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ช้ันเรียนวิธีบันทกึคาํเทศนาและนาํมาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวัน 

คู่มือผู้เรียน 
 

คาํแนะนาํทั่วไป 
 
คณุประสบปัญหาในการไดร้บัประโยชนจ์ากการฟังคาํเทศนาท่ีโบสถใ์นวนัอาทิตยห์รือไม ่ชัน้เรียนนีถ้กู

ออกแบบมาเพ่ือชว่ยแกปั้ญหานี ้ในแตล่ะสปัดาห ์เราจะทาํส่ีสิ่งท่ีสาํคญั นั่นคือ 
 

1. จดบนัทึกคาํเทศนาท่ีโบสถ ์

2. ใน ชัน้เรียนวิธีบนัทึกคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #1 นัน้ เราจะพดูคยุเก่ียวกบั

คาํเทศนาและวางแผนวา่จะประยกุตใ์ชค้วามจรงิของพระเจา้กบัชีวิตของเราอยา่งไร 

3. เราแตล่ะคนจะทาํสิ่งท่ีเราไดว้างแผนไว ้

4. ใน ชัน้เรียนวิธีบนัทึกคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #2 นัน้ เราจะพดูคยุเก่ียวกบั

สิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือเราพยายามนาํพระคาํของพระเจา้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตของเรา 

 
 

อะไรคือเหตุผลในการจดบันทกึคาํเทศนา 
 

1. เรียนรูวิ้ธีท่ีจะใหพ้ระเจา้สอนฉนัผา่นคาํเทศนา 

2. เรียนรูวิ้ธีเช่ือมโยงคาํเทศนาวนัอาทิตยก์บัชีวิตของฉนัเอง 

3. เรียนรูวิ้ธีจดบนัทึกจากคาํเทศนาหรือการบรรยาย 

4. เรียนรูวิ้ธีนาํความจรงิจากพระคมัภีรม์าประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัของฉนั 

5. ชว่ยใหฉ้นัจดจอ่อยูก่บัสิ่งท่ีผูพ้ดูกาํลงัพดู   ชว่ยเอาชนะความเบ่ือหนา่ยและการนั่งเหมอ่หรือ 

ฝันกลางวนั 
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คาํแนะนาํสาํหรับการจดบันทกึคาํเทศนา 

1. เม่ือคณุไปโบสถ ์ตอ้งใหแ้นใ่จวา่คณุนาํพระคมัภีร ์ปากกา และแผน่บนัทกึคาํเทศนาสาํหรบัจด

บนัทกึคาํเทศนาไปดว้ย ดตูวัอยา่งแผน่บนัทกึคาํเทศนาในหนา้ 5 และ 6 ของบทเรียนนี ้

2. ตรงดา้นซา้ยบนของ แผน่บนัทกึคาํเทศนา ใหเ้ขียนช่ือผูพ้ดู ช่ือครสิตจกัร และวนัท่ี 

3. เม่ือผูพ้ดูเริ่มพดู ใหเ้ขียนหวัขอ้คาํเทศนา แนวคิดหลกั และขอ้พระคมัภีรส์าํคญัท่ีเขา/เธอใช ้เขียน

อะไรเพิ่มอีกก็ไดท่ี้จะชว่ยใหค้ณุจาํไดว้่าคาํเทศนานัน้เก่ียวกบัอะไร 

4. ดา้นขวาของเอกสารนีมี้ 4 หวัขอ้ ในขณะท่ีคณุกาํลงัฟังคาํเทศนา ใหเ้ขียนทกุแนวคิดท่ีเหมาะสมไว้

ขา้งใตห้วัขอ้เหลา่นี ้พยายามหาแนวคดิอยา่งนอ้ยหนึ่งอย่างเพ่ือเขียนไวใ้ตแ้ตล่ะสว่นย่อย ถา้คณุ

ตอ้งการท่ีวา่งเพิ่ม ใหใ้ส่ความคดิเห็นของคณุในหนา้ท่ี 2 ของแผน่บนัทกึคาํเทศนา 

5. เหตผุลหลกัของเราในการเปิดชัน้เรียนนีก็้เพ่ือชว่ยใหค้ณุเรียนรูวิ้ธีนาํความจรงิของพระเจา้มา

ประยกุตใ์ชก้บัชีวิตของคณุเอง ดงันัน้ ทาํใหแ้นใ่จวา่คณุมองหาแนวคดิท่ีจะนาํไปใสไ่วใ้ตส้ว่นท่ี 5 

“แนวคิดในการนาํมาประยกุตใ์ชส้ว่นตวั” 

ตอ่ไปนีเ้ป็นคาํถาม 4 ขอ้ท่ีจะชว่ยคณุตดัสินใจวา่คณุจะสามารถนาํความจรงิของพระเจา้หนึ่งอยา่ง

ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตของคณุไดอ้ยา่งไร 

ฉนัจะทาํอะไร  

ฉนัจะทาํสิ่งนีเ้ม่ือไร 

ฉนัจะทาํสิ่งนีอ้ย่างไร  

ใครบา้งท่ีจะ (เขา้มา) เก่ียวขอ้งในการทาํสิ่งนี ้

6. บนัทกึโครงรา่งคาํเทศนาของคณุอาจคลา้ยกบัของผูเ้รียนคนอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีคณุเขียนลง

ตรงดา้นขวาของแผน่บนัทกึมกัจะแตกตา่งจากของคนอ่ืนนั่นไมเ่ป็นไร ไมมี่คาํตอบท่ีถกูหรือผิด คณุ

เขียนสิ่งท่ีมีประโยชนท่ี์สดุสาํหรบัคณุ 

7. คณุอาจตอ้งการใชเ้วลาหลงักลบัจากโบสถเ์พ่ือเขียนบนัทึกของคณุใหมอี่กครัง้ สิ่งนีอ้าจชว่ยใหค้ณุ

ไดร้บัแนวคิดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัวิธีท่ีคณุสามารถนาํความจรงิของพระเจา้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวิตของ

คณุ พยายามทาํสิ่งนีใ้หเ้ร็วท่ีสดุหลงัจากจบการเทศนา ถา้คณุทิง้ไว ้2 หรือ 3 วนั คณุอาจจาํคาํ

เทศนาไมค่อ่ยได ้

8. ถา้ครูของคณุมีเทปหรือซีดีคาํเทศนา คณุอาจตอ้งการฟังถา้คณุประสบปัญหาในการจดบนัทึก 

คาํเทศนา พยายามทาํสิ่งนีใ้หเ้สรจ็ก่อนเขา้ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั # 1 
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ชัน้เรียนวธีิบันทกึคาํเทศนาและนาํมาประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวัน #1 
 

วัตถุประสงคข์องช้ันเรียนนี ้
 
 
1. พดูคยุกบัคนอ่ืนๆ ถึงสิ่งท่ีฉนัเรียนรูจ้ากคาํเทศนา 

 

2. พฒันาทกัษะในการดาํเนินการพดูคยุเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ทางจิตวิญญาณ 

 

3. ประเมินบนัทึกคาํเทศนาของฉนัเพ่ือดวู่าฉนัสามารถระบปุระเดน็หลกัและขอ้พระคมัภีรส์าํคญัของ 

คาํเทศนาไดห้รือไม ่

 

4. พดูคยุเก่ียวกบัคาํถามท่ีฉันมีซึ่งเป็นผลมาจากการฟังคาํเทศนานี ้

 

5. พดูคยุเก่ียวกบัแนวคิดการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัของฉันกบัคนอ่ืน 

 

6. คน้พบแนวคิดการนาํไปประยกุตใ์ชส้่วนตวัท่ีผูเ้รียนคนอ่ืนๆ เขียนไวส้าํหรบัคาํเทศนานี ้

 

7. เลือกอยา่งนอ้ย 1 แนวคิดการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัและวางแผนเก่ียวกบัวิธีท่ีฉันจะสามารถบรรลุ

เปา้หมายของฉนัในสปัดาหนี์ ้
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ชัน้เรียนวธีิบันทกึคาํเทศนาและนาํมาประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวัน #1 

คาํแนะนาํสาํหรับช้ันเรียนนี ้
 
1. นาํ แผน่บนัทกึคาํเทศนา และพระคมัภีรข์องคณุมาชัน้เรียนดว้ย 

2. มีสว่นรว่มในการพดูคยุเก่ียวกบัคาํเทศนา 

ก. พดูคยุกบัคนอ่ืนๆ เก่ียวกบัคาํตอบของคณุในส่วนท่ี 2 “สิ่งท่ีฉนัชอบ - แนวคิดท่ีชว่ยฉัน แนวคดิท่ี

ใหมส่าํหรบัฉนั” 

ข. ระบปุระเด็นหลกัของคาํเทศนา ตอนท่ี 1 “โครงรา่งของคาํเทศนา” 

ค. พดูคยุเก่ียวกบัคาํถามท่ีคณุระบไุวใ้นสว่นท่ี 3 ของ แผน่บนัทกึคาํเทศนา ของคณุ 

ง. แบง่ปันคาํตอบของคณุในสว่นท่ี 4 กบัคนอ่ืนๆ “สิ่งท่ีฉนัตอ้งการศกึษาเพิ่มเตมิ” 

จ. อา่นแนวคิดการประยกุตใ์ชส้่วนตวัอยา่งนอ้ยหนึ่งแนวคดิท่ีคณุเขียนไวใ้นสว่นท่ี 5 ของ แผน่

บนัทกึคาํเทศนา เขียนทกุแนวคดิการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัเพิ่มเตมิท่ีคณุไดร้บัในระหว่างการพดูคยุ 

เขียนแนวคดิใหมเ่หลา่นีไ้วใ้น แผน่บนัทกึคาํเทศนา ของคณุ 

3. ก่อนเลิกชัน้เรียน ใหก้รอกสว่นท่ี 1, 2, 3 ของ แผน่บนัทกึเปา้หมายส่วนตวั สาํหรบัความจรงิจาก 

พระคมัภีรท่ี์คณุกาํลงัวางแผนจะใชใ้นสปัดาหนี์ ้ดตูวัอยา่ง แผน่บนัทึกเปา้หมายสว่นตวั ในหนา้ 9-10 

ของหนงัสือเลม่นี ้

4. เม่ือคณุเขียนเปา้หมายการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัของคณุ (สว่นท่ี 3 ของ แผน่บนัทึกเปา้หมาย

สว่นตวั ของคณุ) คณุอาจตอ้งการใชส่ี้คาํถามเหลา่นีเ้พ่ือช่วยคณุกาํหนดเปา้หมายท่ีนาํไปปฏิบตัไิด้

จรงิ 

ส่ีคาํถามท่ีชว่ยใหค้ณุกาํหนดเปา้หมายท่ีปฏิบตัไิดจ้รงิ 

1. ฉนัจะทาํอะไร 

2. ฉนัจะทาํสิ่งนีเ้ม่ือไร 

3. ฉนัจะทาํสิ่งนีอ้ย่างไร 

4. ใครบา้งท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

5. ใหค้รูของคณุตรวจสอบเปา้หมายของคณุก่อนจบชัน้เรียน ขอทกุความชว่ยเหลือท่ีจะทาํใหค้ณุบรรลุ

เปา้หมายของคณุไดง้่ายขึน้ในสปัดาหนี์ ้

6. ทาํสว่นท่ี 4, 5 และ 6 ใน แผ่นบนัทกึเปา้หมายสว่นตวั ของคณุใหเ้สรจ็ก่อนถึงชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํ

เทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #2 
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แผ่นบันทกึเป้าหมายส่วนตัว 
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เวลาปฏิบัตกิาร! 

 

1. หลงัจากคณุไดว้างแผนเก่ียวกบัวิธีท่ีคณุจะนาํความจรงิของพระเจา้ไปประยกุตใ์ชใ้นสปัดาหนี์แ้ลว้ ก็ถึง

เวลาท่ีจะลงมือทาํ 

 
2. ในตอนทา้ยของ ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั # 1 คณุควรไดจ้ด

อยา่งนอ้ยหนึ่งวิธีท่ีคณุสามารถนาํสิ่งท่ีคณุไดเ้รียนรูจ้ากคาํเทศนาไปปฏิบตัไิด ้

 

2 โครินธ ์8:11 ฉบบั TNCV  

มีคาํแนะนาํท่ีดีท่ีจะใหก้บัเรา  “บดันีจ้งทาํใหส้าํเรจ็สมกบัใจรอ้นรนท่ีจะถวายโดยทาํตาม

ความสามารถของทา่น” 

. 

3. คณุอาจมีคาํถามและปัญหาเม่ือคณุเริ่มทาํสิ่งท่ีคณุวางแผนไว ้เขียนสิ่งเหลา่นีล้งใน แผน่บนัทกึ

เปา้หมายส่วนตวั ของคณุ (ตอนท่ี 4) พดูคยุกบัครูของคณุ เจา้หนา้ท่ีคนอ่ืนๆ หรือผูเ้รียนคนอ่ืนๆ แลว้

ลองขอความชว่ยเหลือ 

 
4. หลงัจากท่ีคณุไดท้าํเปา้หมายของคณุเสรจ็แลว้ ใหเ้ขียนคาํตอบของคณุในส่วนท่ี 4, 5 และ 6 ใน แผน่

บนัทกึเปา้หมายสว่นตวั ใชก้ระดาษพิเศษถา้คณุตอ้งการพืน้ท่ีเพิ่มสาํหรบัคาํตอบ 

 

5. ทาํใหแ้นใ่จว่าคณุทาํ แผน่บนัทกึเปา้หมายสว่นตวั เสรจ็ก่อนเขา้ ชัน้เรียนวิธีบนัทึกคาํเทศนาและนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #2 ตอ่มาในสปัดาหเ์ดียวกนั 

 
6. คณุอาจตอ้งการเขียนทกุขอ้พระคมัภีรเ์พิ่มเตมิท่ีพบซึ่งเก่ียวขอ้งกบัเปา้หมายของคณุหรือท่ีชว่ยคณุ

ขณะคณุทาํงานเพ่ือบรรลเุปา้หมายของคณุ 

 

 




