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ການແນະນ າຫ ຼັ ກສູດການຮຽນສ່ວນຕົວສ າລຼັ ບຄຣິ ດຕຽນໃໝ່(ກສຄໝ)    
ໂດຍ ເດວິ ດ ເບຼັ ດຕີ  

1.  ຄ າພະຍານຕ່າງໆ 

A. ວິ ທີ ທີ່ ຫ້ອງຮຽນ ກສຄໝ ປ່ຽນຊີ ວິ ດຂອງຂ້ອຍ! 

 

 

 

B. ທ່າແຮງຂອງການກະທົບໃນຊີ ວິ ດຂອງນຼັ ກຮຽນ ແມ່ນ____________
ຖ້າຫາກວ່າກສຄໝ ໄດ້ຖຶກຈຼັ ດຕຼັ້

້ ງ____________-ໃນທາງ ຄວາມຕຼັ້ ງໃຈ
ໄຊ້ ແລະການ ອອກແບບ.  
 

C. ກສຄໝ ແມ່ນເປຼັ ນຫ າຍກ່ວາການ ຈຼັ ດຕຼັ້ ງຫ ຼັ ກສູດສະເພາະ, ກສຄໝ 
ເປຼັ ນແບບແລະເປຼັ ນໂຄງຮ່າງຂອງ ການປະຕິບຼັ ດຕົວຈິ ງໃນຫ້ອງຮຽນ 
ບ່ອນທີ່ ຄູອາຈານໄດ້ສະໜອງແຫ ່ ງຊຼັ ບສະເພາະທີ່ ເວົ ້ າເຖິງຄວາມຈ າເປຼັ ນ
ສະເພາະແລະກະຕ ້ ນຄວາມສົງໃສຂອງ________________________ 

 

2. ເປຼັ ນຫຍຼັ ງ ກສຄໝໄດ້ ທື ກພຼັ ດທະນາ? 

A.  ນຼັ ກຮຽນໃໝ່ເຂົ ້ າມາໃນໂຄງການທ ກ ອາທິ ດ 
 -ລະດຼັ ບຝ່າຍວິ ນຍານແຕກຕ່າງກຼັ ນ 
 -ລະດຼັ ບ_______________________ແຕກຕ່າງກຼັ ນ 
 -ບຼັ ນຫາແລະຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວແຕກຕ່າງກຼັ ນ 

B.  ນຼັ ກຮຽນແຕ່ລະຄົນມີ __________________ຂອງຕົນເອງ. 
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3.  ເບິ່ ງໄວພາບລວມຂອງ ຫ ຼັ ກສູດ ກສຄໝ 

ບົດຮຽນພຣະຄ າພີ--100 ຕອນ 

101 ພຣະເຈົ ້ າໄດ້ມີ ແຜນການສ າລຼັ ບໂລກຂອງຂ້ອຍບ ່ ? 

102 ການເບິ່ ງໃໝ່ທີ່ ຊີ ວິ ດ( ແຜນການແຫ່ງຄວາມລອດພ້ົນ) 

103 – 106 ບົດເຫ ົ່ ານີ ້  ຕິດຕາມມາດ້ວຍ ບົດທີ  102 

108 ພຣະເຈົ ້ າແມ່ນໃຜ? 

109 ແຜນການຂອງພຣະເຈົ ້ າສ າລຼັ ບຄອບຄົວ 

 

ຫ້ອງຮຽນການທ່ອງຈ າພຣະຄ າພີ 

ຫ້ອງຮຽນຄ ນນະພາບຂອງບ ກຂະລິ ກ 

ຫ້ອງຮຽນການອ່ານສ່ວນຕົວ 

ຫ້ອງຮຽນການອ່ານພຣະຄ າພີ 

ຫ້ອງຮຽນການເທດສະໜາສ່ວນໂຕວຼັ ນອາທິ ດ 

ໂຄງການພິເສດ 

 200 ຕອນ ຂອງໂຄງການ 

ຈ ດປະສົງຂອງ ໂຄງການ 200 ຕອນ 

ເວົ ້ າເຖິງຄວາມສ າຄຼັ ນທາງພຣະຄ າພີສະເພາະແລະຂ ້ ພຣະຄ າພີແລະນ າໃຊ້ມຼັ ນໃນຊີ ວິ ດ
ຂອງທ່ານໃນອາທິ ດນີ ້  
 

 300 ຕອນ ຂອງໂຄງການ 

1. ໂຄງການພິເສດເຫ ົ່ ານີ ້  ປະຕິບຼັ ດໄປພ້ອມກຼັ ບບຼັ ນຫາສະເພາະຫ ື ບຼັ ນຫາໃນການດ າ
ເນີ ນຊີ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ 

2. ບ ່ ແມ່ນໝົດທ ກຢ່າງເຫ ົ່ ານີ ້ ຈະຖຶກນ າໃຊ້ໂດຍນຼັ ກຮຽນທ ກໆຄົນ 

3. ບາງໂຄງການເຫ ົ່ ານີ ້ ສາມາດນ າໃຊ້ໃນບາງຈ ດຂອງອົງການ 
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ໂຄງການພິເສດເພ່ີມເຕີ ມ. 

 -ຊອກຫາແຫ ່ ງຊຼັ ບທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກຼັ ບຄວາມຕ້ອງການໃນຊີ ວິ ດນຼັ ກຮຽນຂອງເຈົ ້ າ 

 -ຂຽນຄ າຖາມການຮຽນ,ຫ ື ປຼັ ບປ ງໃໝ່ ໂຕທີ່ ມາພ້ອມກຼັ ບອ ປະກອນເຫ ົ່ ານຼັ້ ນ 

 -ສ້າງໂຄງການຂອງເຈົ ້ າເອງ. 
ໃຫ້ຈື່  3 ຂຼັ້ ນຕອນການຮຽນພຮະຄ າພີ 
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4. ສຼັ ນຍາການຮຽນຂອງນຼັ ກຮຽນ 

A. ສຼັ ນຍາການຮຽນຂອງນຼັ ກຮຽນແມ່ນໄດ້ພຼັ ດທະນາຜ່ານຈ ດທີ່ ຕ້ອງການຫ ື ທີ່ ໜ້າສົນ
ໃຈ 

B.  ຂຼັ້ ນຕອນການຮຽນ:  ________________________ 

C.  ຫ ຼັ ກການການສຼັ ນຍາຄວນຈະໃຊ້ເວລາຍາວປະມານ ____________ເດື ອນ 

D.  ນຼັ ກຮຽນຕຼັ້ ງ________________________ໂດຍວິ ທີ ການຊ່ວຍເຫ ື ອພວກເຂົ າ
ໃນການພຼັ ດທະນາຄວາມສາມາດຂອງເຂົ າໃນການຈຼັ ດຕຼັ້ ງເວລາ. 

5.  ພວກເຮົ າຄວນໃຊ້ເວລາຫ າຍປານໃດທີ່ ຈະມີ  ຫ້ອງຮຽນຕ່າງໆຂອງ ກສຄໝ
ຕ ່ ໜ່ຶງອາທິ ດ? 

_______ ຊ່ົວໂມງແຕ່ລະມື ້ , _______ມື ້  ຕ ່  ອາທິ ດ. 

6. ອຼັ ດຕາສ່ວນຂອງ ຄູ ກຼັ ບ ນຼັ ກຮຽນ 

ຄູ _______ ຄົນ ຕ ່  ນຼັ ກຮຽນ _______ ຄົນ. 

7. ສະຫ  ບ 

A.  ການປະຕິບຼັ ດຖຶກຕ້ອງທ່ານສາມາດມີ ປະຕິກິລິ ຍາຕ ່ ນຼັ ກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນລະດຼັ ບ
ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົງ. ທ່ານສາມາດອ່ານວຽກຂອງນຼັ ກຮຽນ-
ເມື່ ອທ່ານໄດ້ອ່ານວຽກຂອງນຼັ ກຮຽນ ທ່ານ 
____________________ເຂົ າເຈົ ້ າ. 

 

B.  ເຂົ າຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າທ່ານກ າລຼັ ງຟຼັ ງເຂົ າຢູ່? - ໃນການຂຽນຮ່ວມກຼັ ນ ແລະ ໃນ
_________________- ທຼັ ງໃນຫ້ອງຮຽນຫລື ຫ ຼັ ງຈາກ ເລິ ກຮຽນ. 

8. ຫ ຼັ ກສູດການຢຼັ້ ງຢື ນຄູອາຈານ ກສຄໝ. 

www.iTeenChallenge.org 


