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การแนะนาํ การศกึษาในกลุ่มสาํหรับคริสเตยีนใหม่  

โดย เดวิด เบทตี ้  

อะไรคอิความแตกตา่งระหว่างการฝึกอบรมครสิเตียนใหม(่หรือคนท่ีสนใจอยากจะมาเป็นครสิเตียน)และคน

ท่ีเป็นครสิเตียนแลว้มาเป็นเวลาหลายปี 

1. การอธิบายอย่างคร่าวๆ ของการฝึกอบรมการเป็นสาวกคริสเตยีนที่ให้แก่ผู้เรียนของเรา 

ก.  การศกึษาในกลุม่สาํหรบัคริสเตียนใหม่  (กกคม) 

ข.  การศกึษาสวนตวัสาํหรบัชีวิตใหม ่ (ศสชม) 

ค.  ชัน้เรียนพิเศษอ่ืนๆ-การประกาศ โรคเอดส ์การพึ่งพาทางอารมณ ์เป็นตน้ 

ภาพรวมในระยะเวลา 12 เดอืนอย่าวคร่าวๆ 

► กกคม     1 ชั่วโมงใน 1วนั, 5 วนัตอ่ 1สปัดาห ์

► ศสชม     2 ชั่วโมงใน 1วนั, 5 วนัตอ่ 1สปัดาห ์

► กกคม     4 เดือนแรก 

► ศกึษาตอ่เน่ืองดว้ยการฝึกอบรมในกลุม่การเรียนรู ้

► ศสชม โปรแกรมทัง้หมด 

ลาํดับการสอนที่แนะนาํ 

1. เราจะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่เราเป็นครสิเตียน 

2. การสาํรวจพระคมัภีรอ์ยา่งครา่วๆ 

3. ทา่ที 

4. การทดลอง 

5. ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินชีวิตเครสิเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองครสิเตียน 

8. การเช่ือฟังพระเจา้ 

9. การเช่ือฟังมนษุย ์

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีการศกึษาพระคมัภีร ์

12. รกัและยอมรบัตนเอง 

13. ความสมัพนัธส์ว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอาํนาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ
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2. เป้าหมายเบือ้งต้นของ กกคม แต่ละวิชา 

ก.  แนะนาํหลกัพระคมัภีร ์____________________   สาํหรบั ____________________   สาํหรบั 

ครสิเตียนใหม ่(นมไมใ่ชเ่นือ้) 

ข.  เริ่มตน้ดว้ยการนาํไป _______________________________________    

ค.  การเตรียม ____________________   ท่ีกวา้งสาํหรบัการดาํเนินชีวิตครสิเตียน 

3. แต่ละวิชาในหลักสูตร กกคม ประกอบด้วย  

ก.  คูมื่อครู 

ข.  คูมื่อผูเ้รียน 

ค.  สมดุบนัทึกโครงการ 

ง.  แบบทดสอบ 

จ.  ใบประกาศนียบตัรสาํหรบัผูท่ี้จบการศกึษา    

4. ประโยชนข์องการสอน กกคม ตามรูปแบบทีแ่นะนํา 

ก.  อิทธิพลจากเพ่ือนใน ____________________    

ข.  ครูสามารถจดัระบบและสอนตามแผนท่ีจดัไว ้

ค.  จะมีการตอบสนอง (ฟีดแบค็) อย่าง ____________________    

ง.  ผูเ้รียนมีการปฏิสมัพนัธก์บัคาํถามและกิจกรรมการเรียนรู ้

จ.  บางวิชาสอนไดดี้ท่ีสดุใน ____________________   - ความโกรธ ทศันคต ิมิตรภาพ ฯลฯ 

5. ข้อจาํกัดทีเ่ป็นไปได้ในการสอน กกคม ตามรูปแบบทีแ่นะนาํ 

ก.  บอ่ยครัง้เป็นการส่ือสาร ____________________    

ข.  สามารถขดัขวางการเรียนรูท่ี้แทจ้รงิ  

ค.  เกิดความ ____________________    

ง.  มนัเป็นการยากสาํหรบัผูเ้รียนบางคนท่ีจะเปิดใจตอ่คนแปลกหนา้ 

จ. ผูเ้รียนมีความแตกตา่งทางดา้นระดบั ____________________________    ฝ่ายวิญญาณ 

ฉ.  ความตอ้งการท่ีเรง่ดว่นของผูเ้รียนอาจจะแตกตา่งจากวิชาท่ีกาํลงัสอนอยู ่

ช.  มีผูเ้รียนคนใหมเ่ขา้มา ____________________    
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6. โครงสร้างของ กกคม แต่ละวิชา 

ก.  วิชาสว่นใหญ่ไดร้บัการออกแบบสาํหรบั 5 คาบเรียน 

ข.  แตล่ะบทเรียนจบดว้ยการประยกุตใ์ชก้บัชีวิตสว่นตวั 

ค.  ทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์

ง. รายการการบา้น 

7. การวางแผนบทเรียนในคู่มือครู 

► หลกัความจรงิจากพระคมัภีรแ์ละขอ้พระธรรมหลกั 

► บทเรียนกิจกรรมวอรม์อพั  เตรียมความพรอ้มก่อนเรียน  

► กิจกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงและขอ้แนะนาํสาํหรบับทเรียนแตล่ะสว่น 

► การประยกุตใ์ชก้บัชีวิตสว่นตวั 

►  การบา้น 

8.  ปัญหาทีเ่ป็นไปได้กับการสอน หลักสูตร กกคม 

ก.  อยา่รูส้ึกวา่ถกูบงัคบัในการครอบคลมุเนือ้หา ________________________    ท่ีอยูใ่นแผนการ

สอนบทเรียนหรือคูมื่อผูเ้รียน 

ข.  อยา่แค ่____________________   คูมื่อผูเ้รียนแบบง่ายๆ 

ค.  ไมเ่พียงแคน่าํขอ้มลูเยอะแยะมาสอนในชัน้เรียน  

ง.  นาํเอาสิ่งท่ีสอนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจรงิ ____________________    

9.  หนังสือ:คําแนะนําสําหรับครูผู้สอนหลักสูตรการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ก.  หนงัสือเลม่นีใ้หข้อ้มลูในการสอนหลกัสตูร กกคม 

ข.  มีขอ้สอบปลายภาค 2 แบบ สาํหรบั กกคม ทกุวิขา 

ค.  มีเฉลยคาํตอบของแบบทดสอบปลายภาค 

ง.  ใบประกาศนียบตัรสาํหรบัผูท่ี้จบการศกึษา   Certificate of Achievement 

จ.  บนัทกึผลการสอบของผูเ้รียน (Student Test Record) 

 สนใจ     

 สาระ  

 สาํรวจ    

 สนอง     
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10. การให้คะแนนการบ้านของผู้เรียน 

ก.  การใหค้ะแนนเป็นความสาํคญัอนัดบัแรก ____________________   ในตารางของทา่น 

ข.  ____________________   ของการบา้น แบบทดสอบย่อย และการสอบคืออะไร 

ค.  ความสาํคญัของความคิดเห็น ____________________    

ง.  ตดิตามความเจรญิกา้วหนา้ของผูเ้รียนลงใน บนัทึกผลการสอบของผูเ้รียน 

11. การสอบใน กกคม 

ก.  อยา่บอกผูเ้รียน ____________________    ท่ีจะทาํการสอบ 

ข.  ในวนัท่ีผูเ้รียนจะสอบใหแ้นะนาํวิชาถดัไปท่ีท่านกาํลงัจะสอน 

ค.  ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  Course Certificate 

ง.  การสอบปลายภาคสาํหรบั กกคม ทัง้หมด 

12. การศึกษาเพิม่เตมิ 

การสอนท่ีมีอานภุาพเปล่ียนชีวิต  โดย  ฮาเวิรด์ จี. เฮ็นดริคส ์ (กนกบรรณสาร) 
Teaching to Change Lives, by Howard Hendricks (Multnomah Books) 

Creative Bible Teaching, by Lawrence Richards & Gary Bredfeldt 

 

13. คาํถามเพือ่การอภปิราย 
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