้นเรียนของทาน? 

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

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

6. ความชวยเหลืออื่น ๆ อะไรที่ทานตองการในการปรับปรุงระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

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

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

การกําหนดเงื่อนไขสําหรับระเบียบวินัยช้ัน

เรียน 

 ระเบียบวิ นัยไมใชจุดมุงหมายหน่ึง

ของศาสนศึกษา แตคอนขางจะเปนการ

เตรียมสภาพ โดยพื้นฐานแลวเด็ก ๆ ตองการ

เกณฑกําหนด และการชี้นําในความรูสึกถึง

ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย  ใน

สภาพแวดลอมใหม เ ด็กๆจะตอบสนอง

โดยสัณชาติญาณโดยการพยายามที่จะเขาใจ 

คนหาเกณฑกําหนดและทําใหเปนของตัวเอง  

พวกเขาจะทดสอบเพื่อที่จะดูวาพวกเขาจะ

สามารถไปไกลแคไหนกับบุคคลที่ไดรับอํานาจ

หนาที่มา  กระบวนการทดสอบน้ีจะเกิดขึ้นไม

วาทานจะเขมงวด  หรือผอนผันก็ตามที  และ

ทานควรจะใหกระบวนการน้ันเปดเผย ทาน

จะไมเปนที่รูจักของพวกเด็กๆ จนกวาเด็กๆ 

จะไดเขาใจทาน และวิธีการของทานที่ใช

ควบคุมชั้นเรียน  โดยปกติเด็กๆ จะไมทําดี

กับคนที่พวกเขาไมรูจัก 

 กลวิธีการจัดการชั้นเรียนหมายความถึง 

การชวยใหนักเรียนและครูคําสอนทํางาน

รวมกันเพื่อสงเสริมการเติบโตในความเชื่อของนักเรียน วินัยไมควรจะมีขอจํากัดแมแตเพียงเล็กนอย มันควรจะ

เปนอิสระ ครูคําสอนควรจะใหโครงสรางที่เพียงพอกับนักเรียนในการที่จะปลอยใหเปนตัวของพวกเขาเอง

ภายในสภาพของการรวมกลุม  พวกเขาตองรูถึงสถานะของตัวพวกเขาเอง และรูสึกถึงความปลอดภัยภายใน

ชั้นเรียน 

 เปนสิ่งจําเปนสําหรับทานที่จะพิจารณาหาวิธีการนําไปสูระเบียบวินัยในชั้นเรียน กอนที่ทานจะตองพบ

กันนักเรียนในคร้ังแรก ซ่ึงมีอยูหลายวิธีที่เมื่อนําไปใชแลวสามารถรักษาซ่ึงระเบียบวินัย  ไมวาทานจะใชวิธีใด 

ขอใหมั่นใจวาสิ่งน้ันตองสื่อสารไดชัดเจนและถูกตองเพียงพอ น่ีเปนสิ่งจําเปน ในการจะเขาสูระเบียบและความ

สนใจที่ทานและนักเรียนของทาน (ซ่ึงสําคัญกวา) ตองการสําหรับการเรียนรูที่กําลังเร่ิมตน 

 สําหรับครูคําสอนสวนมาก การรักษาระเบียบวินัยชั้นเรียนไมไดเปนความสามารถอันโนมัติ แตคอนขางที่

จะเปนทักษะที่ตองใชเวลาในการพัฒนา ขอใหจดจําสิ่งตอไปน้ีเปนพิเศษ 

 

 

พระบัญญัติใหม 

  

นักบุญเปาโล ไดแนะนําชาวเอเฟซัสใหดําเนินชีวิตท่ีดี

ดวยศีลธรรม คําพูดของนักบุญเปาโลสามารถประยุกตเขาสู

พฤติกรรมในช้ันเรียนท่ีเหมาะสมไดอยางไร? 

 “ดังน้ัน ทานจงเลิกพูดมุสา พระคัมภีรกลาวไววา “แต

ละคนจงพูดความจริงแกพี่นองของตน เพราะเราตางเปน

เสมือนอวัยวะของกันและกัน แมทานจะโกรธ ก็อยาใหเปน

บาป จงเลิกโกรธกอนตะวันตก  อยาใหโอกาสแกมาร  คนท่ี

เคยขโมย  จงเลิกขโมย หันมาใชมือทํางานอยางสุจริตจะ

ดีกวา  เพื่อจะไดอะไรมาแบงปนแกผูขัดสนดวย  จงอยากลาว

คําพูดเลวรายใด ๆ เลย จงกลาวคําพูดดี ๆ เพื่อชวยกัน

เสริมสรางผูอ่ืนตามโอกาสและเพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดา

ผูไดยินไดฟง จงอยาทําใหพระจิตเจาตองเศราหมอง พระเจา

ไดประทานพระองคเปนตราประทับใหทานแลวสําหรับวันแหง

การไถกู  ทานท้ังหลายจงอยูหางไกลจากความขมขื่น  ความ

ขัดของ  ความโกรธ  การขูตะคอกและการดาแชงกัน 

ตลอดจนความไมดีไมงามท้ังหลาย แตจงมีใจโอบออมอารี มี

เมตตาตอกัน ใหอภัยกันดังท่ีพระเจาทรงใหอภัยแกทาน   ใน

องคพระคริสตเจาเถิด”  (อฟ.4.25-32) 
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รูจักนักเรียนของทาน 

 แมวาครูคําสอนสวนมากมีเวลาจํากัดในการอยูกับนักเรียนของพวกเขา แตพวกเขาก็ควรที่จะเรียนรู

เก่ียวกับนักเรียนแตละคนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได สิ่งเหลาน้ีอาจจะเปนเหตุผลที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไม

เหมาะสมของนักเรียน ตอไปน้ีเปนเพียงบางตัวอยางที่ทานสามารถมองดูนักเรียนของทาน 

1. ปญหาครอบครัว  ปญหาครอบครัวเปนสิ่งที่หนักมากสําหรับนักเรียน และสามารถที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมของนักเรียน ถานักเรียนไมไดรับความสนใจจากที่บาน พวกเขาอาจจะเรียกรองความสนใจในชั้น

เรียนโดยการมีพฤติกรรมที่ผิดไป หรือไมใหความสนใจ 

2. อิทธิพลครอบครัว  อิทธิพลครอบครัวเปนปจจัยเสมอ อิทธิพลในทางบวกเปนสิ่งที่ครูคําสอนพอใจ แต

อิทธิพลในทางลบจะเปนสิ่งที่ขัดแยงตอชั้นเรียน ถาผูปกครองแสดงออกถึงความไมสนใจในการพัฒนาความ

เชื่อสําหรับตัวของพวกเขาเอง หรือสําหรับลูกๆ ของพวกเขา เด็กๆ ก็จะถือเอาตามคานิยมที่คลายคลึงกัน 

น่ันคือ  มองไมเห็นถึงความสําคัญของศาสนศึกษา หรือของการใหความสนใจในชั้นเรียนศาสนศึกษา 

3. ความเปนอยู  ความรูสึกของเด็กจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของพวกเขา ความยากลําบากสามารถทําใหเกิด

พฤติกรรมเซ่ืองซึม ไมใหความสนใจ เด็กๆ ที่ไดรับการพักผอนไมเพียงพอ หรือรับประทานอาหารไม

เพียงพอ มักจะมีการแสดงออกที่ไมดีอันเปนผลมาจาการนอนไมเพียงพอ หรือขาดอาหาร เด็กๆที่อยูแต

ภายในตลอดทั้งวัน โดยไมออกไปขางนอกบางตามความเหมาะสมเพื่อใชพลังงานทางกายภาพ  ในที่สุด

พวกเขาจะปลดปลอยพลังงานเหลาน้ันในชั้นเรียน 

4. เบื่อหนายโรงเรียน  นักเรียนจะไมไดรับประสบการณใดเลยในโรงเรียน โดยเฉพาะถาพวกเราตองน่ังอยูใน

โรงเรียนตลอดทั้งวัน  สิ่งทาทายอยางหน่ึงของครูคําสอนก็ คือ  การใหประสบการณศาสนศึกษาที่ 

“ปลดปลอยจากโรงเรียน” ใหกับนักเรียน สิ่งน้ีสามารถที่จะทําใหมีประสิทธิภาพเต็มที่โดยอาศัยการวางแผน

บทเรียนที่สรางสรรค 

5. ปญหาการเรียนรู  นักเรียนบางคนอาจจะมีปญหาดานการอาน  หรือดานอื่นๆ ของการเรียนรู  ใหคนหา

ความตองการของนักเรียน  และจัดหาวิธีการตางๆ  อยางเชน การแสดงบทบาท  หรือศิลปะ 

 ทานไมจําเปนตองแกไขปญหาเหลาน้ีเพียงลําพัง นักเรียนสวนมากที่มีปญหาดานพฤติกรรมฝงลึกในศา

สนศึกษา ก็จะกอปญหากับครูประจําโรงเรียนในวิชาอื่นๆ ทานสามารถที่จะเขาใจนักเรียนเหลาน้ีไดดีขึ้น  และ

เขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรรมของพวกเขาไดดีขึ้น ก็โดยคําแนะนําถึงวิธีการจัดการกับปญหาเหลาน้ี จากการ

ติดตอกับครูประจําคนอื่นๆ ของพวกเขา 

 

การใหความเคารพของทั้งสองฝาย 

 การใหความเคารพของทั้งสองฝาย ระหวางครูคําสอนกับนักเรียน เปนสิ่งที่สําคัญสําหรับวินัยชั้นเรียนที่ดี   

นักเรียนที่รูสึกวาไดรับความเอาใจใสอยางดีในชั้นเรียนจากครูของพวกเขา  จะรูสึกยอมรับและมีคา  เด็ก

นักเรียนเหลาน้ีจะเปนแรงกระตุนที่ยิ่งใหญในการติดตามทิศทางการสอนของทาน และใหความเคารพตอทาน 

และรับรูวาทานก็ไดใหความเคารพพวกเขา ใหกําหนดกฎพื้นฐานสําหรับชั้นเรียนตั้งแตบทเรียนแรก โดย

พยายามใหเกิดความประทับใจที่ดี และสรางสวนสัมพันธในเชิงบวก ตั้งกฎในแบบงาย ๆ และอยาใหมีขอหาม
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มากมายจนเกินไป ใหยึดกฎน้ันบนความเคารพของทั้งสองฝาย และยินยอมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการตั้ง

กฎ ทําใหทั้งสองฝายไดเปนเจาของรวมกัน กําหนดกฎงายๆและชัดเจน และรักษากฎน้ันไวตลอดทั้งป 

 

การเตรียมการสอน 

 ครูคําสอนที่มีการเตรียมตัว และการจัดการที่ดีจะชวยสงเสริมวินัยที่ดี ดํารงไวซ่ึงความรอนรน  กิจกรรม

ที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  แผนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่

ผูกมัดนักเรียนใหเกิดความรอนรนในการมีสวนรวมและความสนใจ สามารถปองกันปญหามากมายดานวินัย

กอนที่มันจะเกิดขึ้น 

 

ความคุนเคยกับขอช้ีแนะของโครงการ 

 ในขณะที่ทานผูเปนครูคําสอน มีความรับผิดชอบตอพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน และทานตองการ

รายงานตอผูอํานวยการโครงการของทานและผูปกครองของเด็กถึงปญหา ในเขตวัดสวนมากไดมีการจัดสราง

ระเบียบการรายงานปญหา เพื่อการติดตอกับผูปกครองเมื่อมีปญหารายแรงเกิดขึ้น และเพื่อแจงบุคคลที่สําคัญ

เมื่อปญหาที่ไมคาดคิดไดเกิดขึ้น 

 การสรางความคุนเคยกับขอชี้แนะดานวินัยของโรงเรียน หรือในเขตวัดของทานกอนที่จะมีปญหา จะชวย

ใหทานประหยัดเวลาไดอยางมาก  และลดความกังวลเมื่อทานตองพบกับสถานการณที่ยุงยาก  เมื่อทานรูถึงสิ่ง

ที่ไดรับการคาดหวังจากทาน และเขาใจถึงชนิดของการชวยเหลือที่คาดหวังจากโครงการ ทานจะรูสึกอิสระที่จะ

กระทําเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น สิ่งน้ีเหมือนกับการติดตามปญหากอนที่จะมีการขยายออกไป และมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน 

 

 

ผลทางธรรมชาติ และตรรกวิทยา 

 Rudolf Dreikkurs ผูชํานาญดานโรคจิต ไดพัฒนาหลักการสําหรับผูไมมีอํานาจตามพื้นฐานของผลทาง

ธรรมชาติ และผลทางตรรกวิทยา 

 ผลทางธรรมชาต ิ  แสดงถึง ผลทางธรรมชาติของการทําการแนะนําผูปวย ผลทางธรรมชาติของการท่ีเด็ก

วิ่งลงมาจากทางท่ีล่ืน ส่ิงแรกก็คือ เขาอาจลมลงและบาดเจ็บ 

 ผลทางตรรกวิทยา แสดงใหเห็นความเปนจริงของระเบียบของสังคม ไมใชของบุคคล ผลทางตรรกวิทยา

ของการท่ีเด็กวิ่งมาจากท่ีล่ืน อาจจะเปนการไดรับบอกกลาวใหไปท่ีสุดของเสน 

(Logical Consequences, Rudoff Dreiilurs and Loren Grey) 

มีตัวอยางอะไรอีกท่ีแสดงถึงทางธรรมชาติและทางตรรกวิทยา? 

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

ทานรูสึกอยางไรเกี่ยวกับระเบียบวินัยท่ีมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริงเหลาน้ี? 

.......................................................................................................................................................................................................... 
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หยุดสักครู 

 การที่นักเรียนอยูไมเปนสุข  ไมเอาใจใส ขึ้ลืม เปนปญหาทางวินัยที่เกิดขึ้นอาจจะทุกชั้นเรียน ใหยกบาง

ตัวอยางที่ทานอาจจะพูด หรือทําเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนกลับมา หากตกอยูในสถานการณเหลาน้ี 

 ทานจําเปนตองรูอะไรเก่ียวกับนักเรียนของทานในการแกปญหาดานระเบียบวินัยของพวกเขาใหเกิดผล 

 

วินัยโดยทั่วไปกับปญหาที่ฝงแนน 

 ในฐานะของครูคําสอน ทานรูวามีสถานการณทางวินัยที่แตกตางกัน หลายคร้ังที่นักเรียนอยูไมเปนสุข 

ไมไดหมายความวา พวกเขากําลังเบื่อ ความสนใจของทุกคนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา นักเรียนของทานอาจจะ

ไมใชนักเรียนปกติ ถาพวกเขาไมลืมระเบียบการที่ทานไดสรางขึ้น และกฎการปฏิบัติตามโอกาส นักเรียน

สวนมากจะลมเหลวตอความคาดหมายของทาน ทานตอบรับอยางไรตอการละเมิดชั่วคราวเหลาน้ีที่จะมีผลตอ

ปฏิกิริยาในชวงเวลาการทาทายที่แทจริง 

 

วินัยเชิงบวก 

 การเตือนใจนักเรียนเปนคร้ังคราวถึงกฎ และเฉพาะอยางยิ่งโดยการยกยองชมเชยพวกเขาเมื่อพวกเขาได

ทําดี ทานสามารถชวยนักเรียนในการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมที่เขมแข็ง พวกเขาจะรูถึงกฎ และตองการที่จะ

รักษามันไว ควรใหการพัฒนาทางวินัยชนิดน้ีอยูในทุกๆชั่วโมงเรียน 

 ในบางโอกาสเด็กๆจะพูดมาก และมีพฤติกรรมที่ผิดในบางวิธี โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาตื่นเตน หรือ

เก่ียวของกับกิจกรรรมที่ใชพลังงาน (ซ่ึงเปนประเภทที่สงเสริมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ และไดรับการสงเสริม

สําหรับชั้นเรียนของทาน)  ถาทานแกไขพฤติกรรมดวยวิธีเขมงวดทานจะทําใหพวกเขาสับสน เตือนพวกเขา

อยางออนโยน ตามระเบียบการที่จะสรางแบบแผนในทางบวกมากขึ้นในใจของพวกเขา 

 ไมสําคัญวาพวกเขาจะมีพฤติกรรมเชนไรในชั้นเรียนของทาน มนุษยทุกคนตองการที่จะมีความรูสึกที่ดี

เก่ียวกับตัวเขาเอง  เมื่อทานยืนยันพฤติกรรมในทางบวกของนักเรียนและยกยองชมเชยพวกเขาสําหรับ

พฤติกรรมที่เหมาะสม แมนักเรียนที่ไมสนใจที่สุดจะรูสึกดีมาก ที่ทานชมเชยพวกเขา พวกเขาก็จะปฏิบัติให

เหมาะสมมากขึ้น โดยอาศัยการใชแรงเสริมในทางบวก  และการยกยองชมเชย นักเรียนรูไดอยางรวดเร็ววาผล

ของพฤติกรรมเชิงบวก ในความรูสึกที่เปนบวก 
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วางวินัยไดอยางไร 

 ปญหาทางวิ นัยแบบธรรมดาทั่ ว ไป สามารถ

กลายเปนปญหาที่ฝงแนนไดอยางรวดเร็ว เมื่อไมมีการ

จัดการที่เหมาะสมดีพอ อยายินยอมใหปญหาเปนไปโดย

ขาดการตรวจสอบ เมื่อทานไดยินหรือเห็นบางสิ่ ง

บางอยางที่ไมสามารถรับไดตามขอชี้แนะของทาน ทา

ทายสิ่งน้ันอยางออนโยน มั่นคงและโดยทันทีทันใด อยา

คอยจนกระทั่งพฤติกรรมน้ันกลายเปนปญหาที่ตองแกไข 

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแกไข คือ 

1. หยุดสิ่งที่ทานกําลังทําอยู และสนใจนักเรียนโดยตรง 

นักเรียนกําลังรองขอความสนใจที่ไมไดถูกแบงแยก 

ดังน้ัน จึงตองใหกับพวกเขา พวกเขามีความตองการ

อยางเงียบๆที่จะใหความ สนใจที่ไมไดถูกแบงแยก

กลับคืนมา 

2. แนนอนที่จะตองบอกนักเรียนใหทราบถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  ทานอาจจะขอใหพวกเขาเลาถึงสิ่งที่

พฤติกรรมที่ขุนเคือง (อยาบังคับใหขอโทษ ความเสียใจที่มาจากการถูกขูเข็ญไมมีความหมายอะไร) มุงสนใจ

ไปที่พฤติกรรมของพวกเขา และผลของมัน ไมใชมุงไปบนความเปนบุคคล 

3. อธิบายถึงผลที่ตามมาของพฤติกรรมไมเหมาะสมที่ตอเน่ือง 

4. ใหนักเรียนรายงานกลับถึงสิ่งที่ทานพูด และผลตามมาที่จะเกิดขึ้นถาพฤติกรรมน้ันตอเน่ือง ดวยคําพูดของ

พวกเขาเอง ดวยวิธีน้ี  ทุกๆ คนไดพิสูจนถึงสิ่งที่พวกเขาไดยิน และเขาใจ 

 ถาปญหาบางอยางนอกเหนือจากความรุนแรงทางระเบียบ เชน การพูดโดยไมไดรับอนุญาต ใหเดินไป

หาเด็ก  และพูดกับเขาเปนการสวนตัว  ทานตองไมตําหนิหรือประนามนักเรียนในที่สาธารณะไมวาจะทางใดก็

ตาม  การเตือนความจําถึงขอชี้แนะในชั้นเรียนอยางสุภาพ  เปนประโยชนสําหรับทุกคนที่ไดยิน  แนนอนวา

ทานควรจะยกยองชมเชยในที่สาธารณะเทาที่เปนไปได 

 

เมื่อวินัยลมเหลว 

 โชคไมดีที่บางคร้ังทานใชกลวิธีที่เหมาะสมแลว แตนักเรียนบางคนไมตอบรับโดยการแกไขพฤติกรรมของ

ตน ดังน้ันทานจําเปนที่จะตองกําหนดลวงหนา  วาจะรับมืออยางไรกับแตละสถานการณ ตอไปน้ีเปน

คําแนะนํา 2ประการ 

1. ใหทานรายงานตอผูอํานวยการของทาน  เร็วเทาที่ทานไดรับรูถึงสถานการณที่กําลังจะเปนปญหา คอยได

เพียงเพื่อใหอภัยตอพฤติกรรมที่ผิดของนักเรียนเทาน้ัน ใหแนใจถึงวิธีปองกันของทานวา สนับสนุนสงเสริม

นักเรียนที่ขาดความสนใจ  และมิใหกระจายพฤติกรรมที่ไมดีไปยังนักเรียนอื่นๆ อยารีรอที่จะขอความ

ชวยเหลือ  การขอความชวยเหลือจากผูอํานวยการโครงการเปนสัญญาณของความเขมแข็ง แสดงใหเห็นวา

 

บันทึก 

เขียนรายการกลวิธี สําหรับการรับมือความ

ยุงยากท่ีฝงแนนอยูของนักเรียนในช้ันเรียนของ

ทาน ขั้นตอนใดควรท่ีจะเปนขั้นแรก ขั้นท่ีสอง 

และขั้นท่ีสาม? 
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ทานรับทราบถึงขอจํากัดของตัวทานเอง และน่ันยังแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวเองของทานที่มีพอที่จะขอ

ความชวยเหลือในเวลาที่ทานรูสึกวาทานตองการ 

2. ทานอาจจะตองติดตอกับผูปกครองของนักเรียนเปนการเฉพาะ  ผูปกครองจะคิดเอาวาทุกสิ่งทุกอยาง

ดําเนินไปดวยดีตราบเทาที่พวกเขาไมไดยินเร่ืองของลูกๆของเขาจากครูคําสอน ถาคร้ังหน่ึงที่พวกเขาไดรับ

ทราบถึงสถานการณ  พวกเขาอาจจะใหความกระจางถึงสาเหตุ ชวยในการหาทางแกไข หรือชวยเสริม

กิจกรรมใดๆที่ทานไดทํา 

 

หยุดสักครู 

 ผู นําโครงการของทานไดบอกอะไรแกทาน

เก่ียวกับวิธีการที่ทานคาดหวังที่จะรับมือกับ

ปญหาดานวินัย? 

 ทานไดรับความชวยเหลือ หรือการสนับสนุน

อะไรจากโครงการของทานในขอบขายของ

วินัย? 

 

เด็กเจาปญหา 

 ครูคําสอนสวนมากมีนักเรียนที่คิดวาการอยูรวม

ในชั้นเรียนเปนเหมือนกับเชนการนําเขาสูนรก ไมวา

อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม พฤติกรรมของเด็กก็ไม เคย

เปลี่ ยนแปลง ท ายที่ สุด  หลั งจากที่ ไดป รึกษากับ

ผูอํานวยการโครงการ คุณพอเจาอาวาส และผูปกครอง 

ไดตัดสินใจที่จะยายเด็กที่ทําผิดน้ีออกจากชั้นเรียน การตัดสินใจน้ีไมใชสิ่งงายๆ ที่คนๆ หน่ึงจะทําได และครูคํา

สอนไมควรทําแตเพียงผูเดียว 

 นักเรียนกับปญหาวินัยที่ฝงแนน ที่ไดถูกยายจากชั้นเรียนของทาน ไมใชการกีดกันของศาสนศึกษา 

นักเรียนเหลาน้ันยังไมมีความสามารถพรอมที่จะรับสิ่งหน่ึงสิ่งใด และยังตองการความชวยเหลือที่มากกวาที่

ทานไดใหในชั้นเรียนเพื่อการที่กลายเปนคนที่เปดรับความคิดไดงาย  บอยคร้ังที่นักเรียนเหลาน้ีตองการความ

สนใจเฉพาะบุคคลที่ซ่ึงครูคําสอนผูเปนเหมือนกับผูนําของกิจกรรมกลุม ไมสามารถจัดหาใหได ครูคําสอนมี

ความรับผิดชอบตอความตองการของชั้นเรียน ดวยความรูสึกน้ีเองตองใหความสําคัญกับกลุมเหนือกวาการ

เปนเร่ืองเฉพาะบุคคล 

 

หยุดสักครู 

 ทานมีปฏิกิริยาอยางไรตอความคิดที่จะยายนักเรียนที่มีปญหาดานพฤติกรรมออกจากชั้นเรียนของ

ทาน ไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม? 

 

บันทึก 

เขียนคําจํากัดความของ ครูผูทรนงตามความคิด

ของทาน และแบงปนกับครูคําสอนคนอ่ืนๆ 
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 ใหทํารายการในใจถึงกฎพื้นฐาน 3 ประการที่ทานจะใชกับกลุมนักเรียนกลุมใหมในการตั้งแนว

ทางการปฏิบัติสําหรับป ทานจะอธิบายกฎเหลาน้ีกับนักเรียนไดอยางไร? ทานจะนําพวกเขาเขาสู

ความเปนเจาของสิ่งน้ีไดอยางไร? 

 
 

 

ปรัชญาทรนง 

 

 ลี  และมาลีน  แคนเตอร  ไดบุกเบิกวิธีการสอนโดยใชวินัยแหงความทรนง โครงการของพวกเขาต้ังอยู

บนความเช่ือท่ีวา นักเรียนแตละคนมีสิทธิ์ท่ีจะ 

1. มีครูผูสอนท่ีอยูในเชิงบวกและมีนํ้าใจ ชวยเด็กใหจํากัดขอบเขตพฤติกรรมท่ีทําลายตัวเองในทางท่ีไม

เหมาะสมของพวกเขา 

2. มีครูผูสอนท่ีอยูในเชิงบวก และมีนํ้าใจ ชวยจัดหาส่ิงสนับสนุนในทางบวกใหกับเด็กๆ สําหรับพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมของพวกเขา 

3. เลือกถึงควรมีพฤติกรรมอยางไร และรูถึงผลท่ีจะตามมา ครูผูทรนงคือ คนผูหน่ึงท่ีส่ือสารความตองการของ

เขาไปยังนักเรียนไดอยางชัดเจนและมั่นคง และไดรับการเตรียมท่ีจะเสริมคําพูดของเขาดวยการกระทําท่ี

เหมาะสม (Assertive Discipline P.9) 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

พฤติกรรมเฉพาะของครูคําสอน 

 เพียงแค การวิเคราะหของขอพื้นฐานทางวินัยสามารถเพิ่มเขาสูความมีประสิทธิผลของครูคําสอน ดังน้ัน

แลวสามารถที่จะเปนขอทดสอบของการพิจารณาที่เฉพาะ ขอแนะนําตอไปน้ีสามารถใชเปนดังเชนกฎทั่วไป

สําหรับการจัดการชั้นเรียน 

 

ผอนคลายทั้งกอน และในระหวางการสอน 

 เปนการยากที่จะควบคุมกิจกรรมของกลุมนักเรียนเมื่อทานเครียด หรือไมแนใจในตนเอง ครูคําสอน

สวนมาก โดยเฉพาะในปแรกรูสึกไมแนใจ วิธีการหน่ึงที่จะควบคุมความรูสึกเครียดขณะการควบคุมชั้นเรียนที่

โทมัส และริตา วอลเตอร แนะนําคือ “ตองเปนคนแรกของชั้นเรียนเสมอ และยืนอยูที่ประตูในขณะที่พวก

นักเรียนมาถึง” พวกเขาเขียนไววา “สิ่งน้ีจัดเตรียมใหเกิดความสงบในชั้นเรียน นักเรียนไมควรจะไดรับอนุญาต

ใหขีดเขียนบนกระดาน พูดคุยเสียงดัง วิ่งเลน เลนบอล.. ในเวลาใดก็ตาม โดยเฉพาะกอนเร่ิมชั้นเรียน” ขอ

เพิ่มเติม ทานอาจจะจัดใหมี “การทํางานที่ที่น่ัง” จัดเตรียมไวสําหรับใหพวกเขาทําทันทีที่มาถึง ในความนาจะ

เปนคือ นักเรียนทั้งหมดจะไมมาพรอมกัน ณ เวลาเดียวกัน 

 

เปนผูยุติธรรม 

 หลีกเลี่ยงการตําหนิ หรือลงโทษทั้งชั้นสําหรับความผิดของคนเพียง 2-3 คน บางคร้ังครูคําสอนก็ใชวิธี

ลงโทษทั้งชั้นเรียนสําหรับการกระทําของคนเพียง 2-3 คน อันเน่ืองมาจากพวกเขาไมสามารถหาตัวคนทําผิดได

พบ อยางไรก็ตามการตําหนิทั้งชั้นเรียน หรือการลงโทษกลุมใหญ ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามจะทิ้งความรูสึก

ที่วาพวกเขาไดรับการปฏิบัติที่ไมยุติธรรม และพวกเขาก็ทําถูกตองแลว ผลที่ไดรับก็คือ ทําใหความสัมพันธของ

ทานกับพวกเขาใชไมได 

 

รักษาไวซ่ึงภาพความจริง 

 การแบงแยกที่ชัดเจนระหวาง สิ่งสําคัญ และไมสําคัญ และปฏิบัติตามน้ัน เมื่อครูคําสอนปฏิบัติกับทุก

เหตุการณที่เกิดขึ้นใหเปนเร่ืองสําคัญ นักเรียนจะมองภาพความพยายามที่จะรักษาระเบียบเปนเร่ืองธรรมดา

สามัญ หรือไมมีความสําคัญ นักเรียนจะใหความนับถือที่เล็กนอยตอครูคําสอนผูที่ปดเปาปญหาไม ไดตาม

สัดสวนความจริง 

 

การติดตาม 

 อยาขูนักเรียนนอกเสียจากวาทานไดเตรียมตัวที่จะกระทําตามคําขูน้ัน โดยทั่วไป เปนการฉลาดที่จะ

หลีกเลี่ยงการขูในทุกๆอยาง อยางไรก็ตาม  ถาทานสัญญาถึงผลที่ตามมาสําหรับพฤติกรรมที่ทําใหเกิดความ

ยุงยาก ขอใหแนใจวาทานสามารถทําตามสัญญาเมื่อเหตุการณน้ันเกิดขึ้น เมื่อใดที่ครูคําสอนไมสามารถรักษา
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คําพูดในเร่ืองเหลาน้ี พวกเขาจะสูญเสียความเชื่อถือในตัวครู เพราะเขาไดเรียนรูวาสิ่งที่ครูคําสอนพูดน้ันไมได

หมายความตามน้ันเสมอไป 

 

 
 

หลีกเลี่ยงการตอบสนองดวยความโกรธ 

 อยาอภิปรายเน้ือหาใดๆดวยความโกรธ  หากทานหรือนักเรียนอยูในความโกรธอยางมาก การอภิปราย

ดวยเหตุผลไมนาจะเปนไปได ใหคอยจนกวาทานหรือนักเรียนไดสงบลงกอน ใหเลื่อนการอภิปรายออกไปอีก

สักชั่วครู ในขณะที่ทานกําลังรวบรวมสื่อการสอนเขาดวยกัน หรือพูดคุยอยูกับนักเรียนอื่น ไมวาเหตุการณใดก็

ตาม อยายินยอมใหความโกรธของทานฝงแนน เพราะวาความขุนเคืองจะกอตัวขึ้น และบดบังการพิจารณา

ตัดสินของทาน 

 

มุงไปที่พฤติกรรม ไมใชตัวบุคคล 

 ปญหาที่ทานมีน้ันเปนปญหาพฤติกรรมของนักเรียน และความยากลําบากที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ปญหา

น้ันไมใชนักเรียน อยามุงฟองที่คุณลักษณะของนักเรียน เปนไปไดที่ทานจะแสดงวาทานรูสึกอยางไรเก่ียวกับ

พฤติกรรมของนักเรียน รักษาความรูสึกเก่ียวกับพฤติกรรมใหแยกออกจากความรูสึกที่เก่ียวกับตัวเด็ก ใหดํารงไว

ซ่ึงจิตใจแหงความรัก ตักเตือนที่ออนโยน อยาใหการขัดแยงสวนบุคคลหรือความไมสําคัญของเด็ก เปนสวน

หน่ึงในวินัยของนักเรียน พฤติกรรมใดที่ขัดแยงตอเกณฑพื้นฐานของพระวรสารที่ทานพยายามจะสอน ตามที่

ไดกลาวไวขางตน การแกไขบางสิ่งบางอยางควรจะกระทําใหพนจากการรับรูของนักเรียนคนอื่นๆ 

 

ฉันควรจะไปไกลแคไหน ? 

 

ครูคําสอนหลายคนถามวา ”ฉันควรจะไปไกลแคไหนในเรื่องของวินัย” หรือ  “ฉันไดคาดหวังท่ีจะใส

อะไรเขาไป?” กฎท่ีดีก็คือ ถาทานไมปลอยใหพฤติกรรมเหลาน้ีเกิดขึ้นในบานของทาน ก็อยายอมรับส่ิง

เหลาน้ันในช้ันเรียน ถาทานไมยอมใหลูกๆ น่ังบนโตะท่ีบาน ทานก็อยาอนุญาตใหนักเรียนน่ังบนโตะเรียน

ในช้ันเรียน ถาทานไมยินยอมใหลูกๆแสดงความไมเคารพตอทาน มันก็เปนการเหมาะสมท่ีทานจะไมใหเด็ก

นักเรียนหัวเราะเยาะเยยกันเอง  ทาทายการยึดถือคุณธรรมของทาน หรือเยาะเยยคนท่ีไมควรไดรับความ

เคารพ 
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มีความเห็นอกเห็นใจ แตเด็ดขาด 

ทานตองมีความเมตตาจิต ในการเขาใจถึงสาเหตุ

ของพฤติกรรมของนักเรียน เปนสิ่งสําคัญที่ทาน

จะตองเด็ดขาด และยึดมั่นในการตอบรับ ถาทาน

มุงหวังใหนักเรียนของทานทําตามวิธีการของพวกเขา

อันเปนอิสระของรูปแบบพฤติกรรมที่ไมสามารถ

ยอมรับได 

 

อยาบังคับใหขอโทษ 

 ถาทานบังคับใหทําการขอโทษ น่ันจะไมใชสิ่ง

ที่แทจริง และจะเปนการสรางความขุนเคืองที่กระตุน

การกระทําที่ไมพึงปรารถนาในขั้นแรก การแกไข

จําเปนตองทําและดําเนินไปกับชั้นเรียน ถาและเมื่อ

นักเรียนรูสึกเสียใจในสิ่งที่ไดทําลงไป พวกเขาจะมา

หาทานและขอโทษ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ขึ้นอยูกับทาน 

 

อยาใชการเยาะเยย 

 การเยาะเยยทํารายความรูสึกถึงความมีคาของบุคคล และแบงแยกบุคคลออกจากกลุม การเยาะเยยเปน

สิ่งที่ไมสามารถยอมรับได โดยเฉพาะในการจัดศาสนศึกษา มันขัดแยงตอรูปแบบของการยอมรับโดยสมบูรณ

ของพระเยซูเจา และยังขัดแยงกับสารแหงชุมชนความรักของพระองค ปฏิบัติตอนักเรียนของทานดวยความ

สงาผาเผยและความเคารพ เชนเดียวกับที่พระเยซูเจาทรงปฏิบัติ และคาดหวังพฤติกรรมนักเรียนไมนอยกวา

เพื่อนๆ ของพวกเขา 

 

ดํารงไวซ่ึงการใชสายตา 

 อยาหันหลังใหกับนักเรียน  ในขณะที่เขียนกระดาน  หรือแผนขาตั้ง ยืนใหใกลชิดกับนักเรียนอยาใหโตะ

ก้ันขวางทานกับนักเรียน หรือมุมไกลของหอง ใหเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ ซ่ึงจะทําใหทานไดใกลชิดกับนักเรียน

ตางๆ กันไป ในชวงเวลาที่แตกตางกัน และสามารถสื่อสารไดดวยการใชทาทางทางกายภาพอยางใกลชิด 

บอยคร้ังที่การจองมอง  การแตะบา หรือความใกลชิดทางกายกับนักเรียนสามารถแกไขการกระทําที่เปนเชิงมุง

รายได 

 

ดํารงไวซ่ึงอารมณขัน 

 หัวเราะกับนักเรียน ไมใชหัวเราะพวกเขา แมร่ี อลิศ ซาเรลลา ชี้วา “ความสามารถในการหัวเราะเมื่อมี

บางสิ่งบางอยางที่ตลกไดเกิดขึ้น  สามารถที่จะสื่อสารความเปนมนุษย  โดยการตัดผานสถานการณที่ยุงยาก

ที่สุด” 

 

พระศาสนจักรสอนวา 

  

วินัยเปนเรื่องสวนหน่ึงของกระวนการดานคํา

สอน เพราะวาสามารถนําไปสูการเปนทุกขถึงบาป ตาม

คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ 1431   การเปนทุกข

เสียใจเปนการเปล่ียนแปลงใหมตลอดชีวิตอยางส้ินเชิง 

เปนการกลับใจมาหาพระเจาอยางหมดหัวใจ เปนการ

เลิกทําบาป หลีกหนีความช่ัว  เปนปฏิปกษตอกิจการช่ัว

รายท่ีเขาไดกระทํา ในเวลาเดียวกัน การเปนทุกขเสียใจ

น้ันกอใหเกิดความตองการ และความต้ังใจท่ีจะเปล่ียน

ชีวิตดวยความหวังในพระเมตตากรุณาของพระเจาและ

ความไววางใจในความชวยเหลือพระหรรษทานของ

พระองค 
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 “(ครูคําสอน) ผูที่ไมกลัวที่จะ

ยอมรับความผิดยังไดรับความซาบซ้ิง

ดวย ณ จุดสูงของรายการทรัพยสินที่มี

ค า  ก็ คือ  ความสามารถของการ

มองเห็นภายในของนักเรียนที่มีปญหา

ที่สุด และคนพบคุณธรรมที่ซอนอยู” 

(How to Achieve Discipline P72) 

 

หนักแนน และชัดเจน 

 ความแตกแยกทางวินัยในชั้น

เรียนอาจจะไมใชการใชวิธีการนําไปสู

ที่ผิด เทากับการเปนคนไมหนักแนน 

หรือไมชัดเจนในการพบกับปญหา 

นักเรียนจะสามารถรูไดอยางไรวาอะไร

ที่พวกเขาไดรับคาดหวัง ถาพวกเขา

ไดรับการโตแยง หรือสารที่คลุมเครือ? 

การทําใหกระจางชัด และเหนือสิ่งอื่น

ใด ความหนักแนนเปนสิ่งจําเปนอยาง

แนนอนทีเดียว ถาการจัดการชั้นเรียน

ประสบผลสําเร็จ 

 พิจารณาดูปญหาเหลาน้ีอาจจะ

เกิดขึ้นได กอนที่ทานจะพบกับนักเรียนของทาน 

 ทานจะจัดการอยางไรกับการขออนุญาตไปหองนํ้าในระหวางชั้นเรียน? ครูคําสอนจํานวนมากไมยอมใหมี

การรองขอใด ๆ จะยินยอมใหเฉพาะแตกรณีพิเศษ หรือเหตุฉุกเฉิน 

 ทานจะจัดการอยางไรกับการขออนุญาตไปด่ืมนํ้า ครูคําสอนหลายคนไมยอมรับการขอไปด่ืมนํ้า ในขณะที่

บางคนไดรวมเขาไวกับชวงพักของชั่วโมงเรียน 

 ทานจะแจกวัสดุตางๆอยางไร? เพื่อหลีกเลี่ยงความชุลมุน และวุนวายที่ไมจําเปน ครูคําสอนสวนมากจะ

แจกเปนรายบุคคล หรือขอใหนักเรียนเปนผูชวยแจก การไดรับเลือกใหชวยแจกสื่ออุปกรณ ถือวาเปน

เกียรติอยางหน่ึงของนักเรียน ที่นักเรียนสวนมากจะแขงขันกันเพื่อที่จะไดทํา 

 ทานจะชี้นําไดอยางไร? ไมใชสาระอะไรที่ทานจะคิดวาตัวทานเองมีความชัดเจนอยางไร นักเรียนบางคน

อาจจะไมเขาใจการชี้นําของทาน คนดูวาทานจะพบคนที่ไมเขาใจไดอยางไร ครูคําสอนหลายคนไดให

นักเรียนยอนทวนคําสั่งที่ไดรับอีกคร้ังหน่ึง 

 

 

การจัดวินัยเด็กเล็ก 

  

แมแตกับเด็กเล็ก (เตรียมเขาโรงเรียน และประถมศึกษา) 

เปาหมายของครูคําสอนก็ควรจะเปนการชวยใหนักเรียนไดสราง

วินัยในตนเอง ตอไปน้ีเปนเทคนิคบางประการท่ีจะชวยใหทํางานได

บรรลุตามเปาหมาย 

 เปนแมแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการกระทําของทาน 

ทําตามกฎในช้ันเรียนท่ีทานกําหนดขึ้นดวยตัวของทานเอง 

 แยกนักเรียน ออกจากสถานการณความยุงยากท่ีอาจะเปนไป

ได ถา จอหน กับ เคท่ีเริ่มพูดคุยเหยียดหยามกันและกัน ให

แยกท้ังสองออกจากกัน 

 ยินยอมใหผลทางธรรมชาติหรือทางตรรกวิทยา ไดดําเนิน

ไป ถาทานไดบอกนักเรียนวา ถาพวกเขายังเลนกันอยู  คนท่ี

ทํางานศิลปไมสําเร็จ ก็จะไมไดนําออกมาแสดงท่ีหองโถงของ

โรงเรียน อยาแสดงผลงานท่ีไมสมบูรณ 

 ยินยอมใหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เปน

จุดส้ินสุดของสถานการณวินัย ทานอาจจะกลาววา  “จอหน 

ถาเธอตอบคําถามโดยท่ีไมไดยกมือ เธออาจจะตองยอนกลับ

ไปอภิปรายในช้ันเรียน 
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หยุดสักครู 

 ทานผอนคลายอยางไร กอนที่จะไปพบกับนักเรียนของทาน ?  

 ใหแบงปนวาทานจะแยกแยะอยางไร ระหวางพฤติกรรมของนักเรียน กับคุณลักษณะของเขาหรือ

เธอ? 

 อะไรที่ทานคิดวาเปนการพิจารณาที่สําคัญที่สุด เพื่อพัฒนากลวิธีสําหรับวินัยชั้นเรียน ? 
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ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

การจัดช้ันเรียนใหสงบสุข 

 วินัยชั้นเรียนที่ไดรับการรักษาไวดวยพระวรสารในการรวมคุณคาแหงความยุติธรรม และสันติสุข 

จุดมุงหมายของวินัยแบบน้ีก็คือ  การจัดชั้นเรียนที่ไมมีความรุนแรงเปนบรรทัดฐาน และที่ซ่ึงครูคําสอนและ

นักเรียนไดทํางานรวมกันอยางสันติสุข  วินัยที่คริสตชนตองแยกออกไมใชแตเพียงควมรุนแรงทางกายภาพ

เทาน้ัน แตจากความรุนแรงทางภาวะอารมณและจิตใจดวยเชนกัน 

 การปฏิบัติในชั้นเรียนสามารถที่จะเปนความรุนแรงไดไมใชเฉพาะแตทางกายภาพเทาน้ัน ทาทีของครูคํา

สอนน้ันเองที่เปนความรุนแรงที่แทจริง แตเปนการทําใหเสื่อมลงหรือเปนการขูเข็ญ ถาครูคําสอนทําราย

ความรูสึกมีคาในตนเองของนักเรียน หรือถาครูคําสอนคนหาวิธีที่จะจูงใจเด็กดวยความกลัว ครูคําสอนสามารถ

ที่จะเปนคนที่ไมยุติธรรมโดยการแยกนักเรียนออกโดยไมยุติธรรม หรือทําการตัดสินที่ไมรอบคอบ หรือโดยการ

ลงโทษนักเรียนทั้งชั้นเพราะความผิดของนักเรียนเพียง 2-3 คน การปฏิบัติใดที่กอความรุนแรงตอสิทธิของ

นักเรียนแตละคนตองไดรับการปฏิบัติที่ยุติธรรม 

 วิธีการดานวินัยตองยุติธรรม และมีความเมตตากรุณา ครูคําสอนที่ไมยอมรับความยุติธรรมจะสกัด

ความคิดสรางสรรคของนักเรียน  มาตราการเก็บกดเปนสิ่งที่รบกวนอยางแทจริงตอสิทธ์ิของนักเรียนในการ

คนหา  หรือเติบโตในความเชื่อ  ถาวินัยไมไดสงเสริมสันติสุข และความชื่นชมยินดีในชั้นเรียนศาสนศึกษา 

ความอยุติธรรมอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้น นักเรียนจะไมมีประสบการณในบางสิ่งบางอยางที่พวกเขาควรจะไดรับ 

 

วินัยตามสัญญา 

 ครูคําสอนที่สอนอยูในโรงเรียนระดับมัธยมหรือเตรียมอุดมศึกษาสามารถที่จะใชวิธีวินัยตามสัญญาใน

การชวยสงเสริมชั้นเรียนที่สงบสุข วิธีการ ครูคําสอนและนักเรียนในขั้นทําสัญญาตามที่ทั้ง2ฝายรูสึกวาเปน

พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยปกติแลวมักจะเปนคําแนะนําที่งาย ๆ จนบางทีอาจจะดูโงเขลา อยากังวลกับสิ่งที่ดู

เหมือนกับโงเขลาน้ี  เพราะเมื่อนักเรียนและครูคําสอนไดปรึกษาหารือถึงขอเสนอแนะตาง ๆ และมีการตกลง

กันแลว น่ันจะเปนกฎที่มีพื้นฐานของความเปนเจาของของทุกคน ทุกคนจะรับรูถึงกฎเหลาน้ัน และครูคําสอน

จะกาวไปสูความ “สงบเย็น” และไมใชเหมือนเปนผูปกครอง หรือผูบงการ 

โปรดจําไววา :  การตั้งกฎของชั้นเรียนรวมกับนักเรียน ไมเหมือนกับการใหนักเรียน

ไดทําอะไรตามที่พวกเขาตองการ มันเปนกระบวนการที่จะสอนถึง ความรับผิดชอบ 

และการประนีประนอม ถาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่จําเปนในระหวางปการศึกษา ครู

คําสอนและนักเรียนสามารถที่จะปรึกษาหารือรวมกันไดอีกเชนกัน 

 ในการพัฒนาและรักษาระเบียบวินัยตามการตกลงน้ี การเสวนาเปนสิ่งสําคัญ โดยอาศัยการเสวนาครูคํา

สอน จะไมใชอํานาจ แตจัดการใหการศึกษาดานศาสนาและยังกํากับบรรลุถึงเปาหมาย ในขณะเดียวกัน 

นักเรียนก็ไดรับความยินยอมใหแสดงความคิดเห็นของพวกเขา ดวยวิธีการที่ครูคําสอนมีความรับผิดชอบในการ

เตือนใจนักเรียน เก่ียวกับกฎที่ไดรับความเห็นรวมกันทั้ง 2 ฝาย และจําเปนตอการทํางานตามสัญญา 
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 ผลกระทบของขอตกลงในชั้นเรียนเปนเร่ืองลึกซ้ึง กลายเปนแบบจําลองที่มีประสิทธิภาพของ

องคประกอบพื้นฐานของสารคริสตชน น่ันคือ ดํารงอยูดวยความชอบธรรม และสันติสุขในชุมชนคริสตชน 

 

รายการตรวจสอบของครูคําสอน 

 ลี กับ มาลีน เคนเตอร ไดทํารายการผลที่ตามมาในเชิงบวกที่นักเรียนอาจจะไดรับจากการปฏิบัติ

พฤติกรรมที่เหมาะสม ตอไปน้ีคือคําแนะนําบางประการสําหรับพวกเขา มีสิ่งใดบางที่ทานสามารถใชเปนเคร่ือง

สงเสริมในชั้นเรียนของทาน? 

 เลนดนตรีพิเศษ 

 นําของเลนมาจากบาน 

 เลนเกมส 

 อานหนังสือ 

 เลนเกมสไขปริศนา 

 เลือกกิจกรรมกลุม 

 ปรุงอาหาร 

 บันทึกเสียง 

 ชวยครูผูสอน 

 พิมพดีด 

 ฝกเด็กเล็ก 

 เลือกเพื่อนที่จะรวมกิจกรรมดวย 

 ชวยเหลือผูอํานวยการ 

 เปนคนแรกในแถว 

 แกไขกระดาษ 

 ทําโครงการพิเศษ 

 ใชตัวตอแบบโครงราง 

 ทํางานอดิเรก 

 ส อ น นั ก เ รี ย น ถึ ง หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ

มอบหมาย 

 หัวหนานักเรียนที่คอยดูแลควบคุม

เด็กนักเรียนอื่นๆ 

 

หยุดสักครู 

 ทําไมวินัยตามขอตกลงจึงเหมาะสมกับเด็กโต แตไมเหมาะกับเด็กเล็ก? 

 อะไรคือตัวอยางของความรุนแรงทางภาวะอารมณและจิตใจ? 

 

สิ่งที่เก่ียวของ 

ใชแบบฝกหัดเหลาน้ีในการประยุกตเขากับสิ่งที่ทานไดเรียนรูเก่ียวกับระเบียบวินัยชั้นเรียน 

 

ความคิดของทาน 

 เขียนรายการของปญหาทางระเบียบวินัย 3 ปญหาที่ทานตองเผชิญหนา ใหคําแนะนําที่ทาน

ตองการเพื่อนําไปสูการจัดการกับปญหาแตละปญหา และอธิบายดวยวาทานสามารถทําอะไรในตอนตน

ปเพื่อปองกันปญหาเหลาน้ีจากการพัฒนา 

• ใหเขียนคําตอบของทานลงในชองวางตอไปน้ี 
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รายละเอียดของปญหา เหตุผลสําหรับพฤติกรรม 

ของนักเรียน 

วิธีการของทาน การปองกัน 

1 

 

 

   

2 

 

 

   

3 

 

 

   

 

ตัวอยางขอตกลง 

 ใหเขียนขอตกลงสําหรับพฤติกรรมที่ทานเห็นวาเหมาะสมสําหรับโรงเรียนของทานโดยมีพื้นฐาน

อยูบนวัยของนักเรียนที่ทานสอน (ใหคิดวาทานจะสามารถทํางานเพื่อระดับตน ๆ ไดอยางไร) จากน้ัน 

สัมภาษณนักเรียนของทานบางคน พวกเขามีขอเสนอแนะอะไรสําหรับพฤติกรรมที่เหมาะสมซ่ึงสามารถ

รวมเขาไวในขอตกลงเก่ียวกับพฤติกรรม 

ขอเสนอแนะของทาน 

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

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

ขอเสนอแนะของนักเรียน 

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

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

เขียนขอสรุปของทานเอง 

 ทําแบบฝกหัดตอไปน้ีเพื่อเปนแนวทางชวยใหทานเขียนขอสรุปของทานเองสําหรับกลวิธีระเบียบ

วินัยในชั้นเรียนที่เหมาะสม 

 บรรยายวาระเบียบวินัยในชั้นเรียนสามารถสงเสริมการเติบโตในความเชื่ออยางไร 

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

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

 บรรยายการจัดการชั้นเรียนที่ดีสัก 2 วิธี ที่ยินยอมใหกระบวนการศาสนศึกษาดําเนินไปอยางเปน

ระเบียบ 

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

............................................................................................................................................................. 
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 แสดงความคิดเห็นวาวิธีการนําไปสูระเบียบวินัยในชั้นเรียนที่สมดุล ปลูกฝงพฤติกรรมที่เหมาะสมใน

การเปนบุคคลแหงความเชื่อไดอยางไร 

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

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

 

บทภาวนาตอบรับ 

 ออกแบบสรางโปสเตอรดวยบทความในพระคัมภีร หรือคําพูดอื่น ๆ ที่เหมาะสม ที่ใชเปนการ

ภาวนาเพื่อเตือนถึงพันธกิจของทานตอระเบียบวินับในความสงบสุขและความยุติธรรม ทานอาจจะใช

ขอความใดจากขอความตอไปน้ี หรือทานอาจจะเลือกดวยตัวของทานเอง 

 “ดูกอนพี่นองที่รักของขาพเจา จงทราบขอน้ี จงใหทุกคนไวในการฟง ชาในการโกรธ เพราะวา

ความโกรธของมนุษยไมไดกระทําใหเกิดความชอบธรรมแหงพระเจา” (ยก.1.19-20) 

 “อะไรก็ตามที่พระเจาทรงกระทํา สิ่งแรกที่เผยออกคือความกรุณาสงสาร” (Meister Eckhart) 

 “ใหพวกเราพยายามทําชวงเวลาขณะน้ีใหสวยงาม” (Saint Francis de Sales) 

 “ถาผูใดใครจะเปนใหญในพวกทาน ผูน้ันจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย ถาผูใดใคาจะไดเปน

เอกเปนตน ผูน้ันจะตองเปนทาสสมัครของพวกทาน อยางที่บุตรมนุษยมิไดมาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต

ทานมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของทานใหเปนคาไถคนเปนอันมาก” (มธ.20.26-28) 
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