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องค์การ คู่มือและแหล่งช่วย

ฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดคและ
สมาคมสงเคราะห์

อาทิตย์แรก
หัวข้อบทเรยีนก�าหนดโดยผู้น�าโควรมัเอ็ลเดอร ์ผู้น�ากลุ่มมหาปุโรหิต และผู้น�าสมาคมสงเคราะห์; แหล่งช่วยที ่
ใช้ ไดค้อื: พระคมัภีร;์ คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (08702); นิตยสารศาสนจักร; Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society (06500); เอกสารการอบรมผู้น�าทั่วโลก; หนังสือแนะแนวครอบครวั (31180); 
แหล่งช่วยอื่น ๆ ที่ศาสนจักรอนุมัติ

อาทิตย์ที่ 2 และ 3
ค�าสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (08860 425)
ถ้าไม่มีหนังสือเล่มน้ีในภาษาของท่าน ขอให้ ใช้ หน้าทีแ่ละพรของฐานะปุโรหิต เล่ม เอ (31111)  
หรอืสตรสิีทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม เอ (31113)

อาทิตย์ที่ 4
ค�าสอนส�าหรบัยุคสมัยของเรา: ค�าปราศรยัจากการประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุดใน  เลียโฮนา
หากไม่มีนิตยสารเหล่าน้ีในภาษาของท่าน อาจใช้ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดและข่าวเยี่ยมสอน

อาทิตย์ที่ 5
ฝ่ายอธิการหรอืฝ่ายประธานสาขาเป็นผู้ก�าหนดหัวข้อ (ดรูายการภายใต ้“อาทิตย์แรก” ส�าหรบัแหล่งช่วยที่ ใช้ ได)้

ฐานะปุโรหิต 
แห่งอาโรนและ
เยาวชนหญิง

จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชน ออนไลน์ที่ lds. org/ youth/ learn

หากไม่มีแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีในภาษาของท่าน ขอให้ ใช้แหล่งข้อมูลตอ่ไปน้ีแทน
อาทิตย์ที่ 1, 4 และ 5
ใช้ คูม่ือฐานะปุโรหิตแห่งแอรนั 1 (34820) และ คูม่ือเยาวชนหญิง 1 (34823)  ถ้าไม่มีหนังสือเล่มน้ีในภาษาของท่าน 
ขอให้ ใช้ หน้าทีแ่ละพรของฐานะปุโรหิต เล่ม บี (31112) หรอื สตรสิีทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม บี (31114)
อาทิตย์ที่ 2 และ 3
ใช้ หน้าทีแ่ละพรของฐานะปุโรหิต เล่ม เอ (31111) และ สตรสิีทธิชนยุคสุดท้าย เล่ม เอ (31113)
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รายการข้างล่างคอืสือ่การเรยีนการสอนส�าหรบัหลักสูตรวนัอาทิตย์ปี 2015 ไม่ ใช่วา่ทุกรายการมีครบในทุกภาษา  วอรด์และสาขาควรมีสือ่การ
เรยีนการสอนเหล่าน้ีอยู่หลายอย่าง  จะเน้นรายการใหม่ส�าหรบัปี 2015

ค�ำแนะน�ำส�ำหรบั 
หลกัสูตรปี 2015

https://www.lds.org/youth/learn?lang=tha
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องค์การ คู่มือและแหล่งช่วย

ปฐมวยั ชัน้บรบิาล (อายุ 18 เดอืน–2 ปี)
จงดเูด็กเล็ก ๆ ของเจ้า: คูม่ือบรบิาล (37108)

ช่วงเวลาของการแบ่งปัน (อายุ 3–11 ปี)
2015 โครงรา่งช่วงเวลาของการแบ่งปัน: ฉันรูพ้ระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ (13483)

ชัน้อรโุณทัย (อายุ 3 ปี)
ปฐมวยั 1: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า (34969)

ชัน้ ลสด. (อายุ 4–7 ปี)
ปฐมวยั 3: เลือกส่ิงด ีB (34499)

ชัน้อัศวนิ (อายุ 8–11 ปี)
ปฐมวยั 7: พระครสิตธรรมคมัภีรภ์าคพันธสัญญาใหม่ (34604)

โรงเรยีนวนัอาทิตย์ เยาวชน (อายุ 12–18 ปี)
จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรยีนรูส้�าหรบัเยาวชน ออนไลน์ที่ lds. org/ youth/ learn

หากไม่มีแหล่งข้อมูลเหล่าน้ีในภาษาของท่าน ขอให้ ใช้ คูม่ือครคู�าสอนพระกิตตคิณุ พระครสิตธรรมคมัภีรภ์าคพันธ
สัญญาใหม่ (35681) และ แนวทางศกึษาส�าหรบัสมาชิกชัน้เรยีน พันธสัญญาใหม ่(35682)

ผู้ ใหญ่
คูม่ือครคู�าสอนพระกิตตคิณุ พระครสิตธรรมคมัภีรภ์าคพันธสัญญาใหม ่(35681) และ แนวทางศกึษาส�าหรบัสมาชิก
ชัน้เรยีน พันธสัญญาใหม่ (35682)
หลักธรรมพระกิตตคิณุ (06195) หลักสูตรส�าหรบัผู้สนใจ สมาชิกใหม่ และสมาชิกที่อยู่ ในช่วงกลับมาแข็งขัน
ถ้าไม่มี หลักธรรมพระกิตตคิณุ ฉบับ 2009 ในภาษาของท่าน  ให้ ใช้ฉบับเก่า (31110); หรอืหากไม่มีทัง้สองเล่ม   
ให้ ใช้ Gospel Fundamentals (31129)

หลักสูตรเพ่ิมเติม 
(ถ้ามีคู่มือ)

คู่มือและแหล่งข้อมูล

การแต่งงานและ
ความสมัพันธ์ ใน
ครอบครวั

การแตง่งานและความสัมพันธ์ ในครอบครวั คูม่ือผู้ ให้ค�าแนะน�า (35865) และ การแตง่งานและความสัมพันธ์ ใน
ครอบครวั  คูม่ือศกึษา (36357)

การสอนพระ
กิตติคุณ

ไม่มีการเรยีกใดยิ่งใหญ่กวา่การสอน (36123) หน้า 185–239
ถ้าไม่มีข้อมูลเหล่าน้ีในภาษาของท่าน ขอให้ ใช้ คูม่ือแนะแนวการสอน  (34595)

พระวหิารและ
ประวติัครอบครวั

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work  (35804) และ  Member’s Guide to Temple and Family History Work  (36795)

การเตรยีมตัวไป
พระวหิาร

การประสาทพรจากเบือ้งบน: การสัมมนาเพือ่เตรยีมตวัไปพระวหิาร คูม่ือคร ู(36854) และ การเตรยีมตวัเข้าพระวหิาร
ศกัดิสิ์ทธิ์ (36793)
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หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหลกัสูตรวนัอาทติยแ์ละการจดัโควรมัและชัน้เรยีน ด ูคูม่อืเลม่ 2: การบรหิารงานศาสนจกัร 7.8.1 (ฐานะ
ปุโรหิตแหง่เมลคเีซเดค); 9.4.1 (สมาคมสงเคราะห)์; 8.11 (ฐานะปุโรหติแหง่อาโรน); 10.6 (เยาวชนหญิง); 11.4 (ปฐมวยั); 12.4 ( โรงเรยีนวนัอาทติย)์

หากท่านตอ้งการทราบข้อมูลเกีย่วกับวธิีปรบัปรงุการเรยีนการสอนพระกิตตคิณุ ด ูคูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 5.5, 12.5

เพือ่ส่ังหนังสือในรปูแบบไฟล์เสียง อักษรเบรลล์ หรอืตวัพิมพ์ขนาดใหญ่ หรอืแบบมีค�าอธิบาย เข้าไปที ่store. lds. org  และคลิกที ่Materials for Those 
with Disabilities

https://www.lds.org/youth/learn?lang=tha
https://store.lds.org



