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คู่มือครู* 
 
 

ทาํไมเราจงึเปิดชัน้เรียนนี ้
 

ผูส้าํเรจ็หลกัสตูรทีนชาลเลน้จข์องเราจาํนวนมากประสบปัญหาในการหาครสิตจกัรทอ้งถ่ินท่ีพวกเขา

สามารถรบัอาหารฝ่ายจิตวิญญาณท่ีตอ้งการเพ่ือทาํหนา้ท่ีในฐานะครสิเตียนในสงัคมได ้สว่นหนึ่งของ

ปัญหาคือว่าบอ่ยครัง้ท่ีครสิเตียนใหมเ่หล่านีไ้มเ่คยเรียนรูวิ้ธีฟังคาํเทศนา เลือกความจรงิของพระเจา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของพวกเขา และนาํความจรงินัน้ไปปฏิบตัใินกิจกรรมประจาํวนัของพวกเขา 

 

ชัน้เรียนนีถ้กูออกแบบมาเพ่ือสอนผูเ้รียนของเราถึงวิธีการทาํหนา้ท่ีในฐานะครสิเตียนในครสิตจกัร

ทอ้งถ่ิน เรายงัตอ้งการใหพ้วกเขาพฒันาทกัษะในการเรียนรูจ้ากคาํเทศนาอีกดว้ย 

 

คูมื่อผูเ้รียนใหเ้ปา้หมายท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรบัแตล่ะสว่นของชัน้เรียน (ดหูนา้ 3, 6 และ 10 ของคูมื่อ

ผูเ้รียน) 

 

ชัน้เรียนนีถ้กูออกแบบมาเพ่ือใหผู้เ้รียนของเรามีเคร่ืองมือท่ีใชง้านไดจ้รงิเพ่ือวา่เม่ือไดร้บัความ

ชว่ยเหลือจากครสิตจกัรทอ้งถ่ินแลว้ พวกเขาจะสามารถเริ่มทาํหนา้ท่ีไดใ้นฐานะครสิเตียนท่ีมีชยัชนะใน

สงัคมได ้ถา้ผูเ้รียนเริ่มชัน้เรียนนีเ้ม่ือเขา้มาท่ีศนูยน่ี์เป็นครัง้แรกและเรียนตอ่ไปจนจบจากโปรแกรม พวกเขา

ก็ควรมีทกัษะท่ีดีในการรบัและใชอ้าหารฝ่ายจิตวิญญาณจากคาํเทศนา 

 
 
 
 
 
 
*หมายเหตพุเิศษสาํหรบัครู 

คูมื่อครูนีถ้กูออกแบบมาใหเ้ป็นสว่นเสรมิคูมื่อผูเ้รียน คณุอาจจะพบวา่มีประโยชนท่ี์จะอา่นคูมื่อผูเ้รียน

ก่อนท่ีคณุจะอ่านคูมื่อครู 

  



4  คู่มือครู 

 
แนะนาํชัน้เรียนเป็นคร้ังแรก 
 
1. คณุอาจตอ้งการทาํส่ีส่วนของชัน้เรียนนีใ้หเ้สรจ็โดยใชค้าํเทศนา 2 หรือ 3 กณัฑด์ว้ยตวัคณุเองก่อนท่ี

จะพยายามแนะนาํสิ่งนีใ้หแ้ก่ผูเ้รียน   สิ่งนีจ้ะชว่ยใหค้ณุคุน้เคยกบักระบวนการและยงัทาํใหค้ณุ

ไดร้บับางตวัอยา่งสว่นตวัท่ีสดใหมเ่พ่ือใชอ้ธิบายวา่ชัน้เรียนนีไ้ดช้ว่ยในชีวิตของคณุเองมากเพียงใด 

 

2. เม่ือคณุพรอ้มท่ีจะแนะนาํสิ่งนีแ้ก่ผูเ้รียนของคณุเป็นครัง้แรกแลว้ ก็ใหล้องเปิดชัน้เรียนเป็นกลุม่ก่อน

วนัอาทิตยเ์พ่ืออธิบายว่าสิ่งนีไ้ดผ้ลอยา่งไรและวา่พวกเขาจะทาํอะไรตลอดทัง้สปัดาห ์
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จดบันทกึคาํเทศนา 
 
1. กาํหนดวา่คาํเทศนาใดท่ีทกุคนจะจดบนัทึกสาํหรบัชัน้เรียนนี ้ถา้พวกเขาตอ้งการทาํสิ่งนีส้าํหรบัคาํ

เทศนาอ่ืนๆ ดว้ย ก็ใหแ้จก แผน่บนัทกึคาํเทศนาเพิ่มใหแ้ก่พวกเขา (ดตูวัอยา่งในหนา้ 5) แตใ่หจ้าํกดั

การอภิปรายในชัน้ของ ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #1 และ 

#2 ไวท่ี้คาํเทศนาท่ีคณุไดเ้ลือก 

 

2. ทาํใหแ้นใ่จว่าผูเ้รียนทกุคนนาํพระคมัภีร ์ปากกาหรือดนิสอ และ แผน่บนัทึกคาํเทศนา ไปท่ีครสิตจกัร

ดว้ย  ใหพ้กแผน่บนัทึกคาํเทศนาเพิ่มสกัสองสามแผน่ติดตวัคณุไปดว้ยในกรณีท่ีมีใครลืมนาํของ

ตนเองมา 

 

3. ใครก็ตามท่ีจะสอนสอง ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั  

(ชัน้เรียน บทป) ในสปัดาหนี์ ้ก็ควรไปครสิตจกัรกบัผูเ้รียนดว้ยเพ่ือวา่เขา/เธอจะสามารถจดบนัทกึได ้   

   

4. คณุอาจตอ้งการบนัทกึคาํเทศนาเพ่ือใชใ้น ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนั #1 ดว้ยเชน่กนั ทาํใหแ้นใ่จวา่ถา้คณุบนัทึกคาํเทศนา   คณุภาพของการบนัทกึนัน้ตอ้ง

ดีพอสาํหรบัใหค้นกลุม่หนึ่งฟัง 

 

5. คณุอาจตอ้งการกระตุน้ผูเ้รียนใหฟั้งคาํเทศนาท่ีบนัทกึไวก่้อนเขา้ ชัน้เรียน บทป #1   สิ่งนีอ้าจ 

ชว่ยผูเ้รียนท่ีกาํลงัประสบปัญหาในการจดบนัทกึและรบัแนวคิดสาํหรบัสว่นท่ี 2-5 ใน แผน่บนัทกึ 

คาํเทศนา เป็นพิเศษ 

 

6. สนบัสนนุใหผู้เ้รียนเขียนบนัทกึของตนใหมก่่อนเขา้ชัน้เรียน บทป #1 สิ่งนีอ้าจช่วยใหพ้วกเขาจดั

ระเบียบบนัทกึของพวกเขาไดดี้ขึน้และเกิดแนวคดิเพิ่มเติมสาํหรบัสว่นท่ี 2, 3, 4 และ 5 ใน แผน่

บนัทกึคาํเทศนาของพวกเขา 
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1. ลองกาํหนดเวลาเรียนของชัน้เรียนนีใ้หเ้ป็นวนัจนัทร ์ดว้ยวิธีนี ้คาํเทศนาจะยงัคงสดใหมอ่ยูใ่นความ

ทรงจาํของพวกเขา คณุอาจตอ้งการจดัชัน้เรียนนีแ้ทนท่ีช่วงเวลานมสัการในศนูยใ์นวนัจนัทร ์ 

 

2. เป็นการยากท่ีจะคาดการณว์่าผูเ้รียนของคณุจะตอบสนองตอ่ชัน้เรียนนีอ้ยา่งไร   เพียงทาํใหแ้นใ่จ 

วา่มนัไมไ่ดเ้ปล่ียนเป็นการแขง่ขนั “วิจารณน์กัเทศน”์ จดุประสงคข์องเราไมใ่ชเ่พ่ือประเมินวา่ 

ศษิยาภิบาลทาํไดดี้อยา่งไร  วตัถปุระสงคข์องเราคือการสอนผูเ้รียนของเราถึงวิธีท่ีจะรบัพระคาํของ

พระเจา้จากคาํเทศนา  วิธีนาํคาํเทศนานัน้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของพวกเขาเอง และวิธีคน้พบ

หนทางท่ีพวกเขาสามารถนาํคาํเทศนาไปปฏิบตัใินสปัดาหนี์ไ้ด ้

 

3. พยายามใชก้ารอภิปรายเป็นวิธีสอนท่ีสาํคญัสาํหรบัชัน้เรียนนี ้  อย่าพยายามเทศนาคาํเทศนานัน้อีก

ครัง้  ถา้คณุใชก้ารบนัทกึคาํเทศนา ใหฟั้งสว่นท่ีเลือก แทนท่ีจะฟังคาํเทศนาทัง้หมด 

 

4. ในสองสามหนา้ตอ่ไปจะเป็นแผนการสอนท่ีอธิบายวิธีท่ีคณุสามารถสอนใน ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํ

เทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #1 ได ้รา่งแผนการสอนอยูใ่นหนา้ 8 

 

5. หนา้ 9-11 อธิบายแตล่ะสว่นของแผนการสอนนีอ้ย่างละเอียด หนา้ 14 ใหแ้นวคดิเพิ่มเตมิบางอยา่ง

สาํหรบัการสอนใน ชัน้เรียน บทป #1 

 

6. เวลาอาจเป็นปัญหาหนึ่งท่ีใหญ่ท่ีสดุของคณุ   ครูหรือผูเ้รียนอาจตอ้งการใชเ้วลามากกว่าท่ีกาํหนดให้

ในการอภิปรายในสว่นท่ี 1, 2, 3 และ 4 ของ แผ่นบนัทกึคาํเทศนา 

 

7. จาํไวว้า่วตัถปุระสงคห์ลกัของชัน้เรียนแรกนีคื้อเพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาเปา้หมายการนาํไปประยกุตใ์ช้

สว่นตวั สิ่งท่ีคณุอาจตอ้งทาํคือตดัการอภิปรายในสว่นย่อยตา่งๆ ออกเพ่ือทาํใหม้ั่นใจวา่มีเวลา

เพียงพอในการกาํหนดเปา้หมายสว่นตวั 
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โครงร่างแผนการสอน 
 

น่ีคือแผนท่ีแนะนาํสาํหรบัชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #1 ซึ่งควร

จะจดัขึน้ในวนัจนัทรข์องแตล่ะสปัดาห ์

 

1. 10-15 นาที 

ใหผู้เ้รียนแตล่ะคนแบง่ปันอย่างนอ้ยหนึ่งความคดิเห็นจากสว่นท่ี 2 ของ แผน่บนัทกึคาํเทศนา (สิ่งท่ี

ฉนัชอบ - แนวคิดท่ีชว่ยฉัน) 

 

 

2. 10-15 นาที 

อภิปรายส่วนท่ี 1 ของ แผน่บนัทกึคาํเทศนา - โครงรา่งคาํเทศนา 

 

 

3. 10-15 นาที 

อภิปรายส่วนท่ี 3 “คาํถามของฉนัและสิ่งท่ีฉนัไมเ่ห็นดว้ยกบัผูพ้ดู” 

 

 

4. 5-10 นาที 

อภิปรายส่วนท่ี 4 “สิ่งท่ีฉนัตอ้งการศกึษาเพิ่มเตมิ” 

 

 

5. 15-20 นาที 

 อภิปรายส่วนท่ี 5 “แนวคิดในการนาํมาประยกุตใ์ชส้ว่นตวั” 

1. ใหผู้เ้รียนแตล่ะคนอา่นอยา่งนอ้ยหนึ่งแนวคิดในการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีเขา/เธอระบไุว ้

2. ใหพ้วกเขากรอกส่วนท่ี 1, 2 และ 3 ของ แผน่บนัทกึเปา้หมายสว่นตวั 

3. ใหพ้วกเขาจบัคูก่นัและอธิบายเปา้หมายของพวกเขาใหก้นัและกนัฟัง 

4. ตรวจสอบคาํตอบของพวกเขาในสว่นท่ี 1, 2 และ 3 ของ แผน่บนัทกึเปา้หมายสว่นตวั 
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แผนการสอนพร้อมคาํอธิบายโดยละเอยีด 

1. 10-15 นาท ี

 ให้ผู้เรียนแต่ละคนแบ่งปันอย่างน้อยหน่ึงความคิดเห็นจากส่วนที ่2 ของ แผ่นบันทึก 

คําเทศนาของเขา/เธอ (ส่วนที ่2: สิ่งต่างๆ เช่น – แนวคิดทีช่่วยฉัน) 

คณุใหโ้อกาสแก่ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัท่ีจะมีสว่นรว่มในการอภิปรายในชัน้เรียน โดยการเริ่ม

ชัน้เรียนดว้ยสว่นยอ่ยนี ้แทนท่ีจะเป็นสว่นท่ี 1 

2. 10-15 นาท ี

อภปิรายโครงร่างของคาํเทศนา (ตามส่วนที ่1 ของ แผ่นบันทึกคําเทศนา นี)้ 

ใหผู้เ้รียนแบง่ปันแนวคิดทัง้หมดของพวกเขาแลว้สรา้งโครงรา่งซึ่งรวมถึงขอ้พระคมัภีรห์ลกัท่ีใช ้   

ชีใ้หผู้เ้รียนเห็นว่าแนวคดิของพวกเขาในประเดน็หลกัของคาํเทศนานัน้อาจแตกตา่งจากของผูเ้รียน

คนอ่ืนๆ สิ่งสาํคญัสาํหรบัคนคนหนึ่งอาจไมส่าํคญัสาํหรบัคนอ่ืนๆ 

ผูเ้รียนใหมห่ลายคนอาจประสบปัญหาในการจดบนัทกึและขบคิดประเดน็หลกัของคาํเทศนา 

คณุอาจตอ้งอธิบายใหผู้เ้รียนของคณุฟังวา่พวกเขาสามารถระบปุระเดน็หลกัของคาํเทศนาไดอ้ยา่งไร 

การฟังบางสว่นของคาํเทศนาจากเทปอาจเป็นประโยชนเ์พ่ือวา่ผูเ้รียนจะสามารถไดยิ้นสิ่งท่ีนกัเทศน์

พดูและวิธีท่ีนกัเทศนร์ะบวุา่ประเดน็หลกัของเธอ/เขาคืออะไร 

3. 10-15 นาท ี

อภปิรายส่วนที ่3 “คาํถามและสิ่งทีฉั่นไม่เห็นด้วยกับผู้พูด” 

พยายามใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการตอบคาํถามของกนัและกนัแทนท่ีจะใหค้ณุซึ่งเป็นครูตอบ

คาํถามทัง้หมด 

คณุอาจตอ้งการออกแบบสว่นนีท่ี้เก่ียวพนักบัสว่นท่ี 4 “สิ่งท่ีฉนัตอ้งการจะศกึษาเพิ่มเตมิ” แทนท่ี

จะบอกคาํตอบแก่พวกเขา คณุอาจตอ้งการใหค้าํแนะนาํบางอย่างแก่พวกเขาเก่ียวกบัวิธีคน้หา

คาํตอบใหก้บัคาํถามของพวกเขา 

ถา้ผูเ้รียนไมเ่ห็นดว้ยกบับางสิ่งท่ีผูพ้ดูกลา่ว   ทา้ทายพวกเขาใหย้กขอ้พระคมัภีรข์ึน้มาท่ี

สนบัสนนุการไมเ่ห็นดว้ย  คณุอาจตอ้งการใหค้าํปรกึษาแก่พวกเขาเป็นสว่นตวัหลงัเลิกเรียนในบาง

ประเดน็ท่ีพวกเขาหยิบยกขึน้มาตรงนี ้แทนท่ีจะใหท้ัง้ชัน้เรียนมารว่มอภิปรายดว้ย 
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4. 5-10 นาท ี

อภปิรายส่วนที่ 4 “สิ่งทีฉั่นต้องการศึกษาเพิม่เตมิ” 

ณ จดุนี ้คณุอาจตอ้งการมุง่เนน้การอภิปรายไปยงัการใหผู้เ้รียนแบง่ปันแนวคดิท่ีพวกเขาไดร้ะบุ

ไวใ้นสว่นนี ้ เหตผุลหลกัในการทาํเชน่นีคื้อเพ่ือใหพ้วกเขาสามารถรบัแนวคดิจากกนัและกนัไดใ้น

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิธีท่ีพวกเขาสามารถใชแ้นวคิดคาํเทศนาเพ่ือกระตุน้พวกเขาเพ่ือใหศ้กึษาตอ่ไป  

แนวคิดเหลา่นีส้ามารถเป็นแหลง่ขอ้มลูหนึ่งเพ่ือนาํความหลากหลายมาสูเ่วลาศกึษาพระคมัภีร ์

สว่นตวัประจาํวนั 

 

5. 15-20 นาท ี

 ส่วนที ่5 “แนวคิดการนาํไปประยุกตใ์ช้ส่วนตัว”  

การอภิปรายนีค้วรแบง่ออกเป็นสองสว่นใหญ่ๆ    อยา่งแรก ใหใ้ชเ้วลาอภิปรายเก่ียวกบัแนวคดิ 

การนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีแตกตา่งกนัท่ีพวกเขาไดร้ะบไุวใ้น แผน่บนัทึกคาํเทศนา    คณุอาจ

ตอ้งการใหผู้เ้รียนแตล่ะคนเพียงแตอ่า่นแนวคดิทัง้หมดท่ีพวกเขาระบไุว ้  เหตผุลสาํคญัในการทาํ

เชน่นีคื้อเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเริ่มมองเห็นความหลากหลายมากมายของแนวคิดการนาํไป

ประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีผูค้นสามารถไดร้บัจากคาํเทศนากณัฑห์นึ่งได ้

กิจกรรมสาํคญัท่ีสองตรงนีคื้อการใหผู้เ้รียนแตล่ะคนกรอก 3 สว่นแรกของ แผ่นบนัทึกเปา้หมาย

สว่นตวั    ทาํใหแ้นใ่จวา่คณุใหเ้วลาผูเ้รียนอยา่งเพียงพอในการทาํสิ่งนีใ้นชัน้เรียน   ดตูวัอยา่งของ  

แผน่บนัทึกเปา้หมายสว่นตวั ไดใ้นหนา้ 12-13   

ผูเ้รียนหลายคนอาจจะตอ้งการความชว่ยเหลืออย่างมากในตอนแรกเพ่ือกาํหนดเปา้หมายเชิง

ปฏิบตัิ   คณุอาจตอ้งการใชเ้วลาเพ่ือใหท้ัง้ชัน้เรียนทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหลา่นีด้ว้ยกนั   อธิบายว่าพวกเขา

สามารถใชค้าํถาม 4 ขอ้เหล่านีเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเปา้หมายสว่นตวัของพวกเขาในสปัดาหนี์ ้

ไดอ้ยา่งไร 

 ฉนัจะทาํอะไร 

 ฉนัจะทาํสิ่งนีเ้มื่อไร 

 ฉนัจะทาํสิ่งนีอ้ย่างไร 

 ใครบ้างท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

 

คณุอาจตอ้งการใหผู้เ้รียนจบัคูก่นัและแบง่ปันคาํตอบแก่กนัและกนัก่อนจบชัน้เรียน 
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อธิบายวา่เราตอ้งการใหผู้เ้รียนตัง้เปา้หมายท่ีพวกเขาสามารถทาํใหเ้สรจ็ในสปัดาหนี์ไ้ดก่้อนเขา้  

ชัน้เรียนวิธีบนัทกึคาํเทศนาและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั #2 (ควรเป็นวนัพฤหสับดี วนัศกุร ์หรือ

วนัเสาร)์ คณุอาจจะตอ้งการตรวจสอบเปา้หมายของพวกเขาก่อนท่ีพวกเขาจะออกจากชัน้เรียน ถา้ไม่

สามารถทาํได ้ใหล้องตรวจสอบเปา้หมายภายหลงัในวนันัน้หรือในวนัถดัไป 

 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัผูเ้รียนใหม ่คณุอาจตอ้งการตรวจสอบความกา้วหนา้ของพวกเขาตลอดทัง้

สปัดาห ์สิ่งนีอ้าจเปิดโอกาสใหค้ณุใหค้าํปรกึษาแก่พวกเขาไดเ้ชน่กนั  
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แนวคดิเพิม่เตมิ   สาํหรับการสอนในชัน้เรียนวธีิบันทกึคาํเทศนาและนาํมา

ประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวัน #1 

 
1. ผูเ้รียนท่ีมีอายมุากกวา่สามารถทาํหนา้ท่ีเป็น "พ่ีใหญ่" และชว่ยใหผู้เ้รียนใหมเ่รียนรูวิ้ธีจดบนัทึกและ

คดิหาแนวคดิสาํหรบัสว่นตา่งๆ ของ แผน่บนัทกึคาํเทศนา ได ้

 

 

2. คณุอาจตอ้งการทดลองใหผู้เ้รียนจบัคูก่นัก่อนเขา้ ชัน้เรียน บทป #1 และอภิปรายคาํตอบของแตล่ะ

สว่นของ แผ่นบนัทึกคาํเทศนา   สิ่งนีจ้ะชว่ยผูเ้รียนท่ีประสบปัญหาในการหาคาํตอบสาํหรบัสว่นใด

สว่นหนึ่ง น่ียงัเป็นสิ่งท่ีพวกเขาสามารถทาํไดเ้ม่ือพวกเขาออกไปจากหน่วยงานรบัใชข้องคณุแลว้ 

พวกเขาสามารถอภิปรายคาํเทศนากบัเพ่ือนและชว่ยเหลือกนัเพ่ือจะไดร้บัประโยชนม์ากขึน้จากสิ่งนี ้

 

 

3. นกัเทศนห์ลายคนอา้งถึงเรื่องราวในพระคมัภีรห์รือขอ้พระคมัภีรอ่ื์นๆ โดยไมอ่า้งอิงถึงขอ้พระคมัภีร ์

หรือ หนงัสือพระคมัภีรด์ว้ย สอนผูเ้รียนถึงวิธีใช ้พระคมัภีรท่ี์มีศพัทส์มัพนัธด์า้นหลงั คูมื่อศกึษา 

พระคมัภีรต์ามหวัขอ้เฉพาะ  เพ่ือคน้หาวา่เรื่องราวหรือขอ้พระคมัภีรอ์ยูต่รงไหน    คณุสามารถสอน

สิ่งนีเ้ป็นรายบคุคลหรือในกลุ่มก็ได ้  

 

 

4. หลงัจากท่ีคณุไดส้อนในชัน้เรียนนีน้านพอท่ีจะพิสจูนว์า่มนัประสบความสาํเรจ็แลว้ คณุอาจตอ้งการ

บอกศษิยาภิบาลของคณุเก่ียวกบัเร่ืองนี ้  ถา้คณุเป็นเพ่ือนท่ีดีของศษิยาภิบาล ก็ใหข้อสาํเนาบนัทกึ

คาํเทศนาของเขามาใชใ้นชัน้เรียนของคณุ 

 

 ถา้ศิษยาภิบาลของคณุใหบ้นัทกึของเขาแก่คณุ ก็ใหน้าํบนัทกึเหลา่นีเ้ขา้ไปใน ชัน้เรียน บทป #1 ดว้ย 

หลงัจากผูเ้รียนไดร้ะบสุิ่งท่ีพวกเขาคดิว่าเป็นประเดน็สาํคญัของคาํเทศนาแลว้ ใหเ้ปรียบเทียบ

รายการท่ีพวกเขาระบกุบับนัทกึของศษิยาภิบาล ถา้มีความแตกตา่งท่ีสาํคญั คณุอาจตอ้งการ

อภิปรายวา่ทาํไม 
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เวลาปฏิบัตกิารงาน 

ของผู้เรียนระหว่าง   

ชัน้เรียนวธีิบันทกึคาํเทศนาและนาํมาประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวัน #1 และ #2 

 
1.  ถา้คณุไมไ่ดท้าํสง่นีใ้นระหวา่ง ชัน้เรียน บทป #1 ใหต้รวจสอบคาํตอบของผูเ้รียนแตล่ะคนในสว่นท่ี 1, 

2 และ 3 ใน แผน่บนัทกึเปา้หมายสว่นตวั ของพวกเขา ตรวจสอบดวู่าเปา้หมายของพวกเขานัน้นาํไป

ปฏิบตัไิดแ้ละเฉพาะเจาะจงพอท่ีจะวดัไดใ้นภายหลงัในสปัดาหน์ัน้ 

 

2. ตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียนเป็นระยะๆ ตลอดสปัดาห ์ผูเ้รียนใหม่อาจประสบปัญหาใน 

การบรรลเุปา้หมายของพวกเขา ดงันัน้ จงพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือพวกเขา ทาํใหแ้นใ่จวา่พวกเขาเขียน

คาํถามและปัญหาท่ีพวกเขาประสบลงใน แผ่นบนัทึกเปา้หมายสว่นตวั ของพวกเขาขณะพวกเขา

พยายามจะทาํใหเ้ปา้หมายสาํเรจ็ 

 

3. ตลอดทัง้สปัดาห ์คณุและผูเ้รียนของคณุอาจเผชิญสถานการณท่ี์ใหโ้อกาสประยกุตใ์ชห้ลกัการใน 

พระคมัภีรท่ี์ไดอ้ภิปรายในคาํเทศนา   ใชเ้วลาทา่มกลางสถานการณเ์หลา่นีเ้พ่ือชีใ้หผู้เ้รียนของคณุ

เห็นสิ่งนี ้  น่ีคือชีวิตครสิเตียน! 

 

4. บางคนอาจรูส้กึทอ้แทใ้จเก่ียวกบัการทาํเปา้หมายของตนใหส้าํเรจ็   ใชเ้วลาเพ่ือใหก้าํลงัใจพวกเขา   

รวมทัง้พรอ้มท่ีจะชว่ยพวกเขาเปล่ียนเปา้หมายในสปัดาหนี์ ้ถา้เปา้หมายดัง้เดมิของผูเ้รียนไมอ่าจ

บรรลไุด ้
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ชัน้เรียนวธีิบันทกึคาํเทศนาและนาํมาประยุกตใ์ช้ในชวีติประจาํวัน #2    
 
1. ลองกาํหนดเวลาเรียนของชัน้เรียนนีใ้นสปัดาหใ์หช้า้ท่ีสดุ – เป็นวนัพฤหสับดี วนัศกุร ์หรือวนัเสาร ์  

ย่ิงเวลาระหวา่ง ชัน้เรียน บทป #1 และ # 2 หา่งกนัมากเทา่ไหร ่ผูเ้รียนก็จะย่ิงมีเวลาในการทาํ

เปา้หมายใหส้าํเรจ็มากขึน้เท่านัน้ 

 

 

2. จดุสนใจหลกัของชัน้เรียนนีคื้อเพ่ืออภิปรายเก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือพวกเขาพยายามจะบรรลุ

เปา้หมายท่ีตัง้ไวใ้น ชัน้เรียน บทป #1 ความรบัผิดชอบเป็นคาํสาํคญัในบทเรียนนี ้ผูเ้รียนแตล่ะคน

ควรรายงานถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของพวกเขาเม่ือไมก่ี่วนัท่ีผา่นมาขณะท่ีพวกเขาทาํงานเพ่ือบรรลุ

เปา้หมายของพวกเขา 

 

 

3. อีกครัง้หนึ่ง การอภิปรายควรเป็นหนึ่งในวิธีการสอนหลกัท่ีใชใ้นชัน้เรียนนี ้

 

 

4. เชน่เดียวกบั ชัน้เรียน บทป #1 คณุอาจมีปัญหาในการทาํใหก้ารอภิปรายในชัน้เรียนอยูภ่ายใต้

ขอ้จาํกดัดา้นเวลาท่ีแนะนาํไวใ้นแผนการสอน ในชัน้เรียนนีมี้ความยืดหยุน่มากขึน้ในแผนการสอน

เน่ืองเพราะลกัษณะของการอภิปราย 
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โครงร่างแผนการสอน   
 

1. 5-10 นาที 

 ใหผู้เ้รียนแตล่ะคนแบง่ปันอย่างนอ้ยหนึ่งสิ่งท่ีเรียนรูจ้ากโครงการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัของ 

พวกเขา ผูเ้รียนสามารถดคูาํตอบไดจ้ากส่วนท่ี 6 ของ แผ่นบนัทกึเปา้หมายสว่นตวั ของพวกเขาได ้

 

2. 15-30 นาที  

 ใหผู้เ้รียนรายงานเก่ียวกบัเปา้หมายของพวกเขา โดยอา่นเปา้หมายของพวกเขาตอ่หนา้ชัน้เรียน 

(จากสว่นท่ี 3 ของ แผ่นบนัทึกเปา้หมายสว่นตวั ของพวกเขา) พวกเขาควรบอกวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือ

พวกเขาพยายามทาํใหเ้ปา้หมายสาํเรจ็ ผูเ้รียนสามารถดคูาํตอบไดจ้ากส่วนท่ี 5 ของ แผน่บนัทึก

เปา้หมายส่วนตวั ของพวกเขา 

 

3. 10-15 นาที 

 อภิปรายเก่ียวกบัคาํถามและปัญหาท่ีพวกเขาเผชิญในขณะพยายามทาํใหเ้ปา้หมายสาํเรจ็ ผูเ้รียน

สามารถดคูาํตอบไดจ้ากสว่นท่ี 4 ของ แผน่บนัทึกเปา้หมายสว่นตวั ของพวกเขา 

 

4. 5-15 นาที 

 ใหผู้เ้รียนประเมินเปา้หมายการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัของพวกเขา คณุอาจตอ้งการใหผู้เ้รียนจบัคู่

กนัทาํสิ่งนี ้

 

5. 5-10 นาที 

 อภิปรายเก่ียวกบัวิธีท่ีจะจดบนัทกึคาํเทศนาครัง้ถดัไปใหดี้ขึน้สาํหรบั ชัน้เรียนวิธีบนัทึกคาํเทศนาและ

นาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 

6. แจก แผน่บนัทกึคาํเทศนา แผน่ใหมส่าํหรบัคาํเทศนาวนัอาทิตยห์นา้  
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คาํอธิบายแผนการสอนโดยละเอยีด 
 
1. 5-10 นาที 

 ให้ผู้เรียนแต่ละคนแบ่งปันอย่างน้อยหน่ึงส่ิงทีพ่วกเขาเรียนรู้จากโครงการนาํไปประยุกตใ์ช้

ส่วนตัว 

 ผูเ้รียนสามารถดคูาํตอบไดจ้ากสว่นท่ี 6 จาก แผ่นบนัทึกเปา้หมายส่วนตวั ของพวกเขา จดุประสงค์

ของเราตรงน่ีคือใหผู้เ้รียนทกุคนแบง่ปันบางสิ่งในชัน้เรียน คาํตอบของพวกเขาอาจสัน้ อยา่ใหผู้เ้รียน

หนึ่งหรือสองคนผกูขาดการอภิปราย 

 

2. 15-30 นาที 

 ให้ผู้เรียนรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขา 

ก่อนอ่ืน ใหผู้เ้รียนอา่นเปา้หมายของพวกเขา (สว่นท่ี 3 ของ แผน่บนัทกึเปา้หมายส่วนตวั ผูเ้รียน

ควรบอกวา่เกิดอะไรขึน้เม่ือพวกเขาพยายามทาํเปา้หมายใหส้าํเรจ็ ผูเ้รียนสามารถดคูาํตอบไดจ้าก

สว่นท่ี 5 ของ แผน่บนัทกึเป้าหมายสว่นตวั ของพวกเขา 

เตรียมพรอ้มถามคาํถามท่ีจะชว่ยใหผู้เ้รียนคนอ่ืนๆ เขา้ใจสิ่งท่ีเขาหรือเธอประสบในการพยายาม

ทาํใหเ้ปา้หมายสาํเรจ็ ชว่ยใหพ้วกเขามองเห็นวา่พระเจา้มีสว่นเก่ียวขอ้งอย่างไรในการชว่ยใหเ้รา

บรรลเุปา้หมาย 

ไมเ่ป็นไร ถา้ผูเ้รียนทกุคนไมมี่เวลารายงานความสาํเรจ็ของเขา/เธออยา่งละเอียด ทาํใหแ้นใ่จวา่

ไดใ้หเ้วลาเพียงพอสาํหรบัสว่นอ่ืนๆ ของบทเรียนนี ้

 

3. 10-15 นาที 

 อภปิรายข้อสงสัยและปัญหาทีผู้่เรียนประสบในขณะพยายามบรรลุเป้าหมาย 

ผูเ้รียนสามารถดคูาํตอบไดจ้ากสว่นท่ี 4 ของ แผน่บนัทึกเปา้หมายส่วนตวั ของพวกเขาตรงนี ้

พยายามใหผู้เ้รียนทกุคนเขา้รว่มมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทาํได ้คณุอาจตอ้งการใหท้กุคนอา่นสิ่งท่ีพวกเขา

ไดร้ะบไุวใ้นสว่นนี ้จากนัน้ก็กลบัมาอภิปรายสิ่งท่ีคณุรูส้กึว่าจะชว่ยชัน้เรียนไดม้ากท่ีสดุ ทาํหมายเหตุ

เก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีคณุตอ้งการใหค้าํปรกึษาเป็นส่วนตวัหลงัเลิกชัน้เรียน 
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4. 5-15 นาที 

 ให้ผู้เรียนประเมินเป้าหมายการนาํไปประยุกตใ์ช้ส่วนตัวของพวกเขา 

 คณุอาจตอ้งการใหพ้วกเขาจบัคูก่นัทาํสิ่งนี ้ตอ่ไปนีเ้ป็นบางคาํถามท่ีอาจชว่ยในการประเมินนี ้

1. เปา้หมายของฉนัในการชว่ยฉนัประยกุตใ์ชค้วามจรงิของพระเจา้ในกิจกรรมประจาํวนัของฉนั

ปฏิบตัไิดจ้รงิอยา่งไร 

2. ฉนัจะสามารถกาํหนดเปา้หมายท่ีดีกวา่ไดอ้ย่างไร ตรงนี ้คณุอาจตอ้งการอา้งอิงกลบัไปยงั 4 

ประเดน็ท่ีเราใชใ้นการเขียนเปา้หมาย 

ก.  ฉนัจะทาํอะไร 

ก. ฉนัจะทาํสิ่งนีเ้มื่อไร 

ข. ฉนัจะทาํสิ่งนีอ้ย่างไร 

ค. ใครบ้างท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 

3. ฉนัจะสามารถทาํงานใหดี้ขึน้เพ่ือบรรลเุปา้หมายของฉนัในสปัดาหนี์ไ้ดอ้ยา่งไร 

 

 เพิ่มคาํถามอ่ืนๆ ท่ีคณุรูส้กึว่าจะชว่ยใหผู้เ้รียนประเมินเปา้หมายการนาํไปประยกุตใ์ชส้ว่นตวัของ 

พวกเขา 

 

 

5. 5-10 นาที 

 อภปิรายเกี่ยวกับวิธีทีจ่ะจดคาํเทศนาคร้ังต่อไปให้ดีขึน้สาํหรับ ช้ันเรียนวธีิบันทกึคาํเทศนา

และนาํมาประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจาํวัน     

น่ีเป็นกิจกรรมทางเลือก เวลามากหรือนอ้ยท่ีคณุใชไ้ปกบัเรื่องนีค้วรถกูกาํหนดจากการท่ีผูเ้รียน

ของคณุมีปัญหามากเพียงใดในการจดบนัทึกจากคาํเทศนาวนัอาทิตย ์
 
 
6. แจก แผ่นบันทึกคําเทศนา แผ่นใหม่สาํหรับคาํเทศนาวันอาทติยค์ร้ังหน้า 

กระตุน้พวกเขาใหใ้ส ่แผน่บนัทกึคาํเทศนา ของพวกเขาไวใ้นพระคมัภีรเ์ด๋ียวนี ้เพ่ือพวกเขาจะได้

มีใชใ้นวนัอาทิตยเ์ม่ือพวกเขาไปโบสถ ์




	Blank Page



