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บทที่ 10
การวางแผนบทเรียน
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- บอกถึงปจจัยที่มีรวมกันของทุกสถานการณการสอน
- บอกถึงสวนตางๆ ของแผนการสอนพื้นฐาน
- สรุปขั้นตอนในการวางแผนบทเรียน
- วางแผนบทเรียน

ขอพระคัมภีรสําคัญ
“ครูที่ฉลาดทําใหการเรียนสนุกสนาน” สุภาษิต 15:2
(แปลจาก The Living Bible)

คํานํา
คุณไดศึกษาขอความที่พระเยซูทรงสอน ไดศึกษาวิธีการสอนรูวาจะใชอุปกรณการสอนอยาง
ไร วิเคราะหผูฟงและรูวาจะชี้แจงวัตถุประสงคอยางไร
คุณจะนําความชํานาญเหลานี้มาใชในบทนี้ขณะที่คุณวางแผนบทเรียน
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อุปกรณการสอน
เมื่อคุณวางแผนบทเรียน จงจําไววาในทุกสถานการณการสอนจะประกอบดวยปจจัยที่มีรวม
กันดังตอไปนี้

ตัวแทนจากสวรรค
พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนตัวแทนฝายวิญญาณจากสวรรคซึ่งอยูเบื้อง
หลังการสอนพระคัมภีร พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนฤทธิ์อํานาจซึ่งชวยใหครูสามารถสอนและทําใหนัก
เรียนเกิดความเขาใจ (ทบทวนบทที่ 2)

ครู
ครู คือ ผูที่รูความจริงที่จะนําไปสอน
“ครัง้ พระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแลว ก็ทรงเห็นประชาชนหมูใหญ และ
พระองคทรงสงสารเขา เพราะวาเขาเปนเหมือนฝูงแกะไมมีผูเลี้ยง พระองคจึง
ทรงสั่งสอนเขาเปนหลายขอหลายประการ” มาระโก 6:34
(ทบทวน บทที่ 1 และ 2 “ครูที่มาจากพระเจา”)

นักเรียน
นักเรียนคือ ชายหรือหญิงที่สัตยซื่อ ผูซึ่งเขาเรียนดวยความสนใจ
นักเรียนไดเรียนรูในขณะที่เขามีปฏิกิริยาตอสิ่งที่เขาเห็น ไดยินและเขาใจ
“พระองคไดทรงกลาวแกเขาถึงขาวนั้นเปนคํ าอุปมาอยางนั้นหลาย
ประการ ตามที่เขาจะสามารถฟงและเขาใจได” มาระโก 4:33
ครูตองทํามากกวาสอนขอเท็จจริงจากพระคัมภีร ขอเท็จจริงเพียงอยางเดียวไมมีความหมาย
นักเรียนตองเขาใจและนําขอเท็จจริงไปใช
ในมัทธิว บทที่ 13 เรื่องคําอุปมาของคนหวานพืช เมล็ดพืชที่ตกขางทางถูกฉวยเอาไป
เพราะวาผูฟงไมเขาใจความหมายของพระวจนะ (มัทธิว 13:19)
นักเรียนตองเขาใจความหมายของสิ่งที่ครูสอนในแงของประสบการณสวนตัวของเขา (ทบ
ทวน บทที่ 8)

ภาษา
ภาษาที่ใชสอนตองทําใหนักเรียนเขาใจหรือไมก็ตองใชลาม (ทบทวนบทที่ 8)

สิ่งแวดลอม
คนจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อบทเรียนนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมที่เขาอยู สิ่งที่เขาเรียน
ตองนําไปใชไดกับปญหาที่เขาเผชิญในชีวิตของเขา ขอความที่สอนตองรับใชตอความตองการของ
เขาซึ่งเกิดจากครอบครัว การงานหรือสิ่งแวดลอมในงานรับใช (ดู บทที่ 8)
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บทเรียน
บทเรียนที่นําไปสื่อสารแกนักเรียนคือพระวจนะของพระเจาหรือพระคัมภีรนั่นเอง พระคัมภีร
เปนหนังสือพื้นฐานของการสอน เราอาจใชหนังสือและอุปกรณอื่นๆ ได แตวาพระวจนะของพระเจา
เปนลิทธิอํานาจสุดทายที่ใชตัดสินสิ่งตางๆ ในชีวิตของผูเรียน (ทบทวน บทที่ 3 และ 4)

วัตถุประสงค
บทเรียนแตละบทตองสัมพันธกับวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคโดยเฉพาะในฝาย
วิญญาณ (ทบทวน บทที่ 9)

วิธีการ
เราสอนบทเรียนแตละบทโดยใชวิธีการตางๆ (ทบทวน บทที่ 5 และ 6)

ตัวอยาง
ดังนี้

ตอไปนี้เปนตัวอยางที่แสดงถึงปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอน โดยใช ยอหน บทที่ 4

ตัวแทนจากสวรรค พระเยซูตรัสสอนขอความของพระเจาพระบิดา ซึ่งไดรับฤทธิ์อํานาจจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์
ครู พระเยซู
นักเรียน ผูหญิงที่บอนํ้า
ภาษา พระเยซูตรัสแกเธอดวยภาษาที่เธอเขาใจ
สิง่ แวดลอม สิ่งแวดลอมที่นี่คือบอนํ้าของยาโคบ พระเยซูทรงใชสิ่งแวดลอมเพื่อสอนบทเรียน
บทเรียน พระเจาทรงเปนพระวิญญาณและผูที่จะนมัสการพระองคตองนมัสการดวยจิตวิญญาณ
และความจริง พระเยซูทรงเปนแหลงของนํ้าธํารงชีวิต
วัตถุประสงค เพื่อนําใหหญิงผูนี้สํานึกวาความตองการที่แทจริงของเธอไมใชนํ้าที่บอ แตเปนนํ้า
ธํารงชีวิต
วิธีการ พระเยซูทรงใชอุปกรณธรรมดาๆ (นํ้า) เปนเครื่องชวยสอนเพื่อดึงดูดความสนใจ พระองค
ทรงใชโอกาสธรรมดาๆ (มาตักนํ้า) เปนโอกาสที่จะสอน
พระเยซูทรงใชความตรงขามระหวางนํ้าธรรมดาและนํ้าธํารงชีวิต
พระองคทรงใชการ
สนทนา การซักถามและอางถึงประเพณี พระองคทรงอางพันธสัญญาเดิมและทรงใชสถานการณ
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ปจจุบัน เพื่อนํามาใหสัมพันธกับความตองการของหญิงผูนี้ พระองคทรงนําเอาบทเรียนมาใชกับชีวิต
ของเธอและทรงเรียกใหเธอตอบสนองเปนการสวนตัว

การวางแผนบทเรียน
ในตอนนี้ คุณก็พรอมที่จะวางแผนบทเรียน จงทําตามขั้นตอนดังตอไปนี้

ขั้นตอนแรก คือการเตรียมตัวในฝายวิญญาณ
เตรียมใจของคุณ
“แผนงานของดวงความคิดเปนของมนุษย แตคําตอบของลิ้นมาจาก
พระเจา” สุภาษิต 16:1
เตรียมความคิดของคุณ
“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญาก็ใหผูนั้นทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตําหนิ แลวผูนั้นก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ” ยากอบ 1:5
จงอธิษฐานที่พระเจาจะทรงเตรียมใจของนักเรียนเพื่อรับพระวจนะ อธิษฐานเผื่อตัวคุณเองที่
พระเจาจะทรงเจิมและทําใหคุณสามารถแบงปนพระวจนะได

ขั้นตอนที่สอง ศึกษาบทเรียน
จงอานพระคัมภีรตอนที่จะใชสอน อานขอความแวดลอมซึ่งใหภูมิหลังของบทเรียน ภาวนา
ขอความนั้นโดยการอานซํ้าๆ อยางใครครวญ
จงศึกษาทุกสิ่งที่พระคัมภีรกลาวไวในเรื่องนั้นๆ ที่คุณจะสอน ถาคุณมีอุปกรณคนควาพระ
คัมภีรเชน ศัพทสัมพันธ หนังสือศึกษาคํา และหนังสือวิจารณพระคัมภีร ใชหนังสือเหลานี้เพื่อวิจัย
เพิ่มขึ้นตอไป
“จงอุตสาหสํ าแดงตนวาไดทรงพิสูจนแลวเปนคนงานที่ไมตองอาย
ใชพระวจนะแหงความจริงอยางถูกตอง” 2 ทิโมธี 2:15
ขณะที่คุณศึกษา จงจดจุดสําคัญๆ และความคิดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําใหคุณไดคิด
คุณจะใชขอสังเกตเหลานี้เพื่อทําโครงสรางของบทเรียน

ขั้นตอนที่สาม วิเคราะหผูเรียน
จงใชความชํานาญที่คุณไดเรียนรูใน บทที่ 8 ในหลักสูตรนี้เพื่อวิเคราะหผูเรียนที่คุณจะสอน

ขั้นตอนที่สี่ วางวัตถุประสงค
ใชขอสังเกตที่คุณไดศึกษาและคิดถึงการวิเคราะหผูฟง
(ทบทวนบทที่ 9 เรื่อง “การกําหนดวัตถุประสงค”)

แลววางวัตถุประสงคเพื่อบทเรียน
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ขั้นตอนที่หา ทําโครงสรางสวนพื้นฐานของบทเรียน
มีสวนตางๆ ที่เปนพื้นฐานของการวางแผนการสอนบทเรียนพระคัมภีรคือ คํานํา เนื้อหาของ
บทเรียน การนําไปใชและการสรุป
โครงสรางประกอบดวยขอความสั้นๆ ที่สรุปความจริงสําคัญๆ ซึ่งคุณตองการที่จะเสนอตอผู
เรียนในแตละสวนของบทเรียน
โครงสรางเปนเครื่องชวยการสอนที่มีคุณคา เพราะวาจะชวยใหคุณยึดอยูกับหัวขอที่คุณสอน
(ไมสอนออกนอกลูนอกทาง) และยังชวยใหคุณจําไดถึงความจริงที่สําคัญที่คุณจําเปนตองสอนนัก
เรียน
จงใชขอสังเกตที่คุณจดไวในขณะที่ศึกษาเพื่อทําโครงสรางการสอน
ตอไปนี้ คือวิธีที่จะเขียนโครงสราง
หัวขอเรื่อง
หัวขอเรื่องชวยใหคนจําวิชานั้นๆ ได และยังชวยครูใหสอนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเปาหมาย
ของบทเรียน
เลือกหัวขอเรื่องของบทเรียนซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความจริงซึ่งเปนศูนยกลาง ถามตัวเองวา
“ฉันกําลังพูดเรื่องอะไรในบทเรียนนี้”
จงเขียนหัวขอในขณะที่คุณเริ่มตนทําโครงสราง
คํานํา
ไป

คํานําคือการเริ่มตนบทเรียน จําเปนที่คํานําตองทําใหผูเรียนสนใจ มิฉะนั้นเขาอาจไมฟงตอ

พระเยซูไมมีคํานําที่เปนมาตรฐาน พระองคทําใหผูฟงสนใจดวยวิธีหลายวิธีดวยกัน
บางทีพระองคทรงเรียกใหคนสนใจเปนพิเศษ โดยกลาววา “เราบอกความจริงแกทานวา”
เมื่อพระเยซูตรัสดังนี้ก็เทากับตรัสวา “ฟงใหดีๆ นะ นี่เปนเรื่องสําคัญ”
พระเยซูทรงเรียกรองความสนใจโดยเริ่มตนดวยขอความที่คนที่พระองคทรงพูดดวยมีความ
สนใจ ตัวอยางเชนพระองคเปดฉากการสนทนากับผูหญิงที่บอนํ้าในยอหน4 โดยทรงขอนํ้าดื่มจากเธอ
“มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักนํ้า
พระเยซูทรงตรัสกับนางวา
“ขอนํ้าใหเราดื่มบาง”” ยอหน 4:7
เธอมาที่บอนํ้าเพื่อตักนํ้า ดังนั้นพระองคจึงทรงเริ่มตนที่จุดสนใจของเธอ คํานํายอมนําไปสู
การสนทนาบทเรียนฝายวิญญาณเรื่องนํ้าธํารงชีวิต
ถาผูฟงสนใจในบัญญัติของโมเสส พระเยซูก็ทรงใชเรื่องนี้เพื่อเปนคํานํา ถาเขาสนใจเรื่องราช
อาณาจักรทีทรงสัญญาจะมอบแกอิสราเอล พระองคยอมเปดฉากสนทนาดวยขอความในเรื่องนี้
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เมื่อคุณเริ่มตนบทเรียนดวยขอความซึ่งทําใหผูเรียนสนใจก็ยอมดึงดูดความสนใจเขา เพื่อที่
คุณจะบอกเขาถึงพระกิตติคุณได
พระเยซูทรงใชวัสดุอุปกรณธรรมดาๆ คําถามและคําตอบธรรมดา คําอุปมา กรณีตัวอยาง
พระคัมภีร ความขัดแยงและปญหาตางๆ เขามาเปนคํานําการสนทนาเพื่อดึงดูดความสนใจ
พระองคทรงใชโอกาสตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานการณธรรมดาๆ ของชีวิต พระองค
ทรงเริ่มตนดวยสิ่งที่ประชาชนรูจัก เพื่อสอนเขาถึงสิ่งที่เขาไมรูจัก และนําเขาจากการสอนเรื่อง
ธรรมดาๆ ไปยังเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
คํานําควรมีลักษณะดังตอไปนี้
- สัน้ : ถายาวเกินไปคนเรียนจะหมดความสนใจ
- เรียกรองความสนใจ : ดึงดูดความสนใจของผูฟง โดยการเนนที่ความตองการหรือ
ความหวงใยบางประการ
- จดจําไดงาย ผูฟงจําเรื่องนั้นๆ ไดงาย
- เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน : เปนการเตรียมสําหรับความจริงที่คุณจะสอน นําผูฟงเขาสูแง
ความคิดสําคัญของบทเรียน
จงเตรียมคํานําที่จะทําใหนักเรียนของคุณสนใจ เขียนคําสรุปที่โครงสรางวาคุณจะใหคํานํา
บทเรียนอยางไร
เนื้อหา
“เนื้อหา” ของบทเรียนคือสวนสําคัญของการสอน ในบทเรียนพระเยซูทรงสอนผูหญิงที่บอ
นํ้า เนื้อหาของขอความของพระองคเนนที่นํ้าธํารงชีวิต ทรงเปดเผยใหเห็นแหลงที่มาของนํ้าธํารง
ชีวิต ซึ่งเปนการตรงขามระหวางนํ้าธํารงชีวิตกับนํ้าตามธรรมชาติ การตอบสนองที่จําเปนเพื่อตอนรับ
นํ้าธํารงชีวิตและผลของการดื่มนํ้าธํารงชีวิตนั้น
* แหลงที่มา
“พระเยซูตรัสตอบนางวา “ถาเจาไดรูจักของที่พระเจาประทาน และรู
จักผูที่พูดกับเจาวา “ขอนํ้าใหเราดื่มบาง” เจาก็คงจะไดขอจากทานผูนั้น
และทานผูนั้นก็คงจะใหนํ้าธํารงชีวิตแกเจา” ยอหน 4:10

* ความตรงขามระหวางนํ้าธํารงชีวิตและนํ้าธรรมดา
“พระเยซูตรัสตอบวา “ทุกคนที่ดื่มนํ้านี้จะกระหายอีก แตผูที่ดื่มนํ้า
ซึง่ เราจะใหแกเขานั้น จะไมกระหายอีกเลย นําซึ
้ ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิด
เปนบอนํ้าพุในตัวเขาพลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร”” ยอหน 4:13-14

* การตอบสนองที่จําเปนตองมี
(เธอตองดื่มนํ้าจากแหลงที่มาฝายวิญญาณ)
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“เจาก็คงจะไดขอจากทานผูนั้น และทานผูนั้นก็คงจะใหนํ้าธํารงชีวิต
แกเจา... ผูดื่มนํ้าซึ่งเราจะใหแกเขานั้นจะไมกระหายอีกเลย” ยอหน 4:10,
14

* ผล
“...จะไมกระหายอีกเลย นํ้าซึ่งเราจะใหเขานั้นจะบังเกิดเปนบอนํ้าพุ
ในตัวเขา พลุงขึ้นถึงชีวิตนิรันดร” ยอหน 4:14

ตอไปนี้เปนวิธีงายๆ ที่จะจัดเนื้อหาของบทเรียนเขาเปนโครงราง
I. ใจความสําคัญประการแรก
A. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสําคัญประการแรก
1. จุดรองลงมา
2. จุดรองลงมา
B. ขอความเพิ่มเติมจากใจความสําคัญประการแรก
1. จุดรองลงมา
C. ขอความเพิ่มเติมจากใจความที่สําคัญประการแรก
II. ใจความสําคัญประการที่สอง
(ลงรายการขอความเกี่ยวกับใจความสําคัญประการที่สองตามที่คุณทํากับจุดที่สําคัญประการ
แรก)
จงแนใจวาใจความสําคัญที่วางเปนโครงรางนั้น ไดจัดไวอยางเปนระเบียบสมเหตุผลตามขอที่
ใชเปนบทเรียน ใจความสําคัญควรใหมีความสัมพันธกับแงความคิดที่สําคัญและจุดรองลงมา
ควรสัมพันธกับใจความสําคัญ จงทําการตอเนื่องระหวางใจความตางๆ โดยการโยงใหแตละใจ
ความมีความสัมพันธกับใจความที่มากอน
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ทําโครงสรางตอไปจนกวาคุณจะไดครอบคลุมใจความสําคัญทั้งหมดของบทเรียน ใจความจะมี
กีจ่ ดุ ก็แลวแตบทเรียนแตละบทซึ่งแตกตางกันไป
การนํามาใช
เมื่อคุณเอาความจริงของพระวจนะของพระเจามาทําใหสัมพันธกับชีวิตประจําวันก็เรียกวา
“การนํามาใช” คุณ “นําเอา” สิ่งที่คุณสอนมาใชกับสถานการณในชีวิตจริง
เมื่อไดสอนความจริงจากพระคัมภีรแลว ก็ตองนํามาใชกับชีวิตและการรับใชของผูฟง ผูเรียน
ตองตอบคําถามนี้ไดคือ “ความจริงนี้มีผลตอตัวฉันอยางไร”
ตัวอยางของพระเยซูและผูหญิงที่บอนํ้า พระองคสอนเธอเกี่ยวกับนํ้าธํารงชีวิตและนําเอาบท
เรียนมาใช พระองคบอกเธอวา นํ้าธํารงชีวิตนี้จะอยูภายในเธอและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได พระ
องคแสดงใหเธอเห็นวา เธอจะนมัสการพระเจาเที่ยงแทดวยจิตวิญญาณและความจริงไดอยางไร
การนํามาใชอาจทําไดโดยการนําเอาวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในบทที่ 5 และ 6 การถามและ
ตอบคําถามเปนวิธีที่ดีที่สุดในการนําเอาความจริงที่คุณสอนมาใช ใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนไปใชดวย
ตัวเองดวย
การนํามาใชอาจนํามาจากประสบการณในชีวิตจริงซึ่งแสดงไวในบทเรียน คุณจะพบตัวอยาง
เชนนี้ในพระคัมภีร ประวัติศาสตร อัตตชีวประวัติของคนที่มีชื่อเสียง ในคําอุปมา ในบทเพลง โดย
การอานหนังสือและโดยการสังเกตและประสบการณสวนตัว
“เมือ่ ทานรูดังนี้แลวและทานประพถติตาม ทานก็เปนสุข” ยอหน
13:17
(ทบทวนยากอบ บทที่ 5 ดวย)
“การกระทํา” คือการนําไปใช การนําไปใชอาจรวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะชวยใหนัก
เรียนนําความจริงที่เรียนออกไปใช
ในโครงรางของการสอน จงเขียนวาคุณจะนําความจริงที่คุณสอนไปใชไดอยางไร รวมเอาวิธี
การและกิจกรรมที่คุณใชเขาไปดวย
การสรุป
การสรุปเปนการจบบทเรียน
การสรุปบทเรียนควรรวมเอาการสรุปใจความสําคัญที่สอนในเนื้อหาของบทเรียน
การสรุปไมจําเปนตองเปนการพูดขอเท็จจริงซํ้าอีกอยางนาเบื่อ คุณอาจใชวิธีใดก็ไดที่คุณ
เรียนรูในบทที่ 5 และ 6 เพื่อทบทวนบทเรียน คุณอาจรวมตัวอยางหรือการอางขอความ ถามคําถาม
หรือใหการแนะนําที่เฉพาะเจาะจง
การทบทวนเปนสิ่งสําคัญ พระเยซูมักจะตรัสความจริงฝายวิญญาณซํ้าๆ จงใชการพูดซํ้าไป
มาใหมากเทาที่จําเปนเพื่อใหแนใจวานักเรียนเขาใจบทเรียน
การสรุปควรรวมถึงโอกาสที่นักเรียนจะตอบสนองตอบทเรียน
เมื่อพระเยซูทรงสรุปบทเรียน พระองคจะทรงเรียกใหมีการตอบสนอง ที่สระนํ้าพระเยซูทรง
บอกผูหญิงสะมาเรียวา “ไปเรียกสามีของเจามา” การเรียกใหมีการตอบสนองทําใหเธอสารภาพบาป
ออกมา
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ไมเปนการเพียงพอที่จะฟงพระวจนะเทานั้น ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวาจะนําไปใชกับชีวิต
ของเราอยางไร เราตองตอบสนองตอสิ่งที่เราเรียนรู
เราตอบสนองไดก็ตอเมื่อความจริงที่เรียนรูนั้นเกี่ยวของสัมพันธกับเรา ซึ่งเปนเหตุผลที่วา
เหตุใดการนํามาใชซึ่งเปนสวนของบทเรียนจึงสําคัญ เราตองเขาใจวาขอความนั้นจะนํามาใชกับเรา
ไดอยางไร เพื่อที่เราจะตอบสนองได
การที่พระเจาเปดเผยสิ่งตางๆ แกเราก็เพื่อใหเราตอบสนอง แมกระทั่งความจริงที่วาพระเจา
ทรงเปดเผยพระองคเองในความงดงามของธรรมชาติก็เพื่อตองการใหมนุษยตอบสนอง
“เหตุวา เทาที่จะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจเขาทั้งหลาย เพราะวา
พระเจาไดทรงโปรดสําแดงแกเขาแลว
ตัง้ แตเริ่มสรางโลกมาแลว สภาพที่ไมปรากฏของพระเจานั้น คือฤทธา
นุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค ก็ไดปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระ
องคไดทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตัวเลย” โรม 1:19-20
ตัวอยางของการตอบสนองตอบทเรียนคือ การตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด การมา
หาพระองคเพื่อขอรับการรักษาโรคหรือการบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสารภาพบาปและ
การถวายตัวเพื่องานรับใชพระเจา
การเรียกใหมีการตอบสนองตองไมใชการเรียกรองทางอารมณ พระเยซูตรัสชัดเจนวา การ
ตอบสนองตอพระกิตติคุณตองเสียราคาแพง (ดู มาระโก 8:34-35)
ตัดสินดูวาคุณจะตรวจสอบอยางไร เพื่อดูวาวัตถุประสงคที่คุณตั้งไวนั้นสําเร็จหรือไม คุณจะ
ทดสอบนักเรียนหรือไม คุณจะใหเขาทําโครงการหรือกิจกรรมอะไรโดยนําสิ่งที่เรียนรูไปใชหรือไม
(เชน สมมติวา เรียนเรื่องการมีความรักเมตตาตอหญิงมายและเด็กกําพรา ในยากอบบทที่ 1 ก็ใหจัด
โครงการไปเยี่ยมเด็กกําพราและคนชราที่เปนมายเปนตน- ผูแปล)
จงเขียนคําสรุปวาคุณจะจบบทเรียนอยางไร อยาลืมใหมีการเรียกรองใหตอบสนอง คุณ
ตองการใหนักเรียนตอบสนองอยางไรตอบทเรียนที่คุณสอน

ขั้นตอนที่หก เลือกวิธีการและอุปกรณการสอน
ใชได

เลือกวิธที ี่คุณจะใชสอนบทเรียน ตอไปนี้เปนรายการวิธีการที่คุณไดศึกษามาซึ่งคุณจะเลือก
- สอนเรื่องที่เขารูเพื่อนําไปสูสิ่งที่เขาไมรู
- สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
- บทเรียนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
- ใชการสนทนาดวยคําถาม/คําตอบ
- คําอุปมา
- ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกําลังสอนอะไร)
- ใชขอพระคัมภีร
- ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
- ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
- ใชในโอกาสตางๆ
จงแนใจวาวิธีที่คุณเลือกใชนั้น เหมาะสมสําหรับผูฟงและสําหรับบทเรียน
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วางแผนใชอุปกรณการสอนกับบทเรียนและกิจกรรมซึ่งทําใหนักเรียนมีสวนรวมกับบทเรียน

ขั้นตอนที่เจ็ด จัดรวบรวมวัสดุอุปกรณ
จัดวัสดุอุปกรณที่คุณตองใชในการสอนใหเปนระเบียบ อุปกรณเหลานี้คือโครงสรางการสอน
ของคุณ พระคัมภีร บทบรรยายที่จะแจกนักเรียน อุปกรณชวยสอนและสิ่งอื่นๆ ที่คุณตองใชในกิจ
กรรมที่วางแผนได

ชื่อ

บททดสอบตนเอง บทที่ 10
1.

จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา

2.

ปจจัยอะไรที่มีรวมกันในทุกๆ สถานการณการสอน

3.

สวนตางๆ ที่เปนพื้นฐานของการวางแผนบทเรียนที่อธิบายไวในบทนี้คืออะไร
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4.

จงบอกถึงขั้นตอนตางๆ ของการวางแผนบทเรียนซึ่งอธิบายไวในบทนี้

5.

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
จงใชโครงรางในชวง “เพือ่ ศึกษาตอไป” เพื่อวางแผนบทเรียน

คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1.

“ครูที่ฉลาดทําใหการเรียนสนุกสนาน” สุภาษิต 15:2

2.

จงเปรียบเทียบรายการของคุณกับคําอธิบายในหนา

3.

หนา
- คํานํา
- เนื้อหา
- การนําไปใช
- การสรุป

4.

จงเปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา

5.

ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด วัตถุประสงคคือวาคุณสามารถวางแผนบทเรียนไดโดยการใชัความ
ชํานาญที่ไดเรียนรูในบทนี้
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เพื่อศึกษาตอไป
1.

วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งในการสอนคือ เพื่อนํานักเรียนใหตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดสวนตัว
วัตถุประสงคนี้เปนไปไดแมกระทั่งกับเด็กๆ ขอเพียงแตใหเด็กนั้นโตพอที่จะเขาใจและตัดสินเองไดเทานั้น
ตัวอยางในพระคัมภีรถึงเรื่องของเด็กๆ ที่มาหาพระเจาคือ โยเซฟ ซามูเอล เยเรมีย ดาเนียล ยอหนผูให
บัพติศมาและทิโมธี
การกลับใจเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเปนเด็ก (คือกลับใจเหมือนเด็กเล็กๆ) มัทธิว 18:3
ความถอมใจเปนคุณสมบัติของเด็กๆ ซึ่งทําใหงายขึ้นสําหรับเด็กที่จะยอมรับพระกิตติคุณ มัทธิว 18:4
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เด็กเล็กๆ ก็สามารถเชื่อได มัทธิว 18:6
การทําใหเด็กสะดุดในฝายวิญญาณเปนเรื่องที่รุนแรง มัทธิว 18:6, 8
เด็กๆ เปนสิ่งที่มีคามากสําหรับพระเจา มัทธิว 18:10
ไมใชนํ้าพระทัยของพระบิดาที่เด็กคนหนึ่งจะหลงหายไป มัทธิว 18:14
2.

จงวิเคราะหปจจัยที่มีรวมกันในสถานการณการสอนของพระเยซูกับนิโคเดมัสในยอหน 3
ตัวแทนจากสวรรค

ครู

นักเรียน

ภาษา

สิ่งแวดลอม

บทเรียน

วิธีการ
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จงวิเคราะหโครงสรางของขอความบางตอนของพระเยซูที่บันทึกไวในพระคัมภีร แตละขอความจงคํานึง
ถึงคําถามเหลานี้คือ
คํานํา
วิธีใดที่พระองคทรงใชเพื่อทําใหเกิดความสนใจ พระองคทรงนําเขาสูการสอนอยางไร?
เนื้อหาขอความ
ความจริงพื้นฐานที่พระองคทรงสอนคืออะไร? พระองคทรงใชวิธีอะไรเพื่อเสนอความจริงเหลานั้น
การนํามาใช
พระองคทรงนําความจริงจากพระคัมภีรมาใชกับชีวิตของผูฟงอยางไร?
การสรุป
พระเยซูทรงสรุปขอความอยางไร? พระองคทรงเรียกใหคนฟงตอบสนองอะไร?

4.

ใชโครงรางตอไปนี้ เพื่อเตรียมบทเรียนที่จะสอน

โครงรางเพื่อวางแผนบทเรียน
หัวขอเรื่องของบทเรียน
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ขอความจากพระคัมภีร

ผูฟง
จงสรุปวาคุณรูอะไรบางเกี่ยวกับผูฟงซึ่งคุณวางแผนที่จะสอนเขา

วัตถุประสงค
เมื่อถึงตอนสรุปของบทเรียนนี้ นักศึกษาจะสามารถที่จะทําสิ่งตอไปนี้

โครงรางบทเรียน
คํานํา
ฉันจะเริ่มตนบทเรียนอยางไร?

เนื้อหา (ทําโครงรางใจความสําคัญๆ)
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การนํามาใช
ฉันจะนําบทเรียนนี้มาใชกับชีวิตของนักเรียนของฉันไดอยางไร?

การสรุป
สรุปบทเรียน

ฉันประเมินนักเรียนอยางไรเพื่อดูวาวัตถุประสงคที่ตั้งไวสําเร็จลงได

เรียกใหมีการตอบสนอง

วิธีการสอน
วิธีการสอนที่ฉันจะใชเพื่อสอนบทเรียนนี้
ตอไปนี้เปนรายการของวิธีการตางๆ ที่คุณไดศึกษาซึ่งคุณจะเลือกใชได
-

สอนเรื่องที่เขารูเพื่อนําไปสูสิ่งที่เขาไมรู
สอนเรื่องทั่วๆ ไป จนถึงเรื่องเฉพาะเจาะจง
บทเรียนที่ใชวัตถุหรือนิทรรศการที่มองเห็นได
ใชการสนทนาดวยคําถาม/คําตอบ
คําอุปมา
ใชกรณีตัวอยาง (แสดงใหเห็นวาคุณกําลังสอนอะไร)
ใชขอพระคัมภีร
ใชความตรงขามของสิ่งตางๆ
ใชปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
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- ใชในโอกาสตางๆ
อื่นๆ

อุปกรณชวยในการสอน
อุปกรณการสอนที่ฉันจะใชเพื่อสอนบทเรียนนี้

สิ่งตางๆ ที่ตองการ
สิ่งตางๆ ที่ฉันตองการนําไปชั้นเรียน
- พระคัมภีร
- โครงรางการสอน
อื่นๆ

