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ท่าท ี
หวัข้อตา่งๆ ในบทเรียนนีเ้ราคุ้นเคยดีแม้วา่เป็นพืน้ฐาน แตก็่ยงัคอ่นข้างยากส าหรับคริสเตียนใหม่    

เพราะทัง้หมดมุง่เน้นไปท่ีคริสเตียนจะ “เปล่ียนแปลงความคดิของเขา” จริงๆ ได้อย่างไร 

1 

 2 

3 

4 

บทที่ 1 ท่าทใีนชีวิตของคริสเตียนใหม่ 
ทา่ทีคืออะไร?   เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของเราอยา่งไร?   เราจะมีทา่ทีท่ีดีได้อย่างไร? 

บทที่ 2 กระบวนการสร้างท่าทใีหม่ 
ในบทนีเ้ราจะดวูา่บางสิ่งท่ีเราปฏิบตัิอยู่นัน้น าสู่การสร้างทา่ทีใหมไ่ด้อยา่งไร   และ
การศกึษาพระคมัภีร์จะชว่ยสร้างทา่ทีใหมแ่ละละทิง้ทา่ทีเก่าได้อยา่งไร 

บทที่ 3 ท่าททีี่ถูกต้องเม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 
เราควรตอบสนองอย่างไรเม่ือมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทา่ทีของเรา?  เราจะตอบค าถามนีโ้ดย
การส ารวจทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ซึง่เราสามารถน ามาใช้เพ่ือต้องตอบสนองเม่ือถกู
วิพากษ์วิจารณ์    เนือ้หาในบทนีย้งัครอบคลมุถึงปัญหาด้านอ่ืนๆ ของทา่ทีใหมนี่ ้ 

บทที่ 4 ท่าททีี่ถูกต้องเม่ือก าลังแก้ไขผู้อ่ืน 
ในบทนีเ้ราจะพดูถึงทา่ทีท่ีเราควรปฏิบตัิตามแบบพระคมัภีร์เม่ือเราก าลงัปรับทา่ทีของ
ผู้ อ่ืน    ใครคือคนท่ีเราควรปรับทา่ทีเขา?    ควรใช้วิธีใดในการปรับทา่ทีผู้ อ่ืน?    อะไรคือ
ข้อจ ากดัท่ีพระคมัภีร์ได้วางไว้เก่ียวกบัการแก้ไขคนอ่ืน? 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู  
2. คูมื่อผู้ เรียน  
3. สมดุบนัทึกโครงการ  
4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรส าหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา 

ถดัจากบทน าจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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ค าน า  
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพื่อชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถน าค าสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีว้ิชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน
และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการด าเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจ าวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะน า
ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุค าตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน
หวัข้อ การบ้านท่ีต้องท า ผู้ เรียนจะต้องใส่วนัก าหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทกึเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  
และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่
ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะน าเก่ียวกบัวิธีการสอน
บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีส้ าคญัมาก คริสเตียน
ใหมต้่องการค าแนะน าท่ีชดัเจนวา่เขาจะน าค าสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนท า   
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ
สอบในคาบเรียนสดุท้าย  ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนส าหรับสอนสปัดาห์ละ
ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้ครบ
ทกุวิชาต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี มีบทเรียนหลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก 
หรือ แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกวา่นี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ ส าหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ
ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ
การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยท าให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมส าหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากส าหรับบางเร่ืองท่ีมีการ
อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ความ
จริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงส าคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยค าตอบซึง่อยูข้่าง
หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีท างานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน
ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความส าเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน
กลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  
ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles ส าหรับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้
คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นส าคญัในการพฒันาวิชา
เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ท างานกบักลุม่ 
ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม
พฒันาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ท าขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก
กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษส าหรับคนเหล่านัน้
ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซ า้คู่มือเหล่านี ้
คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซ า้และแจกจา่ยให้ใช้
ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล
ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  
อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ
จดัจ าหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะน าล าดับในการสอน 
วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา   ทัง้ 

14 วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพื่อให้สอนตามล าดบั  รายการล าดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่ 
เน่ือง เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้มต่อ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน
สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การส ารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอ านาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

หนงัสือ ค าแนะน าส าหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มส าหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ
ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนส าหรับครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 
เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
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ภาพรวมของวิชานี ้

1.   ก่อนเร่ิมเรียนภายในหนึง่หรือสองวนัให้แนะน าบทเรียนนีแ้ก่ผู้ เรียนพร้อมทัง้มอบหมายการบ้าน
ลว่งหน้าบางสว่นให้พวกเขาท า   พร้อมกบัแจก สมุดบันทกึโครงการ ส าหรับบทเรียนนี ้

2.   ในหน้าถดัไปมีส าเนา รายการการบ้าน ซึง่ก าหนดวนัท่ีท่ีงานแตล่ะชิน้ควรจะเสร็จให้ผู้ เรียนใสว่นัท่ีๆ
ควรท าส าเร็จ โดยใช้ส าเนาเปลา่ของ รายการการบ้าน  ท่ีอยู่ด้านหลงัใน สมุดบันทึกโครงการ 

3.   แจ้งให้ผู้ เรียนทราบวา่ พวกเขาต้องท าโครงการท่ี 1 ใน สมุดบันทกึโครงการ “ท่าทีคืออะไร?” นัน้ให้
เสร็จก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนครัง้แรก    ให้ค าอธิบายคร่าวๆ  เก่ียวกบั โครงการท่ี 2  “การเปลีย่นแปลงท่าที
ของท่าน”   โครงการชิน้นีย้งัไมต้่องสง่จนกวา่จะถึงการเรียนครัง้ท่ีสอง   บอกผู้ เรียนด้วยวา่อยา่เพิ่งท า
โครงการท่ี 2  ให้รอจนกวา่จะเรียนบทเรียนท่ี 1 ให้จบเสียก่อน 

ถ้าหากผู้ เรียนยงัไมเ่ข้าใจในการตอบค าถามตา่งๆ  ก็ให้เว้นวา่งให้ไว้ก่อน   พวกเขาสามารถท่ีจะท า
สว่นของโครงการท่ี 2 ทัง้ในชว่งระหวา่งหรือหลงัจากเรียนคาบแรก   แตผู่้ เรียนจ าเป็นต้องตอบสาม
ค าถามแรกท่ีอยูใ่นสามตวัอยา่งในโครงการท่ี 2 ให้เสร็จก่อนการเรียนในคาบเรียนแรก 

4.   ทา่นสามารถให้ คู่มือผู้เรียน แก่ผู้ เรียนในขณะท่ีแนะน าวิชานี ้พร้อมกบัมอบ สมุดบันทกึโครงการ  
ด้วย   ถ้าแจกคูมื่อผู้ เรียนพร้อมกบัสมดุบนัทกึโครงการควรบอกผู้ เรียนให้ท าโครงการท่ี 1 ในสมดุ
บนัทกึโครงการให้เสร็จก่อนท่ีจะอา่นบทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียน  เน่ืองจากวา่ค าตอบของบางค าถามใน
โครงการท่ี 1 นัน้อยูใ่นหน้าแรกของคูมื่อผู้ เรียนนัน้เอง  

5. ทัง้บทเรียนท่ี 1 และบทเรียนท่ี 2 ได้เสนอทางเลือกส าหรับการแบง่สอนเป็นสองครัง้ไว้  ให้อา่น
แผนการ สอน และตดัสินใจว่าทางใดดีท่ีสดุส าหรับผู้ เรียนของทา่น 

 
 

ท่าทีของท่านจะต้องเป็นเหมือนอย่างของเราเอง เพราะว่าเรา - พระเมสสิยาห์ - มิได้มาเพ่ือรับ
การปรนนิบตัิ แต่เพ่ือจะปรนนิบตัิ และประทานชีวิตของเราให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอนัมาก 
       พระเยซคูริสต์          มทัธิว 20:28 
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รายการการบ้าน 

ชื่อวชิา ท่าที

แบบทดสอบย่อย ข้อทอ่งจ า วนัท่ี

1 สภุาษิต 10:17 บทเรียนท่ี 2 

2  กาลาเทีย 6:1   บทเรียนท่ี 3 

3  ทา่ทีท่ีถกูต้องตามหลกัพระคมัภีร์เม่ือก าลงัถกูแก้ไข   บทเรียนท่ี 3 หรือ 4 

(หน้า 18 ในคูมื่อผู้ เรียน) 

โครงการ   วนัก าหนดสง่งาน

 1  บทเรียนท่ี 1 

 2  บทเรียนท่ี 2 หรือ 3 

 3  บทเรียนท่ี 2 

 4  บทเรียนท่ี 3 หรือ 4 

 5  บทเรียนท่ี 4 หรือ 5 

 6  บทเรียนท่ี 3 

 7  บทเรียนท่ี 3 

 8  บทเรียนท่ี 4 

 9  บทเรียนท่ี 5 หรือวนัท่ีเลือกไว้ 

 10  บทเรียนท่ี 5 หรือวนัท่ีเลือกไว้ 

การสอบ   วนัท่ี  บทเรียนท่ี 5 
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บทเรียนที่ 1 
ท่าทีคืออะไร? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องสร้างท่าทีใหมส่ าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

2. ข้อพระธรรมหลัก: เอเฟซัส 4:23 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปล่ียนใหม่ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 1 และบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนจะใช้ร่วมกบับทเรียนนี ้   โครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทกึ
โครงการ “ท่าทีคืออะไร?” จะใช้ร่วมกนักบับทเรียนนีด้้วย 

4. ทางเลือกส าหรับการแบ่งเป็นสองคาบเรียน

ถ้าหากตารางเวลาของท่านสามารถปรับได้  ทา่นอาจต้องการแบง่ออกเป็นสองคาบเรียนเพ่ือจะ
สามารถสอนให้ครอบคลมุบทท่ีหนึง่  สองประเด็นหลกัท่ีสามารถแบง่ได้ในบทนีคื้อ 

1) ทา่ทีคืออะไร?

2) คนเราจะพฒันาทา่ทีใหมไ่ด้อย่างไร?

5. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: การน าเสนอเร่ืองท่าที (5-10 นาท)ี

ให้เร่ิมต้นคาบเรียนนีด้้วยการน าเสนอภาพท่ีแสดงถึงความหลากหลายของทา่ทีตา่งๆ ท่ีเราอาจ
ตอบสนองในแตล่ะกรณี    จดุประสงค์หลกัของการน าเสนอนีก็้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจส ารวจทา่ที
บางอย่างท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมประจ าวนัของพวกเขา    

ทา่นสามารถน าเสนอโดยใช้เพาเวอร์พอยท์ หรือพิมพ์รูปภาพให้ดก็ูได้ 

พิมพ์ข้อความแตล่ะหวัข้อไว้คนละหน้ากระดาษตามท่ีให้ไว้ด้านลา่ง  สามารถใช้ภาพหรือ
ตวัหนงัสือก็ได้   โดยใช้ตวัอกัษรพืน้หลงัสี และภาพประกอบให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีจะน าเสนอ 

1 
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ตวัอยา่ง ท่ีแสดงถึงแตล่ะทา่ที 

1. กฏสร้างขึน้มาเพื่อให้ละเมิด
2. ยิ่งผู้น ามีอ านาจมากขึน้เทา่ไหร่ พวกเขาก็ยิ่งทจุริตมากขึน้เทา่นัน้
3. มะมว่งท่ีขโมยมานัน้มีรสชาดอร่อยท่ีสดุ
4. ท่ีสดุแล้วสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือ การเอาชนะให้ได้
5. เงินซือ้ความสขุท่ีแท้จริงได้
6. ความรักสามารถแก้ปัญหาทัง้หมดในโลกได้
7. การเมืองเป็นเร่ืองท่ีนา่เบื่อ
8. เราไมมี่อคตติอ่ใคร แตเ่ราเกลียดทกุคน
9. คนผมบลอนด์มกัจะเป็นคนท่ีรักสนกุมากกว่า
10. คนท่ีใจกว้างสว่นใหญ่จะกลายเป็นคนร ่ารวย
11. จะท างานไปท าไมถ้ามีสวสัดิการของรัฐบาลคอยช่วยอยู่
12. อะไรก็ตามท่ีเขาท าได้   เราท าได้ดีกวา่
13. จงใช้จา่ยในสิ่งท่ีทา่นต้องการ  แตจ่งร้องขอในสิ่งท่ีทา่นจ าเป็น

ให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพ/ข้อความท่ีแสดงถึงทา่ทีท่ีแตกตา่งกนั     น่ีคือสว่นหนึง่ของสิ่งท่ีเกิดขึน้กบั
ผู้คนมีในปัจจบุนั   ให้ผู้ เรียนคดิถึงทา่ทีท่ีซ่อนอยูใ่นแตล่ะข้อความ/ภาพท่ีน าเสนอ 

ในขณะท่ีน าเสนออยา่ใช้เวลาในการอภิปรายแตล่ะข้อความ    จดุประสงค์ของเรานัน้เพียงเพื่อ
แคต้่องการกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนในเร่ืองทา่ทีเท่านัน้    ในตอนท้ายของการน าเสนอให้น าสู่
การอภิปรายในประเด็นถดัไปนัน่คือ ท่าทีคืออะไร? 

6. ครอบคลุมหัวข้อ ก. ท่าทีคืออะไร?
(5-10 นาท ีดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 4-5 และโครงการที่ 1 ของสมุดบันทกึโครงการ) 

ให้อภิปรายเร่ืองค าจ ากดัความท่ีแตกตา่งกนัของค าวา่ “ท่าที”   ให้ผู้ เรียนอา่นค าตอบท่ีพวกเขา
ได้เขียนส าหรับค าถามท่ี 1 ของโครงการท่ี 1 ในสมดุบนัทึกโครงการ “ท่าทีคืออะไร?”  เขียนค าตอบ
เหลา่นีบ้นกระดานด าหรือโปรเจคเตอร์ โดยรับทกุค าตอบแม้วา่อาจจะไมถ่กูต้อง 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้แสดงความคดิเห็นแล้ว  ให้อธิบายวา่ค าจ ากดัความใดท่ีเราจะใช้ส าหรับค าๆ 
นีใ้นการอภิปรายในชัน้เรียน  ให้ผู้ เรียนโยงถึงนิยามความหมายตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นหน้าท่ี 4-5 ของคูมื่อ
ผู้ เรียน 

1 
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ท่าทคืีออะไร? 
1. รูปแบบของความคดิ
2. ความคดิเห็นอย่างหนึง่
3. วิธีท่ีเราคิด
4. อปุนิสยัทางความคิดอยา่งหนึง่
5. มมุมองอยา่งหนึง่
6. ความคดิทัง้หลายท่ีได้เรียนรู้มา
7. กริยาอาการท่ีมีตอ่สถานการณ์หรือบคุคล เป็นต้น

  อ้างอิงจากหน้าท่ี 4-5 ของคูมื่อผู้ เรียน 

7. ความแตกต่างระหว่างท่าทีและอารมณ์ความรู้สึก (3-5 นาที หน้าที่ 5 ในคู่มือผู้เรียน)

ให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งท่าท ีกับ อารมณ์ความรู้สึก อยา่งถกูต้อง  จากนัน้
อา่นค าตอบของพวกเขาจากค าถามท่ี 2 ในโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการ   ค าถามนีใ้ห้ 
ผู้ เรียนอธิบายความแตกตา่งระหวา่งท่าที กับ อารมณ์ความรู้สึก  ประเด็นนีอ้ยูใ่นหน้าท่ี 5 ของคูมื่อ
ผู้ เรียน 

8. ท่าที กับ ท่าทีที่ไม่ดี (3-5 นาที)

บางคนอาจใช้ค าวา่ “ทา่ที” ในความหมายท านองนีคื้อ “เขามีทา่ทีบางอย่าง”   ความหมายท่ี
แท้จริงของประโยคนีไ้ปในทางลบ  หมายความ “เขามีทา่ทีท่ีไมดี่”    ขอให้ทกุคนเข้าใจวา่เม่ือเรา
เรียนเร่ืองนีเ้ราไมไ่ด้ให้ความหมายของท่าทีไปในทางลบ    เราทกุคนล้วนมีทา่ทีท่ีตอบสนองตอ่บาง
สิ่ง    ทา่ทีบางอยา่งก็ดีและบางอยา่งก็ไมดี่   ดตูวัอยา่งท่ีให้ไว้ในคมืูอผู้ เรียนหน้าท่ี 5  

9. พระธรรมฟีลิปปี 2:1-11 พูดอะไรเก่ียวกับเร่ืองท่าที (4-6 นาที โครงการที่ 1 ในสมุดบันทกึ
โครงการ) 

ให้ผู้ เรียนอ่านค าตอบของพวกเขาในค าถามท่ี 3  จากโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการ  
(พระธรรมฟีลิปปี 2:1-11 พดูอะไรเก่ียวกบัเร่ืองท่าที)   เน้นย า้ทา่ทีอย่างเดียวท่ีเราจ าเป็นต้องมีคือ มี
ทา่ทีอยา่งเดียวกบัท่ีพระคริสต์มี—ดฟีูลิปปี 2:5 
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10. อภปิราย โรม 12:2 เก่ียวกับเร่ืองท่าที (4-6 นาที)

ให้ผู้ เรียนอ่านพระธรรมโรม 12:2 จากฉบบัแปลหลายๆ ฉบบั  ให้อภิปรายสัน้ๆ วา่พระคมัภีร์พดู
อยา่งไรเก่ียวกบัเร่ืองทา่ทีของคริสเตียนใหม่ 

11. กิจกรรมกลุ่มย่อยเร่ือง “การถอด--การสวมใส่” (15-25 นาที)

ส าหรับกิจกรรมนีใ้ห้แบง่ชัน้เรียนออกเป็นกลุม่  กลุม่ละ 4-5 คน (ถ้าจ านวนผู้ เรียนน้อยให้
แบง่เป็นสองกลุม่)   

ก.   กิจกรรมนีต้้องการส่ือว่า พระเจ้าได้ตรัสกบัเราในพระคมัภีร์ ใหถ้อด ทา่ทีและพฤตกิรรม
บางอย่างออกไป และ ใหส้วมใส่ พฤตกิรรมและทา่ทีอ่ืนเข้าไปในชีวิตของเราด้วย 

ข.  ก าหนดให้กลุม่หนึง่อา่นพระธรรมโคโลสี 3:5-15  ให้กลุม่อ่ืนอ่านเอเฟซสั 4:17-32 

ค.  ให้แตล่ะกลุม่เขียนสองรายการดงันี ้
รายการท่ี 1 – มีอะไรบ้างท่ีเราต้องถอดออกหรือก าจดัออกไปจากตวัเรา 
รายการท่ี 2 – มีอะไรบ้างท่ีเราควรจะสวมใส่หรือพฒันาขึน้มาในชีวิตของเรา   

แจกกระดาษ 2 แผน่พร้อมปากกาเมจิก  ให้แตล่ะกลุม่เขียนรายการสิ่งท่ีต้อง ถอด และสิ่งท่ี
ต้องใสใ่นกระดาษแตล่ะแผน่  (ให้เวลา 8-12 นาทีในการท างานชิน้นีใ้ห้เสร็จ) 

ง.   หลงัจากท่ีท าเสร็จแล้วให้น ากระดาษไปติดท่ีหน้าชัน้เรียน   ให้ตวัแทนแตล่ะกลุม่ออกมา
น าเสนอสิ่งท่ีเขียน (5-10 นาที) 

12. ครอบคลุมหัวข้อ ก. จากบทท่ี 2 ในคู่มือผู้เรียน มีด้านใดบ้างในชีวิตที่ข้าพเจ้าจ าเป็นต้อง
พัฒนาท่าทีใหม่? (5-10 นาท ีดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า 7-8) 

น่ีคือหวัข้อส่วนท่ีเหลือจากประเดน็ท่ีพดูถึงในบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน 

ถ้าหากมีเวลา ให้อภิปรายค าถามท่ี 4 และ 5 ในโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทกึโครงการ  หากเวลา
เหลือน้อย  ก็ไมต้่องอภิปราย  ข้ามไปท่ีค าถามท่ี 6 ในโครงการท่ี 1  

(4)  ข้าพเจ้าไดร้ับท่าทีมาได้อย่างไร?    ข้าพเจ้าพฒันาหรือสร้างท่าทีไดอ้ย่างไร? 
(5)  ท่านแสดงท่าทีในชีวิตประจ าวนัอย่างไร? 
(6)  มีดา้นใดในชีวิตของข้าพเจ้าทีต่อ้งการพฒันาท่าทีใหม่? 
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ให้ผู้ เรียนตอบวา่ คริสเตียนใหมค่วรมีทา่ทีใดท่ีสดุ    เขียนทา่ทีท่ีปรากฎใน 
พระธรรมเอเฟซสั 4:17-32 และในโคโลสี 3: 5-15  และค าตอบจากค าถามท่ี 6 ของโครงการท่ี 1 ด้วย 
ให้อาสาสมคัรออกมาตอบว่าเหตใุดทา่ทีท่ีเขาเลือกนัน้จงึเป็นทา่ทีท่ีส าคญัส าหรับคริสเตียนใหม่ 

13. ท่าทีที่ส าคัญสองประการเก่ียวกับการแก้ไข

หลงัจากท่ีผู้ เรียนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัท่าทีท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับคริสเตียนใหมแ่ล้ว   อาจ
เพิ่มอีกสองประเดน็นีใ้นการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 ทา่ทีของเราขณะก าลงัถกูแก้ไข (หรือถกูวิพากษ์วิจารณ์)

 ทา่ทีของเราขณะก าลงัแก้ไขผู้ อ่ืน
แจ้งให้ผู้ เรียนรู้วา่เราจะใช้หนึ่งบทเรียนตอ่แตล่ะทา่ทีจากทัง้สองหวัข้อนี ้  อาจอ้างอิงรายการ

ทา่ทีท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 8-9 ภายใต้หวัข้อ ก. “มีดา้นใดในชีวิตทีข่้าพเจ้าจ าเป็นตอ้งพฒันา

ท่าทีใหม่?”   

14. ครอบคลุมหัวข้อ ข. “ข้าพเจ้าควรจะเร่ิมต้นจากจุดไหนในการพัฒนาท่าทีใหม่?”
(5 นาท ี คู่มือผู้เรียนหน้าที่ 9-11) 

ชว่งเวลาสดุท้ายเราจะเน้นในเร่ืองวา่  เราสามารถเปล่ียนแปลงทา่ทีของเราได้อยา่งไร   แล้ว
อภิปรายหวัข้อ ข. “ข้าพเจ้าควรจะเร่ิมตน้จากจุดไหนในการพฒันาท่าทีใหม่?”  ในบทท่ี 2 ของคูมื่อ
ผู้ เรียนหน้าท่ี 9-11 คร่าวๆ   ใช้ตวัอยา่งท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเป็นประกอบ 5 ประการในสว่นนีข้อง
บทเรียน (ทา่ทีของคนในการท างาน)  

15. ครอบคลุมหัวข้อ ค. “มีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยข้าพเจ้าพัฒนาท่าทีใหม่?”
(15- 25 นาที   คู่มือผู้เรียนหน้าที่ 11-16) 

ใช้เวลาอภิปรายในหวัข้อ ค. “มีวิธีการใดบา้งทีจ่ะช่วยข้าพเจ้าพฒันาท่าทีใหม่?”  ให้เสนอวิธีการ
หลายๆ แบบ นอกเหนือจาก 4 วิธีท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน 
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16. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (10-20 นาท)ี

ให้เปิด สมดุบนัทกึโครงการ ไปท่ีโครงการท่ี 2 “การเปลี่ยนแปลงท่าทีของท่าน” 

ก. ให้แตล่ะคนตอบค าถามท่ี 1-5   ค าถามท่ี 3 “สองวิธีทีเ่ราสามารถใช้เร่ิมต้นเพือ่เปลี่ยนแปลง
ท่าทีของเรา?”  อยูใ่นสว่นของหวัข้อ ค. “ข้าพเจ้ารับท่าทีมาได้อย่างไร?” ซึง่อยูใ่นคูมื่อผู้ เรียน
หน้าท่ี 6    และยงัให้ค าตอบท่ีสามารถเป็นไปได้มาอีก 4 วิธีด้วย 

ข. ให้จบัคูก่นั (หรือจบักลุม่สามคน) แล้วแบง่ปันค าตอบท่ีได้ในค าถามท่ี 4 ของโครงการท่ี 2 ใน
สมดุบนัทึกโครงการ “ข้อพระคมัภีร์ใดทีพ่ดูถึงเร่ืองท่าทีซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ท่านมากทีส่ดุใน
วนันี้?”    ให้ผู้ เรียนอธิบายแก่คูห่รือกลุม่ของตน วา่ท าไมข้อพระคมัภีร์นีจ้งึเป็นประโยชน์ตอ่
พวกเขา 

ค. ให้บางคนแบง่ปันค าตอบท่ีได้จากค าถามท่ี 5 “ท่าทีใดในชีวิตของข้าพเจ้าทีต่้องการจะเปลีย่น” 

ง. ให้อธิษฐานเผ่ือซึง่กนัและอธิษฐานกบัคูห่รือกลุม่ของตน โดยขอความชว่ยเหลือจากพระเจ้าใน
การเปล่ียนแปลงทา่ทีของพวกเขา 

จ.   ถ้ามีเวลาพอ  ให้ตอบค าถามท่ี 6 ในโครงการท่ี 2 ของ สมดุบนัทึกโครงการ ก่อนท่ีจะเลิกเรียน  
(เชน่ “จงตัง้เปา้หมายสกัหน่ึงอย่างทีส่ามารถท าภายใน 24 ชัว่โมงข้างหนา้นีเ้พือ่ช่วยในการ
เปลีย่นแปลงท่าทีเหล่านี้”) 

17. การบ้าน

ก.  ให้แจกคูมื่อผู้ เรียน    ถ้าจะสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดให้แบง่เนือ้หาการสอนเป็น 4 คาบ  
ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัส าหรับการอภิปรายในการเรียนครัง้ตอ่ไป    
ถ้าหากแบง่แผนการสอน 1 เป็น 2 คาบเรียน  อาจให้อา่นคูมื่อผู้ เรียนในบทท่ี 1 และ 2 อีกครัง้ 

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 1 “ท่าทีคืออะไร?” ใน สมดุบนัทึกโครงการ 

ค. ถ้าแบง่การสอนเป็น 4 คาบเรียน  ให้ผู้ เรียนท า โครงการท่ี 3 ในสมดุบนัทกึโครงการ
“ประสบการณ์เมื่อถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ของข้าพเจ้าในอดีต” จะต้องท าให้เสร็จก่อน
เรียนครัง้ตอ่ไป 

18. การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 2 
การถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องท่องจ าและใช้ทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ขณะท่ีข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไขหรือถกู
วิพากษ์วิจารณ์ 

2.   ข้อพระธรรมหลัก: สุภาษิต 10:17 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

เขาผู้สนใจในค าสัง่สอนก็อยู่ในวิถีแหง่ชีวิต แตเ่ขาผู้ปฏิเสธค าเตือนสตก็ิหลงเจิ่นไป 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีใ้ช้ควบคูก่บัคูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 3   โครงการตา่งๆ จาก สมดุบนัทึกโครงการท่ีจะถกูใช้
ร่วมกบับทเรียนนีคื้อ 

โครงการท่ี 3  ประสบการณ์เมือถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ของข้าพเจ้าในอดีต 
โครงการท่ี 4  การมองย้อนกลบัไปท่ีการแก้ไขหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีต 
โครงการท่ี 5  การใช้ทา่ทีใหมข่องข้าพเจ้าเม่ือบางคนแก้ไขข้าพเจ้า 

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: “ให้คะแนนการแก้ไข” (5 นาที)

จงเลา่ประสบการณ์ของทา่นเม่ือมีบางคนมาแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์ทา่น   ท่านตอบสนองตอ่
การถกูแก้ไขนัน้อยา่งไร?    เสร็จแล้วให้ประเมินรายการตา่งๆ ด้านล่างนี ้

(1)   ประเมินความร้ายแรงของบาป ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวของผู้ ท่ีถกู
วิพากษ์วิจารณ์หรือถกูแก้ไข   ก าหนดตวัเลข 1 ถึง 10  โดย 1 คือปัญหาเล็กน้อยท่ีสดุ และ
10 เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงมาก 

(2)    ประเมินความสามารถในการแก้ไขของบคุคลนัน้วา่เขาท าหน้าท่ีในการแก้ไขหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ได้ดีแคไ่หน  ประเมินด้วยตวัเลข 1 ถึง 10 เชน่กนั  โดย “1”  หมายถึงคนนัน้
ท าหน้าท่ีในการแก้ไขหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้แยม่าก สว่น “10” หมายความว่าคนนัน้ท า
หน้าท่ีแก้ไขอีกคนหนึง่ได้ดีเย่ียม (คือมีความกรุณา ใช้วิธีท่ีดีและไวตอ่ความรู้สกึ) 
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(3)    ประเมินวา่ในความคดิของท่าน ผู้ ท่ีถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ตอบสนองดีมากน้อย
แคไ่หน ให้คะแนนผู้นัน้ด้วยคะแนนระหวา่ง 1 ถึง 10   โดยให้ 1 คะแนนหากคนนัน้
ตอบสนองตอ่การถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์แยม่าก  และให้ 10 คะแนนหากคนนัน้
รับมือกบัสถานการณ์นัน้อยา่งดีเย่ียมเป่ียมด้วยสติ 

กิจกรรมนีท้ าขึน้เพ่ือความสนกุสนานและเพื่อกระตุ้นความคดิของผู้ เรียนเก่ียวกบัหวัข้อท่ีจะเรียน
ในวนันี ้   หลีกเล่ียงการอภิปรายท่ียืดยาวในชว่งเวลานี ้ เพราะจะมีชว่งเวลาแบง่ปันในขณะท่ีสอนอยู่
แล้ว 

5.   ทางเลือกส าหรับการแบ่งเป็นสองคาบเรียน

บทเรียนนีมี้ข้อมลูคอ่นข้างเยอะ   ท่านอาจวางแผนการสอนบทเรียนนีเ้ป็นสองคาบแทนท่ีจะเป็น
แคค่าบเรียนเดียวจะชว่ยให้สอนเนือ้หาให้ครบถ้วน 

6.   เกร่ินคร่าวๆ ว่าบทเรียนในวันนีเ้ก่ียวข้องกับบทเรียนที่สามอย่างไรบ้าง

ให้ผู้ เรียนเก็บค าถามเร่ือง จะแก้ไขผูอื้น่ได้อย่างไร ไว้จนกวา่จะถึงบทเรียนท่ีสาม   วนันีเ้ราจะพดู
ถึงเพียงหวัข้อ อะไรควรเป็นทา่ทีของเราเม่ือเราก าลงัถกูแก้ไข    และเราควรมีทา่ทีเดียวกนันีด้้วยเม่ือ
เรา ก าลงัถกูวิพากษ์วิจารณ์ 

7.   แบ่งปันตัวอย่างส่วนตัวเม่ือถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกแก้ไข
(5-10 นาที หน้าที่ 17  ในคู่มือ ผู้เรียน และโครงการที่ 3 ของ สมุดบันทกึโครงการ) 

ให้อาสาสมคัรบางคนมาเล่าสิ่งท่ีเขียนในโครงการท่ี 3 ของ สมดุบนัทึกโครงการ “ประสบการณ์
เมื่อถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ของข้าพเจ้าในอดีต”   หลีกเล่ียงการอภิปรายวา่ใครถกูใครผิด    
ให้ผู้ เรียนแคแ่บง่ปันประสบการณ์ และประสบการณ์นัน้สอดคล้องกบับทเรียนอยา่งไร 

ถ้าผู้ เรียนไมต้่องการแบง่ปันตวัอยา่งของเขา ให้ครูแบง่ปันประสบการณ์ของตวัเองหรือ
ประสบการณ์ของผู้ เรียนคนอ่ืนท่ีแบง่ปันไว้ (ไมค่วรเอย่ช่ือผู้ เลา่)   แสดงความคิดเห็นในบทท่ี 3 หวัข้อ 
ก. “ท าไมคนจึงชอบหาเร่ืองข้าพเจ้า?” ดคููมื่อผู้ เรียนหน้า 18  
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8.   ความบาปของดาวิดกับนางบัทเชบา (5-15 นาที)

ให้ยกตวัอยา่งเร่ืองราวของการเผชิญหน้ากนัระหวา่งนาธันกบักษัตริย์ดาวิดเก่ียวกบัความผิด
บาปของดาวิดท่ีกระท าตอ่นางบทัเชบาและตอ่อรีุอาห์  จาก 2 ซามเูอล 11:1-12:25    น่ีเป็น
แบบอยา่งในพระคมัภีร์ท่ีชดัเจนเม่ือบคุคลหนึง่ตอบสนองอยา่งถกูต้องเม่ือถกูแก้ไข   ให้อาสาสมคัร
สกัคนหนึง่สรุปเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในพระคมัภีร์ให้เพ่ือนๆ ได้ฟัง     เน้นบทสนทนาท่ีบนัทึกไว้ใน   
2 ซามเูอล 12:1-14  ระหวา่งนาธนักบัดาวิด  ขณะท่ีนาธนัก าลงัชีถ้ึงความผิดของดาวิดดวูา่ดาวิด
ตอบสนองอยา่งไร   อา่นสดดีุบทท่ี 51 ซึง่กษัตริย์ดาวิดได้เขียนขึน้ภายหลงัท่ีนาธนัมาหาพระองค์ 

การพดูคยุเก่ียวกบัเนือ้หาตอนนีใ้นพระคมัภีร์จะเป็นประโยชน์อย่างมากตอ่ชัน้เรียน     ให้อา่น
สดดีุ 51 ก่อนท่ีจะเรียนตอ่     สดดีุ 51 เป็นตวัอยา่งท่ียอดเย่ียมในการแสดงถึงท่าทีของกษัตริย์ดาวิด
ภายหลงัท่ีพระองค์ถกูแก้ไข  ทา่นอาจให้นกัเรียนบรรยายถึงแผนการท่ีนาธนัใช้ในการแก้ไขดาวิด สิ่ง
นี ้อาจถกูใช้ในบทท่ี 3 ท่ีอภิปรายถึงวิธีการในการแก้ไขผู้ อ่ืน      

9.   ตัวอย่างในพระคัมภีร์เก่ียวกับผู้คนท่ีตอบสนองต่อการแก้ไขด้วยท่าทีท่ีผิด (5-10 นาที)

พระคมัภีร์พดูถึงตวัอยา่งมากมายของคนท่ีตอบสนองตอ่การแก้ไขด้วยท่าทีท่ีผิดๆ 

(1)  อาดมักบัเอวา—ไมย่อมรับความผิดบาปของเขาท่ีท าลงไปในสวนเอเดน   ดปูฐมกาล 3:8-13 

(2)  คาอิน—ปฏิเสธการแก้ไขของพระเจ้าเร่ืองเคร่ืองถวายของเขา   ดปูฐมกาล 4:1-12  

(3)  กษัตริย์เฮโรด—ไมไ่ด้ท าตามค าแนะน าของยอห์นผู้ให้บพัตศิมาเร่ืองการแตง่งานกบั 
นางเฮโรเดียสดมูาระโก 6:17-18 

(4)  ขนุนางหนุม่ผู้มัง่คัง่—ไมต้่องการท่ีจะสละความมัง่คัง่ของตน   ดมูทัธิว 19:16-24 

(5)  พวกสะดสีูและฟาริสี—ได้ปฏิเสธการแก้ไขของพระเยซู   ดมูทัธิว 12:9-14  

10.   ครอบคลุมหัวข้อ ข. ท่าทีท่ีถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูก
วิพากษ์วิจารณ์?   (5-10 นาท ีดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า 18-28 และ 32-33) 

ทบทวนอีกครัง้ถึงค าจ ากดัความของทา่ที (คูมื่อผู้ เรียนหน้า 4-5)   อธิบายวา่ทา่ทีนัน้เป็นรูปแบบ
ของความคิด   ซึง่จะชีน้ าเราในการตดัสินใจตอบสนองอย่างไรตอ่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

ให้แนะน าทา่ทีใหมต่ามหลกัพระคมัภีร์ท่ีควรใช้เม่ือก าลงัถกูแก้ไข (ดหูวัข้อ ข. ในหน้าท่ี 18-28ใน
คูมื่อผู้ เรียน)    แนะน าวิธีท่ีจะสร้างทา่ทีใหมท่ี่สามารถใช้ได้ในขณะท่ีก าลงัถูกแก้ไขหรือถกู
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วิพากษ์วิจารณ์    ใช้ประกอบเนือ้หาในหน้าท่ี 18 ของคูมื่อผู้ เรียน หรือในแถวท่ีหนึง่ของตารางนัน้ใน
หน้า 32-33 

จากนัน้ให้อา่นและอภิปรายข้อพระคมัภีร์เหลา่นีท่ี้สอดคล้องกบัแตล่ะความคิด    ดไูด้จากคูมื่อ
ผู้ เรียนหน้าท่ี 18 และในแถวท่ี 6 ของตารางในหน้าท่ี 32-33 

ท่าทีท่ีถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

1.  ข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไข (หรือถกูวิพากษ์วิจารณ์)  สภุาษิต 10:17

2.  ข้าพเจ้าจะฟังอยา่งระมดัระวงั    ยากอบ 1:19

3.  ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุเม่ือเขาหรือเธอก าลงัแก้ไขข้าพเจ้า   1 เธสะโลนิกา 5:18

4.  ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด   สภุาษิต 28:13

5. ข้าพเจ้าจะปอ้งกนัไมใ่ห้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อยา่งไร?   สภุาษิต 15:31-32

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนเร่ืองท่าทีในหนา้ที ่18 

เขียนทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ทัง้ 5 ข้อ อยูใ่นหน้าท่ี 32-33 ของคูมื่อผู้ เรียน  บนกระดาษโปสเตอร์
แล้วน าไปตดิท่ีหน้าห้องเพ่ือใช้ประกอบการสอน (เม่ือมีการสอบควรเก็บ) 

ยงัไมต้่องพดูถึงทา่ทีทัง้ 5 ข้อให้ครบในขณะท่ีสอน 

11.   ผลท่ีเกิดขึน้เม่ือมีท่าทีท่ีถูกต้อง  (5-10 นาที)

ยกตวัอย่างผลท่ีเกิดขึน้เม่ือคนปฏิบตัิทา่ทีท่ีถกูต้องนี ้   ยกตวัอยา่งจากชีวิตของทา่นหรือจาก
ผู้ เรียนชัน้ท่ีแล้วท่ีได้ท าโครงการท่ี 5 ของสมดุบนัทกึโครงการ เร่ือง “การใช้ท่าทีใหม่ของข้าพเจ้าเมื่อ
บางคนแก้ไขข้าพเจ้า”   

พยายามแสดงให้เห็นวา่แตล่ะขัน้ตอนได้ถกูใช้หรือไมถ่กูใช้อยา่งไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดขึน้เม่ือมี
ทา่ทีนี ้  อาจย้อนกลบัไปอ้างอิงตวัอยา่งของนาธนัท่ีแก้ไขกษัตริย์ดาวิด และการตอบสนองของดาวิด
ตอ่การแก้ไขนัน้   ด ู2 ซามเูอล 11:1-12:25 
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12.  การมองย้อนกลับไปที่การแก้ไขหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีต (5-15 นาที)

ให้ผู้ เรียนดตูวัอยา่งท่ีพวกเขาได้เขียนในโครงการท่ี 3 ของสมดุบนัทึกโครงการเก่ียวกบัเวลาท่ี
พวกเขาถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์    หลายคนจะเห็นด้วยวา่พวกเขาไมไ่ด้ตอบสนองด้วยทา่ที
แบบพระคมัภีร์เม่ืออยูใ่นสถานการณ์นัน้ 

จากตวัอย่างในโครงการท่ี 3 ให้ผู้ เรียนจินตนาการดวูา่เกิดอะไรขึน้ถ้าพวกเขาได้ใช้ท่าทีตามหลกั
พระคมัภีร์เม่ือก าลงัถกูแก้ไข     ให้สองหรือสามคนแบง่ปันสิ่งท่ีเขาเขียน 

อาจเร่ิมต้นช่วงของการแบง่ปันด้วยการแบง่ปันชีวิตของผู้สอนก่อน   เม่ือครูเร่ิมต้นแบง่ปันก่อน
จะท าให้ชัน้เรียนเร่ิมเปิดตอ่การแบง่ปันเร่ืองราวของตวัเอง 

13.   ครอบคลุมหัวข้อ ค. “ประโยชน์ของการมีท่าทีแบบพระคัมภีร์เม่ือถูกแก้ไขหรือถูก
วิพากษ์วิจารณ์?” (5-10 นาท ีดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า 28) 

ให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งท่ีคิดวา่เป็นประโยชน์ของการปฏิบตัติามทา่ทีใหมนี่ ้

หลงัจากท่ีเขียนแล้ว  ให้เขาตรวจสอบกบัความคดิเห็นท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 28 ของคูมื่อผู้ เรียนใน
หวัข้อ ค. “ประโยชน์ของการมีท่าทีแบบพระคมัภีร์เมื่อถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์?”   

ทา่ทีท่ีแท้จริงของเราจะแสดงออกผ่านพฤตกิรรมของเรา   เม่ือเราก าลงัถกูแก้ไขเราไมอ่าจ
ตอบสนองด้วยพฤตกิรรมท่ีเหมาะสมได้นอกเสียจากเราจะมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์  

14.   ครอบคลุมหัวข้อ ง. “อะไรคือปัญหาที่เก่ียวข้องกับท่าทีนี?้”
(5-15 นาที ดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า 29-31) 

อะไรคือปัญหาท่ีจะเกิดขึน้เม่ือเราก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือเราจะมีทา่ทีตามแบบ
พระคมัภีร์ 

ให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งท่ีคิดวา่เป็นปัญหาท่ีจะเจอเม่ือเขาถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์    เขียนความ
คดิเห็นของผู้ เรียนบนกระดานหรือกระดาษโปสเตอร์แผน่ใหญ่     พร้อมกบัเหตผุลท่ีคิดวา่เหตใุดเรา
จงึไมส่ามารถมีทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ได้ 

หลงัจากท่ีทกุคนได้เสนอความคดิเห็นแล้วให้น าไปเทียบกบัรายการท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 29-31 ของ
คูมื่อผู้ เรียน  เพ่ือดวู่าจะต้องเพิ่มเตมิรายการใดเข้าไปอีกหรือไม่ 

อยา่รู้สึกกดดนัท่ีต้องปรับเปล่ียนทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์นีก้บัทกุๆ ปัญหาท่ีพวกเขาได้เขียนไว้ 
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อยา่ใช้เวลาเพ่ืออภิปรายปัญหาในทางลบมากเกินไป     ปัญหามากมายท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้หมายถึง
วา่เขาไมส่ามารถพฒันาทา่ทีใหมใ่ห้เกิดขึน้ได้  แตปั่ญหาเหลา่นีเ้ป็นเพียงการชีใ้ห้เห็นว่าเรา
จ าเป็นต้องตัง้ใจอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะพฒันาทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ในขณะท่ีเราก าลงัถกูแก้ไขนัน่เอง 

15.   ครอบคลุมหัวข้อ จ. “ข้าพเจ้าจะเร่ิมต้นพัฒนาท่าทีนีไ้ด้อย่างไร?”
(10-20 นาท ีจากคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 34) 

เสนอขัน้ตอนท่ีหลากหลายและแตกตา่งกนัให้ผู้ เรียนได้รับรู้  เพ่ือพวกเขาจะสามารถใช้ในการ
พฒันาทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ในชีวิตได้    ใช้ข้อมลูในหน้าท่ี 34 ของคูมื่อผู้ เรียนในช่วงเวลานี ้   
อ้างอิงข้อมลูจากบทท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียนท่ีพดูถึงขัน้ตอนของการพฒันาท่าทีใหม่ 

16. อภปิรายตารางในหน้าที่ 32-33 ของคู่มือผู้เรียน (5-15 นาที)

 ให้อภิปรายเก่ียวกบัตารางในเร่ืองของทา่ทีซึง่อยูใ่นหน้าท่ี 32-33 ของคูมื่อผู้ เรียน  เน้นอภิปราย
ชอ่งท่ีส่ีและห้า หวัข้อ “ฉนัควรจะพดูอะไร” และ “ส่ิงทีฉ่นัควรจะท า”     

หวัข้อ “คณุสมบติัภายในทางบวก” เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาคณุลกัษณะชีวิตในระยะยาว ซึง่
ชว่ยสนบัสนนุทา่ทีใหมท่ี่พวกเขาก าลงัพฒันาอยู่  

17.   บันทกึทางเลือกที่หน่ึงส าหรับบทเรียนที่ 4

ทา่นอาจไมมี่เวลาภายในคาบเรียนเดียวท่ีจะพดูให้ครอบคลมุเนือ้หาทัง้หมดท่ีให้ไว้ในบทเรียนนี ้  
ทา่นอาจอภิปรายบางสว่นในบทเรียนท่ี 4 (ดคู าแนะน าส าหรับทางเลือกท่ีหนึง่ใน  แผนการสอน
ส าหรับบทเรียนท่ี 4 ของคูมื่อครูในหน้า 37-41 

ถ้าหากวา่ทา่นตดัสินใจท่ีจะใช้ทางเลือกท่ีหนึง่ส าหรับบทเรียนท่ี 4 จงแนใ่จวา่วนันีท้่านได้
ครอบคลมุหวัข้อ จ. “ข้าพเจ้าจะเร่ิมตน้พฒันาท่าทีนี้อย่างไร?”  

18.   การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว (10-20 นาท)ี

ประเดน็ส าคญัของวนันีคื้อเน้นท่ีการประยกุต์ใช้กบัตวัเรา   ภายใต้หวัเร่ืองการเร่ิมต้นพฒันาทา่ที
ใหมใ่นขณะท่ีก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ 

ก. ครัง้หน้าผู้ เรียนจะต้องท าแบบทดสอบยอ่ยเร่ือง ความคดิห้าประการท่ีสร้างทา่ทีใหมต่ามแบบ

พระคมัภีร์เม่ือก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ 
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ข. หนนุใจให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นท่องจ าข้อพระคมัภีร์ท่ีสอดคล้องกบัความคิดทัง้ห้าในการสร้างทา่ที

ใหม ่   จะไม่มีการสอบท่องจ าข้อพระคมัภีร์ 

ค. โครงการท่ี 4 การมองย้อนกลับไปท่ีการแก้ไขหรือการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตในสมดุ

บนัทกึโครงการเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชว่ยในการพฒันาทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์นี ้

ง. หนนุใจให้ผู้ เรียนให้แบง่ปันกบัผู้น าหรือสมาชิกในครอบครัวในสิ่งท่ีพวกเขาได้เรียนรู้จาก
บทเรียนนี ้ หนนุใจเขาให้ขอความชว่ยเหลือเพ่ือพฒันาท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์นี ้

19.  การบ้าน

ก.  ในชว่งท้ายของชัน้เรียน ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบย่อย  พระธรรมสภุาษิต 10:17 

สุภาษิต 10:17 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม) 

เขาผู้สนใจในค าส่ังสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิต แต่เขาผู้ปฏิเสธค าเตือนสตกิ็หลงเจิ่นไป 

ข.  อธิบายถึงโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึกโครงการ“การมองยอ้นกลบัไปที่การแก้ไขหรือการถูก
วิพากษ์วิจารณ์ในอดีต” ซึง่จะใช้ร่วมกบังานของเขาในโครงการท่ี 3 “ประสบการณ์เมื่อถูกแก้ไข
หรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ของข้าพเจ้าในอดีต”   โครงการท่ี 4 ต้องท าให้เสร็จก่อนเร่ิมเรียน
บทเรียนท่ี 4  

ค.  ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 2 ในสมดุบนัทกึโครงการ  ในช่วงเรียนหรือภายหลงัจากเรียนครัง้หน้า
ก็ได้ 

20.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 
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บทเรียนที่ 3 
การแก้ไขผู้ อ่ืน 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ข้าพเจ้าจ าเป็นต้องท่องจ าและใช้ทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ขณะท่ีข้าพเจ้าก าลงัแก้ไขผู้ อ่ืน 

2.   ข้อพระธรรมหลัก: กาลาเทีย 6:1 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม)

ดกู่อนพี่น้องทัง้หลาย แม้จบัผู้ใดท่ีละเมิดประการใดได้ ท่านซึง่อยูฝ่่ายพระวิญญาณ จงชว่ยผู้นัน้
ด้วยใจออ่นสภุาพ ให้เขากลบัตัง้ตวัใหม่ โดยคิดถึงตวัเองเกรงวา่ทา่นจะถกูชกัจงูให้หลงไปด้วย  

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้คูมื่อผู้ เรียนบทท่ี 4 และสมดุบนัทึกโครงการท่ี 6-10 ควบคูก่บับทเรียนนี ้

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน: “ภาพเปรียบเทียบก้อนอิฐ” (3-5 นาที)

แนะน าบทเรียนนีด้้วยภาพของก้อนอิฐ 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

1.  ก้อนอิฐท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้านสกั 2-3 ก้อน
2. ริบบิน้และโบว์ส าหรับหอ่ของขวญั
3.  กลอ่งขนาดเทา่ก้อนอิฐจ านวน 5-6 กลอ่ง หรือใช้กระดาษแข็งพบัเป็นกล่องแทนก็ได้
4.  หนงัสือปกแข็งหนึง่เลม่

การเตรียมการ 

1.  เอาริบบิน้และโบว์มาผกูรอบก้อนอิฐก้อนหนึง่
2.  ถ้าไมมี่กลอ่งขนาดเล็กเทา่กบัก้อนอิฐ   ใช้กระดาษแข็งพบัเป็นกล่องก็ได้ขนาดเทา่ก้อนอิฐ

จ านวน 5-6 กลอ่ง 
3.  ใช้สีเมจิคเขียนข้อความด้านลา่งบนกล่องอิฐ

-- อย่าสบูบหุร่ี 
-- อย่าพดูค าสบถหรือสาปแชง่ 
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-- จงให้อภยัคนอ่ืน  
-- จงเช่ือฟังผู้น า 
-- จงตอ่สู้กบัการทดลอง 
-- อย่าโกหก 

4.  ใช้กระดาษหอ่หนงัสือปกแข็ง  แล้วเขียนข้อความว่า จะสร้างบา้นดว้ยก้อนอิฐไดอ้ย่างไร

การน าเสนอภาพเปรียบเทียบ 

เคยถกูเขวีย้งด้วยก้อนอิฐมัย้? (หยิบก้อนอิฐขึน้มาก้อนหนึ่ง)   บางคนชอบโยนอิฐใส่คนอ่ืน   สิ่งท่ี
เหมือนการโยนก้อนอิฐใส่คนอ่ืนก็คือการท่ีเขาวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืน    แม้บางคนพยายามจะแก้ไข
เราตามหลกัพระคมัภีร์แตก็่ยงัเป็นสิ่งท่ีเจ็บปวดอยูดี่  (โยนกลอ่งรูปอิฐใสผู่้ เรียนคนหนึง่)  

น้อยคนนกัท่ีจะแก้ไขเราด้วยความสภุาพ  สิ่งท่ีเขาท าเหมือนกบัวา่เขาได้ให้ก้อนอิฐท่ีห่อไว้อย่าง
สวยงามกบัเราแล้วพดูวา่ “จงใช้สิ่งนี ้มนัจะชว่ยคณุให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้” (ให้ก้อนอิฐท่ีผกู
ด้วยโบว์และริบบิน้กบัคนหนึ่ง)  

ครัง้ท่ีแล้วเราได้เรียนเร่ืองการแก้ไขนัน้สามารถชว่ยเราให้เตบิโตขึน้   แตบ่างคนอาจแย้งวา่ “เม่ือ
มีคนโยนอิฐใสเ่รา  จะชว่ยให้เราเตบิโตได้อย่างไร?  มองดรูอบๆ ตวัชัน้สิ   มีก้อนอิฐหนกัเป็นตนัๆ 
วางอยูเ่ตม็ไปหมด  ทกุครัง้ท่ีเราพยายามจะท าอะไรบางอยา่งก็ต้องเดนิสะดดุก้อนอิฐพวกนีท้กุครัง้
ไป”   

บอ่ยครัง้สิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คือคนถนดัในการชีค้วามผิดของผู้ อ่ืน   เม่ือถึงเวลาท่ีจะโยนอิฐพวกเขาเล็ง
เปา้ได้คอ่นข้างแมน่ย าจริงๆ    แตน้่อยครัง้มากคนท่ีพยายามชว่ยแก้ไขเราจะใช้เวลาเพ่ือชว่ยให้เรา
สามารถสร้างสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ด้วยก้อนอิฐท่ีพวกเขาโยนใสเ่รา 

เม่ือเราก าลงัชว่ยแก้ไขใครสกัคนซึ่งท าผิด   จงให้ของขวญัแก่เขาสองอยา่งคือ หนึง่ ให้ก้อนอิฐ
และสอง ให้ความชว่ยเหลือท่ีเป็นประโยชน์จากก้อนอิฐนัน้  (ให้ก้อนอิฐจริงทัง้หมดพร้อมกบัหนงัสือท่ี
หอ่ด้วยกระดาษท่ีมีข้อความท่ีวา่ จะสร้างบ้านด้วยก้อนอิฐไดอ้ย่างไร แก่ผู้ เรียนคนหนึ่ง)   เสร็จแล้ว
ให้ชว่ยเสนอวิธีในการใช้ “ก้อนอิฐ” สร้างบ้าน   ชว่ยแนะน าวิธีท่ีเขาจะสร้างรูปแบบชีวิตใหมเ่พ่ือพวก
เขาจะกลายเป็นเหมือนพระคริสต์มากย่ิงขึน้  

การเช่ือมโยง 

เปา้หมายหลกัของชัน้เรียนในวนันีก็้เพ่ือส ารวจสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสสอนเก่ียวกบัวิธีการในการชว่ย
แก้ไขคนอ่ืน 
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5.   ประสบการณ์ของการแก้ไขคนอ่ืนในอดีต (5-10 นาท)ี

เพ่ือชว่ยในการก าหนดทิศทางของชัน้เรียนในวนันี ้ ให้ผู้ เรียนบางคนเลา่ตวัอยา่งจากโครงการ 
ท่ี 7 ของสมดุบนัทกึโครงการ “ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการแก้ไขคนอืน่ในอดีต” 

ถ้าหากผู้ เรียนรู้สกึกระอกักระอว่นใจท่ีจะแบง่ปันประสบการณ์ของเขา   ให้ครูเป็นผู้ เร่ิมแบง่ปัน
ประสบการณ์ของตวัเองหรือจากสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเคยพบเห็นเม่ือไมน่านมานีก้่อน 

6.   ครอบคลุมหัวข้อ ก. “ข้าพเจ้าควรจะแก้ไขใคร?” (5-10 นาท ีจากคู่มือผู้เรียนหน้า 35-36)

สอนให้ครอบคลมุเนือ้หาคนท่ีผู้ เรียนควรจะชว่ยแก้ไข     การจะระบวุ่าเราควรชว่ยแก้ไขใครนัน้
ค าตอบจะตา่งกนัออกไป  ขึน้อยูก่บัแตล่ะคน    แตป่ระเดน็ส าคญัคือการชว่ยแก้ไขคนอ่ืนเป็นความ
รับผิดชอบอยา่งหนึง่ท่ีถกูมอบหมาย ไมใ่ชท่างเลือก 

ก.  มีสองค าถามที่ต้องพจิารณาอย่างระมัดระวัง 

 ใครคือคนท่ีเราควรจะชว่ยแก้ไข?

 ใครมอบหมายให้เราชว่ยแก้ไขคนเหลา่นี?้

ทัง้สองค าถามนี ้ส าคญัยิ่งตอ่การวางรากฐานท่ีเหมาะสมตอ่การเรียนในครัง้นี ้   สิ่งท่ีส าคญัคือ
เราไมมี่สิทธ์ิท่ีจะเข้าไปแก้ไขคนท่ีท าผิดทกุคนได้ตามใจชอบของเรา 

ข.  ให้เขียนรายช่ือคนที่เขาคิดว่าเขามีความรับผิดชอบท่ีจะต้องช่วยแก้ไขเขา 

เขียนรายช่ือท่ีผู้ เรียนตอบไว้ท่ีด้านหนึง่ของกระดาน 

ค.  ใครคือคนท่ีมอบหมายให้เราช่วยแก้ไขคนเหล่านี ้

ให้ดรูายช่ือคนท่ีเขียนไว้  ดวู่าใครคือผู้ ท่ีมอบหมายให้เรารับผิดชอบในการชว่ยแก้ไขคนเหลา่นัน้ 
เชน่ พระเจ้า, พอ่แม,่ ศษิยาภิบาล, ครูท่ีโรงเรียน, หวัหน้างาน, เจ้าของบริษัท, ต ารวจ, ผู้พิพากษา, 
กฏหมายของประเทศ ของรัฐ หรือของเมือง, กฎข้อบงัคบัของกลุม่ เชน่ กลุม่สมาคม, ทีม ฯลฯ เป็นต้น 

 เม่ือเสร็จแล้วให้ถามค าถามต่อไปนี ้

ง.  ผู้ท่ีกล่าวถงึนีมี้สิทธิอ านาจมอบหมายงานนีแ้ก่เราจริงหรือไม่? 

ถ้าหากผู้ ท่ีมอบหมายให้เราช่วยแก้ไขบางคนมีสิทธิอ านาจภายใต้ต าแหนง่ของเขาจริง เราก็ 
สามารถชว่ยแก้ไขคนด้วยความมัน่ใจวา่เราก าลงัท าตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ    สิ่งท่ี 
ส าคญัคือ จงชว่ยแก้ไขด้วยความรัก 

ข้อมลูเพิ่มเตมิในหวัข้อนีอ้ยูใ่นหน้าท่ี 35-36 ของคูมื่อผู้ เรียน 
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7.   กฎของทีนชาล์เล้นจ์ในการช่วยแก้ไขคนอ่ืน

ถ้าหากทา่นก าลงัสอนบทเรียนนีใ้นศนูย์ของทีนชาล์เล้นจ์หรือในพนัธกิจบ้านพึง่พิงหรือพนัธกิจ
ในเรือนจ าแล้วละ่ก็  ให้พดูถึงกฏเกณฎ์ตา่งๆ ในโครงการของทา่น   ถ้าศนูย์ของท่านไมไ่ด้มีกฏเกณฑ์
หรือนโยบายทา่นอาจคยุเร่ืองนีก้บัผู้อ านวยการเพ่ือวา่จะสามารถให้ค าตอบท่ีชดัเจนแก่ผู้ เรียน
เก่ียวกบัขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขาว่ามีอะไรบ้าง    

ต้องพดูให้ชดัเจนว่าผู้ เรียนมีความรับผิดชอบในการชว่ยแก้ไขเจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ ได้หรือไม ่

แตอ่าจมีข้อยกเว้น   ยกตวัอยา่ง  สมมตุิวา่ศนูย์ของทา่นไมอ่นญุาตให้เราชว่ยแก้ไขเจ้าหน้าท่ี   
แตห่ากขณะท่ีเรานัง่รถตู้ของศนูย์ไปแล้วเผอิญคนขบัรถมองไมเ่ห็นอนัตรายท่ีอาจก่อให้เกิดอบุตัเิหตุ
ได้  แตเ่ราเห็นแล้ว เราควรบอกคนขบัรถ  เพราะการปล่อยไปนัน้อาจท าให้เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงได้ 

8.   ครอบคลุมหัวข้อ ข. “อะไรคือท่าทีแบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังแก้ไขคนอ่ืน”
(10-15  นาที, ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 36-38) 

ขณะท่ีก าลงัแนะน าสว่นนีข้องบทเรียน อธิบายด้วยวา่เราจะอภิปรายถึงวิธีการตา่งๆ ท่ีแตกตา่ง
กนัในการแก้ไขคนอ่ืนในภายหลงั   เวลานีเ้ราจะพดูเก่ียวกบัแนวความคดิซึง่ควรจะมีเม่ือเราก าลงั
เตรียมท่ีจะชว่ยแก้ไขผู้ ท่ีกระท าผิด 

อธิบายวา่เหตใุดการมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์จงึจ าเป็นไมว่า่เราจะใช้วิธีการใดก็ตามใน  “การ
ให้ก้อนอิฐกบับางคน”  

ท่าทแีบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังแก้ไขคนอ่ืน 

1.  คนนีเ้ป็นหนึง่ในมิตรสหายพิเศษของพระเจ้า
ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้ ท่ีสามารถให้รายงานท่ีดีเก่ียวกบัคนนี ้

2.  คนนีท้ าผิดอะไร?

3.  อะไรคือวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหานี?้

4.  ข้าพเจ้าจะชว่ยคนนีใ้ห้ติดตามวิถีทางของพระเจ้าอยา่งไร?

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนในเร่ืองท่าทีหนา้ที ่36 
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9.   ครอบคลุมหัวข้อ ค.-1 “หลักสามประการในการเลือกวิธีท่ีถูกต้องเพ่ือช่วยแก้ไขคนอ่ืน”
(5 นาท ีดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 39-41) 

ในหวัข้อ ค. “ข้าพเจ้าจะแก้ไขคนอ่ืนอยา่งไร?”  ให้ส ารวจวิธีการท่ีเราสามารถใช้ในการแก้ไขคน
อ่ืน  

เร่ิมต้นการอภิปรายเก่ียวกบัวิธีการตา่งๆ ในการแก้ไขคนอ่ืน  โดยดท่ีูหวัข้อยอ่ยท่ี 1. “หลกัสาม
ประการในการเลือกวิธีที่ถูกต้องเพือ่ช่วยแก้ไขคนอืน่”   ให้น าเสนอการใช้หลกัสามประการนีโ้ดย
ยกตวัอย่างเหตกุารณ์สกัสองสามตวัอยา่งเพื่อท าให้หลกัการเหลา่นีช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

ท่าทแีบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังแก้ไขคนอ่ืน 

1.  คนนีเ้ป็นหนึง่ในมิตรสหายพิเศษของพระเจ้า
ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้ ท่ีสามารถให้รายงานท่ีดีเก่ียวกบัคนนี ้

2.  คนนีท้ าผิดอะไร?

3.  อะไรคือวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหานี?้

4.  ข้าพเจ้าจะชว่ยคนนีใ้ห้ติดตามวิถีทางของพระเจ้าอยา่งไร?

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนเร่ืองท่าที หนา้ที ่36 

10. แนะน าหัวข้อ ข. วิธีการแบบพระคัมภีร์ในการแก้ไขคนอ่ืน
(5 นาท ีดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า  41-46) 

ใช้เวลาสว่นใหญ่ของการเรียนนีใ้นการอภิปรายวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในการชว่ยแก้ไขคนอ่ืนตาม
หลกัพระคมัภีร์    มีข้อพระคมัภีร์มากมายท่ีพดูถึงการชว่ยแก้ไขคนอ่ืนแตต้่องระวงัท่ีจะไมเ่ลือกเอา
พระคมัภีร์ข้อหนึง่และกลา่วว่า “น่ีคือวิธีการตามหลกัพระคมัภีร์เพียงอยา่งเดียวและจะต้องใช้วิธีนีท้กุ
ครัง้”  พระเจ้าจะทรงสามารถชว่ยให้เราให้เติบโตและความเข้าใจวา่เราจะเลือกใช้วิธีการใดใน
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั    มีหลกัสามประการในพระคมัภีร์ท่ีสามารถให้รากฐานท่ีส าหรับกบั
บทเรียนในสว่นนีคื้อ 

กาลาเทีย 6:1 

มทัธิว 18:15-17 

2 ทิโมธี 3:16 
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ขณะท่ีพดูถึงหลกัการตามหลกัพระคมัภีร์ให้นกัเรียนอ่านข้อพระคมัภีร์ท่ีให้ไว้ส าหรับแตล่ะวิธี
ด้วย    ใช้ความระมดัระวงัในการอภิปรายหลกัทัง้สามประการในการเลือกวิธีเพ่ือชว่ยแก้ไขผู้ อ่ืน  

ให้ผู้ เรียนค าถามข้อ 1-3 ในโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทึกโครงการ  “มมุมองตามหลกัพระคมัภีร์
ในการแก้ไขคนอืน่”    ให้เช่ือมโยงวิธีการเหล่านีก้บัแนวความคิดส่ีประการท่ีให้ไว้ในหน้าท่ี 37-38 
ของคูมื่อผู้ เรียน  เพ่ือชว่ยสร้างทา่ทีท่ีถกูต้องให้กบัพวกเขาในขณะท่ีใช้วิธีการเหลา่นี  ้

ยกตวัอย่างจากชีวิตของผู้สอนหรือจากตวัอย่างอ่ืนๆ ประกอบเม่ือพดูถึงแตล่ะวิธีท่ีปฏิบตัริวมถึง
ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 

11.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. 2-(ก. (ก.) วิธีการแก้ไขผู้อ่ืนตามพระธรรมกาลาเทีย 6:1
(5-10 นาที ดูคู่มือผู้เรียน หน้าที่ 41-42) 

ชว่งเร่ิมต้นการอภิปรายวิธีการแก้ไขคนอ่ืนตามหลกัการของกาลาเทีย 6:1  ให้ผู้ เรียนตอบวา่ใคร
คือคนท่ีพระคมัภีร์บอกวา่ให้ชว่ยแก้ไขผู้ อ่ืน    พระคมัภีร์กลา่ววา่ให้บรรดาคนเหลา่นัน้ท่ี “อยูใ่นฝ่าย
พระวิญญาณ” ควรเป็นผู้ท าการแก้ไขนี ้   

กาลาเทีย 6:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย แม้จับผู้ใดท่ีละเมิดประการใดได้ ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ  
จงช่วยผู้นัน้ด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ตัวใหม่ โดยคิดถงึตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูก 
ชักจูงให้หลงไปด้วย 

แนะน ากบัผู้ เรียนว่า ในฐานะท่ีเขาเป็นผู้ เช่ือใหมเ่ขาไมค่วรรีบร้อนในการเข้าไปชว่ยแก้ไขผู้ อ่ืน  
นอกเสียจากวา่เขาได้รับมอบหมายมาโดยตรงให้ท า  ยกตวัอยา่งเชน่ แก้ไขลกูของเขา 

วิธีการแก้ไขคนอ่ืนตามกาลาเทีย 6:1 นัน้มุง่เน้นท่ีสองประการนี ้ ประการแรกคือเปา้หมายของ
เราควรเป็นการรือ้ฟืน้คนนัน้   น่ีเป็นมากกว่าเพียงแคบ่อกเขาวา่เขาท าผิดอะไร น่ีอาจเป็นสว่นท่ีท้า
ทายมากท่ีสดุของกระบวนการแก้ไขนีแ้ละอาจเก่ียวข้องกบัหลายขัน้ตอน  ไมใ่ชแ่คก่ารเผชิญหน้า
เพียง 60 วินาทีเพ่ือบอกให้เขารู้เทา่นัน้ 

ประการท่ีสองคือ เราควรกระท าการแก้ไข “ด้วยใจอ่อนสภุาพ”   ให้ผู้ เรียนยกตวัอยา่งเม่ือตอนท่ี
เขาได้รับการชว่ยแก้ไขด้วยความสภุาพ  ในฐานะผู้ชว่ยแก้ไขทา่นอาจคิดวา่ท่านก าลงัท าด้วยใจอ่อน
สภุาพแล้ว  แตอี่กฝ่ายหนึง่รู้สกึอยา่งไรบ้าง?  ผู้ รับการแก้ไขอาจได้รับความเจ็บปวดมากกวา่ได้รับ
ความชว่ยเหลือจากเราหรือไม ่
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การเป็นคนมีใจออ่นสภุาพนัน้สิ่งส าคญัคือค าพดูต้องประกอบด้วยความจริง    การเป็นคนท่ีออ่น
สภุาพไมไ่ด้หมายความว่าต้องพดูอ้อมๆ เพ่ือให้คนนัน้รู้ว่าเขามีปัญหา   แตเ่ราต้องกล้าท่ีจะพดูความ
จริงด้วยใจรักด้วย   ดงันัน้ เราต้องแน่ใจวา่เราได้พดูความจริงแล้วเพ่ือวา่คนท่ีรับการแก้ไขจะเข้าใจ
อยา่งชดัเจนวา่เราก าลงัพดูถึงความผิดบาปท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของเขา 

ประเดน็สดุท้ายท่ีได้กล่าวไว้ในข้อพระคมัภีร์นีคื้อ “โดยคิดถงึตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูง
ให้หลงไปด้วย”   ชีใ้ห้เห็นด้วยวา่เราไมจ่ าเป็นต้องเป็นคนท่ีสมบรูณ์แบบก่อนท่ีจะแก้ไขคนอ่ืน แตเ่รา
จ าเป็นต้องส ารวจตวัเราเองด้วย   หรือพดูอีกนยัหนึง่ก็คือ ความบาปในชีวิตของคนอ่ืนควรจะเป็น
นาฬิกาปลกุท่ีเตือนให้เราเฝา้ระวงัไมใ่ห้ความบาปนัน้เกิดขึน้กบัเราได้ 

12.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. 2-(ข.) วิธีการของการแก้ไขผู้อ่ืนตามพระธรรมมัทธิว 18:15-17
(10-20 นาท ีดูคู่มือผู้เรียน หน้าที่ 42-43) 

ให้ผู้ เรียนคนหนึง่อ่านพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการแก้ไขนี ้   วิธีการแก้ไขคนอ่ืนจากพระคมัภีร์
ตอนนีอ้าจเป็นวิธีท่ีคนคุ้นเคยท่ีสดุ 

วิธีการแก้ไขคนอ่ืนสามประการตามพระธรรมมทัธิว 

1. คนนัน้ต้องเป็นคริสเตียนหรือผู้ เช่ือ
2. คนนัน้ต้องได้กระท าบาป หรือได้ละเมิดตอ่พระบญัญตัขิองพระเจ้า
3. คนนัน้ต้องได้กระท าบาปตอ่เรา   ตามหลกัพืน้ฐานของพระคมัภีร์ข้อนี ้ ถ้าหากเขาท าผิดตอ่

อีกคนหนึง่เราก็ไมมี่สิทธิในการเข้าไปแก้ไขเขา 

ให้ผู้ เรียนเขียนทัง้สามประการบนกระดานด าหรือบนกระดาษขนาดใหญ่  จากนัน้น าไปตดิท่ีผนงั
ห้อง 

มัทธิว 18:15-17 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

หากว่าพ่ีน้องของท่านผู้หน่ึงท าผิดบาปต่อท่าน จงไปแจ้งความผิดบาปนัน้แก่เขา สอง
ต่อสองเท่านัน้ ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้พี่น้องคืนมา   แต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงน าคนหน่ึง
หรือสองคนไปด้วย ให้เป็นพยานสองสามปาก  เพื่อทุกค าจะเป็นหลักฐานได้  ถ้าเขาไม่
ฟังคนเหล่านัน้ จงไปแจ้งความต่อคริสตจักร ถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีก ก็ให้ถือเสียว่า
เขาเป็นเหมือนคนต่างชาตหิรือคนเก็บภาษี 
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ให้พดูถึงขัน้ตอนแตล่ะขัน้ในการด าเนินการแก้ไขจากพระธรรมตอนนี ้   ขัน้ตอนแรกนัน้ ถ้าหาก
บางคนได้มาหาและบอกเราเก่ียวกบัสิ่งท่ีคนอ่ืนได้กระท าผิดบาปตอ่เขา เราควรท่ีจะบอกเขาให้ไปพดู
กบัคนนัน้เป็นการส่วนตวัก่อนตามหลกัค าสอนในมทัธิว 18:15 นี ้  เม่ือเขาได้ท าตามขัน้ท่ีหนึง่แล้ว  
และคนท่ีได้ท าผิดยงัปฏิเสธการแก้ไข  ก็จะน าสูข่ัน้ตอ่ไปในการไปชีแ้จงกบัผู้ ท่ีท าผิดบาป 

ควรให้การเรียนในวนันีน้ าไปสูก่ารปฏิบตัจิริงไมใ่ชเ่ป็นเพียงแค่ ทฤษฎี   ยกตวัอยา่งจากชีวิตจริง
ของผู้สอนหรือคนรู้จกั  แตร่ะวงั อยา่อภิปรายแบบเจาะลกึด้วยค าถามท านองนี ้“จะเกิดอะไรขึน้ถ้า..”  
การตัง้ค าถามเชน่นีไ้มไ่ด้ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความจริง แตอ่ยู่บนความสงสยัใคร่รู้ของคน 

การแก้ไขด้วยวิธีนีพ้ระคมัภีร์ไมไ่ด้ระบวุา่เราต้องเตบิโตฝ่ายวิญญาณมากเสียก่อน   แม้เป็น 
คริสเตียนใหมเ่ราก็สามารถใช้วิธีนีใ้นการแก้ไขได้  

เราสามารถใช้วิธีนีใ้นการแก้ไขคนอ่ืนได้เสมอ  หากเราใช้วิธีการตามท่ีพระธรรมมทัธิว 18 กลา่ว
ไว้  ก็จะชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการโต้แย้งและยตุคิวามสมัพนัธ์ท่ีแตกร้าวได้ 

ดตูวัอย่างในโครงการท่ี 7 ของสมดุบนัทกึโครงการ “ประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการแก้ไขคนอื่น
ในอดีต” เพ่ือส ารวจดวูา่ พวกเขาได้แก้ไขผู้นัน้เป็นการสว่นตวัหรือวา่มีคนอ่ืนอยูด้่วยในเวลาท่ีมีการ
แก้ไข   ท่ีส าคญัคือเขาได้น าความผิดนีไ้ปพดูคยุกบัคนอ่ืนก่อนท่ีจะได้พดูกบัคนท่ีท าผิดตอ่เขา
หรือไม?่ 

13.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. 2-(ค.) (ค.) วิธีการของการแก้ไขผู้อ่ืนตามพระธรรม 2 ทโิมธี 3:16
(10-20 นาท ีดูจาก คู่มือผู้เรียนหน้า 43-46) 

อธิบายวา่ 2 ทิโมธี 3:16 ไมไ่ด้มีเนือ้หาโดยตรงเก่ียวกบัวิธีการท่ีคนจะใช้เพ่ือแก้ไขกนัและกนั  
บริบทของพระคมัภีร์ข้อนีพ้ดูถึงวิธีการท่ีพระคมัภีร์สามารถถกูน ามาใช้ในชีวิตของคริสเตียน  อย่างไร
ก็ตามพระธรรมข้อนีไ้ด้ให้หลกัการท่ียอดเย่ียมส่ีประการในการแก้ไขคนอ่ืนด้วยเชน่กนั 

2 ทโิมธี 3:16 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย—ฉบับอธิบายปี 1999 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการส่ังสอน 
การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความชอบธรรม 

2 ทโิมธี 3:16 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน 
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม 
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ให้คนหนึง่อา่นข้อพระธรรมข้อนี ้ จากนัน้ชว่ยกนัเขียนวา่หลกัการส่ีข้อจากพระธรรมตอนนีมี้
อะไรบ้าง    ให้เขียนใสก่ระดาษโปสเตอร์เสร็จแล้วน าไปติดท่ีบอร์ด  ร่วมกนัอธิปรายแตล่ะวิธี   
รายละเอียดเพิ่มเตมิมีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียน 

ขณะท่ีพดูถึงแตล่ะวิธีการนัน้ให้เน้นย า้ว่าทัง้ส่ีวิธีนีส้ามารถน ามาใช้ได้ทัง้แบบตวัตอ่ตวั หรือเป็น
กลุม่ก็ได้     การใช้วิธีการนีอ้าจดเูหมือนเป็นการแก้ไขคนทางอ้อม   เพราะการสอนความจริงนัน้อาจ
ไมไ่ด้ชีช้ดัวา่ผู้นัน้ได้กระท าผิด  

ยกตวัอย่างท่ีแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ทา่นหรือคนอ่ืนได้ใช้วิธีการเหลา่นีใ้นการแก้ไขคน  ให้ผู้ เรียน
มองย้อนดวูา่พระเยซูทรงใช้วิธีใดบ้างในการแก้ไขคน 

1. ขนุนางหนุม่ผู้มัง่คัง่ ในมาระโก 10:17-22

2. พวกธรรมาจารย์ ในลกูา 10:25-38

3. ผู้หญิงท่ีถกูจบัฐานลว่งประเวณี  ในยอห์น 11:1-11

4. เปโตร  ในมทัธิว 16:21-28

14. ครอบคลุมหัวข้อ ง. “เคล็ดลับส าหรับการแก้ไขคนอ่ืน?”
(5-10 นาที ดูจากคู่มือผู้เรียนหน้า 46-47) 

พดูให้ครอบคลมุเนือ้หาในแตล่ะประเด็นท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน  หวัข้อยอ่ยท่ี 2 “จงเข้าหาคนนัน้
ด้วยใจท่ีเปิดกว้าง”  การตัง้ค าถามคือหวัใจส าคญัของวิธีการนี ้  และเป็นส่วนส าคญัของทกุๆ วิธีใน
การแก้ไข     

ในการอภิปรายในหวัข้อย่อยท่ี 4 “จงเข้าหาในเชิงบวก” นัน้ให้ท าตามความจริงสามประการจาก
พระธรรมยากอบ 1:19  

ก. จงไวในการฟัง 
ข. จงช้าในการพดู 
ค. จงช้าในการโกรธ 

ร่วมกนัอภิปรายหวัข้อยอ่ยท่ี 6 “จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหากวา่คนนัน้ไมย่อมรับการแก้ไขของ
ข้าพเจ้า?”   หนนุใจให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของการท าสิ่งท่ีพระเจ้าต้องการให้เขาท า   อยา่เสียใจ
กบัปฏิกิริยาของคนท่ีรับการแก้ไขตอบสนองตอ่เรา   เราไมอ่าจบงัคบัคนให้ยอมรับการแก้ไขของเรา
ได้ 
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34 คู่มือครู 

15.  การแก้ไขคนอ่ืนและการให้อภัยคนอ่ืน (5-15 นาที)

ให้ผู้ เรียนอภิปรายค าตอบของพวกเขาจากค าถามท่ี 4 และ 5 ในโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึ
โครงการ “มมุมองตามหลกัพระคมัภีร์ในการแก้ไขคนอ่ืน”  

(4)  พระเยซูตรัสอยา่งไรเก่ียวกับการให้อภยัคนเหล่านัน้ท่ีได้ท าผิดตอ่เรา? (มทัธิว 18:15-22) 

(5)  เราควรให้อภยัคริสเตียน แม้วา่เขาหรือเธอจะปฏิเสธท่ีจะฟังเม่ือเราพยายามแก้ไขเขาหรือ
เธอหรือไม่? ให้อธิบาย 

ทัง้สองค าถามนีไ้ด้พดูถึงประเดน็ท่ีส าคญัเก่ียวกบักระบวนการแก้ไขคนอ่ืน   แม้วา่เราท าตาม
แนวทางของพระคมัภีร์ในการแก้ไขคนอ่ืนด้วยความระมดัระวงัแล้วแตค่นนัน้ก็อาจจะตอบสนองใน
วิธีท่ีไมเ่หมาะสมก็เป็นได้ 

การใช้ทา่ทีและวิธีท่ีถกูต้องตามหลกัพระคมัภีร์ไมไ่ด้เป็นการรับรองวา่การพดูคยุจะเตม็ไปด้วย
ความสงบและความส าเร็จผลทกุครัง้ไป   ผู้ เรียนจะต้องเตรียมตวัตัง้รับความโกรธและค าพดูถากถาง
ท่ีรออยูเ่บือ้งหน้าเม่ือเขาพยายามท าในสิ่งท่ีถกูต้อง 

ความหมายของการให้อภยัท่ีแท้จริงจะเป็นหลกัฐานท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนเม่ือต้องเผชิญกบั
สถานการณ์ในลกัษณะท่ีกล่าวไป    ในขณะท่ีเราก าลงัแก้ไขคนอ่ืนเราจ าเป็นต้องใช้ท่าทีตามหลกั
พระคมัภีร์และตอบสนองด้วยการให้อภยัเสมอโดยไมส่นใจวา่เขาจะมีปฏิกิริยาตอ่การแก้ไขของเรา
อยา่งไร 

16.  ครอบคลุมหัวข้อ จ. “อะไรคือขอบเขตในการแก้ไขผู้อ่ืนตามหลักพระคัมภีร์?”
(10- 20 นาที   ดูคู่มือผู้เรียนหน้าที่ 47-50)  

สอนให้ครอบคลมุเนือ้หาทัง้ 7 ประการในคูมื่อผู้ เรียน   หากวา่ยงัไมไ่ด้อภิปรายหวัข้อ “ข้าพเจ้า
ควรแก้ไขผู้น าของข้าพเจ้าหรือไม่?” แล้วละ่ก็ให้ใช้เวลาในชว่งนีอ้ภิปราย (หวัข้อย่อยท่ี 6)  เพ่ือให้
ผู้ เรียนแนใ่จถึงวิธีการท่ีเขาควรจะใช้ในประเดน็ปัญหานี ้  อีกประเดน็หนึง่ก็คือผลลพัธ์ของการแก้ไข
ผู้น า  ในกรณีท่ีเราจะแก้ไขเจ้านายของเราในท่ีท างาน เราอาจถกูไล่ออกจากงานก็ได้  ดงันัน้เราต้อง
คดิดีๆ ก่อนท่ีจะเร่ิมท าการแก้ไขเจ้านาย 

ให้ผู้ เรียนอภิปรายค าตอบของเขาส าหรับกรณีศกึษาในโครงการท่ี 6 ของสมดุบนัทกึโครงการ 
(ค าถามท่ี 6)  

ก้องควรจะท าอย่างไร?   ให้อธิบายเหตุผล 
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17.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว

ส าหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในวนันี ้ให้ผู้ เรียนท าสามอยา่ง 

ก. หนุนใจให้ท่องจ าแนวความคิดทัง้ส่ีประการ ท่ีรวมอยู่ในทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีควรจะใช้
เม่ือแก้ไขคนอ่ืน ส าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิดท่ีูคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 36  

ท่าทแีบบพระคัมภีร์ที่ควรมีเม่ือก าลังแก้ไขคนอ่ืน 

1.  คนนีเ้ป็นหนึง่ในมิตรสหายพิเศษของพระเจ้า
ข้าพเจ้าต้องการเป็นผู้ ท่ีสามารถให้รายงานท่ีดีเก่ียวกบัคนนี ้

2.  คนนีท้ าผิดอะไร?

3.  อะไรคือวิธีการของพระเจ้าในการแก้ไขปัญหานี?้

4.  ข้าพเจ้าจะชว่ยคนนีใ้ห้ติดตามวิถีทางของพระเจ้าอยา่งไร?

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนเร่ืองท่าที, หนา้ที ่36 
ข.  ท าการ์ดเตือนความจ า 

ให้การ์ดจ านวนหนึง่กบัผู้ เรียนแตล่ะคน  ให้พวกเขาเขียนทา่ทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีควรมีเม่ือ
ก าลงัแก้ไขคนอ่ืนลงไปบนกระดาษท่ีให้   ระบายสีตกแตง่การ์ดตามใจชอบ   

ให้เขียนแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีต้องจดจ าเม่ือก าลงัแก้ไขคนอ่ืนลงบนการ์ดด้วย  เชน่ อาจเขียนข้อ 
พระคมัภีร์สกัข้อท่ีสอดคล้องกบัหวัข้อท่ีพดูไปในวนันี ้  เม่ือเขาเสร็จหนนุใจให้เขาตดิการ์ดไว้ใน
ห้องของเขา  หรือใช้เป็นท่ีคัน่หนงัสือก็ได้  

ค.  ให้จบชัน้เรียนในวันนีด้้วยการอธิษฐานอุทศิตัวต่อสิ่งท่ีได้เรียนรู้  หนนุใจให้แตล่ะคน
อทุิศตวัตอ่พระเจ้าในการมีท่าทีและใช้วิธีการตามหลกัพระคมัภีร์เม่ือต้องแก้ไขผู้คน 

18.  การบ้าน

ก.  ให้คะแนนโครงการท่ี 2, 4, 6 และ 7 ในสมดุบนัทกึโครงการ 

ข.  อธิบายวา่โครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทึกโครงการจะถกูน ามาใช้ร่วมกบังานท่ีเขาจะท าในโครงการ
ท่ี 7 ด้วย ชีใ้ห้เขาเห็นถึงจดุประสงค์ของโครงการนีว้า่เพ่ือชว่ยให้เขาได้เห็นถึงวิธีการท่ีเขา
สามารถมีทา่ทีตามแบบพระคมัภีร์ในขณะท่ีแก้ไขคนอ่ืนได้ 
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ค.  ในชว่งท้ายของชัน้เรียน ให้ท าแบบทดสอบยอ่ยจากพระธรรมกาลาเทีย 6:1 

กาลาเทีย 6:1 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม 

ดูก่อนพ่ีน้องทัง้หลาย แม้จับผู้ใดท่ีละเมิดประการใดได้ ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ 
จงช่วยผู้นัน้ ด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ตัวใหม่ โดยคิดถงึตัวเอง เกรงว่าท่านจะ
ถูกชักจูงให้หลงไปด้วย 

ง.  วนันีห้รือในบทเรียนถดัไป ให้ท าแบบทดสอบยอ่ยเก่ียวกบัแนวความคิดในเร่ืองทา่ทีตามหลกั
พระคมัภีร์ท่ีควรใช้เม่ือก าลงัถกูแก้ไข  ให้เขียนจากความเข้าใจโดยเรียงตามล าดบัแนวคดิห้า
ประการให้ถกูต้อง  หากมีข้อพระคมัภีร์อ้างอิงส าหรับแตล่ะประการก็สามารถให้คะแนนพิเศษ
ได้  รวมถึงให้คะแนนเพิ่มเติมหากพวกเขาสามารถรายการข้อพระคมัภีร์ท่ีสอดคล้องกบัแตล่ะ
ขัน้ตอนได้ 

ท่าทีท่ีถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

1.  ข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไข (หรือถกูวิพากษ์วิจารณ์)  สภุาษิต 10:17

2.  ข้าพเจ้าจะฟังอยา่งระมดัระวงั    ยากอบ 1:19

3.  ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุเม่ือเขาหรือเธอก าลงัแก้ไขข้าพเจ้า   1 เธสะโลนิกา 5:18

4.  ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด   สภุาษิต 28:13

5. ข้าพเจ้าจะปอ้งกนัไมใ่ห้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อยา่งไร?   สภุาษิต 15:31-32

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนเร่ืองท่าที, หนา้ที ่18 

จ.  โครงการท่ี 9 ในสมดุบนัทกึโครงการ “การใช้ท่าทีใหมข่องข้าพเจ้าเม่ือก าลงัแก้ไขคนอ่ืน”  นัน้
ผู้ เรียนไมจ่ าเป็นต้องท าโครงการนีใ้ห้เสร็จก่อน  สามารถเลือกท าช่วงท้ายของการเรียนก็ได้ 

ฉ.  หากเลือกทางเลือกท่ีสองของบทเรียนท่ี 4 ทา่นอาจให้ผู้ เรียนท าโครงการสัน้ๆ ท่ีพวกเขาจะต้อง
ท าให้เสร็จส าหรับการเรียนครัง้ถดัไป  คือให้ยกตวัอย่างสองหรือสามตวัอยา่งท่ีแสดงถึงทา่ที
ของพวกเขาตอ่หวัข้อท่ีจะอภิปราย    อาจท าเหมือนโครงการท่ี 3 หรือโครงการท่ี 7 ก็ได้ 

19.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้  
เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  
อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

3 



ท่าที 37 

บทเรียนที่ 4 
ค าแนะน าทัว่ไป 

1.  ทางเลือกส าหรับการวางแผนการเรียนในวันนี ้

ทางเลือกที่ 1 สอนเร่ืองท่าทีท่ีอยูใ่นบทเรียนท่ี 2 และ บทเรียนท่ี 3 คือ 

“ทา่ทีของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์” 

“ทา่ทีของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าก าลงัแก้ไขคนอ่ืน” 

ทางเลือกที่ 2 เลือกพดูถึงท่าทีสกัหนึง่ทา่ทีหรือมากกวา่นัน้  เลือกทา่ทีท่ีทา่นรู้สกึว่าเป็น
ประโยชน์กบัผู้ เรียน   ดหูวัข้อเพิ่มเตมิได้ท่ี ทางเลือกท่ี 2 ข้อ 3 หน้าท่ี 42 ของคูมื่อ
ครู    

ทัง้สองทางเลือกนีจ้ะพดูถึงมากขึน้ในรายละเอียดหน้าตอ่ไป 

2.   แหล่งข้อมูลเพ่ือการวางแผนบทเรียน

ในบทท่ี 9-16 ของหนงัสือ (Creative Bible Teaching, by Larry Richards (Moody Press) ได้
แนะน าวิธีการวางแผนการสอนบทเรียน ซึง่จะมีประโยชน์มากในการเตรียมสอนส าหรับคาบเรียนของ
วนันี ้   (ยงัไมแ่ปลเป็นภาษาไทย)  แนะน าให้ดอิูนเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์: 

http://kamsondeedee.com/main/index.php/love-letter/1411-love-letter-07 

3.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์ส าหรับบทเรียน

หลกัความจริงจากพระคมัภีร์ในวนันีข้ึน้อยูก่บัสิ่งท่ีทา่นเลือกท่ีจะสอน   ถ้าหากทา่น 

เลือกทางเลือกที่หน่ึง “ทา่ทีของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าก าลงัถูกแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์”  
และ/หรือ “ทา่ทีของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าก าลงัแก้ไขคนอ่ืน” ให้ใช้หลกัความจริงจากพระคมัภีร์จาก
บทเรยนท่ี 2 และ บทเรียนท่ี 3 ในวนันี ้

ถ้าทา่นเลือกทางเลือกที่สองแล้ว ท่านจะต้องเขียนหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ในวนันีเ้อง   
จดุประสงค์ของหวัข้อหลกัความจริงจากพระคมัภีร์นนัก็เพ่ือจะสรุปเปา้หมายหลกัของคาบเรียนใน
วนันีเ้ป็นประโยคเดียว 
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4.   ข้อพระธรรมหลักส าหรับบทเรียนนี ้

ถ้าหากทา่นเลือกทางเลือกที่หน่ึง ข้อพระธรรมหลกัในวนันีก็้เป็นข้อเดียวกบัท่ีใช้ในบทเรียนท่ี 2 
และ/หรือบทเรียนท่ี 3   แตถ้่าหากท่านเลือกทางเลือกที่สอง จงพยายามหาข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัประเดน็ท่ีท่านต้องการท่ีจะพดูในบทเรียนท่ี 4 นี ้

4
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บทเรียนที่ 4 
ทางเลือกที่ 1 
ท่าทีของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไขหรือถกูวิพากษ์วิจารณ์ 
ท่าทีของข้าพเจ้าเม่ือข้าพเจ้าก าลงัแก้ไขคนอ่ืน 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์—เหมือนกับในบทเรียนที่ 2 และ/หรือบทเรียนที่ 3

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

2.   ข้อพระธรรมหลัก—เหมือนกับในบทเรีบยที่ 2 และหรือบทเรียนที่ 3

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

3.   ท าโครงสอนบทเรียนของท่าน

ทา่นมีประเดน็ท่ีชดัเจนส าหรับการสอนในวนันีห้รือยงั  หรืออาจจะใช้เวลาในการพดูคยุถึงปัญหา
หรือค าถามท่ีผู้ เรียนพบเจอเม่ือพยายามใช้ท่าทีทัง้สองแบบ   ต้องมีแผนส ารองหากผู้ เรียนไมมี่
ค าถาม   

4.   การใช้กรณีศึกษา

การอภิปรายตวัอยา่งสถานการณ์ท่ีผู้คนก าลงัใช้ทา่ทีเหลา่นีใ้นการแก้ไขนัน้เป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ เรียนเป็นอยา่งมาก  ตวัอย่างท่ีเหมาะสมอยูใ่นโครงการท่ี 3 และ 7 ในสมดุบนัทึกโครงการ   ให้
ผู้ เรียนระบวุ่ามีทา่ทีอะไรบ้างท่ีทัง้สองฝ่ายมี   เขาได้ปฏิบตัใิกล้เคียงกบัรูปแบบตามหลกัพระคมัภีร์
มากน้อยแคไ่หน?  เขาตอบสนองตามหลกัพระคมัภีร์ได้มากขึน้อยา่งไรบ้าง? 

4
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5.   การแสดงละคร

ให้เลน่ละครตามสถานการณ์สมมตุิ   ให้คนหนึง่ก าลงัแก้ไขอีกคนหนึง่  หลงัจากจบการแสดงให้
ทกุคนแสดงความคิดเห็นจากละครท่ีดไูป   

เขียนบทละคร  เพ่ือให้ผู้ เลน่และผู้สอนรู้วา่จะต้องแสดงอะไร อยา่งไรบ้าง 

ในขณะท่ีแสดงละครให้บางคนอดัวิดีโอไว้  หลงัจากเลน่เสร็จให้ทกุคนดวูิดีโอด้วยกนั   เม่ือคนได้
ย้อนดลูะครอีกครัง้เขาจะเห็นตวัเองและเห็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากละครได้ชดัเจนยิ่งขึน้   เพราะทกุๆ คนก็
ชอบดลูะครเหมือนกนัใชม่ัย้ 

6.   ประโยชน์ของการใช้พระคัมภีร์

อาจจะแบง่เวลาในการเรียนครัง้นีเ้พ่ือการอภิปรายข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวข้องกบัทา่ทีท่ีได้เตรียมไว้
ก่อนเร่ิมเรียน   หรือให้ผู้ เรียนชว่ยกนัหาข้อพระคมัภีร์และพิจารณาร่วมกนัว่าข้อพระคมัภีร์นัน้ๆ
เก่ียวข้องกบัท่าทีเหลา่นีอ้ยา่งไร   

สามารถให้ท าด้วยกนัทัง้ชัน้เรียน หรือให้แบง่เป็นกลุม่ยอ่ย และแจกข้อพระคมัภีร์ให้แตล่ะกลุม่ 
ให้แตล่ะกลุม่เขียนสิ่งท่ีกลุม่ร่วมกนัอภิปรายในกระดาษ   เสร็จแล้วให้แตล่ะกลุม่ออกมาแบง่ปัน 

โครงการท่ี 10 ในสมดุบนัทึกโครงการ “สติปัญญาตามหลกัการพระคมัภีร์และการแก้ไข” อาจมี
ประโยชน์เม่ือน ามาใช้ในสถานการณ์นี ้

7.   การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว

ให้สรุปการเรียนในวนันีด้้วยการน าบทเรียนมาประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัของเรา   ส าหรับ
แนวความคิดในการประยกุต์ใช้ให้กลบัไปดท่ีูกิจกรรมตา่งๆ ของการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัท่ีได้ให้
ไว้ในการเรียนสองครัง้ท่ีผา่นมา 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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8.  การบ้าน

ก.  ให้คะแนนโครงการท่ี 4 ถ้าหากวา่ยงัไมไ่ด้ท า 

ข.  ให้คะแนนโครงการท่ี 5 ไมว่า่จะในการเรียนวนันีห้รือในการเรียนครัง้ถดัไป 

ค.  ให้ผู้ เรียนท าโครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทึกโครงการให้เสร็จก่อนจะเรียนครัง้ถดัไป  ซึง่จะมีการ
สอบส าหรับการเรียนในครัง้นีด้้วย 

ง.  ในชว่งท้ายของการเรียนวนันีใ้ห้ท าแบบทดสอบย่อยในเร่ือง “ท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์ที่ควรมี
เมื่อก าลงัถูกแก้ไข”  หากผู้ เรียนยงัไมไ่ด้ท า 

ท่าทีท่ีถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

1.  ข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไข (หรือถกูวิพากษ์วิจารณ์)  สภุาษิต 10:17

2.  ข้าพเจ้าจะฟังอยา่งระมดัระวงั    ยากอบ 1:19

3.  ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุเม่ือเขาหรือเธอก าลงัแก้ไขข้าพเจ้า   1 เธสะโลนิกา 5:18

4.  ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด   สภุาษิต 28:13

5. ข้าพเจ้าจะปอ้งกนัไมใ่ห้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อยา่งไร?   สภุาษิต 15:31-32

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนเร่ืองท่าที, หนา้ที ่18 

9.  การประเมินผลของครูส าหรับคาบเรียนในวันนี ้

หลงัจากท่ีจบการเรียนให้เขียนประเมินผลการเรียนในวนันี ้    

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

4



42 คู่มือครู 

บทเรียนที่ 4 
ทางเลือกที่ 2 
ท่าทีซึง่เป็นหวัข้อทางเลือกของท่านคือ

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

2.   ข้อพระธรรมหลัก

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

3.   วางแผนการสอน

เลือกหนึง่หรือสองท่าทีท่ีคดิว่าเป็นประโยชน์กบัผู้ เรียนมาสอนในวนันี ้  ในหน้าท่ี 8-9  ของคูมื่อ
ผู้ เรียนมีรายการทา่ทีตา่งๆ ท่ีคริสเตียนใหมน่า่จะสนใจศกึษา โครงการท่ี 1 และ 2  ในสมดุบนัทึก
โครงการมีค าถามท่ีนา่สนใจเหมาะส าหรับสอนผู้ เช่ือใหม่ 

แนะน าหวัข้อเพิ่มเตมิส าหรับการเรียนวนันี ้

• การทดลองให้ท าบาป เชน่ ตณัหา

• ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัตวัเอง—ทา่ทีตอ่ตวัเอง

• ความโกรธ

• ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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4.   ค้นหาความสนใจของผู้เรียน

ถ้าทา่นต้องการให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจว่าจะเลือกเรียนทา่ที  ก็ควรให้หวัข้อตา่งๆ ใน
การเรียนครัง้ก่อนเพ่ือเขาจะเลือกไว้ลว่งหน้า  แล้วทา่นจะได้เตรียมสอนได้ในครัง้นี ้  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งหากต้องมอบหมายงานให้เขาท า  ให้พิจารณาดคู าแนะน าท่ีอยู่ท้ายแผนการสอนของบทท่ี 3 ซึง่
เป็นการบ้านท่ีก าหนดให้ผู้ เรียนท าส าหรับคาบเรียนในวนันี ้(คูมื่อครู, หน้าท่ี 36 – การบ้าน ฉ.) 

คูมื่อครู, หน้าท่ี 36 – การบ้าน ฉ. 

18. ฉ.  หากเลือกทางเลือกท่ีสองของบทเรียนท่ี 4 ทา่นอาจให้ผู้ เรียนท าโครงการสัน้ๆ ท่ีพวก
เขาจะต้องท าให้เสร็จส าหรับการเรียนครัง้ถดัไป  คือให้ยกตวัอยา่งสองหรือสาม
ตวัอยา่งท่ีแสดงถึงทา่ทีของพวกเขาตอ่หวัข้อท่ีจะอภิปราย    อาจท าเหมือนโครงการท่ี 
3 หรือโครงการท่ี 7 ก็ได้ 

5.   วิธีพัฒนาท่าทีใหม่

อาจใช้ข้อมลูจากบทท่ี 2 ท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนในการวางแผนบทเรียนวนันี ้  ให้ผู้ เรียนแสดงความ
คดิเห็นเร่ืองการพฒันาทา่ทีใหมก่บัหวัข้อท่ีเรียนในวนันี ้

6.   เป้าหมายหลักของการเรียนในวันนี?้

ต้องก าหนดวา่จะใช้เวลาเท่าใดในการสอนแตล่ะหวัข้อของวนันี ้

ก.  ใคร่ครวญดวูา่ปัจจบุนัผู้ เรียนมีทา่ทีเหลา่นีห้รือไม่ 

ข.  จะเร่ิมต้นพฒันาทา่ทีใหมนี่จ้ากจดุใดก่อน 

7.   การใช้ข้อพระคัมภีร์

เตรียมข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูเก่ียวกบัท่าทีเหลา่นีไ้ว้ให้เพียงพอ  ให้ผู้ เรียนคดิดวูา่พระคมัภีร์แตล่ะข้อ
เก่ียวข้องกบัท่าทีเหลา่นีอ้ยา่งไร 

8.  มีแนวความคิดอะไรบ้างในการสร้างท่าทีใหม่?

ให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นวา่หากจะพฒันาท่าทีใหม่ต้องมีสิ่งใดบ้าง  ให้อภิปรายบทท่ี 3 และ 
บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนเร่ืองทา่ที   ใช้ข้อพระคมัภีร์ท่ีสอดคล้องกบัแตล่ะประเดน็ท่ีพดูถึง 

อภิปรายร่วมกนัว่าจะประยกุต์ใช้สิ่งท่ีเรียนกบัทา่ทีใหมไ่ด้อยา่งไร   ยกตวัอยา่งจากการบ้านท่ีให้ท า 

4
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9.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว

ให้พยายามประยกุต์ใช้บทเรียนท่ีเรียนไปในวนันี ้   หนนุใจวา่การท่องจ าวิธีการใหมเ่หลา่นีไ้ม่
ส าคญัเทา่กบัลงมือท า   ท้าทายให้ผู้ เรียนเร่ิมต้นน าสิ่งท่ีได้เรียนไปไปใช้กบัสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีพวก
เขาจะเผชิญในสปัดาห์นี ้

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

10.  การบ้าน

ก.  ให้คะแนนโครงการพิเศษส าหรับการเรียนในวนันี ้

ข.  ให้คะแนนโครงการท่ี 4  ของสมดุบนัทึกโครงการ 

ค.  ให้คะแนนโครงการท่ี 5  ของสมดุบนัทึกโครงการ ในวนันีห้รือในการเรียนครัง้ถดัไป 

ง.  อธิบายแก่ผู้ เรียนวา่พวกเขาจ าเป็นต้องท าโครงการท่ี 8 ในสมดุบนัทึกโครงการเสร็จก่อนท่ีจะ
เรียนครัง้ตอ่ไป  เพราะจะมีการสอบด้วย 

จ.  ในชว่งท้ายชัว่โมงให้ท าแบบทดสอบย่อยในเร่ือง ท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์ทีค่วรมีเมื่อก าลงัถูก
แก้ไข ถ้ายงัไมไ่ด้ท าชว่งเรียนครัง้ก่อน 

ท่าทีท่ีถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์เม่ือก าลังถูกแก้ไขหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

1.  ข้าพเจ้าก าลงัถกูแก้ไข (หรือถกูวิพากษ์วิจารณ์)  สภุาษิต 10:17

2.  ข้าพเจ้าจะฟังอยา่งระมดัระวงั    ยากอบ 1:19

3.  ข้าพเจ้ารู้สกึขอบคณุเม่ือเขาหรือเธอก าลงัแก้ไขข้าพเจ้า   1 เธสะโลนิกา 5:18

4.  ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิด   สภุาษิต 28:13

5. ข้าพเจ้าจะปอ้งกนัไมใ่ห้ความผิดนีเ้กิดขึน้อีกได้อยา่งไร?   สภุาษิต 15:31-32

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนเร่ืองท่าที, หนา้ที ่18 
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หลงัจากท่ีจบการเรียนให้เขียนประเมินผลการเรียนในวนันี ้    

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?  สว่นใดของบทเรียนท่ียากแก่การเข้าใจ?  

อยากให้เพิ่มเตมิเนือ้หาเร่ืองใดเพ่ือจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน? 

4

11.  การประเมินผลของครูส าหรับคาบเรียนในวันนี ้



46 คู่มือครู 

บทเรียนที่ 5 
การสอบ 

1.  แนะน าวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องท าให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา
ถดัไปซึง่ทา่นจะสอน 

 ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาควรเห็นหน้าซึง่มี รายการ
การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีท า
แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ท าการสอบวิชานี ้

3.  ให้คืนแบบทดสอบย่อย  และโครงการต่างๆ ท่ีให้คะแนนแล้วแก่ผู้เรียน

ให้ผู้ เรียนสง่โครงการท่ี 5, 8, 9 และ 10 ของวิชาท่าที นี ้ซึง่ถึงก าหนดสง่ในวนันี ้

5
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การสอบและใบประกาศนียบัตรส าหรับผู้ที่จบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



48  คู่มือครู 

 



ช่ือ   ท่าท ี

วันท่ี   การสอบ  

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบค าถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) 
ค าแนะน า: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อที่ถกู 

ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อที่ผิด 

1. ________ ท่าทีเป็นส่ิงเดียวกบัอารมณ์และความรู้สึก 

2. ________ หากเราอยากเป็นคริสเตียนท่ีดีเราควรมีท่าทีแบบพระเยซู  เพราะนัน่คือท่าทีท่ีดีท่ีสุด 

3. ________ คนจะใชแ้ต่ท่าทีเท่านั้นเม่ือก าลงัอารมณ์เสียกบับางเร่ือง   

4. ________ เม่ือเราก าลงัถูกแกไ้ข  เราควรฟังอยา่งตั้งใจ  ยกเวน้เราจะเป็นฝ่ายถูก 

5. ________ ถา้เรารู้วา่บางคนไดท้  าส่ิงผดิเราควรจะแกไ้ขคนนั้น   แมว้า่เราจะเป็นส่วนหน่ึงของปัญหานั้นก็
ตาม 

6. ________ ท่าทีก็คือวธีิท่ีเราคิดเก่ียวกบับางส่ิง 

7. ________ การจินตนาการอาจเป็นหน่ึงในวธีิท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์ 

8. ________ โดยปกติแลว้เม่ือคนหน่ึงมีท่าทีท่ีไม่ดี  นัน่เป็นเพราะความผดิของคนอ่ืน 

9. ________ ท่าทีของคนมีอิทธิพลนอ้ยมากต่อกิจวตัรประจ าวนัของเขาและวถีิทางท่ีเขาตอบสนองต่อ 
สถานการณ์ต่างๆ 

10. _______ ไม่มีอะไรท าใหเ้ราสามารถเปล่ียนท่าทีท่ีถูกสอนมาตั้งแต่ยงัเป็นเด็กได ้ 

11. _______ การพูดคือวธีิเดียวท่ีคนจะแสดงใหเ้ห็นท่าทีต่างๆ ของเขาได ้

12. _______ เม่ือบางคนเร่ิมแกไ้ขเรา ส่ิงแรกท่ีเราควรท าคือใหพ้วกเขาไดฟั้งเร่ืองราวในส่วนของเราบา้ง 

13. _______ เม่ือมีคนก าลงัแกไ้ขเรา การตอบสนองดว้ยความโกรธนั้นคือทางท่ีดีกวา่แสดงความเศร้าโศก 

14. _______ เม่ือบางคนแกไ้ขเราในวถีิทางท่ีผดิ   เราควรจะบอกเขาทนัทีวา่เขาก าลงัท าผดิอยา่งไรบา้ง 

15. _______ ทุกคร้ังท่ีเราแกไ้ขคนอ่ืน เราตอ้งบอกคนนั้นวา่เขาหรือเธอไดท้  าผดิอะไร 

  



2  ท่าที 

ให้เขียนอธิบายค าตอบ 
1. ใหบ้อกประโยชน์สามประการของการใชท้่าทีแบบพระคมัภีร์เม่ือเราก าลงัถูกแกไ้ข  

(ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน) 
ก.  
ข.  
ค.  

2. ท่าทีคืออะไร? (4 คะแนน) 
  
  
  

3. คนจะแสดงท่าทีของเขาออกมาไดอ้ยา่งไร?   ใหต้อบสามวธีิ    
(ขอ้ละ 2 คะแนน  รวม 6 คะแนน) 
ก.  
ข.  
ค.  

4. อะไรคือท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีจะใชเ้ม่ือก าลงัถูกแกไ้ข?  จงเขียน 5 แนวความคิดในการสร้างท่าที
ตามหลกัพระคมัภีร์จากท่ีไดเ้รียนไป  
(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน) 
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
จ.  

5. อะไรคือท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์ท่ีเราควรใชเ้ม่ือก าลงัแกไ้ขผูอ่ื้น?  จงเขียน 4 แนวความคิดในการ
สร้างท่าทีตามหลกัพระคมัภีร์จากท่ีไดเ้รียนไป   (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน) 
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
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6.  มทัธิว 18:15-17 ไดใ้หก้ระบวนการสามขั้นตอนส าหรับการช่วยแกไ้ขคริสเตียนท่ีไดท้  าผดิ จงอธิบาย
ส่ิงท่ีเราจะท าในแต่ละขั้นตอนเม่ือเราก าลงัจะช่วยแกไ้ขผูอ่ื้น  
(ขอ้ละ 4 คะแนน รวม 12 คะแนน) 
ก.  

  
  
  

ข.  
  
  
  

ค.  
  
  
  

7.  จงเขียนขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจ าขา้งล่างน้ี   (ขอ้ละ 6 คะแนน รวม 12 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4  ท่าที 

ตัวอย่างเหตุการณ์  
ลกัขณารู้สึกโกรธแพมอยา่งมากท่ีแพมท าใหเ้ธออบัอายทุกคนในวชิาประวติัศาสตร์ 

ลกัขณายนืดกัรอแพมท่ีหนา้หอ้งเรียน   ทนัทีท่ีแพมออกมาลกัขณาพูดข้ึนวา่ “เธอคิดวา่เธอเป็นใครถึงไดม้า
เรียกคนในประเทศของฉนัวา่ทาสท่ีโง่เขลา  เธอมนัก็แค่กาฝาก”  ลกัขณาพูดดว้ยอารมณ์โมโหสุดขีดใน
ขณะท่ีแพมและเพื่อนๆ หวัเราะเยาะเธอ 

สมมุติวา่เราเองก็อยูใ่นชั้นเรียนวชิาประวติัศาสตร์น้ีและไดย้นิส่ิงท่ีแพมพูดในชั้นเรียนและยงัไดย้นิและ
เห็นท่ีลกัขณะระเบิดความโกรธใส่แพมดว้ย   ท่ีแน่ๆ ทั้งลกัขณาและแพมต่างก็เป็นสมาชิกในคริสตจกัรท่ีเรา
อยูด่ว้ย  และทั้งสองก็ประกาศตวัชดัเจนวา่เป็นคริสเตียน    

1. เราตดัสินใจท่ีจะคุยกบัแพม และพยายามท่ีจะช่วยแกไ้ขเธอ 
ก.  เราคิดวา่แพมท าอะไรท่ีเป็นส่ิงท่ีผดิ? (2 คะแนน)  

  
  
  

ข.  หลงัจากส่ิงท่ีเราไดเ้รียนเร่ืองการช่วยแกไ้ขผูอ่ื้นไปแลว้  เราจะพูดอะไรกบัแพม?    (10 คะแนน) 
  
  
  
  
  
  

2. เราตดัสินใจท่ีจะคุยกบัลกัขณาและช่วยแกไ้ขเธอดว้ยเช่นกนั 
ก.  เราคิดวา่ลกัขณาท าอะไรท่ีเป็นส่ิงท่ีผดิ? (2 คะแนน)  

  
  

ข. หลงัจากส่ิงท่ีเราไดเ้รียนเร่ืองการช่วยแกไ้ขผูอ่ื้นไปแลว้  เราจะพูดอะไรกบัลกัขณา? (10 คะแนน) 
  
  
  
  



 

 

ท่าที 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
 

หน้าที ่1 
เฉลยค ำตอบ ถูก-ผดิ  (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
 
 1. 0 เทจ็ 

 2. X จริง 

 3. 0 เทจ็ 

 4. 0 เทจ็ 

 5. 0 เทจ็ 
 

 6. X จริง 

 7. X จริง 

 8. 0 เทจ็ 

 9. 0 เทจ็ 
 

 10. 0 เทจ็ 

 11. 0 เทจ็ 

 12. 0 เทจ็ 

 13. 0 เทจ็ 

 14. 0 เทจ็ 

 15. 0 เทจ็ 

  



 

 

ท่าที 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
หน้าที ่2  เขยีนอธิบายค าตอบ 
 (ไม่จ  ำเป็นตอ้งตอบตรงตำมประโยคทุกถอ้ยค ำ แค่เน้ือหำถูกตอ้งควรใหค้ะแนน) 

1.   ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน,  เน้ือควำมของค ำตอบประมำณน้ี   
ก. เรำจะป้องกนัปัญหำไดม้ำกมำย   
ข. เรำจะท ำใหพ้ระเจำ้มีควำมสุข      
ค. เรำสำมำรถเปล่ียนประสบกำรณ์อนัเจบ็ปวดใหเ้ป็นโอกำสส ำหรับกำรเติบโตได้    
ง. เรำสำมำรถสร้ำงมิตรภำพท่ีมัน่คง   

2.  ให ้4 คะแนน, เน้ือควำมของค ำตอบประมำณน้ี  
1. รูปแบบควำมคิด 
2. แนวควำมคิดอยำ่งหน่ึง 
3. วธีิท่ีเรำคิด 
4. อุปนิสัยทำงควำมคิดอยำ่งหน่ึง 
5. มุมมองอยำ่งหน่ึง 
6. ควำมคิดท่ีขำ้พเจำ้ไดเ้รียนรู้มำ 
7. สถำนภำพทำงจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงหรือสถำนะ 

3.  ขอ้ละ 2 คะแนนรวม 6 คะแนน, เน้ือควำมของค ำตอบประมำณน้ี   
ก. โดยส่ิงท่ีเขำพูด 
ข. โดยส่ิงท่ีเขำท ำ 
ค. น ้ำเสียงของเรำ 

4.  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน, เน้ือควำมของค ำตอบประมำณน้ี   
ก.  ขำ้พเจำ้ก ำลงัถูกแกไ้ข   
ข.  ขำ้พเจำ้จะฟังอยำ่งตั้งใจ      
ค.  ขำ้พเจำ้รู้สึกขอบคุณท่ีเขำหรือเธอก ำลงัแกไ้ขขำ้พเจำ้     
ง.  ขำ้พเจำ้เป็นฝ่ำยผดิ     
จ.  ขำ้พเจำ้จะป้องกนัไม่ใหค้วำมผดิน้ีเกิดข้ึนอีกไดอ้ยำ่งไร  



 

 

ท่าที 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
5.  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน, เน้ือควำมของค ำตอบประมำณน้ี   

ก.  คนน้ีเป็นหน่ึงในมิตรสหำยพิเศษของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้อยำกจะใหร้ำยงำนท่ีดีเก่ียวกบัคนน้ี 
ข.  คนน้ีท ำผดิอะไร? 
ค.  อะไรคือวธีิกำรของพระเจำ้ในกำรแกไ้ขปัญหำน้ี? 
ง.  ขำ้พเจำ้จะช่วยคนน้ีให้ติดตำมวถีิทำงของพระเจำ้ไดอ้ยำ่งไร? 

 

หน้าที ่3 
6.  ขอ้ละ 4 คะแนนรวม 12 คะแนน, ผูเ้รียนสำมำรถตอบดว้ยค ำพูดของเขำเอง 

ก.  มทัธิว 18:15   หำกวำ่พี่นอ้งของท่ำนผูห้น่ึงท ำผดิบำปต่อท่ำน จงไปแจง้ควำมผดิบำปนั้นแก่เขำ
สองต่อสองเท่ำนั้น  ถำ้เขำฟังท่ำน ท่ำนจะไดพ้ี่นอ้งคืนมำ    แต่ถำ้เขำไม่ฟังท่ำนจงน ำคนหน่ึงหรือ
สองคนไปดว้ย ใหเ้ป็นพยำนสองสำมปำกเพื่อทุกค ำจะเป็นหลกัฐำนได ้ ถำ้เขำไม่ฟังคนเหล่ำนั้น
จงไปแจง้ควำมต่อคริสตจกัร   ถำ้เขำยงัไม่ฟังคริสตจกัรอีกก็ใหถื้อเสียวำ่เขำเป็นเหมือนคน
ต่ำงชำติหรือคนเก็บภำษี 

ข.  มทัธิว 18:16 แต่ถำ้เขำไม่ฟังท่ำนจงน ำคนหน่ึงหรือสองคนไปดว้ย ใหเ้ป็นพยำนสอง สำมปำ เพื่อ
ทุกค ำจะเป็นหลกัฐำนได ้

ค.  มทัธิว 18:17  ถำ้เขำไม่ฟังคนเหล่ำนั้นจงไปแจง้ควำมต่อคริสตจกัร ถำ้เขำยงัไม่ฟังคริสตจกัรอีกก็
ใหถื้อเสียวำ่เขำเป็นเหมือนคนต่ำงชำติหรือคนเก็บภำษี 

 

7. ขอ้พระธรรมท่ีใหท้่องจ ำ, ขอ้ละ 6 คะแนน รวม 12 คะแนน 
- สุภำษิต 10:17 
- กำลำเทีย 6:1 
 

  



 

 

ท่าที 
การสอบ 

เฉลยค าตอบ 
หน้าที ่4 
กรณีศึกษำ: ค ำตอบดำ้นล่ำงคือตวัอยำ่งกำรตอบ 
 
1. ก.  (2 คะแนน)  

แพมผดิท่ีพูดวำ่คนอยำ่งลกัขณำเป็นทำสท่ีโง่เขลำ  และแพมผดิท่ีตอบสนองดว้ยกำรหวัเรำะเยำะ
ทั้งท่ีรู้วำ่ท ำร้ำยจิตใจลกัขณำ 
 

ข.  (10 คะแนน) 
ค ำตอบควรจะสอดคลอ้งกบัหน่ึงในวธีิกำรแกไ้ขตำมท่ีไดเ้รียนไปในวชิำน้ี 
 

2. ก.  (2 คะแนน)  
ลกัขณำผดิท่ีแสดงควำมโกรธต่อแพมในท่ีสำธำรณะโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ต่อหนำ้ 
เพื่อนๆ ของพวกเธอ   และยงัผดิท่ีเรียกแพมวำ่ “กำฝำก”    
 

ข.  (10 คะแนน) 
ค ำตอบควรจะสอดคลอ้งกบัหน่ึงในวธีิกำรแกไ้ขตำมท่ีไดเ้รียนไปในวชิำน้ี 
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ขอแสดงความยนิดีกับ
______________________________________ 

ในการสาเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกาหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

ท่าที
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสาเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนาคาสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

ท่าที
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

ท่าที
เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________
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