
ช่ือ   การเช่ือฟังมนุษย์ 

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

1. ________ หากเราถูกบอกใหท้าํบางส่ิงท่ีผดิ พระเจา้ทรงตอ้งการให้เราคิดหาหนทางอ่ืนท่ีจะสาํแดงการ

เช่ือฟังนั้น เพื่อวา่เราจะไม่ทาํบาป 

2. ________ พระบญัญติัสองขอ้ใหญ่สุดในพระคมัภีร์นั้นพูดเก่ียวกบัความรัก 

3. ________ หากคนท่ีมีสิทธิอาํนาจบอกเราใหท้าํบาป  เราควรท่ีจะเช่ือฟังแมว้า่จะเป็นบาป 

4. ________ พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราแสดงความเคารพเฉพาะต่อผูท่ี้มีสิทธิอาํนาจซ่ึงไม่มีขอ้ผดิพลาดเลย  

5. ________ เราควรพยายามเขา้ใจเหตุผลหลกัท่ีคนท่ีมีสิทธิอาํนาจบอกเราใหท้าํบางส่ิงทุกคร้ังไป 

6. ________ พระเจา้ทรงลงโทษเราเพราะวา่พระองคท์รงเกลียดเราเม่ือเราทาํบาป 

7. ________ เป็นความรับผดิชอบของเราท่ีจะตดัสินผูท่ี้มีสิทธิอาํนาจเหนือเรา และเราควรเช่ือฟังเฉพาะคน

ท่ีเป็นคริสเตียนเท่านั้น 

8. ________ พระคมัภีร์บอกวา่ลูกๆ ไม่ควรเช่ือฟังพอ่แม่ของตน   

9. ________ เราควรเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเสมอ 

10. _______ เม่ือคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเราทาํบางส่ิงท่ีผิด  เราควรท่ีจะบอกเขาทุกคร้ังวา่เขาเป็นฝ่ายผดิ  

11. _______ พระคมัภีร์กล่าววา่เราไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือฟังพอ่แม่หลงัจากท่ีเรามีอายคุรบ 18 ปี 

12. _______ พระเจา้บญัชาเราใหรั้กคนเหล่านั้นท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเรา 

13. _______ หากเรารักพระเจา้ เราจะเช่ือฟังเฉพาะแต่คนท่ีเป็นคริสเตียน และเราจะไม่เช่ือฟังคนท่ีเป็นคน

บาป 

14. _______ เราควรเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังดว้ยตนเองโดยท่ีไม่ตอ้งใหบ้อกวา่จะตอ้งทาํอะไร 
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เลือกคําตอบทีถู่กต้อง (ขอ้ละ 3 คะแนน)  

คาํสั่ง... จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  แลว้ใส่พยญัชนะของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถาม  

1.______ หากคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเราทาํผิดพลาด  เราควรจะ... 

    ก. บ่นต่อวา่และโตแ้ยง้เขา 

    ข. อธิษฐานเผื่อเขา  

    ค. ไม่เช่ือฟังเขา 

    ง. บอกเจา้นายของเขาถึงส่ิงท่ีเขาไดท้าํผดิ 

 
ให้บรรยายคําตอบโดยย่อ   

1. สามระดบัของการเช่ือฟังมนุษยมี์อะไรบา้ง? (ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน)  

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

2. จงเขียนผลลพัธ์ 5 ประการของการเช่ือฟังผูน้าํ (ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________________  

3. จงเขียนขอ้ท่องจาํท่ีขา้งล่างน้ี  (16 คะแนน) 
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ให้บรรยายคําตอบโดยย่อ (ต่อ)  

4.  จงบอกหน่ึงวธีิท่ีเราไดเ้รียนรู้จากวชิาน้ี แลว้ไดน้าํไปปฏิบติัในสัปดาห์ท่ีผา่นมาจงตอบอยา่งเจาะจง  

(10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

5.  ทาํไมเราจึงควรคน้หาเหตุผลหลกัท่ีผูน้าํบอกเราใหท้าํบางส่ิง?   
(เม่ือเขาบอกใหท้าํบางส่ิงท่ีถูกตอ้ง)  (4 คะแนน) 

  

  

  

6.  อะไรควรเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัของการเช่ือฟังผูน้าํของเรา? (4 คะแนน) 

  

  

  

7.  จงเขียนวธีิการ 3 ประการเพื่อแสดงใหผู้น้าํของเราเห็นวา่เราต้องการเช่ือฟังพวกเขา    

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  
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ให้บรรยายคําตอบโดยย่อ (ต่อ)  

8.  อะไรคือส่ิงแรกท่ีเราควรทาํ เม่ือผูน้าํบอกเราใหท้าํบางส่ิงท่ีผดิ?  (5 คะแนน) 

  

  

  

9.  โครงการของการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นพิเศษ 

ก.  ในเดือนหรือสองเดือนท่ีผา่นมา  ผูน้าํคนใดท่ีท่านรู้สึกยากท่ีสุดท่ีจะเช่ือฟังเขา?   

จงอธิบายเหตุผลสั้นๆ  (2 คะแนน) 

  

  

  

ข.  จงคิดถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราไดเ้รียนไปในวชิา การเช่ือฟังมนุษย์   อะไรคือส่ิงท่ีท่านคิดวา่ท่าน

สามารถจะทาํไดใ้นวนัน้ีเพื่อทาํใหก้ารเช่ือฟังผูน้าํคนน้ีง่ายข้ึน?   จงเขียนมาสัก 3 ประการ  

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 
โปรดสังเกต... 

หนา้ท่ี 5 ของขอ้สอบน้ีจะใชร่้วมกบัโครงการของการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นพิเศษ (ขอ้ท่ี 9) ในหนา้ท่ี 4 น้ี  

ท่านจาํเป็นตอ้งทาํสาํเนาคาํตอบของท่านจากหนา้น้ีก่อนท่ีท่านจะส่งขอ้สอบใหแ้ก่ครู   ครูจะกาํหนดวนัท่ีแก่

ท่านในการท่ีท่านตอ้งส่งคืนขอ้สอบท่ีอยูห่นา้ท่ี 5 ของการสอบน้ี  
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ช่ือ   การเช่ือฟังมนุษย์ 

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้   หน้าที ่5 

คาํส่ัง 
ในการตอบคาํถามขอ้ท่ี 10 ขา้งล่างน้ี จงทาํสําเนาคําตอบของ ข้อที ่9 จากหน้าที ่4 ของการสอบน้ี  กรุณาอ่าน

คาํถามขอ้ท่ี 11 และขอ้ท่ี 12 เพื่อแน่ใจวา่ท่านเขา้ใจในส่ิงท่ีจะตอ้งทาํให้เสร็จสมบูรณ์ในขอ้สอบส่วนน้ี   

หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนนาํขอ้สอบส่วนน้ีไปดว้ย  ขอ้สอบท่ีนอกเหนือจากน้ีท่ีไดท้าํเสร็จแลว้ ขอใหผู้เ้รียน

ส่งคืนใหแ้ก่ครูในเวลาน้ี 

10.  โครงการของการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นพิเศษ 

ก.  ในเดือนหรือสองเดือนท่ีผา่นมา  ผูน้าํคนใดท่ีท่านรู้สึกยากท่ีสุดท่ีจะเช่ือฟังเขา?   

จงอธิบายเหตุผลสั้นๆ  (2 คะแนน) 

  

  

  

ข.  จงคิดถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราไดเ้รียนไปในวชิา การเช่ือฟังมนุษย์   อะไรคือส่ิงท่ีท่านคิดวา่ท่าน

สามารถจะทาํไดใ้นวนัน้ีเพื่อทาํใหก้ารเช่ือฟังผูน้าํคนน้ีง่ายข้ึน?   จงเขียนมาสัก 3 ประการ  

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

11.  จงเลือกหน่ึงในสามรายการท่ีไดใ้หไ้วใ้นขอ้ท่ี 10 ข. เพื่อนาํมาปฏิบติัในสุดสัปดาห์น้ี 

รายการท่ีเลือกคือ  
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12.  หลงัจากท่ีท่านทาํตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นขอ้ท่ี 11 เสร็จแลว้  จงเขียนอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ก.  ท่านไดท้าํเม่ือไหร่ วนัท่ี____________ เวลา _______________ (2 คะแนน) 

ข.  ท่านทาํส่ิงน้ีท่ีไหน?   สถานท่ี ____________________________ (2 คะแนน) 

ค.  บรรยายสั้นๆ ถึงผลท่ีเกิดข้ึน (3 คะแนน) 

  

  

  

  

  

ง.  หลงัจากท่ีทาํส่ิงน้ีแลว้  การเช่ือฟังผูน้าํของท่านเป็นส่ิงง่ายข้ึนหรือไม่? (3 คะแนน) 

  

  

  

  

จ.  ท่านไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากประสบการณ์น้ี?  (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  
 


