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 โครงการ 305 
จุดประสงคห์ลักของโครงการนี ้    

จดุประสงคห์ลกัของโครงการนีคื้อเพ่ือชว่ยคณุใหต้ดัสินใจอยา่งฉลาด  ในการวางแผน สญัญาการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน  สาํหรบัหน่วย ความสมัพนัธข์องครอบครวั ในการศึกษาส่วนตวัสาํหรบัชีวติใหม่  ภมูิหลงั

ของครอบครวัของผูเ้รียนนัน้แตกตา่งกนัอยา่งมาก  จนเราตอ้งระมดัระวงัในการวางแผนสาํหรบัการศกึษา

หนว่ยนี ้

ความจาํเป็นและปัญหาภายในความสมัพนัธข์องครอบครวั  จะแตกตา่งมากจนผูเ้รียนสองคนอาจมี

สญัญาการเรียนรูท่ี้เกือบจะแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง   จงพิจารณาถึงวิธีท่ีคณุออกแบบสญัญาสาํหรบัผูเ้รียน

ท่ีมาจากครอบครวัครสิเตียนท่ีดี   ซึ่งจะสนบัสนนุอยา่งมากในการท่ีผูเ้รียนเขา้มาอยู่ในพนัธกิจของคณุ  ให้

เปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกตา่งคนแรกนีก้บัผูเ้รียนอีกคนท่ีมาจากภมูิหลงัครอบครวัท่ีไมค่อ่ยดี คือ ไมรู่ ้

แมแ้ตว่า่พ่อแมเ่ป็นใคร หรือ อาจจะถกูพอ่ของตวัเองทาํทารุณกรรม   สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน จะ

แตกตา่งอยา่งมาก 

 

1. เมื่อไรทีผู้่เรียนควรจะเรียนจบโครงการนี ้  

ในโครงการนีผู้เ้รียนควรจะทาํใหเ้สรจ็สิน้ก่อนท่ีคณุจะเริ่มออกแบบ สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

สาํหรบัความสมัพนัธข์องครอบครวั   อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีพวกเขาจะมาถึงหนว่ยนีใ้นการศกึษา กสชม   

คณุอาจพบวา่ผูเ้รียนมีปัญหาหลกับางประการในความสมัพนัธข์องครอบครวั   เป็นการเหมาะสมท่ีจะให้

ผูเ้รียนทาํโครงการนีใ้หเ้สรจ็เรว็กวา่ปกต ิ  ถา้คณุรูส้กึว่าสิ่งนีจ้ะทาํใหค้ณุรูถึ้งวิธีท่ีจะชว่ยผูเ้รียนคนนีไ้ดดี้

ท่ีสดุ   
 

2. แนะนําโครงการนีต่้อผู้เรียน    
ก่อนหนา้ท่ีคณุจะใหผู้เ้รียนเริ่มทาํโครงการนี ้  จงอภิปรายสัน้ๆ  กบัเขาเก่ียวกบัครอบครวั   จงคน้หาว่า

พอ่แมข่องเขามีชีวิตอยู ่ หยา่รา้ง หรือ อยู่ดว้ยกนัหรือไม ่   ถา้พอ่แมห่ยา่รา้งและแตง่งานใหม ่   ขอใหค้ณุ

อธิบายถึงวิธีท่ีพวกเขาควรจะตอบคาํถาม   โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในคาํถามท่ีตอ้งมีการปฎิบตักิบัพอ่แมข่อง

พวกเขา    คณุอาจจะตอ้งมีเวลาใหเ้ขาตอบคาํถามสองครัง้   โดยในครัง้แรก  ในเรื่องพอ่แมแ่ท้ๆ   และใน

เร่ืองความสมัพนัธท่ี์พวกเขามีตอ่พอ่แมเ่ลีย้ง   เร่ืองนีมี้สภาพท่ีเป็นจรงิดว้ยเช่นกนั ถา้พวกเขาอาศยัอยู่ใน

บา้นรบัเลีย้งเดก็  
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3. เราควรจัดการกับปัญหาทีรุ่นแรง  ซึ่งมีอยู่ภายในครอบครัวอย่างไร  
จงระมดัระวงัอยา่งมากในการจดับรรยากาศใหถ้กูตอ้ง  สาํหรบัผูเ้รียนท่ีทาํงานในโครงการนี ้ เราตอ้ง

สรา้งความสมัพนัธท่ี์นา่ไวว้างใจกบัพวกเขา  และทาํใหพ้วกเขามั่นใจในคณุคา่และจดุประสงคข์องโครงการ

นี ้  ขอใหผู้เ้รียนรูว้า่  ถา้คาํถามบางขอ้นัน้เจ็บปวดเกินกว่าจะตอบ  พวกเขาควรบอกคณุในเรื่องนี ้หรือ 

เขียนโนต้ขา้งๆ คาํถามเหลา่นัน้   เราตอ้งไมผ่ลกัดนัพวกเขาเรว็เกินไป  ในพืน้ท่ีปัญหาซึ่งเจ็บปวดท่ีสดุใน

ชีวิต  ถา้พวกเขาเป็นเหย่ือของการทารุณกรรมทางเพศหรือทางกาย   พวกเขาอาจพบวา่มนัยากมากท่ีจะ

ทาํโครงการนี ้ และเราจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัท่ีจะจาํไวว้า่   ภมูิหลงัของครอบครวัของเราอาจไมเ่หมือนกบั

ของพวกเขา  

เราเช่ือวา่พระเจา้สามารถแกไ้ขปัญหาของผูเ้รียนได ้  ไมว่่าจะใหญ่หรือยุง่ยากมากเพียงใด  แตใ่นอีก

ดา้นหนึ่งเราตอ้งยอมรบัวา่  พระเจา้มกัใชผู้ค้นใหม้าช่วยแกไ้ขปัญหาของผูอ่ื้น   เราตอ้งระมดัระวงัท่ีจะเอา

ใจใสต่อ่ขอ้จาํกดัของพวกเราท่ีเป็นครู    พวกเราหลายคนไมไ่ดร้บัการอบรมอยา่งมืออาชีพ   ในวิธีจดัการ

กบัปัญหาทางอารมณท่ี์รุนแรงบางอยา่ง   ซึ่งหยั่งรากลกึในคนท่ีทกุขท์รมานดา้นการทารุนกรรมทางเพศ  

หรือทางรา่งกายเม่ือเขาเป็นเดก็หรือวยัรุน่   จงอยา่เร็วเกินไปท่ีจะพยายามใหผู้เ้รียนพดูคยุเก่ียวกบัปัญหา

เหลา่นัน้ทัง้หมด 

ถา้ผูเ้รียนไดร้บัการทารุณกรรมทางเพศ   คณุอาจตอ้งพิจารณาใหเ้ขาเรียนใหจ้บใน กสชม  ในหนว่ย

พิเศษท่ีช่ือวา่  ผูกมดักบัอสิรภาพ  ท่ีมีพืน้ฐานของหลกัสตูรท่ีเขียนขึน้โดย แซลล่ี คทัเบรท็   คณุอาจตอ้งให้

พวกเขาทาํสญัญาใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะเริ่มในสญัญานี ้  ในเร่ืองความสมัพนัธข์องครอบครวั    

ถา้คณุรูจ้กัผูเ้รียนท่ีมีปัญหาท่ีลกึซึง้แบบนัน้   คณุอาจตอ้งเขา้มาใกลผู้เ้รียนและพดูคลา้ยๆ ว่า  “เรารู ้

จากสิ่งท่ีคณุบอกวา่ คณุไดป้ระสบกบัปัญหาท่ีเจ็บปวดอย่างมากบางอยา่งในครอบครวัของคณุ  เราห่วงใย

คณุ   และตอ้งการทาํทกุอยา่งท่ีทาํไดเ้พ่ือชว่ยเหลือคณุ   แตใ่นวนันีเ้รามีเปา้หมายท่ีเล็กกวา่การแกไ้ข

ปัญหาเหลา่นัน้จากอดีตของคณุ   เราอาจสามารถจดัเวลาในอนาคตอนัใกลนี้ ้  เพ่ือพดูคยุเก่ียวกบับางสิ่ง

บางอย่างถา้คณุอยากทาํสิ่งนัน้    อย่างไรก็ตาม ในวนันีข้อใหเ้รามองดวูา่คณุอยูใ่นจดุไหนวนันี ้  เราจะหา

กา้วเล็กๆ ของความกา้วหนา้วา่คืออะไรท่ีคณุสามารถเริ่มตน้กระทาํ   เพ่ือท่ีจะกลายเป็นบคุคลท่ีพระเจา้

ตอ้งการใหค้ณุเป็น    ในวนันีก้า้วเหลา่นีส้ามารถมอบพืน้ฐานท่ีดีกวา่แก่เรา   เพ่ือจะจดัการกบัปัญหาท่ี

ใหญ่กวา่บางอยา่ง   ซึ่งจาํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขในอนาคต” 

อยา่ทาํใหผู้เ้รียนใหร้ายละเอียดทัง้หมดท่ีแย่ๆ  กบัคณุ  ในเรื่องเก่ียวกบัปัญหาครอบครวั   อยา่กลวัท่ีจะ

สง่ตอ่ผูเ้รียนคนนีใ้หก้บัเจา้หนา้ท่ี  หรือ ท่ีปรกึษาอีกคนท่ีมืออาชีพ เพ่ือช่วยเหลือผูเ้รียนใหแ้กไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ี

ลกึซึง้   เน่ืองจากความเจ็บปวดในวยัเด็กของเขา   
 



ประวัตคิรอบครัวของฉัน 3 

4. เหตุใดทีเ่ราจงึมีโครงการนี ้   

โครงการนีเ้ป็นเครื่องมืออยา่งหนึ่ง  ถา้หากมีการใชอ้ย่างเหมาะสม  มนัควรจะใหค้วามเขา้ใจท่ีมีคา่

อยา่งมากในเร่ืองความสมัพนัธข์องครอบครวั   บางคนอาจจะสงสยัถึงความจาํเป็นสาํหรบัโครงการนี ้  

ขอใหเ้รามาพดูจากประสบการณข์องตนเองในพนัธกิจทีนชาลเ์ลน้จ ์  หลายครัง้ท่ีผูเ้รียนไดผ้า่นโปรแกรม

ทัง้หมด   และไมเ่คยไดเ้ปิดเผยถึงปัญหาท่ีควบคมุชีวิตท่ีมีในความสมัพนัธข์องครอบครวั   หลายเดือนจาก

วนัจบการศกึษาปัญหาเหล่านีจ้ะปรากฏขึน้อีก   และในหลายกรณีไดพ้ิสจูนว์า่มนัเป็นหายนะของชีวิตฝ่าย

วิญญาณของผูเ้รียนคนนัน้เลยทีเดียว  
    

5. ผู้เรียนควรตอบคาํถามอย่างไร  

คาํถามทัง้หมดควรจะมีคาํตอบแบบพรรนา  ไมเ่พียงตอบวา่ ใช ่หรือ ไมใ่ช ่  ขอ้ยกเวน้อนัเดียวเทา่นัน้

คือคาํถาม  9 และ 10  ภายใตส้ว่นของพอ่แม ่  ถา้พวกเขาไมต่อ้งการจะอภิปรายคาํตอบในคาํถาม 9 และ 

10 นัน้   ขอใหย้อมรบัการตดัสินใจของพวกเขาโดยปราศจากการกดดนั  
 

6. ประเมินผลประวัตขิองครอบครัว   

หลงัจากท่ีพวกเขาทาํประวตัิเสรจ็แลว้   ตัง้เวลาท่ีจะทบทวนเป็นสว่นตวักบัพวกเขา   คณุอาจตอ้งการ

อา่นประวตัิก่อนพบปะกบัผูเ้รียน   จดุประสงคห์ลกัในการอภิปรายสิ่งนี ้คือ  เพ่ือคน้หาวา่ ณ จดุใดท่ีผูเ้รียน

เป็นอยู่ในปัจจบุนัในความสมัพนัธข์องเขากบัสมาชิกในครอบครวั   

เราจาํเป็นตอ้งไวตอ่ความรูส้ึกของการทรงนาํของพระวิญญาณบรสิทุธ์ิ   ในการตดัสินวา่ในพืน้ท่ีใด  ท่ี

จะเริ่มทาํงานในสญัญาใหม่นี ้  จงพยายามเลือกพืน้ท่ีๆ ผูเ้รียนสามารถมีความกา้วหนา้ท่ีสาํคญั   โดย

ปราศจากการอาศยัอยู่กบัครอบครวั   มีปัญหาครอบครวับางประการท่ีพวกเขาแกไ้ขไมไ่ด ้  ผูเ้รียนตอ้ง

ตระหนกัถึงความจาํกดัในการแกไ้ขปัญหาเหลา่นี ้  

ผูเ้รียนบางคนอยากจากพนัธกิจไปก่อนหนา้จบโปรแกรม  และกลบัไปท่ีบา้นเพ่ือชว่ยแกไ้ขปัญหา

เหลา่นี ้  แตบ่อ่ยครัง้   ท่ีสิ่งนัน้ไมใ่ชค่าํตอบท่ีฉลาด   เพราะวา่พวกเขาออ่นแอเกินไปฝ่ายวิญญาณ  หรือ 

พวกเขามีชีวิตท่ีถกูควบคมุโดยปัญหาซึ่งจาํเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ข  ก่อนท่ีจะสามารถทาํงานตามหนา้ท่ี

สาํเรจ็ในสงัคม  เราตอ้งใชส้ตปัิญญาท่ีย่ิงใหญ่ในการตดัสินวา่ปัญหาใดควรจะ “วางไวก่้อนเพ่ือพิจารณาที

หลงั”  และปัญหาอนัไหนท่ีเราควรจะจดัการในวนันี ้ ในหนว่ยใหมเ่ชน่นี ้

ในหนา้ท่ี 4 ของสาํเนาผูเ้รียนในโครงการ  คือ รายช่ือของพืน้ท่ีซึ่งผูเ้รียนอาจศกึษาและเตบิโตได ้  จง

พยายามท่ีจะระบพืุน้ท่ี ซึ่งผูเ้รียนสามารถลงมือจดัการท่ีเก่ียวพนักบัเพ่ือนรว่มหอ้งในเวลานีด้ว้ยถา้พวกเขา

กาํลงัอยูห่่างไกลจากครอบครวั 
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ถา้คนนัน้มาจากภมูิหลงัครอบครวัท่ีเจ็บปวดมาก   คณุอาจจะตอ้งเขา้ไปเลือกกิจกรรมสาํหรบั สญัญา

เรียนรูข้องผูเ้รียน   ประการแรก ใหพ้วกเขาศกึษาสิ่งตา่งๆ ท่ีจะใหค้วามเขา้ใจเรือง่ ครอบครวัครสิเตียนเป็น

อยา่งไร   คณุอาจจะตอ้งใหพ้วกเขาอา่นหนงัสือ  ครอบครวัคริสเตยีน  โดย แลร่ี ครสิเตนสนั   ขอใหเ้นน้ท่ี

การคน้หาว่าครอบครวัครสิเตียนควรจะเป็นอย่างไร   และพวกเขาสามารถเริ่มตระเตรียมตนเองเด๋ียวนีไ้ด้

อยา่งไร   ใหเ้ป็นส่วนท่ีประสบความสาํเรจ็ของครอบครวัครสิเตียนท่ีพระเจา้ไดว้างแผนไวใ้หพ้วกเขาใน

อนาคต   

สิ่งนีจ้ะเป็นประโยชนม์ากกว่าการใชเ้วลาทัง้หมดในหนว่ยนี ้ เพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีลึกซึง้ทกุปัญหาท่ี

เกิดขึน้ในครอบครวัเป็นเวลาหลายปี   ใหพ้วกเขาเก่ียวพนัดว้ยเชน่กนัในการทาํสิ่งท่ีเป็นบวก  สาํหรบั

สมาชิกแตล่ะคนในครอบครวัในเวลานี ้ คือ การสง่บตัรอวยพรวนัเกิด  และบตัรในวนัหยดุอ่ืนๆ   

(วนัวาเลนไทน ์  วนัขอบคณุพระเจา้  วนัครสิมาสต ์  วนัแม ่  วนัพอ่)  ชว่ยใหพ้วกเขาไดพ้บกบัวิธีท่ี

เหมาะสมในการแสดงความเมตตาไปยงัครอบครวั  

คณุอาจตอ้งการจดัการใหพ้วกเขาไดรู้จ้กักบัครอบครวัคริสเตียนในชมชนของคณุ   ขอใหพ้วกเขาใช้

เวลากบัครอบครวันัน้ในชว่งสดุสปัดาห ์ ในการนมสัการท่ีครสิตจกัร  ไปเท่ียวซือ้ของ  เพ่ือจะไดร้บั

ประสบการณต์รงในสิ่งท่ีครอบครวัของครสิเตียนปกตทิาํกนั   

 

7. เราจาํเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือของคุณ  
เราอยากจะไดร้บัฟีดแบคจากคณุ  ในดา้นวิธีท่ีโครงการนีด้าํเนินไปสาํหรบัคณุและผูเ้รียน  สว่นใดท่ี

ดาํเนินไปอยา่งดีท่ีสดุ   และสว่นใดท่ีเป็นประโยชนน์อ้ยท่ีสดุ   คาํถามเพิ่มเตมิใดท่ีทาํใหโ้ครงการนีมี้

ประสิทธิผล   โครงการนีใ้หค้วามประหลาดใจแบบใดกบัคณุ   ในขณะท่ีคณุทาํงานกบัผูเ้รียนในเรื่องนี ้   

**************************************************การศึกษาส่วนตัวสาํหรับชีวิตใหม่ **************************************************** 

ประวตัิครอบครวัของฉนั     โครงการ 305     คูม่ือครู 
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