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                  ພ ື້ ນຖານແຜນບົດຮຽນຂອງຄູສອນ 
                                                             ໂດຍ ເດບ ແບັດຕີ 

ເປັນຫຍັງຕອື້ ງມີ ແຜນບົດຮຽນ? 

1. ຫື້ ອງຮຽນຈະມີ _____________________ 

2.  ເຈົ ື້ າມີ _____________________________ຫຼາຍຂ ື້ ນ ນັກຮຽນຂອງເຈົ ື້ າສາມາດຕິດຕາມໄດື້  

3. ຮັກສາ_____________________ຂອງຫື້ ອງຮຽນແລະແນວທາງ 

4. ນ າໄປສູູ່ ຜົນໄດື້ ຮັບຂອງ___________________________ 

5. ມັນເປັນ__________________________ທີູ່ ດີ ສ າລັບຄູສອນ. 

 

ໂຄງຮູ່ າງແຜນບົດຮຽນທາງພຣະຄ າພີ 
(ພ ື້ ນຖານຂອງການສື້ າງໃນການສອນພຣະຄ າພີ, ໂດຍ ລາລີ  ລີ ຊາດ,  ມູດດິ  ເພລດ) 

 

1. ___________________ (ເອົ າເຫຍ ູ່ ອລ ື້ ) ໃຫື້ ໄດື້ ຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົ າ 
5 ນາທີ  

 

2.  _____________________ ຮຽນພຣະຄ າພີ ສະເໜີຂ ື້ ມູນໃໝູ່ ໆ  
15-20 ນາທີ  

 

3.  _____________________ ໃຫື້ ຂ ື້ ມູນນີ ື້ ກູ່ ຽວຂື້ ອງກັບການໃຊື້ ຊີ ວິ ດປະຈ າວັນ 
15-20 ນາທີ  

 

4.  _____________________ ການນ າໃຊື້ ສູ່ ວນຕົວ    ລົງມ ເຮັດ! 
5 ນາທີ  
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ການກະກຽມບົດຮຽນ 

ຕອນທີ 1   ການກະກຽມຂັື້ ນທ າອິ ດ 

1. ກຽມເອກະສານ 

2. ໃຫື້ ອູ່ ານຄູູ່ ມ ນັກຮຽນ 

3. ໃຫື້ ອູ່ ານແຜນບົດຮຽນຄູສອນ 

4. ກວດເບິູ່ ງຄູູ່ ມ ການສຶ ກສາ(ວິ ທີ ການຮຽນ ການສອນ) 

5. ທວນຄ ນບັນທຶ ກສູ່ ວນຕົວຂອງເຈົ ື້ າ 

-ບັນທຶ ກລາຍລະອຽດຈາກພາກສູ່ ວນການສອນເກູ່ າຂອງເຈົ ື້ າ 

6.  ສອບເສັງ 

 

ຕອນທີ  2  ການຂຽນແຜນບົດຮຽນຂອງເຈົ ື້ າ 

1. ອະທິ ຖານ 

2. ທົບທວນຄວາມຈິ ງທາງພຣະຄ າພີທີູ່ ສ າຄັນ ແລະ ຂ ື້ ສ າຄັນ 

3. ແຍກບັນທຶ ກຂອງເຈົ ື້ າອອກເປັນ 4 ສູ່ ວນ ສື້ າງຄວາມສົນໃຈ, ປ ື້ ມ, ເບິູ່ ງ,ເອົ າ 

4. ລະດົມແນວຄວາມຄິ ດ,ລວມທັງການສື້ າງວິ ທີ ຂອງການສອນ 

5. ບັນທຶ ກສ າຮອງແບບບ ູ່ ງາມຂອງແຜນບົດຮຽນ 
-ໂດຍກະເວລາ 

6. ຕັດອອກ,ຕັດອອກ,ຕັດອອກ!!! 

7. ເພີູ່ ມເວລາສ າລັບການສົນທະນາແລະ ຕັື້ ງຄ າຖາມແລະຕອບ 

8. ເພີູ່ ມຕົວຢູ່ າງແລະຄ າພະຍານ 

9. ໃຫື້ ໝາຍ _____________________ 

10. ຕັດອອກ,ຕັດອອກ,ຕັດອອກ!!! 

11. ກະກຽມສິູ່ ງທີູ່ ເຫັນ 
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ຕອນທີ  3 : ການສອນບົດຮຽນ 
 

1. ສອນມັນ 
ຈ ູ່ ຈ າໄວື້ ວູ່ າ,ນັກຮຽນແມູ່ ນຕົວລະຄອນທີູ່ ສ າຄັນຂອງການຮຽນນີ ື້  

2. ໃຫື້ ໝາຍເວລາແນູ່ ນອນໂດຍແຕູ່ ລະກິດຈະກ າ 

3. ໃຫື້ ໝາຍເວລາຕັື້ ງຄ າຖາມແລະຕອບເທິ ງແຜນບົດຮຽນຂອງເຈົ ື້ າ 
ຂຽນລົງຄ າຕອບແບບສັື້ ນໆ 

4. ສ ສ າລັບເວລາສົນທະນາ  

5. ເຮັດໃຫື້   _____________________ເຄັບໆ!  
ແຕື້ ມເສັື້ ນເພ ູ່ ອສະແດງໃຫື້ ເຫັນສິູ່ ງນີ ື້ ໃນຂ ື້ ມູນທົູ່ ວໄປຢູູ່ ຂື້ າງເທິ ງນັື້ ນເຮັດລູກສອນລົງມາ
ລ ູ່ ມຫາຈ ດການນ າໃຊື້ ສູ່ ວນຕົວ 

 

                                                             ຂ ື້ ມູນທົູ່ ວໄປ                

 
 
 
 
                                         ການນ າໃຊື້ ສູ່ ວນຕົວ 
 

ຕອນທີ  4.: ຫັຼງຈາກຮຽນຈົບແລື້ ວ 
 

1. ທົບທວນ--ຂຽນສະຫຼ ບຂອງສິູ່ ງທີູ່ ເຮັດໄດື້ ດີ  

2. ຄວາມຈິ ງທາງພຣະຄ າແລະຂ ື້ ທີູ່ ສ າຄັນຢູູ່ ໃນເປົ ື້ າໝາຍບ ? 

3. ປະເມີ ນຜົນຕາມຜົນທີູ່ ໄດື້ ຮັບຂອງແຕູ່ ລະ4ພາກສູ່ ວນໃຫູ່ ຍທີູ່ ສ າຄັນຂອງບົດຮຽນຂອງ
ເຈົ ື້ າ  

           ເຮັດໃຫື້ ສົນໃຈ, ປ ື້ ມ, ເບິູ່ ງ, ນ າເອົ າ  

4. ຂຽນຄວາມຄິ ດຂອງເຈົ ື້ າສ າລັບການສອນຕ ູ່ ໄປ 

 



ພ ື້ ນຖານແຜນບົດຮຽນຂອງຄູສອນ  4 

Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 

Course 506.04 Teen Challenge Training Resource Last Revised 12-2016 

Participant Notesheet  iTeenChallenge.org 

ກ ລະນີ ສຶ ກສາ 
 

1. ບົດຮຽນຈາກກ ມສຶ ກສາສ າລັບຄຣິ ດຕຽນໃໝູ່  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ການພັດທະນາບົດຮຽນຂອງເຈົ ື້ າເອງ 

 
 
 
 

 

 


