
1,   ຄ ຳແນະນ ຳກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  - ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ 

Track 5: The Teen Challenge Program  Topic:  506 Group Studies Teacher Training 
Course 506.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 12-2016 

Notesheet ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ iTeenChallenge.org 

ຄ ຳແນະນ ຳກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  - ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ 

ໂດຍ ເດບ ແບັດຕີ        ຫ ັ ກສູດ#3 ຂອງພ ້ ນຖຳນກຳນຝຶກອົບຮົມຄູສອນສ ຳລັບກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບ 

ຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  

ແມຸ່ ນຫຍັງທີຸ່ ແຕກຕຸ່ ຳງກັນລະຫວຸ່ ຳງກຳນຝຶກອົບຮົມຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່ ກັບຄຣິ ດຕຽນທີຸ່ ເຊ ຸ່ ອດົນແລ້ວ?    

1. ພຳບລວມຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມກຳນສ້ຳງສຳວົກຄຣິ ດຕຽນໃຫ້ກັບນັກຮຽນຂອງພວກເຮົ ຳ. 

A. ກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  (ກສຄໝ) 

B. ກຳນຮຽນສຸ່ ວນຕົວສ ຳລັບຄິ ້ ດຕຽນໃໝຸ່  (ກຕຄໝ) 

C. ຫ້ອງຮຽນພິເສດຕຸ່ ຳງໆ--ຂຸ່ ຳວປະເສີ ດ,ກຳນຊຸ່ ວຍເຫ  ອຜູ້ທີຸ່ ເປັນໂລກເອດສ,ຊວຸ່ ຍຜູ້ທີຸ່ ມັກເພິຸ່ ງພຳອຳ
ລົມຄວຳມຮູ້ສຶ ກ. 
 

ພຳບລວມໃນ12ເດ ອນ 

 ກສຄໝ   1ຊົຸ່ ວໂມງ ຕ ຸ່  ມ ້ , 5ມ ້  ຕ ຸ່  ອຳທິ ດ 
 ກຕຄໝ   2ຊົຸ່ ວໂມງ ຕ ຸ່  ມ ້ , 5ມ ້  ຕ ຸ່  ອຳທິ ດ 

 
 ກສຄໝ  4ເດ ອນ ທ ຳອິ ດ 
 ສ ບຕ ຸ່ ຝຶກອົບຮົມກ ມສຶ ກສຳ 
 ກຕຄໝ   ໂຄງກຳນທັງມອດ 

 

ແນະນ ຳກຳນສອງທີຸ່ ຕ ຸ່ ເນ ຶ ອງກັນ 
1.  ເຮົ ຳຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວຸ່ ຳເຮົ ຳເປັນຄຣິ ດຕຽນ? 

2. ເບິຸ່ ງພຣະຄ ຳພີແບບໄວ 

3. ກິລິ ຍຳທຸ່ ຳທຳງ 

4. ກຳນລ ້ ລວງ 

5. ຜົນສ ຳເລັດຂອງກຳນດ ຳເນີ ນຊີ ວິ ດຄຣິ ດຕຽນ          

6. ກຳນເຕີ ບໃຫຸ່ ຍຜຸ່ ຳນຄວຳມລ້ົມເຫ ວ 

7. ກຳນຝຶກຫັດຂອງຄຣິ ດຕຽນ 

8. ກຳນເຊ ຸ່ ອຟັງພຣະເຈົ ້ ຳ 

9. ກຳນເຊ ຸ່ ອຟັງມະນ ດ 

10. ຄວຳມໂກດຮ້ຳຍແລະສິ ດທິ ສວຸ່ ນຕົວ 

11. ວິ ທີ ຮຽນພຣະຄ ຳພີ 

12. ຄວຳມຮັກແລະກຳນປະຕິເສດຕົນເອງ 

13. ຄວຳມສ ຳພັນສຸ່ ວນຕົວກັບຄົນອ ຸ່ ນ 

14. ລິ ດອ ຳນຳດຂອງພຣະວິ ນຍຳນບ ລິ ສ ດແລະສິຸ່ ງທີຸ່ ເໜ ອທ ຳມະຊຳດ. 

  



2,   ຄ ຳແນະນ ຳກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  - ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ 

Track 5: The Teen Challenge Program  Topic:  506 Group Studies Teacher Training 
Course 506.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 12-2016 

Notesheet ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ iTeenChallenge.org 

2.  ເປົ ້ ຳໝຳຍສ ຳຄັນອັນດັບທ ຳອິ ດຂອງແຕຸ່ ລະຫ ັ ກສູດສ ຳລັບ ກສຄໝ. 

A.  ແນະນ ຳຂ ້ ພຣະຄ ຳພີສ ຳຄັນພ ້ ນຖຳນສ ຳລັບຊີ ວິ ດ ຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່ (ນ ້ ຳນົມ,ບ ຸ່ ແມຸ່ ນຊີ ້ ນ) 

B.  ເລີຸ່ ມຕ້ົນພວກເຂົ ຳໂດຍກຳນນ ຳໄຊ້ສຸ່ ວນຕົວ. 

C.  ຈັດໃຫ້ມີ ພ ້ ນຖຳນທີຸ່ ກ້ວຳງຂວຳງສ ຳລັບກຳນດ ຳເນີ ນຊີ ວິ ດຄຣິ ດຕຽນ. 

3. ອ ປະກອນສ ຳລັບແຕຸ່ ລະຫ ັ ກສູດຂອງ ກສຄໝ 

A. ຄູຸ່ ມ ຄູ 

B. ຄູຸ່ ມ ນັກສຶ ກສຳ 

C. ຄຄູຸ່ ມ ກຳນສຶ ກສຳ 

D. ກຳນສອບເສັງ 

E. ໃບຢ້ັງຢ ນກຳນຮຽນຈົບ 

4. ຜົນປະໂຫບດຂອງວິ ທີ ກຳນສອນຂອງ ກສຄໝ 

A.  ຄວຳມກົດດັນຂອງຫມູຸ່ ເພ ຸ່
ຸຸ່່ ອນໃນທຳງບວກ 

B.  ຄູອຳຈຳນສຳມຳດຈັດຕ້ັງແລະນ ຳມຳໃຊ້ໃນກຳນວຳງແຜນ 

C.  ໃຫ້ກຳນຕອບສະໜອງໃນທັນທີ  

D.  ນັກຮຽນສຳມຳດພົວພັນກັບຄ ຳຖຳມແລະກຳນລົງຕົວຈິ ງ 

E.  ບຳງວິ ຊຳສຳມຳດນ ຳມຳໃຊ້ໄດ້ດີ ທີຸ່ ສ ດຢູຸ່ ໃນກ ຸ່ ມ--ຄວຳມໂກດຮ້ຳຍ, ກິລິ ຍຳທຸ່ ຳທີ ,ຄວຳມສ ຳພັນແລະ
ອ ຸ່ ນໆ. 

 
5. ຂອບເຂດຈ ຳກັດທີຸ່ ເປັນໄປໄດ້ຂອງກຳນສອນສ ຳລັບ ກສຄໝ 

A.  ມີ ກຳນສ ຸ່ ສຳນໃນທຳງດຽວຢູຸ່ ບຳງເທ ຸ່ ອ 

B. ສຳມຳດຂັດຂວຳງກຳນຮຽນທີຸ່ ແທ້ຈິ ງ 

C. ສຳມຳດເບ ຸ່ ອໄດ້ 

D. ນຍຳກສ ຳລັບນັກຮຽນບຳງຄົນທີຸ່ ຈະກ້ຳເປີ ດເຜີຍກັບຄົນແປກໜ້ຳ 

E.  ເປີ ດໂອກຳດໃຫ້ຄົນເຢຳະເຍີ ້ ຍ 

F. ນັກຮຽນມີ ຄວຳມແຕກຕຸ່ ຳງທຳງດ້ຳນກຳນເຕີ ບໃຫຸ່ ຍຝຸ່ ຳຍວິ ນຍຳນ 

G. ຄວຳມຕ້ອງກຳນຢຸ່ ຳງກະທັນຫັນຂອງນັກຮຽນບຳງທີ ອຳດແຕກຕຸ່ ຳງຈຳກຫ້ອງທົຸ່ ວໄປທີຸ່ ກ ຳລັງສອນ 

H. ນັກຮຽນໃໝຸ່ ເຂົ ້ ຳມຳໄດ້ຕະຫ ອດ 

 



3,   ຄ ຳແນະນ ຳກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  - ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ 

Track 5: The Teen Challenge Program  Topic:  506 Group Studies Teacher Training 
Course 506.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 12-2016 

Notesheet ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ iTeenChallenge.org 

6.  ໂຄງຫຸ່ ຳງຂອງແຕຸ່ ລະຫ ັ ກສູດຂອງ ກສຄໝ 

A.  ສຸ່ ວນຫລັຳຍກຳນອອກແບບຂອງແຕຸ່ ລະຫ ັ ກສູດແມຸ່ ນ5ຫ້ອງ 

B.  ແຕຸ່ ລະບົດຈົບໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້ສຸ່ ວນຕົວ 

C.  ຂ ້ ທຸ່ ອງຈ ຳ                                                        

D.  ລຳຍວຽກທີຸ່ ມອບໃຫ້ເຮັດໃນຫ້ອງຮຽນ 

7. ແຜນບົດຮຽນໃນຄູຸ່ ມ ຄູ  

 ຄວຳມຈິ ງທຳງພຣະຄ ຳພີແລະຂ ້ ທີຸ່ ສ ຳຄັນ  

 ກິດຈະກ ຳກຳນອ ນເຄ ຸ່ ອງບົດຮຽນ  

 ກິດຈະກ ຳສະເພຳະແລະແນະນ ຳສ ຳລັບ  
ກຳນຄວບຄ ມແຕຸ່ ລະພຳກສຸ່ ວນຂອງບົດຮຽນ  

 ກຳນນ ຳໃຊ້ສຸ່ ວນຕົວ 

 ວຽກທີຸ່ ຖຶກມອບໝຳຍໃຫ້ເຮັດ 

8. ບັນຫຳທີຸ່ ອຳດເປັນໄປໄດ້ຂອງກຳນສອນຫ ັ ກສູດ ກສຄໝ 

A.  ບ ຸ່ ຕ້ອງຮູ້ສຶ ກຖຶກກົດດັນເພ ຸ່ ອເຮັດໝົດທ ກສິຸ່ ງໃນແຜນບົດຮຽນຫ  ຄູຸ່ ມ ນັກສຶ ກສຳ 

B.  ບ ຸ່ ພຽງແຕຸ່ ອຸ່ ຳນຄູຸ່ ມ ນັກສຶ ກສຳແຕຸ່ ເທົຸ່ ຳນ້ັນ 

C.  ບ ຸ່ ໃຫ້ຂັບລົດບັນທ ກມຳໃນຫັອງ(ບ ຸ່ ສອນແບບເວົ ້ ຳຫ ຳຍໂພດ, ແບບນ ້ ຳຖ້ວມທົຸ່ ງ) 

D.  ນ ຳໃຊ້ສິຸ່ ງທີຸ່ ເຈົ ້ ຳສອນໃນຊີ ວິ ດຂອງເຈົ ້ ຳ 

9.  ໃສຸ່ ຊ ຸ່ ປ ້ ມ: ແນະນ ຳຄູອຳຈຳນໃຫ້ກັບກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  

A.  ປ ້ ມນີ ້ ໄດ້ເພີຸ່ ມເຕີ ມຂ ້ ມູນຢູຸ່ ໃນກຳນສອນຫ ັ ກສູດ ກສຄໝ 

B.  ມີ  2ແບບຂອງກຳນສອບເສັງຈົບສ ຳລັບ ກສຄໝທັງໝົດ 

C.  ຄ ຳຕອບຂອງຂ ້ ສອບເສັງຈົບ 

D.  ໃບຢ້ັນຢ ນຜົນສ ຳເລັດ 

E.  ບັນທຶ ກກຳນສອບເສັງຂອງນັກຮຽນ 

 

 

1. ທີຸ່ ເຮົ ດໃຫ້ສົນໃຈ 

2. ຂ ້ ໃນພະຄ ຳພີ 

3. ກຳນອຳນ 

4. ທີຸ່ ໄດ້ເອົ ຳຈຳກກຳນຮງນ 



4,   ຄ ຳແນະນ ຳກ ຸ່ ມສຶ ກສຳສ ຳລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝຸ່  - ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ 

Track 5: The Teen Challenge Program  Topic:  506 Group Studies Teacher Training 
Course 506.03 Teen Challenge Training Resource Last Revised 12-2016 

Notesheet ຄ ຳຕອບສ ຳລັບເຈ້ຍບັນທຶ ກ iTeenChallenge.org 

10. ຈັດລະດັບວຽກມອບໝຳຍນັກສຶ ກສຳ 

A.  ເຮັດໃຫ້ກຳນຈັດລ ຳດັບສ ຳຄັນທ ກໆມ ້ ໃນຕຳຕະລຳງ 

B.  ແມຸ່ ນຫຍັງຄ ເປົ ້ ຳໝຳຍຂອງວຽກບ້ຳນທີຸ່ ມອບໃຫ້ເຮັດ, ຄ ຳຖຳມ ແລະກຳນສອບເສັງ 

C.  ຄວຳມສ ຳຄັນຂອງຄວຳມຄິ ດຄວຳມເຫັນສຸ່ ວນຕົວ 

D.  ຕິດຕຳມຄວຳມຄ ບໜ້ຳຂອງກຳນບັນທຶ ກຂອງນັກຮຽນ 

 

11. ກຳນສອບເສັງໃນ ກສຄໝ 

A.  ບ ຸ່ ໃຫ້ບອກນັກຮຽນຂອງທຸ່ ຳນທ ກຢຸ່ ຳງທີຸ່ ທຸ່ ຳນຈະສອບເສັງ 

B.  ແນະນ ຳຫ ັ ກສູດຕ ຸ່ ໄປໃນມ ້ ສອບເສັງ 

C.  ໃບຢ້ັງຢ ນຈົບຫ ັ ກສູດ 

D.  ສອບເສັງຈົບສ ຳນັກສຶ ກສຳທ ກລ ້ ນ 

 

12.  ສ ຳລັບກຳນຮຽນອ ຸ່ ນໆ 

ກຳນສອນເພ ຸ່ ອກຳນປຸ່ ຽນແປງກຳນດ ຳເນີ ນຊີ ວິ ດ, ໂດຍ ໂຮເວີ ດ ເຮັນດິ ກ 
ກຳນສອນກຸ່ ຽວກັບກຳນສ້ຳງພຣະຄ ຳພີ ໂດຍ ລ ເລັນສ ລີ ຊຳດ & ກຳຣີ  ເບລັດເຟວ. 

 

13.  ຄ ຳຖຳມເພ ຸ່ ອສົນທະນຳກັນ 
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