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บทที่ 10
การวางแผนบทเรียน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
- บอกถึงปจจัยที่มีรวมกันของทุกสถานการณการสอน
- บอกถึงสวนตางๆ ของแผนการสอนพื้นฐาน
- สรปุขั้นตอนในการวางแผนบทเรียน
- วางแผนบทเรียน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ครูที่ฉลาดทํ าใหการเรียนสนุกสนาน”  สุภาษิต 15:2
(แปลจาก The Living Bible)

คํ านํ า

คณุไดศึกษาขอความที่พระเยซูทรงสอน ไดศึกษาวิธีการสอนรูวาจะใชอุปกรณการสอนอยาง
ไร วเิคราะหผูฟงและรูวาจะชี้แจงวัตถุประสงคอยางไร

คุณจะนํ าความชํ านาญเหลานี้มาใชในบทนี้ขณะที่คุณวางแผนบทเรียน
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อุปกรณการสอน

เม่ือคุณวางแผนบทเรียน จงจํ าไววาในทุกสถานการณการสอนจะประกอบดวยปจจัยที่มีรวม
กันดังตอไปน้ี

ตัวแทนจากสวรรค
พระบิดา  พระบตุรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนตัวแทนฝายวิญญาณจากสวรรคซ่ึงอยูเบื้อง

หลังการสอนพระคัมภีร  พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนฤทธิ์อํ านาจซึ่งชวยใหครูสามารถสอนและทํ าใหนัก
เรียนเกิดความเขาใจ  (ทบทวนบทที่ 2)
ครู

ครู คือ ผูที่รูความจริงที่จะนํ าไปสอน
“ครัง้พระเยซูเสด็จข้ึนจากเรือแลว ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ

พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง พระองคจึง
ทรงสั่งสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ”  มาระโก 6:34

(ทบทวน บทที่ 1 และ 2 “ครูที่มาจากพระเจา”)
นักเรียน

นักเรียนคือ ชายหรือหญิงที่สัตยซ่ือ ผูซ่ึงเขาเรียนดวยความสนใจ
นักเรยีนไดเรียนรูในขณะที่เขามีปฏิกิริยาตอสิ่งที่เขาเห็น ไดยินและเขาใจ

“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางน้ันหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได”   มาระโก 4:33

ครูตองทํ ามากกวาสอนขอเท็จจริงจากพระคัมภีร ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวไมมีความหมาย
นักเรียนตองเขาใจและนํ าขอเท็จจริงไปใช

ในมัทธิว บทที่ 13  เรื่องคํ าอุปมาของคนหวานพืช  เมล็ดพืชที่ตกขางทางถูกฉวยเอาไป
เพราะวาผูฟงไมเขาใจความหมายของพระวจนะ (มัทธิว 13:19)

นักเรยีนตองเขาใจความหมายของสิ่งที่ครูสอนในแงของประสบการณสวนตัวของเขา (ทบ
ทวน บทที่ 8)
ภาษา

ภาษาที่ใชสอนตองทํ าใหนักเรียนเขาใจหรือไมก็ตองใชลาม (ทบทวนบทที่ 8)
สิ่งแวดลอม

คนจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือบทเรียนนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่เขาอยู สิ่งที่เขาเรียน
ตองนํ าไปใชไดกับปญหาที่เขาเผชิญในชีวิตของเขา  ขอความที่สอนตองรับใชตอความตองการของ
เขาซึ่งเกิดจากครอบครัว การงานหรือสิ่งแวดลอมในงานรับใช  (ดู บทที่ 8)
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บทเรียน
บทเรียนที่นํ าไปสื่อสารแกนักเรียนคือพระวจนะของพระเจาหรือพระคัมภีรน่ันเอง พระคัมภีร

เปนหนังสือพ้ืนฐานของการสอน เราอาจใชหนังสือและอุปกรณอ่ืนๆ ได  แตวาพระวจนะของพระเจา
เปนลิทธิอํ านาจสุดทายที่ใชตัดสินสิ่งตางๆ ในชีวิตของผูเรียน  (ทบทวน บทที่ 3 และ 4)
วัตถุประสงค

บทเรียนแตละบทตองสัมพันธกับวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคโดยเฉพาะในฝาย
วญิญาณ (ทบทวน บทที่ 9)
วิธีการ

เราสอนบทเรียนแตละบทโดยใชวิธีการตางๆ  (ทบทวน บทที่ 5 และ 6)

ตัวอยาง

ตอไปน้ีเปนตัวอยางที่แสดงถึงปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอน โดยใช ยอหน บทที่ 4
ดังน้ี

ตวัแทนจากสวรรค พระเยซูตรัสสอนขอความของพระเจาพระบิดา ซ่ึงไดรับฤทธิ์อํ านาจจากพระ
วญิญาณบริสุทธิ์

ครู  พระเยซู

นักเรียน   ผูหญิงที่บอน้ํ า

ภาษา  พระเยซูตรัสแกเธอดวยภาษาที่เธอเขาใจ

สิง่แวดลอม   สิ่งแวดลอมที่น่ีคือบอน้ํ าของยาโคบ พระเยซูทรงใชสิ่งแวดลอมเพ่ือสอนบทเรียน

บทเรียน   พระเจาทรงเปนพระวิญญาณและผูที่จะนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ
และความจริง พระเยซูทรงเปนแหลงของนํ้ าธํ ารงชีวิต

วตัถุประสงค    เพ่ือนํ าใหหญิงผูน้ีสํ านึกวาความตองการที่แทจริงของเธอไมใชน้ํ าที่บอ แตเปนนํ้ า
ธํ ารงชีวิต

วิธีการ   พระเยซูทรงใชอุปกรณธรรมดาๆ (น้ํ า)  เปนเครื่องชวยสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ  พระองค
ทรงใชโอกาสธรรมดาๆ  (มาตักนํ้ า)  เปนโอกาสที่จะสอน

พระเยซูทรงใชความตรงขามระหวางนํ้ าธรรมดาและนํ้ าธํ ารงชีวิต  พระองคทรงใชการ
สนทนา การซักถามและอางถึงประเพณี   พระองคทรงอางพันธสัญญาเดิมและทรงใชสถานการณ
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ปจจุบัน เพ่ือนํ ามาใหสัมพันธกับความตองการของหญิงผูน้ี  พระองคทรงนํ าเอาบทเรียนมาใชกับชีวิต
ของเธอและทรงเรียกใหเธอตอบสนองเปนการสวนตัว

การวางแผนบทเรียน

ในตอนนี้ คุณก็พรอมที่จะวางแผนบทเรียน จงทํ าตามขั้นตอนดังตอไปน้ี

ขั้นตอนแรก คอืการเตรียมตัวในฝายวิญญาณ
เตรียมใจของคุณ

“แผนงานของดวงความคิดเปนของมนุษย   แตคํ าตอบของลิ้นมาจาก
พระเจา”  สุภาษิต 16:1

เตรียมความคิดของคุณ
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญาก็ใหผูน้ันทูลขอจากพระเจา ผูทรง

โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตํ าหนิ  แลวผูน้ันก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ”  ยากอบ 1:5

จงอธิษฐานที่พระเจาจะทรงเตรียมใจของนักเรียนเพ่ือรับพระวจนะ  อธษิฐานเผื่อตัวคุณเองที่
พระเจาจะทรงเจิมและทํ าใหคุณสามารถแบงปนพระวจนะได
ขั้นตอนที่สอง  ศึกษาบทเรียน

จงอานพระคัมภีรตอนที่จะใชสอน  อานขอความแวดลอมซ่ึงใหภูมิหลังของบทเรียน ภาวนา
ขอความนั้นโดยการอานซํ้ าๆ อยางใครครวญ

จงศกึษาทุกสิ่งที่พระคัมภีรกลาวไวในเรื่องนั้นๆ ที่คุณจะสอน  ถาคุณมีอุปกรณคนควาพระ
คัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือศึกษาคํ า  และหนังสือวิจารณพระคัมภีร ใชหนังสือเหลานี้เพ่ือวิจัย
เพ่ิมขึ้นตอไป

“จงอุตสาหสํ าแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย  
ใชพระวจนะแหงความจริงอยางถูกตอง”  2 ทโิมธี 2:15

ขณะที่คุณศึกษา จงจดจุดสํ าคัญๆ และความคิดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าใหคุณไดคิด
คุณจะใชขอสังเกตเหลานี้เพ่ือทํ าโครงสรางของบทเรียน
ขั้นตอนที่สาม   วเิคราะหผูเรียน

จงใชความชํ านาญที่คุณไดเรียนรูใน บทที่ 8  ในหลักสูตรนี้เพ่ือวิเคราะหผูเรียนที่คุณจะสอน
ขั้นตอนที่สี่   วางวัตถุประสงค

ใชขอสังเกตที่คุณไดศึกษาและคิดถึงการวิเคราะหผูฟง  แลววางวัตถุประสงคเพ่ือบทเรียน
(ทบทวนบทที่ 9 เรื่อง “การกํ าหนดวัตถุประสงค”)
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ขั้นตอนที่หา   ทํ าโครงสรางสวนพื้นฐานของบทเรียน
มีสวนตางๆ ที่เปนพ้ืนฐานของการวางแผนการสอนบทเรียนพระคัมภีรคือ คํ านํ า เน้ือหาของ

บทเรียน การนํ าไปใชและการสรุป
โครงสรางประกอบดวยขอความสั้นๆ ที่สรุปความจริงสํ าคัญๆ ซ่ึงคุณตองการที่จะเสนอตอผู

เรียนในแตละสวนของบทเรียน
โครงสรางเปนเครื่องชวยการสอนที่มีคุณคา  เพราะวาจะชวยใหคุณยึดอยูกับหัวขอที่คุณสอน

(ไมสอนออกนอกลูนอกทาง)  และยังชวยใหคุณจํ าไดถึงความจริงที่สํ าคัญที่คุณจํ าเปนตองสอนนัก
เรียน

จงใชขอสังเกตที่คุณจดไวในขณะที่ศึกษาเพื่อทํ าโครงสรางการสอน

ตอไปน้ี คือวิธีที่จะเขียนโครงสราง

หัวขอเรื่อง

หัวขอเรื่องชวยใหคนจํ าวิชานั้นๆ ได  และยังชวยครูใหสอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเปาหมาย
ของบทเรียน

เลอืกหัวขอเรื่องของบทเรียนซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจริงซ่ึงเปนศูนยกลาง ถามตัวเองวา
“ฉันกํ าลังพูดเรื่องอะไรในบทเรียนนี้”

จงเขียนหัวขอในขณะที่คุณเริ่มตนทํ าโครงสราง
คํ านํ า

คํ านํ าคือการเริ่มตนบทเรียน จํ าเปนที่คํ านํ าตองทํ าใหผูเรียนสนใจ  มิฉะนั้นเขาอาจไมฟงตอ
ไป

พระเยซูไมมีคํ านํ าที่เปนมาตรฐาน  พระองคทํ าใหผูฟงสนใจดวยวิธีหลายวิธีดวยกัน
บางทพีระองคทรงเรียกใหคนสนใจเปนพิเศษ โดยกลาววา “เราบอกความจริงแกทานวา”

เม่ือพระเยซูตรัสดังน้ีก็เทากับตรัสวา “ฟงใหดีๆ นะ น่ีเปนเรื่องสํ าคัญ”
พระเยซูทรงเรียกรองความสนใจโดยเริ่มตนดวยขอความที่คนที่พระองคทรงพูดดวยมีความ

สนใจ ตัวอยางเชนพระองคเปดฉากการสนทนากับผูหญิงที่บอน้ํ าในยอหน4 โดยทรงขอนํ้ าดื่มจากเธอ
“มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ํ า  พระเยซูทรงตรัสกับนางวา

“ขอน้ํ าใหเราดื่มบาง””  ยอหน 4:7

เธอมาที่บอน้ํ าเพื่อตักนํ้ า  ดังน้ันพระองคจึงทรงเริ่มตนที่จุดสนใจของเธอ คํ านํ ายอมนํ าไปสู
การสนทนาบทเรียนฝายวิญญาณเรื่องนํ้ าธํ ารงชีวิต

ถาผูฟงสนใจในบัญญัติของโมเสส พระเยซูก็ทรงใชเรื่องนี้เพ่ือเปนคํ านํ า ถาเขาสนใจเรื่องราช
อาณาจักรทีทรงสัญญาจะมอบแกอิสราเอล พระองคยอมเปดฉากสนทนาดวยขอความในเรื่องนี้
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เม่ือคุณเริ่มตนบทเรียนดวยขอความซึ่งทํ าใหผูเรียนสนใจก็ยอมดึงดูดความสนใจเขา เพ่ือที่
คณุจะบอกเขาถึงพระกิตติคุณได

พระเยซูทรงใชวัสดุอุปกรณธรรมดาๆ คํ าถามและคํ าตอบธรรมดา คํ าอุปมา กรณีตัวอยาง
พระคัมภีร  ความขัดแยงและปญหาตางๆ เขามาเปนคํ านํ าการสนทนาเพื่อดึงดูดความสนใจ

พระองคทรงใชโอกาสตางๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาๆ ของชีวิต พระองค
ทรงเริ่มตนดวยสิ่งที่ประชาชนรูจัก เพ่ือสอนเขาถึงสิ่งที่เขาไมรูจัก และนํ าเขาจากการสอนเรื่อง
ธรรมดาๆ ไปยังเรื่องที่เฉพาะเจาะจง

คํ านํ าควรมีลักษณะดังตอไปน้ี
-  สัน้  :  ถายาวเกินไปคนเรียนจะหมดความสนใจ
-  เรียกรองความสนใจ  :  ดึงดูดความสนใจของผูฟง  โดยการเนนที่ความตองการหรือ

ความหวงใยบางประการ
-  จดจํ าไดงาย  ผูฟงจํ าเรื่องนั้นๆ ไดงาย
- เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน  :  เปนการเตรียมสํ าหรับความจริงที่คุณจะสอน นํ าผูฟงเขาสูแง

ความคิดสํ าคัญของบทเรียน
จงเตรียมคํ านํ าที่จะทํ าใหนักเรียนของคุณสนใจ เขียนคํ าสรุปที่โครงสรางวาคุณจะใหคํ านํ า

บทเรียนอยางไร
เน้ือหา

“เน้ือหา”  ของบทเรียนคือสวนสํ าคัญของการสอน ในบทเรียนพระเยซูทรงสอนผูหญิงที่บอ
น้ํ า เน้ือหาของขอความของพระองคเนนที่น้ํ าธํ ารงชีวิต  ทรงเปดเผยใหเห็นแหลงที่มาของนํ้ าธํ ารง
ชีวิต ซ่ึงเปนการตรงขามระหวางนํ้ าธํ ารงชีวิตกับน้ํ าตามธรรมชาติ การตอบสนองที่จํ าเปนเพ่ือตอนรับ
น้ํ าธํ ารงชีวิตและผลของการดื่มน้ํ าธํ ารงชีวิตนั้น
*  แหลงที่มา

“พระเยซตูรัสตอบนางวา “ถาเจาไดรูจักของที่พระเจาประทาน และรู
จักผูที่พูดกับเจาวา “ขอน้ํ าใหเราดื่มบาง”  เจาก็คงจะไดขอจากทานผูน้ัน
และทานผูน้ันก็คงจะใหน้ํ าธํ ารงชีวิตแกเจา”  ยอหน 4:10

*  ความตรงขามระหวางนํ้ าธํ ารงชีวิตและนํ้ าธรรมดา

“พระเยซูตรัสตอบวา   “ทุกคนที่ด่ืมนํ้ าน้ีจะกระหายอีก แตผูที่ด่ืมนํ้ า
ซึง่เราจะใหแกเขานั้น จะไมกระหายอีกเลย  น้ํ าซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิด
เปนบอน้ํ าพุในตัวเขาพลุงข้ึนถึงชีวิตนิรันดร””  ยอหน 4:13-14

*  การตอบสนองที่จํ าเปนตองมี

(เธอตองด่ืมน้ํ าจากแหลงที่มาฝายวิญญาณ)
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“เจาก็คงจะไดขอจากทานผูน้ัน และทานผูน้ันก็คงจะใหน้ํ าธํ ารงชีวิต
แกเจา... ผูด่ืมนํ้ าซึ่งเราจะใหแกเขานั้นจะไมกระหายอีกเลย”   ยอหน 4:10,
14

*  ผล

“...จะไมกระหายอีกเลย  น้ํ าซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิดเปนบอน้ํ าพุ
ในตวัเขา พลุงข้ึนถึงชีวิตนิรันดร”  ยอหน 4:14

ตอไปน้ีเปนวิธีงายๆ ที่จะจัดเนื้อหาของบทเรียนเขาเปนโครงราง

 I. ใจความสํ าคัญประการแรก

A. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสํ าคัญประการแรก

 1. จุดรองลงมา

 2. จุดรองลงมา

B. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสํ าคัญประการแรก

 1. จุดรองลงมา

C. ขอความเพิ่มเติมจากใจความที่สํ าคัญประการแรก

 II. ใจความสํ าคัญประการที่สอง

(ลงรายการขอความเกี่ยวกับใจความสํ าคัญประการที่สองตามที่คุณทํ ากับจุดที่สํ าคัญประการ
แรก)

จงแนใจวาใจความสํ าคัญที่วางเปนโครงรางนั้น ไดจัดไวอยางเปนระเบียบสมเหตุผลตามขอที่
ใชเปนบทเรียน  ใจความสํ าคัญควรใหมีความสัมพันธกับแงความคิดที่สํ าคัญและจุดรองลงมา
ควรสัมพันธกับใจความสํ าคัญ  จงทํ าการตอเน่ืองระหวางใจความตางๆ โดยการโยงใหแตละใจ
ความมีความสัมพันธกับใจความที่มากอน
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ทํ าโครงสรางตอไปจนกวาคุณจะไดครอบคลุมใจความสํ าคัญทั้งหมดของบทเรียน ใจความจะมี
กีจุ่ดกแ็ลวแตบทเรียนแตละบทซึ่งแตกตางกันไป

การนํ ามาใช

เม่ือคุณเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาทํ าใหสัมพันธกับชีวิตประจํ าวันก็เรียกวา 
“การนํ ามาใช” คุณ “นํ าเอา” สิ่งที่คุณสอนมาใชกับสถานการณในชีวิตจริง

เม่ือไดสอนความจริงจากพระคัมภีรแลว ก็ตองนํ ามาใชกับชีวิตและการรับใชของผูฟง ผูเรียน
ตองตอบคํ าถามนี้ไดคือ “ความจริงน้ีมีผลตอตัวฉันอยางไร”

ตัวอยางของพระเยซูและผูหญิงที่บอน้ํ า พระองคสอนเธอเกี่ยวกับน้ํ าธํ ารงชีวิตและนํ าเอาบท
เรียนมาใช พระองคบอกเธอวา น้ํ าธํ ารงชีวิตนี้จะอยูภายในเธอและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได  พระ
องคแสดงใหเธอเห็นวา เธอจะนมัสการพระเจาเที่ยงแทดวยจิตวิญญาณและความจริงไดอยางไร

การนํ ามาใชอาจทํ าไดโดยการนํ าเอาวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในบทที่ 5 และ 6 การถามและ
ตอบคํ าถามเปนวิธีที่ดีที่สุดในการนํ าเอาความจริงที่คุณสอนมาใช ใหนักเรียนนํ าสิ่งที่เรียนไปใชดวย
ตัวเองดวย

การนํ ามาใชอาจนํ ามาจากประสบการณในชีวิตจริงซ่ึงแสดงไวในบทเรียน คุณจะพบตัวอยาง
เชนนี้ในพระคัมภีร ประวัติศาสตร  อัตตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียง  ในคํ าอุปมา ในบทเพลง โดย
การอานหนังสือและโดยการสังเกตและประสบการณสวนตัว

“เมือ่ทานรูดังน้ีแลวและทานประพถติตาม ทานก็เปนสุข”  ยอหน
13:17

(ทบทวนยากอบ บทที่ 5 ดวย)
“การกระทํ า” คือการนํ าไปใช  การนํ าไปใชอาจรวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะชวยใหนัก

เรียนนํ าความจริงที่เรียนออกไปใช
ในโครงรางของการสอน จงเขียนวาคุณจะนํ าความจริงที่คุณสอนไปใชไดอยางไร รวมเอาวิธี

การและกิจกรรมที่คุณใชเขาไปดวย
การสรุป

การสรุปเปนการจบบทเรียน
การสรุปบทเรียนควรรวมเอาการสรุปใจความสํ าคัญที่สอนในเนื้อหาของบทเรียน
การสรุปไมจํ าเปนตองเปนการพูดขอเท็จจริงซ้ํ าอีกอยางนาเบื่อ  คุณอาจใชวิธีใดก็ไดที่คุณ

เรียนรูในบทที่ 5 และ 6  เพ่ือทบทวนบทเรียน คุณอาจรวมตัวอยางหรือการอางขอความ ถามคํ าถาม
หรือใหการแนะนํ าที่เฉพาะเจาะจง

การทบทวนเปนสิ่งสํ าคัญ พระเยซูมักจะตรัสความจริงฝายวิญญาณซํ้ าๆ จงใชการพูดซํ้ าไป
มาใหมากเทาที่จํ าเปนเพ่ือใหแนใจวานักเรียนเขาใจบทเรียน

การสรุปควรรวมถึงโอกาสที่นักเรียนจะตอบสนองตอบทเรียน
เม่ือพระเยซูทรงสรุปบทเรียน พระองคจะทรงเรียกใหมีการตอบสนอง ที่สระนํ้ าพระเยซูทรง

บอกผูหญิงสะมาเรียวา “ไปเรียกสามีของเจามา”   การเรียกใหมีการตอบสนองทํ าใหเธอสารภาพบาป
ออกมา
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ไมเปนการเพียงพอที่จะฟงพระวจนะเทานั้น ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวาจะนํ าไปใชกับชีวิต
ของเราอยางไร เราตองตอบสนองตอสิ่งที่เราเรียนรู

เราตอบสนองไดก็ตอเม่ือความจริงที่เรียนรูน้ันเกี่ยวของสัมพันธกับเรา ซ่ึงเปนเหตุผลที่วา
เหตุใดการนํ ามาใชซ่ึงเปนสวนของบทเรียนจึงสํ าคัญ  เราตองเขาใจวาขอความนั้นจะนํ ามาใชกับเรา
ไดอยางไร เพ่ือที่เราจะตอบสนองได

การที่พระเจาเปดเผยสิ่งตางๆ แกเราก็เพ่ือใหเราตอบสนอง แมกระทั่งความจริงที่วาพระเจา
ทรงเปดเผยพระองคเองในความงดงามของธรรมชาติก็เพ่ือตองการใหมนุษยตอบสนอง

“เหตวุาเทาที่จะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจเขาทั้งหลาย  เพราะวา
พระเจาไดทรงโปรดสํ าแดงแกเขาแลว

ตัง้แตเร่ิมสรางโลกมาแลว สภาพที่ไมปรากฏของพระเจาน้ัน คือฤทธา
นุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค ก็ไดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระ
องคไดทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย”   โรม 1:19-20
ตวัอยางของการตอบสนองตอบทเรียนคือ การตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด  การมา

หาพระองคเพ่ือขอรับการรักษาโรคหรือการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสารภาพบาปและ
การถวายตัวเพ่ืองานรับใชพระเจา

การเรียกใหมีการตอบสนองตองไมใชการเรียกรองทางอารมณ  พระเยซูตรัสชัดเจนวา การ
ตอบสนองตอพระกิตติคุณตองเสียราคาแพง  (ดู มาระโก 8:34-35)

ตดัสินดูวาคุณจะตรวจสอบอยางไร เพ่ือดูวาวัตถุประสงคที่คุณตั้งไวน้ันสํ าเร็จหรือไม  คุณจะ
ทดสอบนักเรียนหรือไม  คุณจะใหเขาทํ าโครงการหรือกิจกรรมอะไรโดยนํ าสิ่งที่เรียนรูไปใชหรือไม
(เชน สมมติวา เรียนเร่ืองการมีความรักเมตตาตอหญิงมายและเด็กกํ าพรา  ในยากอบบทที่ 1 ก็ใหจัด
โครงการไปเยี่ยมเด็กกํ าพราและคนชราที่เปนมายเปนตน- ผูแปล)

จงเขียนคํ าสรุปวาคุณจะจบบทเรียนอยางไร  อยาลืมใหมีการเรียกรองใหตอบสนอง  คุณ
ตองการใหนักเรียนตอบสนองอยางไรตอบทเรียนที่คุณสอน
ขั้นตอนที่หก   เลือกวิธีการและอุปกรณการสอน

เลอืกวธิทีี่คุณจะใชสอนบทเรียน ตอไปน้ีเปนรายการวิธีการที่คุณไดศึกษามาซึ่งคุณจะเลือก
ใชได

- สอนเรื่องที่เขารูเพ่ือนํ าไปสูสิ่งที่เขาไมรู
- สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
- บทเรยีนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
- ใชการสนทนาดวยคํ าถาม/คํ าตอบ
- คํ าอุปมา
- ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกํ าลังสอนอะไร)
- ใชขอพระคัมภีร
- ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
- ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
- ใชในโอกาสตางๆ
จงแนใจวาวิธีที่คุณเลือกใชน้ัน เหมาะสมสํ าหรับผูฟงและสํ าหรับบทเรียน
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วางแผนใชอุปกรณการสอนกับบทเรียนและกิจกรรมซึ่งทํ าใหนักเรียนมีสวนรวมกับบทเรียน
น้ันๆ
ขั้นตอนที่เจ็ด   จดัรวบรวมวัสดุอุปกรณ

จัดวัสดุอุปกรณที่คุณตองใชในการสอนใหเปนระเบียบ อุปกรณเหลานี้คือโครงสรางการสอน
ของคุณ พระคัมภีร  บทบรรยายที่จะแจกนักเรียน อุปกรณชวยสอนและสิ่งอ่ืนๆ ที่คุณตองใชในกิจ
กรรมที่วางแผนได

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 10

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   

2. ปจจัยอะไรที่มีรวมกันในทุกๆ สถานการณการสอน

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. สวนตางๆ ที่เปนพ้ืนฐานของการวางแผนบทเรียนที่อธิบายไวในบทนี้คืออะไร
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4. จงบอกถึงขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนบทเรียนซึ่งอธิบายไวในบทนี้

ขั้นตอนที่ 1                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 2                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 3                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 4                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 5                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 6                                                                                                          
ขั้นตอนที่ 7                                                                                                          

5. จงใชโครงรางในชวง “เพ่ือศึกษาตอไป” เพ่ือวางแผนบทเรียน

                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1. “ครูที่ฉลาดทํ าใหการเรียนสนุกสนาน”  สุภาษิต 15:2

2. จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับคํ าอธิบายในหนา

3. หนา   

- คํ านํ า

- เน้ือหา

- การนํ าไปใช

- การสรุป

4. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา

5. ไมมีคํ าตอบที่ถูกหรือผิด วัตถุประสงคคือวาคุณสามารถวางแผนบทเรียนไดโดยการใชัความ
ชํ านาญที่ไดเรียนรูในบทนี้
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เพื่อศึกษาตอไป

1. วัตถุประสงคสํ าคัญประการหนึ่งในการสอนคือ เพ่ือนํ านักเรียนใหตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดสวนตัว

วัตถุประสงคนี้เปนไปไดแมกระทั่งกับเด็กๆ ขอเพียงแตใหเด็กนั้นโตพอที่จะเขาใจและตัดสินเองไดเทานั้น

ตัวอยางในพระคัมภีรถึงเรื่องของเด็กๆ ที่มาหาพระเจาคือ โยเซฟ  ซามูเอล เยเรมีย ดาเนียล ยอหนผูให
บัพติศมาและทิโมธี

การกลับใจเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเปนเด็ก (คือกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆ) มัทธิว 18:3

ความถอมใจเปนคุณสมบัติของเด็กๆ ซึ่งทํ าใหงายขึ้นสํ าหรับเด็กที่จะยอมรับพระกิตติคุณ   มัทธิว 18:4
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เด็กเล็กๆ ก็สามารถเชื่อได   มัทธิว 18:6

การทํ าใหเด็กสะดุดในฝายวิญญาณเปนเรื่องที่รุนแรง  มัทธิว 18:6, 8

เด็กๆ เปนส่ิงที่มีคามากสํ าหรับพระเจา  มัทธิว 18:10

ไมใชนํ้ าพระทัยของพระบิดาที่เด็กคนหนึ่งจะหลงหายไป  มัทธิว 18:14

2. จงวิเคราะหปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอนของพระเยซูกับนิโคเดมัสในยอหน 3

ตัวแทนจากสวรรค

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ครู

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

นักเรียน

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ภาษา

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ส่ิงแวดลอม

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

บทเรียน

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

วิธีการ
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3. จงวิเคราะหโครงสรางของขอความบางตอนของพระเยซูที่บันทึกไวในพระคัมภีร  แตละขอความจงคํ านึง
ถึงคํ าถามเหลานี้คือ

คํ านํ า

วิธีใดที่พระองคทรงใชเพ่ือทํ าใหเกิดความสนใจ  พระองคทรงนํ าเขาสูการสอนอยางไร?

เนื้อหาขอความ

ความจริงพ้ืนฐานที่พระองคทรงสอนคืออะไร?  พระองคทรงใชวิธีอะไรเพื่อเสนอความจริงเหลานั้น

การนํ ามาใช

พระองคทรงนํ าความจริงจากพระคัมภีรมาใชกับชีวิตของผูฟงอยางไร?

การสรุป

พระเยซูทรงสรุปขอความอยางไร?  พระองคทรงเรียกใหคนฟงตอบสนองอะไร?

4. ใชโครงรางตอไปนี้ เพ่ือเตรียมบทเรียนที่จะสอน

โครงรางเพื่อวางแผนบทเรียน
หัวขอเรื่องของบทเรียน
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ขอความจากพระคัมภีร

ผูฟง

จงสรุปวาคุณรูอะไรบางเกี่ยวกับผูฟงซึ่งคุณวางแผนที่จะสอนเขา

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

วัตถุประสงค

เมื่อถึงตอนสรุปของบทเรียนนี้ นักศึกษาจะสามารถที่จะทํ าส่ิงตอไปนี้

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

โครงรางบทเรียน
คํ านํ า

ฉันจะเริ่มตนบทเรียนอยางไร?

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

เนื้อหา   (ทํ าโครงรางใจความสํ าคัญๆ)
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การนํ ามาใช

ฉันจะนํ าบทเรียนนี้มาใชกับชีวิตของนักเรียนของฉันไดอยางไร?

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

การสรุป

สรุปบทเรียน

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

ฉันประเมินนักเรียนอยางไรเพื่อดูวาวัตถุประสงคที่ต้ังไวสํ าเร็จลงได

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

เรียกใหมีการตอบสนอง

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

วิธีการสอน

วิธีการสอนท่ีฉันจะใชเพ่ือสอนบทเรียนนี้

ตอไปนี้เปนรายการของวิธีการตางๆ ที่คุณไดศึกษาซึ่งคุณจะเลือกใชได

- สอนเรื่องที่เขารูเพ่ือนํ าไปสูส่ิงที่เขาไมรู
- สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
- บทเรียนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
- ใชการสนทนาดวยคํ าถาม/คํ าตอบ
- คํ าอุปมา
- ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกํ าลังสอนอะไร)
- ใชขอพระคัมภีร
- ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
- ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
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- ใชในโอกาสตางๆ
อ่ืนๆ
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

อุปกรณชวยในการสอน

อุปกรณการสอนที่ฉันจะใชเพ่ือสอนบทเรียนนี้

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

สิ่งตางๆ ท่ีตองการ

ส่ิงตางๆ ที่ฉันตองการนํ าไปชั้นเรียน

-  พระคัมภีร

-  โครงรางการสอน

อ่ืนๆ

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                         


