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การช่วยเหลือผู้เรียนในการตัง้เป้าหมาย 

การประยุกตใ์ช้ส่วนตวั -- คาํตอบ 

โดย เดวดิ เบทตี ้
คาํแนะนาํ 

รถ ศสชม ของคุณ: เป้าหมายการประยุกตใ์ช้ส่วนตัว - เคร่ืองยนตข์องรถ 

การตัง้เปา้หมายการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัเป็นงานท่ียาก 
1    สาํหรบัผูเ้รียน 
2 สาํหรบัครู 

3 แตมี่ความสาํคญัมาก 

คาํโกหกของซาตานท่ีย่ิงใหญ่     จงมีความเชื่อเท่าน้ัน! 

ก.  การประยุกตใ์ช้ส่วนตัวในมุมมองของพระเจ้า 

มทัธิว 7:24-27 ยากอบ 1:22-25 

กาลาเทีย 3:1-3 เอเสเคียล 33:30-32 

รูปแบบการศกึษาของฮิบบรู กบั รูปแบบการศกึษาแบบกรีก 

1. รู้ ความจรงิ 

2. เขา้ใจวา่ ความเป็นจรงิมีความสมัพนัธก์บัชีวิตของฉนั 

3. จง ทาํ มนั - นาํไปปฏิบตั ิ- ในวนันี!้ 

— เสมอตน้เสมอปลาย 

รถ ศสชม ของคุณ: แนวทางพระคัมภรีสู่์การเรียนรู้ - หน้าต่าง 

ทีนชาลเ์ลน้จคื์อพนัธกิจตาม พระมหาบญัชา โดยมุง่ความสนใจท่ีการสรา้งสาวก 

การเรียนรูว้า่จะตัง้เปา้หมายการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีนาํไปปฏิบตัไิดภ้ายใน 2-3วนั อย่างไรนัน้ คือ

ทกัษะพืน้ฐาน ชีวิต สาํหรบัสาวกครสิเตียน เปา้หมายนีมุ้ง่ความสนใจไปท่ี ข้ันตอนทีเ่ป็นการ

กระทาํ ของการนาํเอาความจรงิของพระเจา้ไปใชใ้นชีวิต 
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ข. เราจะใช้เป้าหมายในการประยุกตใ์ช้ส่วนตัวได้ทีไ่หนบ้าง 

1. ศสชม ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีดี  ขัน้ตอนท่ี 6  

2. ศสชม ชัน้เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์ 

3. ศสชม รายงานหนงัสือ 

4. ชัน้เรียนวิธีการบนัทึกสว่นตวัจากคาํเทศนา 

5. การศกึษาในกลุม่สาํหรบัคริสเตียนใหม ่

6. ใชใ้นท่ีอ่ืนๆ (การศกึษาพระคมัภีร ์โครงการ) 

 

ค. ตัวอย่างของเป้าหมายการประยุกตใ์ช้ส่วนตัวทีด่ ี

1. เปา้หมายตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสภุาษิต 4:23 

คืนนี ้ถา้ฉนัไดยิ้นการพดูคยุหยาบ เพ่ือท่ีจะรกัษาจิตใจของฉนั ฉนัจะพยายามเปล่ียนทิศทาง

บทสนทนา ถา้ฉันไมส่ามารถเปล่ียนทิศทางของการสนทนาได ้ฉนัจะขอตวัและลาจาก

เหตกุารณน์ัน้ 

2. เป้าหมาย: ฉนัจะเขียนจดหมายหาแมข่องฉนัและขอใหแ้มย่กโทษใหฉ้นัในสิ่งท่ีฉันทาํใหแ้ม่

เจ็บปวดในอดีต 

3. โรม 8:28 

 เป้าหมายสาํหรับครู เม่ือฉันรูส้กึวา่ฉนัสอนไมดี่ ฉนัจะนั่งลงและเขียนสิ่งท่ีฉนัไดเ้รียนรูจ้าก

การสอนในบทเรียนนี ้

ง.  เคร่ืองหมายชีวั้ดเป้าหมายทีป่ระยุกตใ์ช้ส่วนตัวทีด่ ี   

1. มันง่าย 

ไมมี่การสงสายถึงผลท่ีทา่นหวงัไวจ้ะได ้
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2. มันเฉพาะเจาะจง 

มีความชดัเจนในจดุหมายของเปา้หมาย หลายครัง้ท่ีเปา้หมายของเรากวา้งเกินไป ยกตวัอยา่ง

เชน่ เปา้หมาย "ฉนัจะใกลช้ิดพระเจา้" มนัธรรมดาเกินไป จะดีกวา่ถา้ตดัสินใจวา่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดท่ีเฉพาะเจาะจง ใหค้ณุทาํเพ่ือท่ีจะเขา้ใกลพ้ระเจา้มากขึน้ ใหต้ัง้จดุนีเ้ป็นเปา้หมายแรก เม่ือ

คณุไปถึงเปา้หมายนัน้ ใหต้ัง้เปา้หมายอีก เพ่ือท่ีจะสนบัสนนุเปา้หมายแรกซึ่งจะทาํใหค้ณุกา้ว

ไปอีกขัน้สู่การมีความสมัพนัธก์บัพระเจา้ ถอ้ยคาํในแตล่ะเปา้หมายนัน้ควรจะตรงประเดน็และ

เจาะจงเสมอ อยา่ทาํใหม้นัยุ่งยากแตจ่าํกดัใหมี้แคห่นึ่งกิจกรรม 

3. มีความหมาย 

มีความสมัพนัธก์บัชีวิตของคณุในปัจจบุนั เปา้หมาย "ถา้ฉนัรวย ฉนัจะถวายเงินจาํนวน 1,000 

บาทใหก้บัครสิตจกัรของฉนัทกุๆ วนัอาทิตย"์ สิ่งนีไ้มไ่ดมี้ความหมายมากเพราะว่า ตอนนีค้ณุ

ไมส่ามารถทาํอะไรไดเ้ลย ถา้คณุรวย จากนัน้ใหค้ณุตัง้เปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรวย 

เปา้หมายของคณุตอ้งกา้วออกไปจากสิ่งท่ีคณุรูว้า่มีความเป็นไปไดใ้นชีวิตของคณุในปัจจบุนั 

มนัตอ้งนาํไปสูก่ารเปล่ียนแปลงในสิ่งท่ีคณุตอ้งการจะเห็นเกิดขึน้ในชีวิตดว้ยเช่นกนั 

4. นาํไปปฏบิัตไิด ้

คณุสามารถทาํใหบ้รรลผุลสาํเรจ็วนันีไ้ดห้รือไม ่เปา้หมาย "ทกุๆ ครัง้ท่ีฉนัถกูทดลอง ฉนัจะ

เขา้ใจวา่ ซาตานกาํลงัทดลองฉนั" มนัฟังแลว้ดดีูมาก แตม่นันาํไปปฏิบตัไิดห้รือไม ่คณุมี

ความสามารถท่ีจะบอกตวัคณุเองวา่ ซาตานกาํลงัทดลองฉนัในทนัท่ีการทดลองเริ่มเกิดขึน้? 

เปา้หมายดฝู่ายวิญญาณมาก แตม่นัอาจจะยากสาํหรบัครสิเตียนใหม่ท่ีจะเอาชนะการทดลอง

ในครัง้แรก  

เริ่มตน้อยา่งง่ายๆ เปา้หมายสัน้ๆ ท่ีคณุสามารถทาํใหเ้สร็จภายในหนึ่งวนั ยกตวัอยา่งเชน่ 

"วนันี ้ฉนัจะทาํรายการในทกุๆ ครัง้ท่ีฉนัถกูทดลองใหท้าํบาป" คณุสามารถทาํเปา้หมายนีใ้หมี้

ความเจาะจงมากย่ิงขึน้โดนการเขียนรายการของการทดลองเพียงหนึ่งชนิด ยกตวัอย่างเชน่ 

"… เม่ือฉันถกูทดลองใหก้ลา่วคาํแชง่สาป" 

  



การช่วยเหลือผูเ้รียนในการตัง้เป้าหมายการประยกุตใ์ช้ส่วนตวั – คาํตอบ 4 

Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 
Course 506.06   505.18 Teen Challenge Training Resource 
Student Notesheet--- คาํตอบ iTeenChallenge.org  แกไ้ขครัง้ลา่สดุวนัท่ี 12-2019 

5. สามารถวัดผลได ้

คณุสามารถประเมินเปา้หมายนีไ้ดห้รือไม ่"วนันีฉ้ันจะเขา้ใกลช้ิดพระเจา้" เปา้หมายนีไ้มไ่ด้

เขียนในวิธีการท่ีง่ายตอ่การประเมินผล ถา้คณุตอ้งการมั่นใจวา่ คณุกาํลงัดาํเนินการอยู ่คณุ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งเขียนเปา้หมายในวิธีการท่ีง่ายตอ่การวดัผลในความกา้วหนา้ของคณุ 

เปา้หมาย "วนันี ้ฉนัจะเขียนรายการขึน้ทกุๆ ครัง้ท่ีฉนัถกูทดลองใหท้าํบาป" มนัสามารถวดัได ้

เม่ือเขียนรายการแลว้คณุก็ทาํใหกิ้จกรรมวดัผลสาํเรจ็ซึ่งสามารถประเมินได ้

ตอ่ไปนีคื้อคาํถามส่ีขอ้ท่ีจะถามในขณะท่ีคณุเขียนเปา้หมายของคณุ: 

● ฉนัตอ้งการประเมินอะไร 

● มีคร่ืองมืออะไรท่ีจะนาํมาประเมิน 

● ฉนัสามารถทาํใหง้ายตอ่การประเมินไดอ้ยา่งไร 

● คนอ่ืนสามารถประเมินความกา้วหนา้ของฉนัไดอ้ย่างไร 

6. ช่วยเหลือคุณ 

วตัถปุระสงคข์องการตัง้เปา้หมายการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัคือ เป็นการชว่ยเหลือคณุใหเ้ขา้ใกล้

พระเจา้ ใหค้ิดดีๆ  ในขณะท่ีคณุเขียนเปา้หมาย ถามตวัคณุเองวา่ "เปา้หมายนีจ้ะชว่ยใหฉ้นั

เตบิโตไดอ้ยา่งไร" ในขณะท่ีคณุลงมือบรรลเุปา้หมายแตล่ะอยา่งนัน้ คณุเห็นหรือไมว่่า มนั

สามารถชว่ยเหลือใหค้ณุกลายเป็นครสิเตียนท่ีดีขึน้ไดอ้ย่างไร 

 

เปา้หมายตัง้อยู่บนพืน้ฐานของโรม12:16 

อาหารมือ้ตอ่ไป3มือ้ ฉันจะนั่งกบับางคนท่ีฉนัไมค่อ่ยใชเ้วลาดว้ยหรือคนท่ีฉันไมช่อบเพ่ือท่ีจะรูจ้กัเขาให้

มากย่ิงขึน้ 

อาหารมือ้ตอ่ไป3มือ้ ฉันจะนั่่งกบัผูเ้รียนคนใหมใ่นโปรแกรมเพ่ือท่ีจะรูจ้กัเขาใหม้ากย่ิงขึน้ 
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อะไรคือความแตกต่างระหว่างความคิดทีด่แีละเป้าหมายทีด่ี 

 

การประเมินเป้าหมาย 

1 โครินธ ์10:13 TNCV 

ไมมี่การทดลองใดๆ มาถึงทา่นนอกจากการทดลองท่ีเกิดกบัมนษุยท์ั่วไป และพระเจา้ทรงสตัยซ่ื์อ พระองค์

จะไมท่รงปลอ่ยใหท้่านถกูทดลองเกินกวา่ท่ีทา่นจะทนได ้แตเ่ม่ือทา่นถกูทดลอง พระองคจ์ะทรงใหท้า่นมี

ทางออกดว้ยเพ่ือทา่นจะยืนหยดัไดภ้ายใตก้ารทดลอง 

 

เปา้หมายของผูเ้รียน: เม่ือถกูทดลอง ตระหนกัวา่มนัคือซาตาน" 

 

เราสามารถปรบัปรุงเปา้หมายนีไ้ดอ้ยา่งไร?  

 

แกไ้ขใหมเ่ปา้หมายโดยการใหเ้ป็นกิจกรรมในกลุม่ใหญ่ 

 

 

 

 

 
 

 

มันธิว 28:19-20 TH1971 

เหตฉุะนัน้ ท่านทัง้หลายจงออกไปสั่งสอนชนทกุชาตใิหร้บับพัติศมาในพระนามแหง่พระบดิา พระบตุร  

พระวิญญาณบรสิทุธ์ิ สอนเขาใหถื้อรกัษาสิ่งสารพดัซึ่งเราไดส้ั่งพวกทา่นไว ้ดเูถิด  เราจะอยูก่บัทา่น

ทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน้ยคุ 

 

เปา้หมายผูเ้รียน: ฉันตอ้งการนาํทกุๆ คนมาหาพระเจา้ 

 

แกไ้ขใหมเ่ปา้หมายโดยการใหเ้ป็นกิจกรรมในกลุม่เล็ก 

ใหก้ลุม่แกไ้ขใหมใ่นวิธีการท่ีผูเ้รียนในโปรแกรมสามารถนาํไปปฏิบตัไิดภ้ายใน1-2วนั (ไมใ่ชเ่ปา้หมายท่ีจะ

ทาํหลงัจากการออกจากโปรแกรมไปแลว้) 

ใหก้ลุม่เล็กแตล่ะกลุม่ แบง่ปันเปา้หมายใหมข่องพวกเขากบัทัง้ชัน้เรียน 

เคร่ืองหมายชีวั้ดเป้าหมายที่

ประยุกตใ์ช้ส่วนตวัทีด่ี 

1. มันง่ายม้ัย 

2. มันเฉพาะเจาะจงหรือไม่ 

3. มันมีความหมายม้ัย 

4. มันนาํไปปฏิบัตไิด้ม้ัย 

5. มันสามารถวัดผลได้หรือไม่ 

6. ช่วยเหลือคุณม้ัย 
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จ.  อะไรคอืจุดทีค่วรสนใจในการประยุกตใ์ช้เป้าหมายส่วนตัว  

 คุณมาถงึจุดไหนในการเอาความจริงนีไ้ปประยุกตใ์ช้ในชีวิตของคุณ 

ตอ่ไปนีคื้อคาํถามส่ีขอ้ ท่ีสามารถชว่ยเหลือใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจไดดี้ขึน้วา่อะไรคือสิ่งท่ีรวมอยูใ่น

การตัง้เปา้หมายส่วนตวั 

คาํถามส่ีข้อ 

1. วนันีฉ้นัอยูท่ี่จดุใด 

2. พระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัอยูท่ี่จดุใด (ในเรื่องดา้นนีใ้นชีวิตของฉนั) 

3. กา้วแรกท่ีฉนัสามารถทาํไดว้นันีใ้นการเริ่มตน้กา้วไปสูทิ้ศทางท่ีถกูตอ้ง 

4. ขัน้ตอนนีส้ามาถวดัไดอ้ยา่งไร 

ฉ.  ในฐานะทีท่า่นเป็นครูท่านสามารถช่วยเหลือผู้เรียนใหต้ัง้เป้าหมายการ

ประยุกตใ์ช้ส่วนตัวได้อย่างไร 

1. ปัญหาของผูเ้รียนบางอย่างในการตัง้เปา้หมายสว่นตวัคืออะไร 

 

 

2. ปัญหาท่ีเกิดขึน้มากท่ีสดุกบัเปา้หมายของผูเ้รียนคือการเขียนแบบทั่วๆ ไป 

สิ่งหนึ่ง ท่ีฉนัสามารถทาํวนันีท่ี้จะชว่ยเหลือใหฉ้ันกา้วไปสู่เปา้หมายของฉนัคืออะไร 

 

“ การเตนิทางหลายร้อยไมลเ์ร่ิมต้นจากก้าวแรก"      -สุภาษิตจีน 
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3.  ความแตกต่างของเป้าหมายชนิดต่างๆ 

1. เปา้หมายทีพระเจา้มีความเก่ียวขอ้ง (มีความสมัพนัธโ์ดยตรงระหวา่งคณุกบัพระเจา้) 

2. การตอบสนองเปา้หาย (ถา้สิ่งนีเ้กิดขึน้- จากนัน้ฉันจะ.../ฉันจะไม.่..) 

3. เปา้หมายท่ีเป็นทศันคติ (คณุจะมีความคิดหรือทา่ทีอย่างไรตอ่สถานะการณ)์ 

4. เปา้หมายท่ีเป็นพฤตกิรรม (การกระทาํท่ีคณุจะทาํ) 

5. เปา้หมายท่ีเป็นความรู ้(เปา้หมายทางดา้นวิชาการ/การศกึษาพระคมัภีร)์ 

6. เปา้หมายความสมัพนัธร์ะหว่างกนั (มีสว่นโดยตรงกบัคณุและคนอ่ืนๆ) 

7. เปา้หมายทางดา้นภาพลกัษณ ์(เก่ียวกบัคณุมีมมุมอง/ควรมีมมุมองตอ่ตนเองอยา่งไร) 

8. เปา้หมายสขุภาพสว่นตวั (เก่ียวกบัวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีมีสขุภาพดีขึน้) 

9. เปา้หมายการอภิปราย (มีการอภิปรายกบับางคนเก่ียวกบัขอ้หนึ่งในพระคมัภห์รือ

คณุลกัษณะชนิดหนึ่ง) 

 

4. อะไรคือข้ันตอนทีเ่ป็นการกระทาํที่ท่านจะแนะนาํให้ผู้เรียนในโปรแกรมให้ใช้ในการ

เขียนเป้าหมายการประยุกตใ์ช้ส่วนตัวทีด่ขีึน้ 

ใหท้า่นเขียนรายการขัน้ตอนการดาํเนินการท่ีแนะนาํเหลา่นี ้  

 

 

 ต่อไปนีค้ือความคิดเหน็เพิ่มเตมิทีส่ามารถนาํมาใช้กับรายการของท่านได้ 

1. เตรียมสมดุสาํหรบัชัน้เรียนของทา่นและรวมไปถึงการมีตวัอยา่งท่ีดีของการประยกุต์

เปา้หมายส่วนตวั ใหร้วมถึงการอธิบายสัน้ๆ ว่า เปา้หมายนีไ้ดช้ว่ยเหลือผูเ้รียนใหเ้ติบโต

ในขณะท่ีนาํมาปฏิบตัใินชีวิตไดอ้ยา่งไร 

2. แตล่ะสปัดาห ์ใหเ้ลือกตวัอย่างท่ียอดเย่ียมของผูเ้รียนท่ีซึ่งเขียนเปา้หมายดี ใหผู้เ้รียน

แบง่ปันเปา้หมายเหล่านีใ้หก้บัชัน้เรียน  จากนัน้ ใหผู้เ้รียนบอกวา่พวกเขาไดเ้อา

เปา้หมายนีไ้ปใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งไร 

3. สอนคอรส์สาํหรบัทีมของทา่นและผูเ้รียนเรื่องการตัง้เปา้หมายการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีดี 

ทา่นสามารถใชบ้ทเรียนจากคอรส์นีป็้นจดุเริ่มตน้ของการฝึกฝน เพาเวอรพ์อ้ยทแ์ละ

บนัทกึพรอ้มคาํตอบมีพรอ้มท่ี iTeenChallenge.org 
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4. ตัง้เปา้หมายสว่นตวัเพ่ือท่ีจะพฒันาตวัทา่นเองในการเขียนการประยกุตใ์ชเ้ปา้หมาย

สว่นตวัท่ียอดเย่ียม 

สรุป 

ช.  การตัง้การประยุกตใ์ช้เป้าหมายส่วนตัวคอืแค่ขัน้ตอนหน่ึงในการเป็น 

คริสเตยีนทีป่ระสบความสาํเร็จ-เป็นสาวกทีป่ระสบความสาํเร็จ 

 อะไรสาํคัญมากทีสุ่ด 

1. นาํไปปฏิบตั ิ

2. ไมใ่ชแ่คค่รัง้เดียว 

3. นาํเอาความจรงิของพระเจา้เขา้มาสใูนวิถีการดาํเนินชีวิตของคณุ 

4. การปฏิบตัิตามความจรงิของพระเจา้คือเสน้ทางในการเปล่ียนแปลงชีวิตของทคณุ 

5. นีคื้อหวัใจของการเป็นสาวกครสิเตียน 

เคล็ดลับในการเขียนเป้าหมายทีด่ ี
1.  ใหอี้ก คนหนึ่ง มีสว่นรว่มในเปา้หมายของคณุ 

2.  ตัง้เวลาท่ีเจาะจงเม่ือทา่นดาํเนินการเปา้หมายของคณุ    

3.  อา่นขอ้พระคมัภีรท่ี์เลือกไวใ้นฉบบแปลท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือท่ีจะมีความเขา้ใจไดดี้มากขึน้วา่  

จะสามารถนาํเอาขอ้พระคาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตของคณุไดอ้ยา่งไร 

4.  ไมเ่พียงแคห่ยดุพฤตกิรรมใน แง่ลบ เทา่นัน้ ทา่นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีขัน้ตอนท่ีเป็น แง่บวก ในการ

กา้วไปสูพ่ฤตกิรรมใหม ่

5.  ทาํใหเ้ปา้หมายของคณุสัน้ ง่าย เจาะจง นาํไปใชไ้ด ้

6.  ใหค้วามสนใจในสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้ใน ปัจจบุนั ไมใ่ชส่ิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

7. สอนชัน้เรียนท่ีมีหวัขอ้ "เปา้หมาย" ใหก้บัทีมงานและผูเ้รียน 

การพฒันาเปา้หมายการประยกุตใ์ชส้่วนตวัท่ีดีคือทกัษะท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 
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ตัวอย่างของการประยุกตใ์ช้เป้าหมายส่วนตัวในการเอาชนะการสูบบุหร่ี 

เตรียมโดยทีมงานจากการสมัมนาครัง้ก่อน สิ่งนีจ้ะดาํเนินไปพรอ้มกบัการบนัทกึหนา้ 7 

 

1.  เป้าหมายทพีระเจ้ามีความเกี่ยวข้อง 

 ฉนัจะทอ่งจาํ 1 โครนิธ ์10:13 และจะเขียนถึงวิธีการในการหลบเล่ียงท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้หฉ้นัที

เก่ียวขอ้งกบัการทดลองนี ้

 

 

2. การตอบสนองเป้าหมาย 

 ถา้ฉนัถกูทดลองใหส้บูบหุรี่ ฉันจะบอกทีมงานทนัทีว่าฉนัถกูการทดลอง 

 

 ถา้มีคนย่ืนบหุร่ีใหฉ้นั ฉันจะปฏิเสธมนั 

 

 ถา้ฉนัสบูบหุรี่ ฉันจะสารภาพกบัพระเจา้ถึงความอ่อนแอและสารภาพกบัทีมงานในสิ่งท่ีฉนัทาํ 

 

 

 

3. เป้าหมายทีเ่ป็นทัศนคติ 

 ฉนัจะเขียนเหตผุลอยา่งนอ้ย 5ขอ้วา่ทาํไมฉนัตอ้งการเป็นอิสระจากการสบูบหุรี่ 

 

 ฉนัจะเขียนเหตผุลทัง้หมดวา่ทาํไมฉนัตอ้งการสบูบหรี่ 
 

 

 

4. เป้าหมายพฤตกิรรม 

 ฉนัจะไมข่อบหุร่ีจากคนอ่ืน 

 

 เม่ือเพ่ือนรว่มชัน้เรียนคนอ่ืนเริ่มพดูเก่ียวกบัการสบูบหุรี่ ฉันจะเดนิหนี 

 

 ฉนัจะไมซื่อ้ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบับหุรี่ ไฟแช็ค ไมขี้ด 
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5. เป้าหมายความรู้ 

 ฉนัจะเขียนขอพ้ระคมัภ ์5ขอ้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ่สูก้บัการสบูบหุรี่ของฉนั 

 

 ฉนัจะอา่นบทความอยา่งนอ้ย 3บทความเก่ียวกบัอนัตรายของการสบูบหุร่ี 

 

 ฉนัจะสมัภาษณค์รสิเตียนอย่างนอ้ย 2คนท่ีเคยสบูบหุร่ีเพ่ือเรียนรูว้า่พวกเขาจดัการกบัการทดลอง

นีไ้ดอ้ย่างไร 

 

 ฉนัจะเขียนรายงานวา่ การท่ีฉนัสบูบหุร่ีนัน้สง่ผลกระทบตอ่ครอบครวั การทาํงาน เพ่ือนรว่มหอ้ง

และคาํพยานครสิเตียน (การเป็นแบบอยา่ง) ของฉนัอย่างไร 

 

 

6. เป้าหมายความสัมพันธร์ะหว่างกัน 

 ฉนัจะสารภาพกบัคนในบา้นวา่ฉนัตอ้งการเอาชนะนิสยัเหลา่นีแ้ละขอใหพ้วกเขาเช็คชีวิตของฉนั   
 

 

 ฉนัจะพบกบัท่ีปรกึษาของฉนัอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะหนึ่งครัง้และรายงานตอ่เขาดว้ยความซ่ือสตัยต์อ่

การเอาชนะการสบูบหุรี่ของฉนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหลกัสตูรนี ้ขอใหต้ดิตอ่: 

Global Teen Challenge  www.Globaltc.org        www.iTeenChallenge.org 

            หรือไปดท่ีู เว็บไซตก์ารฝึกอบรม (training website) at www.iTeenChallenge.org 

http://www.iteenchallenge.org/
http://www.iteenchallenge.org/
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การฝึกฝนประยุกตใ์ช้เป้าหมายส่วนตัว 

 

การประเมนิเป้าหมาย 

 

มนัง่ายมัย้ 

มนัมีความหมายมัย้ 

มนัเฉพาะเจาะจงหรือไม ่

มนันาํไปปฏิบตัไิดม้ัย้/มนับรรลเุปา้หมายหรือไม ่   

มนัสามารถวดัผลไดห้รือไม ่   

ชว่ยใหท้า่นเตบิโตหรือไม ่

มนัไวตอ่เวลาหรือไม ่  

 

เป้าหมายทีด่ ี                             เป้าหมายทีไ่ม่ด ี

 

 

 

 

ต้องการการปรับปรุง 
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1. เม่ือฉนัถกูปรบัปรุงแกไ้ข ฉนัจะพดูกลบัไปอีกครัง้สิ่งท่ีไดยิ้นคนนัน้กลา่วถึงฉนั เพ่ือแนใ่จวา่ ฉนัไดยิ้น

อยา่งถกูตอ้งขอ้บกพรอ่ง และฉนัจะพดูวา่"ขอบคณุ"    

2. ฉนัจะอธิษฐานหนึ่งอาทิตย ์และทลูขอใหพ้ระเจา้ทรงสาํแดงใหฉ้นัเห็นว่าอะไรคือสิ่งทีฉนัยดึเอาไวท่ี้

ฉนัไมย่อมจาํนน ฉันจะสารภาพและเขียนแตล่ะสิ่ง ไมว่า่สิ่งนัน้จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 

3. เปา้หมายสาํหรบัคณุลกัษณะการมีใจขอบคณุ  

ฉนัจะมีใจขอบคณุเป็นเวลา 8 วนั 

4. เปา้หมายสาํหรบั 2 โครินธ์ 5:17 

ฉนัจะเขียน "สิ่งเก่า“ 10ขอ้ทีอ่อกไปหริอจาํเป็นตอ้งเอาออกไป ฉนัจะเขียน "สิ่งใหม่" อยา่งนอ้ย 10ขอ้

ทีไ่ดเ้ขา้มาแลว้หรือจาํเปน้ตอ้งมี ฉนัจะอา่นรายการนีป้ระจาํทกุวนัเป็นเวลา 1อาทิตย์ 

5. ทกุๆ วนั ในชว่ง 8 วนัถดัไป ฉนัจะเขียนสถานการณท่ี์ทาํใหฉ้นัอารมณเ์สีย จากนัน้ฉนัจะอธิษฐาน

และทลูขอตอ่พระเจา้วา่อะไรคือวตัถปุระสงคจ์ากสถานการณนี์ท่ี้สอนฉัน ฉนัจะเขียนในสิ่งท่ีพระองค์

ตรสั 

6. เปา้หมายสาํหรบับทเรียน#205 การแสดงออกถงึการเคารพ  

ฉนัจะเขียนสิ่งท่ีเป็นแง่บวกของสิทธิอาํนาจ 

7. อาทิตยนี์ ้ฉันจะเขียนกฎท่ีฉันไมช่อบ 

8. เปา้หมายสาํหรบัคณุลกัษณะการมีใจขอบคณุ 

คืนนีฉ้นัจะขอบคณุ 3คนท่ีชว่ยเหลือฉนัตัง้แตท่ี่ฉันเขา้มาอยูใ่นโปรแกรมนี ้

9. เปา้หมายสาํหรบัคณุลกัษณะความซือ้สตัย์  

ฉนัจะเขียนจดหมายถึงบางคนท่ีฉนัเคยพดูโกหก ฉันจะสารภาพสิ่งท่ีฉนัโกหก และจะบอกความจรงิ 

และขอใหเ้ขายกโทษใหฉ้นั 

10. เปา้หมายสาํหรบัคณุลกัษณะดา้นการตดัสนิใจทีด่ ี  ดลุพนิจิ (discretion) 

ฉนัจะไปหาพ่ีนอ้งคนละหนึ่งวนัเป็นเวลาหนึ่งอาทิตยแ์ละขอใหพ้วกเขาบอกฉนัในสิ่งท่ีฉนัทาํท่ีทาํให้

พวกเขาโกรธ ฉนัจะเขียนในสิ่งท่ีพวกเขาพดูกบัฉนั แลว้ฉันจะเอาสิ่งนีม้าอธิษฐานกบัพระเจา้และทลู

ขอความชว่ยเหลือจากพระองค ์
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