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บทที่ 14
การฝกอบรมครู

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  บอกถงึความจํ าเปนพื้นฐาน 2 ประการในการฝกอบรมครู
-  สรุปข้ันตอนในการวางแผนโปรแกรมการฝกอบรมครู
-  อธบิายวาจะเกณฑนักเรียนใหเขารวมโปรแกรมการฝกอบรมครูไดอยางไร
-  สรุปแนวทางในการดํ าเนินงานฝกอบรมครู
-  สรุปแนวทางในการจัดใหครูที่อบรมแลวไดสอนในคริสตจักร
-  บอกวิธีที่จะประเมินผลครู

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพราะวาพระดํ ารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขา

พระองคไดใหเขาแลวและเขาไดรับไว  และเขารูแนวาขาพระองคมาจากพระ
องค  และเขาเชื่อแลววาพระองคไดทรงใชขาพระองคมา”  ยอหน 17:8

คํ านํ า

พระเยซูทรงฝกอบรมสาวกและในตอนสรุปของการฝกอบรม ทรงตรัสวา
“เพราะวาพระดํ ารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขา

พระองคไดใหเขาแลว”  ยอหน 17:8

แผนการของพระคัมภีรในการเพิ่มพูนฝายวิญญาณ คือ  “การสอนคนที่สัตยซื่อซึ่งสามารถสอน
ผูอ่ืนไดดวย”   2 ทโิมธี 2:2

ถาคณุตองการที่จะทํ าแผนการนี้ใหสํ าเร็จ คุณตองฝกอบรมครูอยางสมํ่ าเสมอ  บทเรยีนนี้เกี่ยว
กบัหัวขอของการฝกอบรมครู

ในบทนี ้มกีารพดูถงึความจํ าเปนพื้นฐาน 2 ประการในการฝกอบรมครูและไดใหข้ันตอนที่นํ าไป
ปฏิบัติไดในการวางแผนโปรแกรมการฝกอบรม

ไดใหแนวทางไวดวยวา จะเกณฑนักเรียนใหมารับการฝกอบรมไดอยางไร จะดํ าเนินการฝกอบ
รมอยางไร และการใหครูที่ฝกอบรมแลวไดสอนในคริสตจักร
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สิ่งที่จํ าเปนตองทํ าพ้ืนฐาน 2 ประการ

ส่ิงทีจ่ ําเปนตองทํ าพื้นฐาน 2 ประการสํ าหรับการฝกอบรมครูในคริสตจักรคือ
1. การฝกอบรมกอนการรับใช
การฝกอบรมกอนการรับใชคือ  การฝกอบรมที่ใหแกผูเชื่อกอนที่เขาจะเริ่มปรนนิบัติในคริสตจักร

ในฐานะคร ูเปนโปรแกรมการศึกษาซึ่งจะชวยใหรูวาจะสอนอยางไร
2. การฝกอบรมในระหวางการรับใช
การฝกอบรมในระหวางการรับใชคือ การอบรมที่ใหแกผูที่ปรนนิบัติอยูแลวในฐานะครูในคริสต

จักร  การฝกอบรมจะชวยใหเขาพัฒนาของประทานในการสอน

พระเยซทูรงใหการฝกอบรมทั้ง 2 ประเภทแกสาวกของพระองค

การวางแผนโครงการการฝกอบรมครู

ส่ิงตอไปนี้คือข้ันตอนในการวางแผนโครงการการฝกอบรมครูในคริสตจักรของคุณ
1.  ขอความรวมมือจากศิษยาภิบาลหรือผูนํ าฝายวิญญาณของคริสตจักร
2.  ขอรองใหผูที่เปนครูที่มีประสิทธิภาพอยูแลวใหชวยเปนผูนํ าซึ่งจะสอนผูอ่ืน
3.  ประชมุผูนํ าเหลานี้ เพื่อกํ าหนดสิ่งตอไปนี้

- วตัถปุระสงคสํ าหรับโครงการฝกอบรม : กํ าหนดความตองการของครูที่มีอยูใน
ปจจบัุน และผูที่สามารถเปนครูได บอกวัตถุประสงคที่คุณตองการทํ าใหสํ าเร็จใน
โครงการฝกอบรมนี้

- ก ําหนดวนั เวลาและสถานที่สํ าหรับการฝกอบรม
- ผูน ําซึ่งจะสอนในโครงการฝกอบรม  :  ใครจะสอนอะไร เมื่อไร
- คุณสมบัติในการสมัครเขารับการฝกอบรม  :  คุณจะอนุญาตใหใครเขารับการฝก

อบรม เขาตองเปนผูเชื่อที่บังเกิดใหมแนนอน แตวาคุณอาจตองการกํ าหนดคุณ
สมบัติอ่ืนๆ อีก (ดูคํ าแนะนํ าใน “เพื่อศึกษาตอไป”  ของบทนี้)

- มาตรฐานที่ตองการเพื่อใหจบโปรแกรม เขาตองมีคุณสมบัติอะไรบางเพื่อใหการ
ฝกอบรมส ําเร็จสมบูรณ (ดูคํ าแนะนํ าใน “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อจะรูถึง
ชนดิตางๆ ของเหตุการณการฝกอบรม)

- ชนดิของกรณีการฝกอบรม ดู “เพื่อการศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อจะรูถึงชนิด
ตางๆ ของกรณีการฝกอบรม

- งบประมาณ (คาใชจาย) สํ าหรับการฝกอบรมครู  จะตองเสียคาใชจายเทาไร? เงิน
ทนุมาจากที่ไหน

- อุปกรณที่ตองใชในการฝกอบรม  :  คุณสามารถใชหลักสูตรนี้ไดในการฝกอบรมครู
คุณอาจเพิ่มเขาไปพิเศษกับการฝกอบรมเฉพาะของนิกายและหลักสูตรที่คุณวาง
แผนที่จะใช

4.  เตรยีมปฏทินิของทัง้ปและจดรายการการฝกอบรมทั้งหมดลงไวรวมทั้งวันที่ เวลาและสถานที่
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5.  เตรยีมค ําอธิบายถึงงานรับใชใหแกครูซึ่งจะบอกถึงความรับผิดชอบของครูสํ าหรับผูที่กํ าลัง
พจิารณาที่จะเขารวมการฝกอบรม (ดู “เพื่อศึกษาตอไป”)  ของบทนี้สํ าหรับตัวอยางคํ า
อธบิายงานรับใชของครู

6. เตรยีมค ําปฏญิาณของครูสํ าหรับผูที่มีความสามารถเปนครูที่จะลงนามซึ่งเปนเอกสารที่
แสดงถึงการยอมตนผูกพันของผูทีเ่ปนครู  (ดู “เพื่อศึกษาตอไป” ของบทนี้ เพื่อดูตัวอยาง
ของคํ าปฏิญาณตน)

การคัดเลือกผูที่จะเขาโครงการฝกอบรม

ข้ันตอนสํ าหรับการคัดเลือกคนที่จะเขาโครงการฝกอบรมครูมีดังนี้
1.  เชญิครทูีม่อียูในปจจุบันเขามารวมรับการอบรมในระหวางการรับใช
2.  ประกาศในการนมัสการในคริสตจักรเกี่ยวกับการฝกอบรม ขอใหผูที่สามารถเปนครูได ซึ่งมี

ความสนใจมาติดตอกับคุณ
3.  ติดตอเปนสวนตัวกับผูที่คุณรูจักหรือคนที่คุณไดสังเกตดูชีวิตของคนที่คุณเชื่อวามีของ

ประทานฝายวิญญาณในการสอน
4.  ทบทวนดผููสมัครซึ่งยังไมไดทํ าการสอนใหแนใจวา เขามีคุณสมบัติครบถวนตามที่คุณ

ก ําหนดไวสํ าหรับโครงการฝกอบรมครู
5. แจงแกผูที่มีคุณสมบัติใหรูถึงวันที่ เวลาและสถานที่ของการประชุมคร้ังแรก

ดํ าเนินการฝกอบรม

ตอไปนี้คือแนวทางในการดํ าเนินการฝกอบรมครู
1.  เร่ิมการอบรมแตละครั้งใหตรงเวลา
2.  เร่ิมดวยการอธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปดจิตใจและความคิดของนักศึกษาใหเรียน

รูและทรงเจิมครูผูสอน
3.  จดชือ่นกัเรยีนทีเ่ขา นักเรียนตองเขาชั้นเรียนในจํ านวนภาคเรียนที่กํ าหนดให เพื่อจะไดเรียน

จบหลักสูตรได
4.  จงแนใจวานักเรียนมีเอกสารประกอบการสอน
5.  จดัหาสิง่ชวยสอนที่จํ าเปน เชน อุปกรณโสตทัศนะศึกษา คูมือครูและอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน

จงใชวิธีการสอนที่คุณไดเรียนในหลักสูตรนี้
6.  ใหมเีวลาส ําหรับคํ าถามและคํ าตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่คุณสอนไป
7.  ใหการบานนกัเรยีนที่จะทํ าใหเสร็จกอนมาประชุมคร้ังตอไป ซึ่งอาจรวมถึงการอาน การ

เขยีน หรือการบานที่ใหไปสอน
8.  จงรักษาเวลาทีต้ั่งไวสํ าหรับชั้นเรียนและปลอยนักเรียนตรงเวลา นอกจากวาพระวิญญาณ

บริสุทธิจ์ะทรงนํ าใหทํ าสิ่งที่ตางออกไป
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วางตัวผูเปนครู

การฝกอบรมครูจะไมมีประสิทธิภาพนอกจากวาผูที่คุณอบรมจะไดถูกใชในตํ าแหนงของการ
เปนครู

ปรึกษาศิษยาภิบาล
เขาตองการครูใหสอนที่ตรงไหน?  ที่ใดที่เขาเชื่อวาคนแตละคนจะทํ างานไดอยางมีประสิทธิ

ภาพที่สุด
ศิษยาภบิาลคือ ผูนํ าที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร เขาตองรับผิดชอบตอโปรแกรมการสอน

ในครสิตจกัร เขารับผิดชอบในการนํ าเอาของประทานและตะลันตของผูที่อยูในคริสตจักรมาใชดวย
วางคนไวตามการทรงเรียกและความสามารถ

พจิารณาดูความสามารถของคนที่วางไว เขาจะมปีระสิทธิภาพในกลุมที่เขาตองสอนหรือไม?
พระเจาไดทรงเรียกเขาเปนพิเศษในกลุมเฉพาะนี้หรือไม?

ตัวอยางเชน  อัครสาวกเปาโลมคีวามสามารถกับคนตางชาติ เพราะวาพระเจาทรงเรียกเขา
เพราะความสามารถและภูมิหลังสวนตัวดวย
วางคนไวตามความสนใจของอายุ

บางคนไมมคีวามสนใจในการสอนเด็กๆ คนอื่นอาจไมสะดวกใจที่จะสอนผูใหญ เราตองสอน
คนทกุอายแุตครูตองมีความสนใจหรือไมก็ไดรับการทรงเรียกใหทํ างานกับกลุมอายุเฉพาะกลุม
ใหมีโอกาสที่นักเรียนจะไดฝกสอน

จงยอมใหครูใหมไดปรนนิบัติรับใชเปนครูแทนผูที่เปนครูปกติเมื่อเขาไมไดมาสอน ตอมาก็ให
เขาสอนหลายๆ บทเรียนในขณะที่ครูผูมีประสบการณสังเกตการณอยู หลังจากการสอนแลวผูสังเกต
การณจะแบงปนคํ าแนะนํ าที่มีประโยชนเปนการสวนตัวกับครูใหม

การประเมินผลครู

ภายหลงัจากที่ครูไดรับใชในคริสตจักรแลว งานรับใชของเขาควรไดรับการประเมินผลเปน
ระยะๆ พระเยซกูท็รงทํ าเชนนี้กับสาวกของพระองคหลังจากที่พระองคไดสงเขาออกไปรับใช เขารายงาน
ทกุอยางที่เขาพูดและกระทํ าใหพระองคทราบ (มาระโก 6:7 และ 30)

การประเมนิผลชวยใหรูปญหาและแกไขปญหาในการสอนได และยังใหโอกาสแกผูนํ าฝาย
วญิญาณของครสิตจักรที่จะชวยครูเหลานี้ใหพัฒนาของประทานฝายวิญญาณในการสอน

วธิบีางประการในการประเมินผลครูมีดังนี้

วธิบีางประการในการประเมินผลตนเอง แลวทบทวนผลที่ไดกับเขา
1.  เราอาจประเมินผลครูโดยใชความชํ านาญในบทที่ 11 “การประเมินผล” ของหลักสูตรนี้

ใหครูแตละคนทํ าการประเมินผลตนเอง แลวทบทวนผลที่ไดกับเขา
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2. ประเมินผลบนพื้นฐานของคํ าอธิบายการรับใชนั่นคือเขาไดทํ าใหความตองการที่อยูใน
คํ าอธบิายงานรับใชสํ าหรับตํ าแหนงครูสํ าเร็จลงไดหรือไม

3. เขายงัคงรกัษาคํ าสัญญาผูกพันตนของครู ซึ่งเขาลงนามไวหรือไม
4. จงสงัเกตขณะทีคุ่ณกํ าลังสอนบทเรียน ดูวาเขาสื่อสารพระวจนะของพระเจาแกนัก

เรียนอยางมีประสิทธิภาพหรือไม  เขาตองท ําอะไรเพื่อพัฒนาวิธีนํ าเสนอบทเรียน? จงแบงปนขอเสนอ
แนะในทางบวกแกเขา

5. ประเมินผล “ผล” ของเขา  พระคมัภีรกลาววา “ผล” (ผลของการรับใช) สามารถพิสูจน
ได  (ลูกา 6:43-44)
ขอควรจํ า

การประเมนิผลและการแกไขปญหาควรกระทํ าดวยวิธีแหงความรักและในทางบวก
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 14

1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. คํ าจ ําเปนพื้นฐาน 2 ประการสํ าหรับการฝกอบรมครูคืออะไร?

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุข้ันตอนในการวางแผนโปรแกรมฝกอบรมครู

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. คุณสามารถคัดเลือกนักเรียนใหเขาในโปรแกรมการฝกอบรมครูไดอยางไร?
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5. จงสรปุแนวทางในการดํ าเนินการฝกอบรมครู

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงสรปุแนวทางในการวางตัวครูที่รับการฝกอบรมแลวใหทํ างานในคริสตจักร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. จงบอกวิธีการประเมินผลครู 5 ประการ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 14

1. “เพราะวาพระดํ ารัสที่พระองคตรัสประทานใหแกขาพระองคนั้น ขาพระองคไดใหเขาแลวและ
เขาไดรับไว  และเขารูแนวาขาพระองคมาจากพระองค  และเขาเชื่อแลววาพระองคไดทรงใชขา
พระองคมา”  ยอหน 17:8

2. การฝกอบรมกอนที่จะรับใชกับการฝกอบรมในขณะที่กํ าลังรับใชอยู

3. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 166

4. การคดัเลือกดูคํ าแนะนํ าในหนา 167

5. เปรียบเทยีบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 167

6. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 167

7. คุณสามารถประเมินผลครูไดโดยการ
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- ใชความชํ านาญที่ไดเรียนรูในบทที่ 11 ของหลักสูตรนี้

- ดูจากค ําอธิบายที่กลาวถึงการรับใชของครู

- ดูวาเขารักษาคํ าปฏิญาณของครูอยูหรือไม

- โดยการสังเกตการณดูขณะที่เขาสอน

- โดยการสังเกตดู “ผล” ของการสอนของเขา

หนา 166

เพ่ือศึกษาตอไป

แนวทางตอไปนี้สรุปถึงส่ิงที่คุณไดเรียนมาในบทเรียนนี้

1. ลงรายการของวัตถุประสงคของโปรแกรมการฝกอบรมของคุณ

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

2. กํ าหนดวันที่ เวลาและสถานที่ลงปฏิทินของป  (ใชปฏิทินในการทํ า)

3. วางคุณสมบัติของผูที่ขอเขารวมโปรแกรม ตอไปนี้คือคํ าแนะนํ าบางประการ
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คุณสมบัติของผูสมัครเขาโปรแกรม

ผูสมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้
- เปนผูเชื่อที่บังเกิดใหม
- ทํ าตามแบบอยางของพระคริสตโดยการบัพติศมาในนํ้ า
- เต็มลนดวยพระวิญญาณ
- มาคริสตจักรสมํ่ าเสมอ (และ/หรือเปนสมาชิกของคริสตจักร)
- มีชื่อเสียงดีในคริสตจักรและในชุมชน
- มีคุณสมบัติตามพระคัมภีรในการเปนผูนํ า
- แสดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความประพฤติแบบพระคริสตในชีวิตประจํ าวัน

4. วางมาตรฐานสํ าหรับการสิ้นสุดโปรแกรม ตอไปนี้คือคํ าแนะนํ าบางประการ

มาตรฐานสํ าหรับการส้ินสุดโปรแกรม

ผูสมัครควรตอง
- เขาชั้นเรียนการฝกอบรมทุกครั้งนอกจากจะมีขออางในดานความเจ็บปวยหรือเหตุฉุกเฉินซึ่งผูนํ าชั้น

เรียนอนุญาตแลว
- ทํ าการบานเสร็จทุกครั้ง
- ฝกสอนอยางนอยหนึ่งบทโดยมีผูนํ าคอยสังเกตการณอยู

5. กํ าหนดชนิดของเหตุการณการฝกอบรมครู ตอไปนี้เปนคํ าแนะนํ าบางประการ

ฝกอบรมส้ันๆ ซึ่งเปนสวนของการประชุมครูในเวลาปกติ  ถาครูของคริสตจักรพบปะกันประจํ าจงใชสวนหนึ่ง
ของการประชุมสํ าหรับการฝกอบรมครูในขณะที่รับใชอยู

ระหวางชั่วโมงรวีวารศึกษา ถาคริสตจักรของคุณมีชั่วโมงรวีวารศึกษา จงฝกอบรมครูใหมในชั้นเรียนพิเศษ
ซึ่งจัดขึ้นในชั่วโมงดังกลาว

การสอนดวยตนเอง ใหคนที่มีความสามารถเปนครูไดมีคูมือนี้และใหเขาทํ าบทเรียนใหเสร็จโดยการ
ศึกษาสวนตัว

ฝกอบรมหนึ่งคืน พบปะกันหนึ่งคืนในหนึ่งสัปดาหเพื่อฝกอบรม

อบรมเปนลํ าดับ พบปะกันในการประชุมที่จัดเปนลํ าดับเพื่อฝกอบรมเชน วันจันทรถึงวันศุกรของ
สัปดาหใดสัปดาหหนึ่ง

การเขาคาย  นํ าครูไปคายเพื่อฝกอบรม

ตัวตอตัว  มอบหมายใหครูที่มีประสบการณฝกอบรมครูใหมเปนการตัวตอตัว
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ฝกอบรมรวมกัน  บางทีหลายๆ คริสตจักรในชุมชนอาจตองการวางแผนการฝกอบรมรวมกัน ซึ่งครูทุกคนใน
นิกายของเขามารวมกันเพื่อสามัคคีธรรมและเพื่อรับการฝกอบรม

ฝกอบรมโดยใชโสตทัศนูปกรณ  ถาคุณมีอุปกรณเชน เทป หรือวีดีโอ จงบันทึกการฝกอบรมไวแลวให
นักเรียนศึกษาดวยตนเองอยางอิสระ

6. เลือกผูนํ าซึ่งจะสอน สอนเรื่องใดบางและจะสอนเมื่อใด  จงใชแผนผังนี้

ชื่อครู วันที่ วิชาที่จะสอน

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

7. คุณจะใชเนื้อหาการฝกอบรมอะไรบาง?

ชื่อของวิชา                                                                                                                                                    

ชื่อของผูพิมพ/ที่อยู                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     

คาใชจายตอคน                                    บาท

8. เตรียมงบประมาณ

จะเสียคาใชจายเทาไรในการประชาสัมพันธโครงการ                                              บาท

อุการณการสอนจะเสียคาใชจายเทาไร                                              บาท

รายจายอื่น                                              บาท

9. จงเตรียมการบรรยายงานรับใชซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของครูที่มีความสามารถสอน
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ตอไปนี้คือตัวอยางใหปฏิบัติตาม

ตัวอยางคํ าบรรยายถึงงานรับใช

ครูสอนช้ันผูใหญ

ต ําแหนงงานรับใช

ครูสอนชั้นผูใหญ
การบรรยายงานรับใช

ครูสอนพระคัมภีรชั้นผูใหญจะมีความรับผิดชอบดังนี้
- เตรียมและสอนชั้นเรียนประจํ าสัปดาห

วันที่                เวลา                                                     สถานที่                                                 
- คัดเลือกสมาชิกใหมมาเขาชั้นเรียน
- ติดตอนักเรียนที่ขาดเรียนและสมาชิกที่ไมกระตือรือลนเพื่อดูวามีปญหาอะไร รับใชแกเขาและนํ าเขา

กลับมาเปนสมาชิกที่สนใจตอไป
- นํ าสมาชิกที่ยังไมไดรับความรอดมาหาพระเยซูคริสต
- รับใชตอความตองการฝายวิญญาณของสมาชิกในชั้นเรียนซึ่งเปนผูเชื่ออยูแลว นํ าเขาใหเติบโตฝาย

วิญญาณและพัฒนาขึ้น เตรียมเขาใหพรอมสํ าหรับการรับใช
- หนุนใจสมาชิกในชั้นเรียนใหเปนสวนที่กระตือรือลนในสามัคคีธรรมทั้งหมดของคริสตจักร
- จัดทํ าบันทึกของคริสตจักรที่เกี่ยวกับช้ันเรียนนี้เชน บันทึกการเขาเรียน ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะตัว

- ไดรับการทรงเรียกจากพระเจาใหทํ างานรับใชในดานนี้
- มีคุณสมบัติของการเปนผูนํ าตามพระคัมภีร
- เรียนจบหลักสูตรฝกอบรมครูที่คริสตจักรจัดให
- มีความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เปนสมาชิกที่กระตือรือลนในคริสตจักร
- ดํ าเนินชีวิตสอดคลองกับหลักขอเชื่อของคริสตจักร
- ใหการสนับสนุนและสอดคลองกับผูนํ าของคริสตจักร

ยอมผูกพันตนในดานเวลา

- มีเวลาเตรียมตัวเพื่อเขาสอนชั้นเรียนเปนปกติ
- มีเวลาสํ าหรับชั้นเรียนเปนปกติคือ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
- เขาประชุมทีมงานประจํ าเดือน
- เขาชั้นฝกอบรมครูที่กํ าลังรับใชอยูเปนประจํ าป
- มีเวลาสํ าหรับการสมาคมสวนตัว การสามัคคีธรรม ติดตามผลและรับใชแกนักเรียน
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10. เตรียมคํ าปฏิญาณเพื่อการผูกพันตนของครู  ตอไปนี้คือตัวอยางใหปฏิบัติตาม

คํ าปฏิญาณของครู

โดยที่ขาพเจาไดตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดสวนตัวและขณะนี้ดํ าเนินชีวิตในความสัมพันธกับ
พระองค ขาพเจาสํ านึกดีวาการรับใชพระคริสตและพระวจนะของพระองคตอผูอื่นเปนการทรงเรียกอันยิ่งใหญ ใน
ฐานะที่ขาพเจาผูกพันตนเองเปนครูและพึ่งพาความชวยเหลือและการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขาพเจาขอปฏิญาณวา
- ขาพเจาเห็นดวยกับหลักขอเชื่อของคริสตจักรและจะไมสอนส่ิงใดที่ขัดแยงกับหลักขอเชื่อนี้
- ขาพเจาจะจัดเวลาสวนตัวเพื่อการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร
- ขาพเจาจะอธิษฐานอยางจริงใจเพื่อใหนักเรียนกลับใจและเพื่อใหผู ที่เปนคริสเตียนไดเติบโตฝาย

วิญญาณ
- ขาพเจาจะใชเวลาอยางสัตยซื่อในการเตรียมบทเรียนแตละบท  และจะเตรียมตัวเองฝายวิญญาณโดย

การมีชีวิตตามความจริงในพระคัมภีรที่ขาพเจาสอน
- ขาพเจาจะสัตยซื่อตอตํ าแหนงการสอนของขาพเจาในคริสตจักร
- ขาพเจาจะสอนในชั้นโดยใชพระวจนะของพระเจา สงเสริมการศึกษาพระคัมภีรของนักศึกษาและหนุน

ใจใหเขามีสวนรวมอยางกระตือรือลนในชั้นเรียน
- ขาพเจาจะเขารวมและสงเสริมการปรนนิบัติรับใชของคริสตจักรและจะสนับสนุนดานการเงินของคริสต

จักรและดวยคํ าอธิษฐาน
- ขาพเจาจะเขารวมการประชุมของแผนกในคริสตจักร นอกเสียจากวามีเหตุจํ าเปนบางประการที่ขาพเจา

จะใหเหตุผลตอพระเจาได
- ถาขาพเจาไมสามารถทํ าความรับผิดชอบใหสํ าเร็จดวยเหตุผลบางประการ ขาพเจาจะปรึกษากับผูนํ า

และยอมมอบชั้นเรียนคืนถาเขาแนะนํ าใหทํ าเชนนั้น

ชื่อ                                                วันที่                                                                                                  
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