
คู่มอืครู ความรับผิดชอบ 
โครงการ 306 

จุดประสงคห์ลักของโครงการนี ้
การเรียนรูท่ี้จะเป็นคนท่ีรบัผิดชอบ  เป็นขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีสาํคญัมากในชีวิตครสิเตียน  ครสิเตียนใหม่

สว่นใหญ่ท่ีเราทาํงานดว้ย  มีชีวิตท่ีถกูควบคมุดว้ยปัญหาหลายอยา่ง   การขาดความรบัผิดชอบเป็นหนึ่งใน

ปัญหาสามญัมากซึ่งครสิเตียนใหมมี่  

ความรอดเท่านัน้คงไมไ่ดน้าํสูก่ารเปล่ียนแปลงโดยอตัโนมตั ิในเร่ืองความรบัผิดชอบในชีวิตของ 

ครสิเตียนใหม ่  เรามีความรบัผิดชอบท่ีจะฝึกพวกเขาในวิถีทางท่ีลกัษณะทา่ทางเชน่นีจ้ะกลายเป็นจดุ 

แข็งในชีวิต   ชีวิตของคณุจะเป็นเคร่ืองมืออนัหนึ่งในการสอนท่ีทรงพลงัมากท่ีสดุในการนาํพวกเขาไปสู ่

การเติบโตในดา้นนี ้  

จดุประสงคห์ลกัของโครงการนี ้  คือเพ่ือเตรียมโครงสรา้งและวิธีพิจารณาในความรบัผิดชอบท่ีพวกเขา

มี   โครงการนีจ้ะเตรียมวิธีสาํรวมความตัง้ใจในดา้นความรบัผิดชอบท่ีเฉพาะเจาะจง   

ผู้เรียนควรจะใช้เวลามากเพยีงใด  ในโครงการนี ้ 
มนัอาจจะเป็นประโยชนท่ี์จะคดิถึงโครงการนีว้่าเป็นบนัทึกพิเศษ   ท่ีคลา้ยคลงึกบัโครงการ  304  คือ 

“การคน้พบในวนันี”้  ในหลายกรณีผูเ้รียนจะทาํโครงการเป็นเวลาหลายสปัดาหด์ว้ยกนั  

จดุประสงคห์ลกัพรอ้มโครงการนี ้ คือ  เพ่ือจะเห็นการเติบโตใหเ้ป็นคนท่ีรบัผิดชอบมากขึน้   เราไม่

สามารถเอาชนะชีวิตซึ่งควบคมุดว้ยปัญหาดา้นความรบัผิดชอบไดภ้ายในสองหรือสามวนั   

ตอนที ่1:  การทาํแผน 

กจิกรรมที ่1: ณ จดุนีใ้นชีวิต   คณุมีความรบัผิดชอบสาํคญัอะไร ขอใหท้าํรายการไว ้ จงให ้

คะแนนตนเองจาก 1-10 ในแต่ละขอ้    1 = แย่มาก      10 =  รบัผิดชอบมาก  

คณุอาจตอ้งใหพ้วกเขาทาํรายการความรบัผิดชอบเพิ่มบนกระดาษท่ีแยกไว ้ ในขณะท่ีพวกเขา

ดาํเนินงานตอ่ไปในโครงการนี ้  ขอใหเ้ขาเพิ่มความรบัผิดชอบเขา้ไปในรายการในขณะท่ีไดค้น้พบสิ่งตา่งๆ 

มากขึน้   

ถา้ผูเ้รียนไมไ่ดร้ะบคุวามรบัผิดชอบ  ซึ่งคณุรูส้กึวา่มีความสาํคญั  ขอใหต้ดัสินวิธีท่ีจะช่วยพวกเขาให้

บรรลผุลสาํเรจ็ในสิ่งนี ้  คณุสามารถอภิปรายถึงสิ่งนีก้บัผูเ้รียนดว้ยตนเอง  หรือ มอบหมายใหพ้วกเขา

อภิปรายกบัพอ่แม ่ เพ่ือนรว่มชัน้เรียน  หรือ เจา้หนา้ท่ีอีกคนก็ได ้

อยา่เซ็นช่ือท่ี “จดุท่ีตอ้งหยดุ” ในหนา้ 3  จนกระทั่งผูเ้รียนไดร้ะบคุวามรบัผิดชอบท่ีสาํคญั  ซึ่งคณุ

ตอ้งการใหพ้วกเขาทาํในโครงการนี ้  
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กจิกรรมที ่2: จงเลือกพืน้ท่ีความรบัผิดชอบ 2 หรอื 3 อย่าง  ท่ีคณุตอ้งการพฒันาในโครงการนี ้   

“จดุท่ีตอ้งหยดุ” ในหนา้  3 จะเตรียมโอกาสใหค้ณุอภิปรายถึงขอ้เลือกของผูเ้รียน   ความรบัผิดชอบ

เหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีคณุตอ้งใหเ้ขาเริม่ตน้ทาํหรือไม ่  ถา้ไมใ่ช ่ ขอใหพ้วกเขาอภิปรายถึงความเปล่ียนแปลงท่ี

คณุรูส้กึว่าจาํเป็นในรายการของผูเ้รียน   

กจิกรรมที ่3: คาํอธิบายของสภาวะท่ีพวกเขาเป็นอยู่ในปัจจบุนั  ซึง่เก่ียวขอ้งกบัแต่ละ 3 พืน้ท่ี 

ความรบัผิดชอบ  ซึง่ไดท้าํรายการไวใ้นกิจกรรมท่ี  2 

จงแนใ่จวา่คาํอธิบายของผูเ้รียนเป็นท่ีเฉพาะเจาะจง   ถา้คาํอธิบายกวา้งเกินไป   มนัจะยากท่ีจะวดั

ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน   เม่ือเขาเรียนจบโครงการนี ้   

กจิกรรมที ่4: จงทาํรายการเปา้หมาย 2 หรอื 3 ขอ้  สาํหรบัพืน้ท่ีความรบัผิดชอบในแต่ละอนั  

เปา้หมายเหล่านีค้วรจะบรรจบกบัคาํแนะนาํแบบเดียวกนั  สาํหรบัเปา้หมายประจาํวนัท่ีตัง้ไวใ้น   

ชนัเรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร์  ขอใหผู้เ้รียนใชค้าํแนะนาํดา้นหลงัคูมื่อของผูเ้รียนใน ชัน้เรียนขอ้พระคมัภีร์  

เพ่ือประเมินเปา้หมาย   ผูเ้รียนจะไมท่าํงานในเปา้หมายทัง้หมด 6-9 ขอ้ ในครัง้เดียว   อย่างไรก็ตามการ

ฝึกฝนตัง้เปา้หมายเหล่านี ้  ควรจะชว่ยผูเ้รียนใหพ้ฒันาทกัษะท่ีสาํคญัอนันีไ้ด ้  

คณุสามารถตดัสินกบัผูเ้รียนวา่   จะเริ่มท่ีเปา้หมายอนัใด   และเขาตอ้งเขียนรายงานประจาํวนัใน 

เปา้ หมายแตล่ะอนัก่ีครัง้   สิ่งนีจ้ะครอบคลมุท่ีกิจกรรม 7 ดว้ย 

กจิกรรมที ่5: จงเขียนคาํอธิบายว่า เปา้หมายแต่ละอนัจะช่วยคณุใหเ้ป็นคนท่ีรบัผิดชอบมาก

ขึน้อย่างไร   

จดุประสงคข์องกิจกรรมนี ้ คือ เพ่ือใหค้ิดดวู่าเหตใุดผูเ้รียนจงึไดต้ัง้เปา้หมายนี ้  เปา้หมายจะชว่ยพวก

เขาใหเ้ติบโตไดจ้รงิๆ หรือไม ่  

กจิกรรมที ่6: ขอคนหาอย่างนอ้ยขอ้พระธรรม 2 ขอ้ ท่ีไปดว้ยกนัไดก้บัพืน้ท่ีความรบัผิดชอบ

แต่ละอนัท่ีคณุกาํลงัทาํอยู่  

จงอธิบายวิธีใชศ้พัทส์มัพนัธพ์ระคมัภีร ์หรือ พระคมัภีรท่ี์มีศพัทส์มัพนัธด์า้นหลงั เพ่ือคน้หาขอ้พระธรรม

ท่ีเหมาะสม  จงหนนุใจพวกเขาใหห้าขอ้พระธรรมเพิ่มเตมิ  ตลอดการใชเ้วลาในหอ้งอธิษฐาน ในการ

นมสัการในโบสถ ์ ชัน้เรียนพระคมัภีร ์และ ในเวลาเรียนพระคมัภีรส์ว่นตวัดว้ย     
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จุดทีต้่องหยุดหลังจากกิจกรรมที ่ 6 

จงแนใ่จวา่พวกเขาทาํทกุอย่างเสรจ็สิน้ในกิจกรรมท่ี  4, 5,  และ 6  ก่อนท่ีคณุจะเซ็นช่ือ ณ จดุท่ีตอ้ง

หยดุ   จงอภิปรายกบัผูเ้รียนในกิจกรรมท่ี  7 ในเวลาเดียวกนั   

กจิกรรมที ่7: จงอภิปรายกบัครูว่าก่ีครัง้ใน _______ วนัหรอืสปัดาหถ์ดัไปท่ีคณุจะทาํงานใน

เปา้หมายแต่ละอนั 

น่ีคือตอนท่ียืดหยุ่นท่ีสดุของโครงการ   เริ่มตน้ท่ีคณุอาจตอ้งใหผู้เ้รียนสง่รายงานความกา้วหนา้ใหก้บั

คณุเป็นประจาํทกุวนั   ผูเ้รียนควรทาํงานในโครงการนีอ้ย่างนอ้ยท่ีสดุ 3 หรือ 4 ครัง้ตอ่สปัดาห ์ ในกิจกรรม

ท่ี 7 มีรายการคาํถามอยู ่7 ขอ้   ในขณะเดียวกนั  ผูเ้รียนตอ้งเขียนรายงานถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในวนันัน้   ตามท่ี

ไดพ้ยายามทาํตามความรบัผิดชอบ   

ผูเ้รียนจะทาํงานในเปา้หมายพิเศษนานเพียงไร ก็ ขึน้อยูก่บัความกา้วหนา้ของการทาํงานตามพืน้ท่ี

ความรบัผิดชอบของเขา/เธอ   ถา้ผูเ้รียนยงัคงลม้เหลวตอ่ไปในพืน้ท่ีๆ เลือกไวส้าํหรบัโครงการ   ขอใหค้ณุ

รว่มสนทนาอยา่งลกึซึง้  เพ่ือตดัสินวา่เปา้หมายกวา้งไปหรือไม ่ คณุอาจคน้พบพืน้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีเป็น

พืน้ฐานมากขึน้   ซึง่จาํเป็นตอ้งจดัการเป็นประการแรก  เพ่ือวา่ผูเ้รียนจะมีประสิทธิผลในพืน้ท่ีความ

รบัผิดชอบท่ีในตอนนีเ้ขากาํลงัทาํอยู ่   ถา้เป็นเชน่นัน้  ขอใหผู้เ้รียนทาํกิจกรรมท่ี  3-6  ใหเ้สรจ็ในพืน้ท่ี

ความรบัผิดชอบใหม่นี ้  

กจิกรรมที ่8 รายงานสุดทา้ย  

หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดท้าํโครงการไประยะเวลาท่ีไดต้กลงกนัไวโ้ดยคณุและผูเ้รียนแลว้   เขาควรจะทาํ

กิจกรรมท่ี 8 ใหจ้บ   ถา้คณุยงัไมพ่อใจกบัความกา้วหนา้ของพวกเขา  ขอใหเ้ขากลบัไปในกิจกรรมท่ี  3-7  

และทาํงานเพิ่มมากขึน้ในเปา้หมายท่ีคณุเห็นพอ้งดว้ย   

การเติบโตเป็นกญุแจท่ีแทจ้ริงท่ีนี ้  ไมเ่พียงแตก่ารใชเ้วลาและเขียนรายงาน   ถา้ไมมี่ใครสามารถเห็น

การเปล่ียนแปลงใดๆ เลยในชีวิตของผูเ้รียน  เขาจาํเป็นตอ้งใชเ้วลามากขึน้ในเร่ืองนี ้

วิธีหนึ่งท่ีจะรกัษาโครงการนีใ้หส้ดใหมแ่ละเกิดการกระตุน้  คือ  ใหผู้เ้รียนทาํงานในเปา้หมายท่ีแตกตา่ง

กนั   ซึ่งจดัการกบัพืน้ท่ีความรบัผิดชอบเดียวกนันีไ้ด ้  
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การประเมนิผลครู  

เราจะซาบซึง้ใจมากสาํหรบัการตอบสนองของคณุตอ่โครงการนี ้  อะไรท่ีเกิดผลดี  ตอนใดท่ียากท่ีสดุ

สาํหรบัผูเ้รียน   การเปล่ียนแปลงใดท่ีคณุไดแ้นะนาํเพ่ือพฒันาโครงการนี ้  โปรดสง่ขอ้คดิของคณุมายงั  

ทีนชาลเ์ลน้จ ์ ณ ท่ีอยูด่า้นล่างนี ้ 
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