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ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน
.

คู่มือครู *
ทําไมเราจึงเปิ ดชัน้ เรียนนี้
ผูส้ าํ เร็จหลักสูตรทีนชาลเล้นจ์ของเราจํานวนมากประสบปัญหาในการหาคริสตจักรท้องถิ่นที่พวกเขา
สามารถรับอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณที่ตอ้ งการเพื่อทําหน้าที่ในฐานะคริสเตียนในสังคมได้ ส่วนหนึ่งของ
ปั ญหาคือว่าบ่อยครัง้ ที่คริสเตียนใหม่เหล่านีไ้ ม่เคยเรียนรู ว้ ิธีฟังคําเทศนา เลือกความจริงของพระเจ้าที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา และนําความจริงนัน้ ไปปฏิบตั ใิ นกิจกรรมประจําวันของพวกเขา
ชัน้ เรียนนีถ้ กู ออกแบบมาเพื่อสอนผูเ้ รียนของเราถึงวิธีการทําหน้าที่ในฐานะคริสเตียนในคริสตจักร
ท้องถิ่น เรายังต้องการให้พวกเขาพัฒนาทักษะในการเรียนรูจ้ ากคําเทศนาอีกด้วย
คูม่ ือผูเ้ รียนให้เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงสําหรับแต่ละส่วนของชัน้ เรียน (ดูหน้า 3, 6 และ 10 ของคูม่ ือ
ผูเ้ รียน)
ชัน้ เรียนนีถ้ กู ออกแบบมาเพื่อให้ผเู้ รียนของเรามีเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อว่าเมื่อได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากคริสตจักรท้องถิ่นแล้ว พวกเขาจะสามารถเริ่มทําหน้าที่ได้ในฐานะคริสเตียนที่มีชยั ชนะใน
สังคมได้ ถ้าผูเ้ รียนเริ่มชัน้ เรียนนีเ้ มื่อเข้ามาที่ศนู ย์น่ีเป็ นครัง้ แรกและเรียนต่อไปจนจบจากโปรแกรม พวกเขา
ก็ควรมีทกั ษะที่ดีในการรับและใช้อาหารฝ่ ายจิตวิญญาณจากคําเทศนา

*หมายเหตุพเิ ศษสาํ หรับครู
คูม่ ือครูนีถ้ กู ออกแบบมาให้เป็ นส่วนเสริมคูม่ ือผูเ้ รียน คุณอาจจะพบว่ามีประโยชน์ท่ีจะอ่านคูม่ ือผูเ้ รียน
ก่อนที่คณ
ุ จะอ่านคูม่ ือครู

คู่มือครู
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แนะนําชัน้ เรียนเป็ นครั้งแรก
1.

คุณอาจต้องการทําสี่ส่วนของชัน้ เรียนนีใ้ ห้เสร็จโดยใช้คาํ เทศนา 2 หรือ 3 กัณฑ์ดว้ ยตัวคุณเองก่อนที่
จะพยายามแนะนําสิ่งนีใ้ ห้แก่ผเู้ รียน สิ่งนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ คุน้ เคยกับกระบวนการและยังทําให้คณ
ุ
ได้รบั บางตัวอย่างส่วนตัวที่สดใหม่เพื่อใช้อธิบายว่าชัน้ เรียนนีไ้ ด้ชว่ ยในชีวิตของคุณเองมากเพียงใด

2.

เมื่อคุณพร้อมที่จะแนะนําสิ่งนีแ้ ก่ผเู้ รียนของคุณเป็ นครัง้ แรกแล้ว ก็ให้ลองเปิ ดชัน้ เรียนเป็ นกลุม่ ก่อน
วันอาทิตย์เพื่ออธิบายว่าสิ่งนีไ้ ด้ผลอย่างไรและว่าพวกเขาจะทําอะไรตลอดทัง้ สัปดาห์
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จดบันทึกคําเทศนา
1.

กําหนดว่าคําเทศนาใดที่ทกุ คนจะจดบันทึกสําหรับชัน้ เรียนนี ้ ถ้าพวกเขาต้องการทําสิ่งนีส้ าํ หรับคํา
เทศนาอื่นๆ ด้วย ก็ให้แจก แผ่นบันทึกคาํ เทศนาเพิ่มให้แก่พวกเขา (ดูตวั อย่างในหน้า 5) แต่ให้จาํ กัด
การอภิปรายในชัน้ ของ ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน #1 และ
#2 ไว้ท่ีคาํ เทศนาที่คณ
ุ ได้เลือก

2.

ทําให้แน่ใจว่าผูเ้ รียนทุกคนนําพระคัมภีร ์ ปากกาหรือดินสอ และ แผ่นบันทึกคาํ เทศนา ไปที่คริสตจักร
ด้วย ให้พกแผ่นบันทึกคําเทศนาเพิ่มสักสองสามแผ่นติดตัวคุณไปด้วยในกรณีท่ีมีใครลืมนําของ
ตนเองมา

3.

ใครก็ตามที่จะสอนสอง ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
(ชัน้ เรียน บทป) ในสัปดาห์นี ้ ก็ควรไปคริสตจักรกับผูเ้ รียนด้วยเพื่อว่าเขา/เธอจะสามารถจดบันทึกได้

4.

คุณอาจต้องการบันทึกคําเทศนาเพื่อใช้ใน ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน #1 ด้วยเช่นกัน ทําให้แน่ใจว่าถ้าคุณบันทึกคําเทศนา คุณภาพของการบันทึกนัน้ ต้อง
ดีพอสําหรับให้คนกลุม่ หนึ่งฟั ง

5.

คุณอาจต้องการกระตุน้ ผูเ้ รียนให้ฟังคําเทศนาที่บนั ทึกไว้ก่อนเข้า ชัน้ เรียน บทป #1 สิ่งนีอ้ าจ
ช่วยผูเ้ รียนที่กาํ ลังประสบปั ญหาในการจดบันทึกและรับแนวคิดสําหรับส่วนที่ 2-5 ใน แผ่นบันทึก
คาํ เทศนา เป็ นพิเศษ

6.

สนับสนุนให้ผเู้ รียนเขียนบันทึกของตนใหม่ก่อนเข้าชัน้ เรียน บทป #1 สิ่งนีอ้ าจช่วยให้พวกเขาจัด
ระเบียบบันทึกของพวกเขาได้ดีขนึ ้ และเกิดแนวคิดเพิ่มเติมสําหรับส่วนที่ 2, 3, 4 และ 5 ใน แผ่น
บันทึกคาํ เทศนาของพวกเขา

คู่มือครู
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1.

ลองกําหนดเวลาเรียนของชัน้ เรียนนีใ้ ห้เป็ นวันจันทร์ ด้วยวิธีนี ้ คําเทศนาจะยังคงสดใหม่อยูใ่ นความ
ทรงจําของพวกเขา คุณอาจต้องการจัดชัน้ เรียนนีแ้ ทนที่ช่วงเวลานมัสการในศูนย์ในวันจันทร์

2.

เป็ นการยากที่จะคาดการณ์ว่าผูเ้ รียนของคุณจะตอบสนองต่อชัน้ เรียนนีอ้ ย่างไร เพียงทําให้แน่ใจ
ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเป็ นการแข่งขัน “วิจารณ์นกั เทศน์” จุดประสงค์ของเราไม่ใช่เพื่อประเมินว่า
ศิษยาภิบาลทําได้ดีอย่างไร วัตถุประสงค์ของเราคือการสอนผูเ้ รียนของเราถึงวิธีท่ีจะรับพระคําของ
พระเจ้าจากคําเทศนา วิธีนาํ คําเทศนานัน้ เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขาเอง และวิธีคน้ พบ
หนทางที่พวกเขาสามารถนําคําเทศนาไปปฏิบตั ใิ นสัปดาห์นีไ้ ด้

3.

พยายามใช้การอภิปรายเป็ นวิธีสอนที่สาํ คัญสําหรับชัน้ เรียนนี ้ อย่าพยายามเทศนาคําเทศนานัน้ อีก
ครัง้ ถ้าคุณใช้การบันทึกคําเทศนา ให้ฟังส่วนที่เลือก แทนที่จะฟั งคําเทศนาทัง้ หมด

4.

ในสองสามหน้าต่อไปจะเป็ นแผนการสอนที่อธิบายวิธีท่ีคณ
ุ สามารถสอนใน ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคํา
เทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน #1 ได้ ร่างแผนการสอนอยูใ่ นหน้า 8

5.

หน้า 9-11 อธิบายแต่ละส่วนของแผนการสอนนีอ้ ย่างละเอียด หน้า 14 ให้แนวคิดเพิ่มเติมบางอย่าง
สําหรับการสอนใน ชัน้ เรียน บทป #1

6.

เวลาอาจเป็ นปั ญหาหนึ่งที่ใหญ่ท่ีสดุ ของคุณ ครูหรือผูเ้ รียนอาจต้องการใช้เวลามากกว่าที่กาํ หนดให้
ในการอภิปรายในส่วนที่ 1, 2, 3 และ 4 ของ แผ่นบันทึกคาํ เทศนา

7.

จําไว้วา่ วัตถุประสงค์หลักของชัน้ เรียนแรกนีค้ ือเพื่อให้ผเู้ รียนพัฒนาเป้าหมายการนําไปประยุกต์ใช้
ส่วนตัว สิ่งที่คณ
ุ อาจต้องทําคือตัดการอภิปรายในส่วนย่อยต่างๆ ออกเพื่อทําให้ม่ นั ใจว่ามีเวลา
เพียงพอในการกําหนดเป้าหมายส่วนตัว

ชั้นเรียนวิธีบันทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
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ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #1
โครงร่างแผนการสอน
นี่คือแผนที่แนะนําสําหรับชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน #1 ซึ่งควร
จะจัดขึน้ ในวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์
1.

10-15 นาที
ให้ผเู้ รียนแต่ละคนแบ่งปั นอย่างน้อยหนึ่งความคิดเห็นจากส่วนที่ 2 ของ แผ่นบันทึกคาํ เทศนา (สิ่งที่
ฉันชอบ - แนวคิดที่ชว่ ยฉัน)

2.

10-15 นาที
อภิปรายส่วนที่ 1 ของ แผ่นบันทึกคาํ เทศนา - โครงร่างคําเทศนา

3.

10-15 นาที
อภิปรายส่วนที่ 3 “คําถามของฉันและสิ่งที่ฉนั ไม่เห็นด้วยกับผูพ้ ดู ”

4.

5-10 นาที
อภิปรายส่วนที่ 4 “สิ่งที่ฉนั ต้องการศึกษาเพิ่มเติม”

5.

15-20 นาที
อภิปรายส่วนที่ 5 “แนวคิดในการนํามาประยุกต์ใช้สว่ นตัว”
1. ให้ผเู้ รียนแต่ละคนอ่านอย่างน้อยหนึ่งแนวคิดในการนําไปประยุกต์ใช้สว่ นตัวที่เขา/เธอระบุไว้
2. ให้พวกเขากรอกส่วนที่ 1, 2 และ 3 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว
3. ให้พวกเขาจับคูก่ นั และอธิบายเป้าหมายของพวกเขาให้กนั และกันฟั ง
4. ตรวจสอบคําตอบของพวกเขาในส่วนที่ 1, 2 และ 3 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว
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ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #1
แผนการสอนพร้อมคําอธิบายโดยละเอียด
1.

10-15 นาที
ให้ผู้เรียนแต่ละคนแบ่งปั นอย่างน้อยหนึ่งความคิดเห็นจากส่วนที่ 2 ของ แผ่นบันทึก
คําเทศนาของเขา/เธอ (ส่วนที่ 2: สิ่งต่างๆ เช่น – แนวคิดทีช่ ่วยฉัน)
คุณให้โอกาสแก่ทกุ คนอย่างเท่าเทียมกันที่จะมีสว่ นร่วมในการอภิปรายในชัน้ เรียน โดยการเริ่ม
ชัน้ เรียนด้วยส่วนย่อยนี ้ แทนที่จะเป็ นส่วนที่ 1

2.

10-15 นาที
อภิปรายโครงร่างของคําเทศนา (ตามส่วนที่ 1 ของ แผ่นบันทึกคําเทศนา นี)้
ให้ผเู้ รียนแบ่งปั นแนวคิดทัง้ หมดของพวกเขาแล้วสร้างโครงร่างซึ่งรวมถึงข้อพระคัมภีรห์ ลักที่ใช้
ชีใ้ ห้ผเู้ รียนเห็นว่าแนวคิดของพวกเขาในประเด็นหลักของคําเทศนานัน้ อาจแตกต่างจากของผูเ้ รียน
คนอื่นๆ สิ่งสําคัญสําหรับคนคนหนึ่งอาจไม่สาํ คัญสําหรับคนอื่นๆ
ผูเ้ รียนใหม่หลายคนอาจประสบปั ญหาในการจดบันทึกและขบคิดประเด็นหลักของคําเทศนา
คุณอาจต้องอธิบายให้ผเู้ รียนของคุณฟั งว่าพวกเขาสามารถระบุประเด็นหลักของคําเทศนาได้อย่างไร
การฟั งบางส่วนของคําเทศนาจากเทปอาจเป็ นประโยชน์เพื่อว่าผูเ้ รียนจะสามารถได้ยินสิ่งที่นกั เทศน์
พูดและวิธีท่ีนกั เทศน์ระบุวา่ ประเด็นหลักของเธอ/เขาคืออะไร

3.

10-15 นาที
อภิปรายส่วนที่ 3 “คําถามและสิ่งทีฉ่ ันไม่เห็นด้วยกับผู้พูด”
พยายามให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการตอบคําถามของกันและกันแทนที่จะให้คณ
ุ ซึ่งเป็ นครูตอบ
คําถามทัง้ หมด
คุณอาจต้องการออกแบบส่วนนีท้ ่ีเกี่ยวพันกับส่วนที่ 4 “สิ่งที่ฉนั ต้องการจะศึกษาเพิ่มเติม” แทนที่
จะบอกคําตอบแก่พวกเขา คุณอาจต้องการให้คาํ แนะนําบางอย่างแก่พวกเขาเกี่ยวกับวิธีคน้ หา
คําตอบให้กบั คําถามของพวกเขา
ถ้าผูเ้ รียนไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งที่ผพู้ ดู กล่าว ท้าทายพวกเขาให้ยกข้อพระคัมภีรข์ นึ ้ มาที่
สนับสนุนการไม่เห็นด้วย คุณอาจต้องการให้คาํ ปรึกษาแก่พวกเขาเป็ นส่วนตัวหลังเลิกเรียนในบาง
ประเด็นที่พวกเขาหยิบยกขึน้ มาตรงนี ้ แทนที่จะให้ทงั้ ชัน้ เรียนมาร่วมอภิปรายด้วย
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4.

5-10 นาที
อภิปรายส่วนที่ 4 “สิ่งทีฉ่ ันต้องการศึกษาเพิม่ เติม”
ณ จุดนี ้ คุณอาจต้องการมุง่ เน้นการอภิปรายไปยังการให้ผเู้ รียนแบ่งปั นแนวคิดที่พวกเขาได้ระบุ
ไว้ในส่วนนี ้ เหตุผลหลักในการทําเช่นนีค้ ือเพื่อให้พวกเขาสามารถรับแนวคิดจากกันและกันได้ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับวิธีท่ีพวกเขาสามารถใช้แนวคิดคําเทศนาเพื่อกระตุน้ พวกเขาเพื่อให้ศกึ ษาต่อไป
แนวคิดเหล่านีส้ ามารถเป็ นแหล่งข้อมูลหนึ่งเพื่อนําความหลากหลายมาสูเ่ วลาศึกษาพระคัมภีร ์
ส่วนตัวประจําวัน

5.

15-20 นาที
ส่วนที่ 5 “แนวคิดการนําไปประยุกต์ใช้ส่วนตัว”
การอภิปรายนีค้ วรแบ่งออกเป็ นสองส่วนใหญ่ๆ อย่างแรก ให้ใช้เวลาอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิด
การนําไปประยุกต์ใช้สว่ นตัวที่แตกต่างกันที่พวกเขาได้ระบุไว้ใน แผ่นบันทึกคาํ เทศนา คุณอาจ
ต้องการให้ผเู้ รียนแต่ละคนเพียงแต่อา่ นแนวคิดทัง้ หมดที่พวกเขาระบุไว้ เหตุผลสําคัญในการทํา
เช่นนีค้ ือเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเริ่มมองเห็นความหลากหลายมากมายของแนวคิดการนําไป
ประยุกต์ใช้สว่ นตัวที่ผคู้ นสามารถได้รบั จากคําเทศนากัณฑ์หนึ่งได้
กิจกรรมสําคัญที่สองตรงนีค้ ือการให้ผเู้ รียนแต่ละคนกรอก 3 ส่วนแรกของ แผ่นบันทึกเป้าหมาย
ส่วนตัว ทําให้แน่ใจว่าคุณให้เวลาผูเ้ รียนอย่างเพียงพอในการทําสิ่งนีใ้ นชัน้ เรียน ดูตวั อย่างของ
แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ได้ในหน้า 12-13
ผูเ้ รียนหลายคนอาจจะต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในตอนแรกเพื่อกําหนดเป้าหมายเชิง
ปฏิบตั ิ คุณอาจต้องการใช้เวลาเพื่อให้ทงั้ ชัน้ เรียนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านีด้ ว้ ยกัน อธิบายว่าพวกเขา
สามารถใช้คาํ ถาม 4 ข้อเหล่านีเ้ ป็ นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายส่วนตัวของพวกเขาในสัปดาห์นี ้
ได้อย่างไร





ฉันจะทําอะไร
ฉันจะทําสิ่งนีเ้ มื่อไร
ฉันจะทําสิ่งนีอ้ ย่างไร
ใครบ้างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง

คุณอาจต้องการให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั และแบ่งปั นคําตอบแก่กนั และกันก่อนจบชัน้ เรียน
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อธิบายว่าเราต้องการให้ผเู้ รียนตัง้ เป้าหมายที่พวกเขาสามารถทําให้เสร็จในสัปดาห์นีไ้ ด้ก่อนเข้า
ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน #2 (ควรเป็ นวันพฤหัสบดี วันศุกร์ หรือ
วันเสาร์) คุณอาจจะต้องการตรวจสอบเป้าหมายของพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะออกจากชัน้ เรียน ถ้าไม่
สามารถทําได้ ให้ลองตรวจสอบเป้าหมายภายหลังในวันนัน้ หรือในวันถัดไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผูเ้ รียนใหม่ คุณอาจต้องการตรวจสอบความก้าวหน้าของพวกเขาตลอดทัง้
สัปดาห์ สิ่งนีอ้ าจเปิ ดโอกาสให้คณ
ุ ให้คาํ ปรึกษาแก่พวกเขาได้เช่นกัน

12
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แนวคิดเพิม่ เติม สําหรับการสอนในชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #1
1.

ผูเ้ รียนที่มีอายุมากกว่าสามารถทําหน้าที่เป็ น "พี่ใหญ่" และช่วยให้ผเู้ รียนใหม่เรียนรูว้ ิธีจดบันทึกและ
คิดหาแนวคิดสําหรับส่วนต่างๆ ของ แผ่นบันทึกคําเทศนา ได้

2.

คุณอาจต้องการทดลองให้ผเู้ รียนจับคูก่ นั ก่อนเข้า ชัน้ เรียน บทป #1 และอภิปรายคําตอบของแต่ละ
ส่วนของ แผ่นบันทึกคาํ เทศนา สิ่งนีจ้ ะช่วยผูเ้ รียนที่ประสบปั ญหาในการหาคําตอบสําหรับส่วนใด
ส่วนหนึ่ง นี่ยงั เป็ นสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้เมื่อพวกเขาออกไปจากหน่วยงานรับใช้ของคุณแล้ว
พวกเขาสามารถอภิปรายคําเทศนากับเพื่อนและช่วยเหลือกันเพื่อจะได้รบั ประโยชน์มากขึน้ จากสิ่งนี ้

3.

นักเทศน์หลายคนอ้างถึงเรื่องราวในพระคัมภีรห์ รือข้อพระคัมภีรอ์ ่ืนๆ โดยไม่อา้ งอิงถึงข้อพระคัมภีร ์
หรือ หนังสือพระคัมภีรด์ ว้ ย สอนผูเ้ รียนถึงวิธีใช้ พระคัมภีรท์ ่ีมีศพั ท์สมั พันธ์ดา้ นหลัง คูม่ ือศึกษา
พระคัมภีรต์ ามหัวข้อเฉพาะ เพื่อค้นหาว่าเรื่องราวหรือข้อพระคัมภีรอ์ ยูต่ รงไหน คุณสามารถสอน
สิ่งนีเ้ ป็ นรายบุคคลหรือในกลุ่มก็ได้

4.

หลังจากที่คณ
ุ ได้สอนในชัน้ เรียนนีน้ านพอที่จะพิสจู น์วา่ มันประสบความสําเร็จแล้ว คุณอาจต้องการ
บอกศิษยาภิบาลของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี ้ ถ้าคุณเป็ นเพื่อนที่ดีของศิษยาภิบาล ก็ให้ขอสําเนาบันทึก
คําเทศนาของเขามาใช้ในชัน้ เรียนของคุณ
ถ้าศิษยาภิบาลของคุณให้บนั ทึกของเขาแก่คณ
ุ ก็ให้นาํ บันทึกเหล่านีเ้ ข้าไปใน ชัน้ เรียน บทป #1 ด้วย
หลังจากผูเ้ รียนได้ระบุส่ิงที่พวกเขาคิดว่าเป็ นประเด็นสําคัญของคําเทศนาแล้ว ให้เปรียบเทียบ
รายการที่พวกเขาระบุกบั บันทึกของศิษยาภิบาล ถ้ามีความแตกต่างที่สาํ คัญ คุณอาจต้องการ
อภิปรายว่าทําไม
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เวลาปฏิบัตกิ ารงาน
ของผู้เรียนระหว่าง
ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #1 และ #2
1.

ถ้าคุณไม่ได้ทาํ ส่งนีใ้ นระหว่าง ชัน้ เรียน บทป #1 ให้ตรวจสอบคําตอบของผูเ้ รียนแต่ละคนในส่วนที่ 1,
2 และ 3 ใน แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขา ตรวจสอบดูว่าเป้าหมายของพวกเขานัน้ นําไป
ปฏิบตั ไิ ด้และเฉพาะเจาะจงพอที่จะวัดได้ในภายหลังในสัปดาห์นนั้

2.

ตรวจสอบความก้าวหน้าของผูเ้ รียนเป็ นระยะๆ ตลอดสัปดาห์ ผูเ้ รียนใหม่อาจประสบปัญหาใน
การบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ดังนัน้ จงพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกเขา ทําให้แน่ใจว่าพวกเขาเขียน
คําถามและปั ญหาที่พวกเขาประสบลงใน แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขาขณะพวกเขา
พยายามจะทําให้เป้าหมายสําเร็จ

3.

ตลอดทัง้ สัปดาห์ คุณและผูเ้ รียนของคุณอาจเผชิญสถานการณ์ท่ีให้โอกาสประยุกต์ใช้หลักการใน
พระคัมภีรท์ ่ีได้อภิปรายในคําเทศนา ใช้เวลาท่ามกลางสถานการณ์เหล่านีเ้ พื่อชีใ้ ห้ผเู้ รียนของคุณ
เห็นสิ่งนี ้ นี่คือชีวิตคริสเตียน!

4.

บางคนอาจรูส้ กึ ท้อแท้ใจเกี่ยวกับการทําเป้าหมายของตนให้สาํ เร็จ ใช้เวลาเพื่อให้กาํ ลังใจพวกเขา
รวมทัง้ พร้อมที่จะช่วยพวกเขาเปลี่ยนเป้าหมายในสัปดาห์นี ้ ถ้าเป้าหมายดัง้ เดิมของผูเ้ รียนไม่อาจ
บรรลุได้
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ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #2
1.

ลองกําหนดเวลาเรียนของชัน้ เรียนนีใ้ นสัปดาห์ให้ชา้ ที่สดุ – เป็ นวันพฤหัสบดี วันศุกร์ หรือวันเสาร์
ยิ่งเวลาระหว่าง ชัน้ เรียน บทป #1 และ # 2 ห่างกันมากเท่าไหร่ ผูเ้ รียนก็จะยิ่งมีเวลาในการทํา
เป้าหมายให้สาํ เร็จมากขึน้ เท่านัน้

2.

จุดสนใจหลักของชัน้ เรียนนีค้ ือเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึน้ เมื่อพวกเขาพยายามจะบรรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ใน ชัน้ เรียน บทป #1 ความรับผิดชอบเป็ นคําสําคัญในบทเรียนนี ้ ผูเ้ รียนแต่ละคน
ควรรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึน้ ในชีวิตของพวกเขาเมื่อไม่ก่ีวนั ที่ผา่ นมาขณะที่พวกเขาทํางานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายของพวกเขา

3.

อีกครัง้ หนึ่ง การอภิปรายควรเป็ นหนึ่งในวิธีการสอนหลักที่ใช้ในชัน้ เรียนนี ้

4.

เช่นเดียวกับ ชัน้ เรียน บทป #1 คุณอาจมีปัญหาในการทําให้การอภิปรายในชัน้ เรียนอยูภ่ ายใต้
ข้อจํากัดด้านเวลาที่แนะนําไว้ในแผนการสอน ในชัน้ เรียนนีม้ ีความยืดหยุน่ มากขึน้ ในแผนการสอน
เนื่องเพราะลักษณะของการอภิปราย

ชั้นเรียนวิธีบันทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
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ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #2
โครงร่างแผนการสอน
1.

5-10 นาที
ให้ผเู้ รียนแต่ละคนแบ่งปั นอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่เรียนรูจ้ ากโครงการนําไปประยุกต์ใช้สว่ นตัวของ
พวกเขา ผูเ้ รียนสามารถดูคาํ ตอบได้จากส่วนที่ 6 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขาได้

2.

15-30 นาที
ให้ผเู้ รียนรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายของพวกเขา โดยอ่านเป้าหมายของพวกเขาต่อหน้าชัน้ เรียน
(จากส่วนที่ 3 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขา) พวกเขาควรบอกว่าเกิดอะไรขึน้ เมื่อ
พวกเขาพยายามทําให้เป้าหมายสําเร็จ ผูเ้ รียนสามารถดูคาํ ตอบได้จากส่วนที่ 5 ของ แผ่นบันทึก
เป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขา

3.

10-15 นาที
อภิปรายเกี่ยวกับคําถามและปั ญหาที่พวกเขาเผชิญในขณะพยายามทําให้เป้าหมายสําเร็จ ผูเ้ รียน
สามารถดูคาํ ตอบได้จากส่วนที่ 4 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขา

4.

5-15 นาที
ให้ผเู้ รียนประเมินเป้าหมายการนําไปประยุกต์ใช้สว่ นตัวของพวกเขา คุณอาจต้องการให้ผเู้ รียนจับคู่
กันทําสิ่งนี ้

5.

5-10 นาที
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีท่ีจะจดบันทึกคําเทศนาครัง้ ถัดไปให้ดีขนึ ้ สําหรับ ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและ
นํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

6.

แจก แผ่นบันทึกคาํ เทศนา แผ่นใหม่สาํ หรับคําเทศนาวันอาทิตย์หน้า

คู่มือครู
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ชัน้ เรียนวิธีบนั ทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน #2
คําอธิบายแผนการสอนโดยละเอียด
1.

5-10 นาที
่ วกเขาเรียนรู้จากโครงการนําไปประยุกต์ใช้
ให้ผู้เรียนแต่ละคนแบ่งปั นอย่างน้อยหนึ่งสิ่งทีพ
ส่วนตัว
ผูเ้ รียนสามารถดูคาํ ตอบได้จากส่วนที่ 6 จาก แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขา จุดประสงค์
ของเราตรงนี่คือให้ผเู้ รียนทุกคนแบ่งปั นบางสิ่งในชัน้ เรียน คําตอบของพวกเขาอาจสัน้ อย่าให้ผเู้ รียน
หนึ่งหรือสองคนผูกขาดการอภิปราย

2.

15-30 นาที
ให้ผู้เรียนรายงานเกี่ยวกับเป้ าหมายของพวกเขา
ก่อนอื่น ให้ผเู้ รียนอ่านเป้าหมายของพวกเขา (ส่วนที่ 3 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ผูเ้ รียน
ควรบอกว่าเกิดอะไรขึน้ เมื่อพวกเขาพยายามทําเป้าหมายให้สาํ เร็จ ผูเ้ รียนสามารถดูคาํ ตอบได้จาก
ส่วนที่ 5 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขา
เตรียมพร้อมถามคําถามที่จะช่วยให้ผเู้ รียนคนอื่นๆ เข้าใจสิ่งที่เขาหรือเธอประสบในการพยายาม
ทําให้เป้าหมายสําเร็จ ช่วยให้พวกเขามองเห็นว่าพระเจ้ามีสว่ นเกี่ยวข้องอย่างไรในการช่วยให้เรา
บรรลุเป้าหมาย
ไม่เป็ นไร ถ้าผูเ้ รียนทุกคนไม่มีเวลารายงานความสําเร็จของเขา/เธออย่างละเอียด ทําให้แน่ใจว่า
ได้ให้เวลาเพียงพอสําหรับส่วนอื่นๆ ของบทเรียนนี ้

3.

10-15 นาที
อภิปรายข้อสงสัยและปั ญหาทีผ่ ู้เรียนประสบในขณะพยายามบรรลุเป้ าหมาย
ผูเ้ รียนสามารถดูคาํ ตอบได้จากส่วนที่ 4 ของ แผ่นบันทึกเป้าหมายส่วนตัว ของพวกเขาตรงนี ้
พยายามให้ผเู้ รียนทุกคนเข้าร่วมมากที่สดุ เท่าที่จะทําได้ คุณอาจต้องการให้ทกุ คนอ่านสิ่งที่พวกเขา
ได้ระบุไว้ในส่วนนี ้ จากนัน้ ก็กลับมาอภิปรายสิ่งที่คณ
ุ รูส้ กึ ว่าจะช่วยชัน้ เรียนได้มากที่สดุ ทําหมายเหตุ
เกี่ยวกับผูเ้ รียนที่คณ
ุ ต้องการให้คาํ ปรึกษาเป็ นส่วนตัวหลังเลิกชัน้ เรียน

ชั้นเรียนวิธีบันทึกคําเทศนาและนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
4.
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5-15 นาที
ให้ผู้เรียนประเมินเป้ าหมายการนําไปประยุกต์ใช้ส่วนตัวของพวกเขา
คุณอาจต้องการให้พวกเขาจับคูก่ นั ทําสิ่งนี ้ ต่อไปนีเ้ ป็ นบางคําถามที่อาจช่วยในการประเมินนี ้
1.

เป้าหมายของฉันในการช่วยฉันประยุกต์ใช้ความจริงของพระเจ้าในกิจกรรมประจําวันของฉัน
ปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างไร

2.

ฉันจะสามารถกําหนดเป้าหมายที่ดีกว่าได้อย่างไร ตรงนี ้ คุณอาจต้องการอ้างอิงกลับไปยัง 4
ประเด็นที่เราใช้ในการเขียนเป้าหมาย
ก. ฉันจะทําอะไร
ก. ฉันจะทําสิ่งนีเ้ มื่อไร
ข. ฉันจะทําสิ่งนีอ้ ย่างไร
ค. ใครบ้างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง

3.

ฉันจะสามารถทํางานให้ดีขนึ ้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของฉันในสัปดาห์นีไ้ ด้อย่างไร

เพิ่มคําถามอื่นๆ ที่คณ
ุ รูส้ กึ ว่าจะช่วยให้ผเู้ รียนประเมินเป้าหมายการนําไปประยุกต์ใช้สว่ นตัวของ
พวกเขา

5.

5-10 นาที
อภิปรายเกี่ยวกับวิธีทจี่ ะจดคําเทศนาครั้งต่อไปให้ดีขนึ้ สําหรับ ชั้นเรียนวิธีบันทึกคําเทศนา
และนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
นี่เป็ นกิจกรรมทางเลือก เวลามากหรือน้อยที่คณ
ุ ใช้ไปกับเรื่องนีค้ วรถูกกําหนดจากการที่ผเู้ รียน
ของคุณมีปัญหามากเพียงใดในการจดบันทึกจากคําเทศนาวันอาทิตย์

6.

แจก แผ่นบันทึกคําเทศนา แผ่นใหม่สาํ หรับคําเทศนาวันอาทิตย์ครั้งหน้า
กระตุน้ พวกเขาให้ใส่ แผ่นบันทึกคาํ เทศนา ของพวกเขาไว้ในพระคัมภีรเ์ ดี๋ยวนี ้ เพื่อพวกเขาจะได้
มีใช้ในวันอาทิตย์เมื่อพวกเขาไปโบสถ์

