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บทที่ 9
การกํ าหนดวัตถุประสงค

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลวคุณสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปน้ี
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “วัตถุประสงค”
- อธิบายความสํ าคัญของวัตถุประสงคในการสอน
- เขยีนวัตถุประสงค
- ใชรายการตรวจสอบเพื่อประเมินผลวัตถุประสงคน้ัน
- อธบิายความสํ าคัญระหวางวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
- บอกเปาหมายสุดทายของการสอนพระคัมภีร

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก

คนใหมีสติปญญาทุกอยาง เพื่อจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระ
คริสต” โคโลสี 1:28

คํ านํ า

คุณไดเรียนรูแลววาความเจริญเติบโตฝายวิญญาณที่แทจริงน้ันมิไดวัดกันจากสิ่งที่นักเรียน
ไดยินมา แตวัดจากสิ่งที่ไดยินแลวมาปฏิบัติจริงๆ

ในบทนี้คุณจะไดเรียนรูวิธีที่จะกํ าหนดวัตถุประสงคซ่ึงจะชวยคุณใหบงชี้ไดวานักเรียนของ
คณุเขาใจอยางแทจริงหรือไมก็ตรงที่พวกเขากํ าลังประพฤติตามสิ่งที่เขาไดเรียนรูไปแลวหรือเปลา
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วัตถุประสงค

วัตถุประสงคคือความมุงหมายหรือบั้นปลายของการกระทํ า น่ันก็คือจุดประสงค เปาหมาย
หรือความปรารถนาที่ตองแสดงออกมาเพื่อใหสํ าเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไว

เม่ือครูกํ าหนดวัตถุประสงค ครูจะเขียนขอความที่บอกเปาหมายนั้นใหนักเรียนของครูทราบ
สิ่งเหลานี้จะบอกไวเปนวลีซ่ึงบรรยายถึงสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติไดภายหลังที่ไดเรียนบท
เรียนนั้นจบแลว

บทเรียนที่คุณกํ าลังศึกษาอยูในปจจุบันตองมีวัตถุประสงค จงยอนกลับไปดูที่ตอนขึ้นตนของ
บทเรยีน และทบทวนวัตถุประสงคเหลานี้

ความสํ าคัญของวัตถุประสงค

วัตถุประสงคมีความสํ าคัญมากเพราะวา
1. เปนสิ่งที่นํ าทางแกครูในการอธิษฐาน วางแผนการสอน การดํ าเนินการสอนและกิจกรรมการ

เรียนรูที่มีตอเปาหมายที่เจาะจงเปนพิเศษ คุณรูแนนอนวาคุณตองการอะไรเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ
ประสงคในแตละบทเรียน เพ่ือคุณจะสามารถอธิษฐาน วางแผน สอนและเตรียมกิจกรรมการ
เรียนรูไดตามนั้น

2. เปนสิ่งที่สามารถใชวัดความมีประสิทธิภาพของการสอน คุณสามารถที่จะบอกไดหากนัก
เรียนไดเรียนรูอยางแทจริงในสิ่งที่คุณตองการที่จะสอนพวกเขา

3. เปนสิง่ที่จะชวยปรับปรุงการสอนของคุณ เพราะวาคุณสามารถวัดความมีประสิทธิภาพในการ
สอนของคุณดวย คุณสามารถบอกไดวาเม่ือใดคุณพลาดและเมื่อใดคุณประสบความสํ าเร็จ
คุณสามารถเรียนรูไดจากทั้งความผิดพลาด และจากความสํ าเร็จเพ่ือจะปรับปรุงการสอนของ
คุณตอไป

4. เปนสิง่ทีจ่ะชวยเหลือนักเรียนใหกลายเปนผูปฏิบัติได แทนที่จะเปนแตเพียงผูฟงพระวจนะ
ของพระเจาเทานั้น หากคุณตองการวัตถุประสงคและสื่อความหมายใหนักเรียนทราบอยาง
ชดัเจนแลว กอนที่คุณจะเร่ิมตนสอนพวกเขายอมจะทราบถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจากเขา
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วิธีที่จะเขียนวัตถุประสงค
กํ าหนดวัตถุประสงคในแงของสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได

บอกอยางเฉพาะเจาะจงลงไปวาคุณตองการที่จะใหพวกเขาสามารถที่จะทํ าอะไรไดบาง
ตอไปน้ีคือวัตถุประสงคที่กํ าหนดในแงของสิ่งที่นักเรียนตองปฏิบัติได

“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนสามารถที่จะอธิบาย ยอหน 3:16 ได”

น่ีคือวัตถุประสงคที่กํ าหนดไวอยางไมถูกตอง
“ฉนัจะสอน ยอหน 3:16 แกนักเรียน”

วตัถุประสงคตวัอยางแรกนัน้กํ าหนดไดอยางถูกตองแลว เพราะวาเปนวัตถุประสงคที่บอกถึง
สิ่งซ่ึงคุณตองการใหนักเรียนมีความสามารถที่จะกระทํ าสิ่งใดไดเม่ือจบบทเรียนแลว คุณสามารถบงชี้
วานกัเรียนไดเรียนบทเรียนไปแลวอยางถูกตองสมบูรณแคไหนก็โดยการถามเพื่อใหเขาอธิบาย ยอห
น 3:16 ใหคุณฟง

ตัวอยางที่สอง เปนวัตถุประสงคที่ไมถูกตอง เพราะเปนการกํ าหนดสิ่งซ่ึงคุณเองเปนผูกระทํ า
มากกวาสิ่งซ่ึงคุณตองการใหนักเรียนสามารถที่จะกระทํ า วัตถุประสงคที่สองนี้ไมมีทางบงชี้ไดเลยวา
คณุสามารถที่จะรูไดอยางไรวาคุณไดสอนพวกเขาอยางถูกตองสมบูรณแลว

จงขึ้นตนวัตถุประสงคแตละขอดวยคํ ากริยา
กริยา คือ คํ าที่แสดงการกระทํ าซึ่งบอกวาสิ่งที่ปรากฏออกมาควรเปนอยางไร
จงใชประโยคแรกเพื่อเปดฉากการกํ าหนดวัตถุประสงคเชนนี้

“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนมีความสามารถที่จะ....”

จากนั้นก็เขียนรายการของวัตถุประสงคลงไป เริ่มตนทีละหัวขอดวยคํ ากริยา ในภาค “เพ่ือ
ศกึษาตอไป” ของบทนี้จะมีรายการของคํ ากริยาซึ่งจะชวยคุณในการบอกวัตถุประสงค

ตอไปน้ีคือตัวอยางของวัตถุประสงคที่ขึ้นตนดวยคํ ากริยา
“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลว นักเรียนสามารถที่จะอธิบายแผนการของ

ความรอด”

“อธิบาย”  คือ  คํ าที่แสดงการกระทํ า คํ านี้บอกถึงสิ่งที่คุณตองการใหนักเรียนมีความสามารถ
ที่จะทํ าซึ่งเปนผลที่ไดจากบทเรียน
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บอกวัตถุประสงคแตละอันทีละอยาง
บอกแตเพียงสิ่งที่ไดจากการเรียนเพียงอยางเดียวตอวัตถุประสงคหน่ึงๆ
ตอไปน้ีคือตัวอยางบางชนิด

“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนมีความสามารถที่จะ....”
ถูก  :  ยกขอพระคัมภีร  ยอหน 3:16  มาอาง
ผิด  :  ยกและอธิบาย   ยอหน 3:16

ถาคุณตองการใหเขาอธิบายดวย  คณุควรบอกวัตถุประสงค 2 อยางแยกกันดังน้ี
“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนจะสามารถที่จะ....”
ยก ยอหน 3:16 มาอาง

อธิบาย  ยอหน 3:16
บอกวัตถุประสงคเปนลํ าดับขั้นตอน

แตละวัตถุประสงคควรจะเกี่ยวพันกับสิ่งที่นํ าหนาไปกอน และ/หรือสิ่งที่ตามมาขางหลัง ตัว
อยางเชน  “ยก  ยอหน 3:16  มาอาง”  เปนวัตถุประสงคที่ดีที่ควรเขียนรายการไวกอน  “อธิบาย
ยอหน 3:16”  เพราะนักเรียนจะตองรูจักกอนจึงจะสามารถอธิบายได
บอกวัตถุประสงคแตละขอในแงของพฤติกรรมซึ่งคุณสามารถสังเกตเห็นได

ตอไปน้ีเปนตัวอยางบางชนิด
“เมือ่จบบทเรียนน้ีแลวนักเรียนจะ...”

ถูก  :  อธิบาย ยอหน 3:16
ผิด  :  เขาใจ ยอหน 3:16
ถานักเรียนสามารถอธิบาย ยอหน 3:16  คณุจะรูวาเขาเขาใจความหมายดวย
ถาวัตถุประสงคของคุณบอกให “เขาใจ ยอหน 3:16” ขอน้ีถือวาไมสามารถวัดผลได เพราะไม

ไดบอกวานักเรียนจะทํ าอะไรได  เพ่ือที่คุณจะสามารถรูวาคุณไดสํ าเร็จวัตถุประสงคแลว
ทํ าใหวัตถุประสงคแตละขอบรรลุผลสํ าเร็จ

ถาคณุตั้งวัตถุประสงคซ่ึงยากเกินไป นักเรียนจะเกิดความทอใจ

รายการสํ าหรับตรวจสอบ

จงใชใบรายการสํ าหรับตรวจสอบนี้ซ่ึงเปนคํ าถามเพื่อที่จะตรวจสอบวัตถุประสงคที่คุณเขียน
ไวใหนักเรียนของคุณ
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1. เขยีนไวในแงของสิ่งที่นักเรียนจะประพฤติตามหรือไม  บอกถึงสิ่งที่คุณคาดหวังจาก
นักเรียนมากกวาบอกสิ่งที่คุณจะทํ า

2. สามารถสังเกตเห็นไดไหม ไดเขียนวัตถุประสงคไวในแงของความประพฤติซ่ึงคุณ
สามารถสังเกตเพื่อที่จะเห็นวาคุณไดบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว

3. ชีเ้ฉพาะเจาะจงไหม อธิบายไดชัดเจนและชี้เฉพาะเจาะจงในสิ่งซ่ึงคุณคาดหวังวานัก
เรียนจะทํ าไดไหม

4. บอกวัตถุประสงคทีละอยางหรือไม  มีผลจากการเรียนรูเพียงประการเดียวตอวัตถุ
ประสงคหน่ึงหรือไม

5. เปนไปตามลํ าดับกอนหนาหลังแลวหรือยัง และมีความเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคที่
เขียนไวกอนหรือไม

5. สอดคลองกับพระคัมภีรหรือเปลา  ตองแนใจวาไมยากเกินไปที่จะใหนักเรียนทํ าไดสํ าเร็จ

วัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงและทั่วๆ ไป

คณุควรตั้งทั้งวัตถุประสงคทั่วไปและที่ชี้เฉพาะสํ าหรับนักเรียนของคุณ

วัตถุประสงคทั่วไป
วตัถุประสงคทั่วไปคือ เปาหมายซึ่งมักนํ ามาใชกับการสอนของคุณโดยทั่วไป เปนวัตถุ

ประสงคที่นักเรียนทั้งหลายควรกระทํ าไดสํ าเร็จในระยะเวลาที่กํ าหนดให
ตอไปน้ีเปนวัตถุประสงคทั่วไปบางประการที่ควรใชเปนเปาหมายเบื้องตนสํ าหรับครูแตละคน 

วตัถปุระสงคเหลานี้ตั้งไวในแงของความประพฤติที่คุณสามารถสังเกตเห็นได
ตามที่ผลของบทเรียนที่ 1 สอนไววา นักเรียนจะ

ตอบสนองตอพระกิตติคุณ
วตัถปุระสงคน้ีสามารถสังเกตเห็นไดงายคือดูวานักเรียนกลับใจและหันหลังจากบาปหรือไม

รับบัพติศมาดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ครคูวรชวยเหลือนักเรียนแตละคนในการนํ าเขาเขาสูประสบการณน้ี เครื่องหมายในการพูด

ภาษาแปลกๆ และพลังอํ านาจที่เห็นไดชัดที่จะเปนพยานสามารถสังเกตเห็นได ถาเปาหมายนี้บรรลุ
ผลสํ าเร็จ
รับบัพติศมาในนํ้ า

นักเรียนคนที่ไดบังเกิดใหมอีกครั้งควรไดรับการหนุนใจใหติดตามพระเยซูในการประกาศ
ความเชื่อของเขาตอหนาสาธารณชน
สํ าแดงผลของพระวิญญาณ

วัตถุประสงคสํ าคัญของการสอนก็เพ่ือการพัฒนานักเรียนใหเปนเหมือนกับพระลักษณะของ
พระครสิต ซ่ึงสิ่งน้ีหมายความรวมไปถึงผลของพระวิญญาณซึ่งมีรายการบันทึกไวในกาลาเทีย 5:22-
23
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และยังหมายความรวมไปถึงการพัฒนาแบบอยางของชีวิตของผูที่อยูในอาณาจักรสวรรคซ่ึงมี
รากฐานอยูบนหลักคํ าสอนที่พระเยซูคริสตทรงสอนไว  และยังมีความหมายกวางไปจนถึงหลักคํ า
สอนในจดหมายฝากตางๆ ในพระคัมภีรใหมดวย

คนพบของประทานฝายวิญญาณ
พระคัมภีรเปดเผยวาผูเชื่อแตละคนนั้นอยางนอยที่สุดจะมีของประทานฝายวิญญาณคนละ

หน่ึงอยาง น่ันคือความรับผิดชอบของครูคริสเตียนที่จะตองใหความชวยเหลือนักเรียน ที่จะคนพบ
ของประทานฝายวิญญาณนั้นใหจงได
ใชของประทานฝายวิญญาณ

เพียงแตคนพบของประทานฝายวิญญาณเทานั้น ยังไมเปนการเพียงพอ นักเรียนจะตองได
รับการหนุนใจเพื่อที่จะใชของประทานเหลานั้นในงานการรับใชดวย
เพิ่มพูนผลผลิตฝายวิญญาณ

วัฏจักรของการสอนจะยังไมสมบูรณจนกวานักเรียนจะไดรับการสอนใหรูจักวิธีการเพิ่มผล
ผลิต ดู ทิโมธี 2:2
ตองผูกพันกับการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัว

การสนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัวถือวาเปนสิ่งสํ าคัญมาก วิธี
ทีค่ณุสอนพระคัมภีรควรเปนแบบที่ชวยกระตุน และหนุนใจนักเรียนใหเขารูจักที่จะศึกษาพระคัมภีร
ดวยตนเอง

สถาบนัฮารเวสไทม มีหลักสูตรชื่อ “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค” ซ่ึงสามารถชวย
เหลอืคณุในการสอนนักเรียนดวยวิธีการสอนที่แตกตางกันในการศึกษาพระคัมภีรเปนการสวนตัว
ใชอุปกรณชวยในการคนควาทางพระคัมภีร

ถาคุณมีอุปกรณคนควาทางพระคัมภีรที่จะนํ าไปสูความรูที่ลึกซึ้งทางเหตุผลและขอเท็จจริง 
เชน พจนานุกรม พจนานุกรมวาดวยศัพทสัมพันธ เปนตน  นักเรียนควรไดรับการสอนใหรูจักวิธีที่จะ
ใชอุปกรณเหลานี้ดวย

หลกัสตูรของสถาบันฮารเวสไทมฯ เรื่อง “วิธีการศึกษาพระคัมภีรอยางสรางสรรค”  จะชวย
คณุในการสอนนักเรียนถึงวิธีที่จะใชอุปกรณเชนนั้น
อธิษฐานเปนประจํ าและอยางสมํ่ าเสมอจริงๆ

นักเรียนควรไดรับการสั่งสอนถึงวิธีที่จะอธิษฐานเปนประจํ าและอยางสมํ่ าเสมอจริงๆ ทั้งเปน
การสวนตัวและตอหนาสาธารณชน
มสีวนรวมสามัคคีธรรมกับสมาชิกในคริสตจักร

นักเรยีนควรกลายเปนสมาชิกที่เขมแข็งของการสามัคคีธรรมภายในคริสตจักรทองถิ่นดวย
วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง
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วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจงก็คือสิ่งที่คุณตั้งไวสํ าหรับบทเรียนแตละบทที่คุณวางโครงการที่
จะสอน วัตถุประสงคเหลานี้จะมีสาระสํ าคัญแตกตางจากที่วางไวแตละบท ซ่ึงจะชี้เฉพาะเปนบทๆ ไป
และยอมมีขึ้นอยูกับเน้ือหาสาระของวิชาในบทนั้นๆ

จงทบทวนดูวัตถุประสงคตางๆ ที่บอกไวตั้งแตตอนตนของบทเรียน
ในคูมือน้ี โปรดสังเกตวาวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงนั้นแตกตางกันในแตละบทอยางไร

และมีสาระสํ าคัญขึ้นอยูกับเน้ือหาของบทนั้นๆ อยางไรบาง

เปาหมายสุดทาย

พระคัมภีรเปดเผยถึงเปาหมายสุดทายซึ่งเปนวัตถุประสงคทายสุดของการสอนพระคัมภีรทั้ง
สิ้นไวดังน้ี

“พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุก
คนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต”  โคโลสี 1:28

เปาหมายสุดทายของการสอนและการเทศนาก็คือเพ่ือที่จะตระเตรียมนักเรียนทั้งหลายใหยืน
อยูตอจํ าเพาะพระพักตรของพระเจาไดในฐานะที่เปนผูใหญแลวในองคพระเยซูคริสตเจา



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 9 -129 -

ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 9

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. จงใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “วตัถุประสงค”

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. ทํ าไมวัตถุประสงคจึงมีความจํ าเปนในการสอน

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

4. อะไรคอืความแตกตางระหวางวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจง
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5. ขอใดในวัตถุประสงคเหลานี้ที่บอกไวอยางถูกตอง

ในการสรุปบทเรียนนี้ตอนจบนักเรียนจะ

ตัวอยาง ก : รูจัก ยอหน 3:16

ตัวอยาง ข : ทอง ยอหน 3:16 ปากเปลาได

ตัวอยาง                                 ถูก

6. อะไรคือเปาหมายสุดทายในการสอนพระคัมภีร
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 9
1. “พระองคน้ันแหละเราประกาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและสั่งสอนทุกคนใหมีสติปญญาทุก

อยาง เพ่ือจะไดถวายทุกคนใหเปนผูใหญแลวในพระคริสต” โคโลสี 1:28

2. วัตถุประสงคคือ  ความมุงหมายหรือการสิ้นสุดลงดวยการกระทํ า น่ันก็คือ จุดประสงค เปา
หมาย หรือความปรารถนาที่ตองการใหแสดงออกมาเพื่อใหสํ าเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่
วางไว เม่ือครูกํ าหนดวัตถุประสงค ครูจะเขียนขอความที่บอกเปาหมายนั้นใหนักเรียนทราบ
สิง่เหลานี้จะบอกไวในแงของสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติไดภายหลังจากที่ไดเรียนบท
เรียนนั้นจบลงแลว

3. -  เปนสิ่งที่นํ าทางแกครูในการอธิษฐาน วางแผนการสอน การดํ าเนินการสอน และกิจ
กรรมการเรียนรูที่มีตอเปาหมายที่เจาะจงเปนพิเศษ

-  เปนสิ่งที่สามารถใชวัดความมีประสิทธิภาพของการสอน

-  เปนสิ่งที่ชวยปรับปรุงการสอนของคุณ

-  เปนสิ่งที่สามารถชวยเหลือนักเรียนใหกลายเปนผูปฏิบัตไิด แทนที่จะเปนแตเพียงผูฟงพระ
วจนะของพระเจาเทานั้น

4. วัตถุประสงคทั่วไป  คือ เปาหมายซึ่งมักนํ ามาใชกับการสอนของคุณโดยทั่วๆ ไป  เปนวัตถุ
ประสงคที่นักเรียนควรกระทํ าไดเปนผลสํ าเร็จในระยะเวลาซึ่งกํ าหนดให
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วัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงจะมีสาระสํ าคัญแตกตางจากที่วางไวแตละบทซึ่งจะชี้เฉพาะ
เปนบทๆ ไป และยอมขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของวิชาในบทนั้นๆ

5. วตัถุประสงค ขอ ข. น้ันถกูตอง เพราะบอกไวในแงของสิ่งที่ครูสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรม
ของนักเรียนได

6. เปาหมายสุดทายของการสอนพระคัมภีรคือ สิ่งที่บอกไวใน โคโลสี 1:28

เพื่อศึกษาตอไป
1. ใชแผนภูมิตอไปน้ี เม่ือเลือกคํ ากริยาเพื่อจะเขียนวัตถุประสงค

ตัวอยางคํ ากริยาตางๆ
ถาเปาหมายเปน

จงใชคํ ากริยาเหลานี้

ความรู ความเขาใจ ความชํ านาญ
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บอกชื่อ
ทบทวน
ทํ ารายการ
บอก
นับจํ านวน
ยกมาวาปากเปลา
ระลึกถึง
เขียน

จํ าแนก
ทองจํ า
หารองรอย
ใหทราบวา
ใหคุนเคยกับ
ใหคํ าจํ ากัดความ

อธิบาย
จํ าใหไดวา
ติดปาย
ทํ าโครงราง
ยกออกมา
สรุป

วิเคราะห
พิเคราะหความแตกตาง
ระหวาง
เปรียบเทียบ
บอกความแตกตาง
ระหวาง
เปรียบเทียบ
จํ าแนก
ทํ าใหเปนเรื่องภายใน
เลือก
คัดเลือก
แบงแยก
ตรวจสอบ
สังเกต
คนใหพบ
จับคู
เพ่ิมผลผลิต
บริหาร
ตีความ
ประเมินคา

ชวย
สอน
สอน
วางแผน
ถาม
แปล
นํ าไปประยุกตใช

ผลิต
ใช
ปฏิบัติ
แกปญหา
หาประสบการณ
อธิบาย
ติดตอ
ชวยในการอธิษฐานถึง
แสดงใหดู
บริหาร
บอกที่ตั้ง
อภิปราย
สาธิต
ออกแบบ
คนควา
พัฒนา
ศึกษา

2. เขียนวัตถุประสงคที่ชี้เฉพาะเจาะจงบางประการสํ าหรับบทเรียนที่คุณวางโครงการที่จะสอน ใชราย
การเพื่อตรวจสอบที่หนา...  ดวย   เพื่อที่จะประเมินผลวัตถุประสงคที่คุณไดเขียนไว

3. จงใชแผนภูมิในหนาตอไปนี้เพื่อศึกษาวัตถุประสงคที่พระเจาทรงตั้งไวสํ าหรับของประทานในการ
รับใชดังที่ปรากฏใน เอเฟซัส 4:11-16

เอเฟซัส 4:11-16

“ของประทานของพระองคคือใหบางคนเปน....”

1. การรับใชที่แตกตางกัน - อัครทูต



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 9 -134 -

- ผูเผยพระวจนะ
- ผูประกาศ
- ศิษยาภิบาลและอาจารย

ก.  ภาระ เพื่อเตรียมธรรมิกชน
เพื่องานรับใช
เพื่อเสริมสรางพระกายของพระคริสต

1.  สิ่งที่ปรารถนาใหแสดงออกมาเปนการกระทํ า
จนกวาเราทั้งหมดจะไดรับ

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในความเชื่อและ

ความรูเรื่องพระบุตรของพระเจา
เพื่อจะไดเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ
เพื่อใหเต็มถึงขนาดความไพบูลยของพระคริสต

2.  ทาทีดานบวก  :  เพื่อวาเราจะไดไมเปนเด็กอีกตอไป
ก.  สิ่งที่ไมนาปรารถนา  :  หนัไปเหมา

และถูกชักจูงไปเรื่อยๆ
ดวยลมแหงลัทธิคํ าสอนทุกชนิด
โดยไหวพริบอันชาญฉลาดของมนุษย

ข.  สิ่งที่นาปรารถนา  :  มแีนวโนมที่จะพูดความจริงแกกันดวยความรัก
เราตองเติบโตขึ้นทุกๆ วัน
    โดยมีพระองคผูทรงเปนศีรษะ

เพื่อเปนพระกายของพระคริสต
ซึ่งรางกายทั้งหมดติดตอกันสนิทและ
ประสานเขาดวยกันโดยทุกๆ ขอตอ


