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องค์การ คู่มอืและแหล่งช่วย

ฐานะปุโรหิตแห่งเมล-

คเีซเดคและสมาคม

สงเคราะห์

อาทิตยแ์รก

หวัขอ้บทเรียนก�าหนดโดยผูน้�าโควรัมเอล็เดอร์ ผูน้�ากลุ่มมหาปุโรหิต และผูน้�าสมาคมสงเคราะห์; แหล่งช่วยท่ีใชไ้ดคื้อพระ
คมัภีร์, คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (08702), นิตยสารศาสนจกัร, Daughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society (06500), เอกสารการอบรมผูน้�าทัว่โลก, หนังสือแนะแนวครอบครัว (31180) และแหล่งช่วยอ่ืนๆ ท่ี
ศาสนจกัรอนุมติั

วนัอาทิตยท่ี์ 2 และ 3

ค�าสอนของประธานศาสนจักร: ฮาเวิร์ด ดบัเบิลย.ู ฮันเตอร์ (08861)

ถา้ไม่มีหนงัสือเล่มน้ีในภาษาของท่าน ขอใหใ้ช ้หน้าท่ีและพรของฐานะปุโรหิต เล่ม เอ (31111) หรือ สตรีสิทธิชนยคุสุดท้าย 
เล่ม เอ (31113)

อาทิตยท่ี์ 4

ค�าสอนส�าหรับยคุสมยัของเรา: ค �าปราศรัยจากการประชุมใหญ่สามญัคร้ังล่าสุดใน   เลียโฮนา

หากไม่มีนิตยสารเหล่าน้ีในภาษาของท่าน อาจใชข่้าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดและข่าวเยีย่มสอน

อาทิตยท่ี์ 5

ฝ่ายอธิการหรือฝ่ายประธานสาขาเป็นผูก้ �าหนดหวัขอ้ (ดูรายการภายใต ้“อาทิตยแ์รก” ส�าหรับแหล่งช่วยท่ีใชไ้ด)้

ฐานะปุโรหิตแห่งอา- 

โรนและเยาวชนหญงิ

จงตามเรามา: แหล่งข้อมลูการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน ออนไลนท่ี์ lds.org/youth/learn

หากไม่มีแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีในภาษาของท่าน ขอใหใ้ชแ้หล่งขอ้มูลต่อไปน้ีแทน:

อาทิตยท่ี์ 1, 4 และ 5

ใช ้คู่มือศึกษา ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 1 (34820) และ คู่มือเยาวชนหญิง 1 (34823) ถา้ไม่มีหนงัสือเล่มน้ีในภาษาของท่าน 
ขอใหใ้ช ้หน้าท่ีและพรของฐานะปุโรหิต เล่มบี (31112) และ สตรีสิทธิชนยคุสุดท้าย เล่มบี (31114)

วนัอาทิตยท่ี์ 2 และ 3

ใช ้หน้าท่ีและพรของฐานะปุโรหิต เล่ม เอ (31111) และ สตรีสิทธิชนยคุสุดท้าย เล่ม เอ (31113)

รายการข้างล่างคือส่ือการเรียนการสอนส�าหรับหลกัสูตรวนัอาทิตย์ปี 2016 ไม่ใช่ว่าทุกรายการมีครบในทุกภาษา  วอร์ดและสาขาควรมีส่ือการเรียน 

การสอนเหล่านีอ้ยู่หลายอย่าง   จะเน้นคู่มือใหม่ส�าหรับปี 2016 ให้ดู

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
หลกัสูตรปี 2016
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องค์การ คู่มอืและแหล่งช่วย

ปฐมวยั ชั้นบริบาล (อาย ุ18 เดือน–2 ปี)

จงดเูดก็เลก็ๆ ของเจ้า:  คู่มือบริบาล (37108)

ช่วงเวลาของการแบ่งปัน (อาย ุ3–11 ปี)

โครงร่างช่วงเวลาของการแบ่งปัน 2016: ฉันรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง (12061)

ชั้นอรุโณทยั (อาย ุ3 ปี)

ปฐมวยั 1: ฉันลกูพระผู้ เป็นเจ้า (34969)

ชั้น ลสด. (อาย ุ4–7 ปี)

ปฐมวยั 2: เลือกส่ิงดี A (34484)

ชั้นอศัวนิ (อาย ุ8–11 ปี)

ปฐมวยั 4: พระคัมภีร์มอรมอน (34594)

โรงเรียนวนัอาทติย์ เยาวชน (อาย ุ12–18 ปี)

จงตามเรามา: แหล่งข้อมลูการเรียนรู้ส�าหรับเยาวชน ออนไลนท่ี์ lds.org/youth/learn

หากไม่มีแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีในภาษาของท่าน ขอใหใ้ช ้คู่มือครูค�าสอนพระกิตติคุณ พระคัมภีร์มอรมอน (35683) และ 
แนวทางศึกษาส�าหรับสมาชิกช้ันเรียนพระคัมภีร์มอรมอน (35684)

ผูใ้หญ่

คู่มือครูค�าสอนพระกิตติคุณ พระคัมภีร์มอรมอน (35683) และ แนวทางศึกษาส�าหรับสมาชิกช้ันเรียนพระคัมภีร์มอรมอน 
(35684)

หลกัธรรมพระกิตติคุณ ฉบบัปรับปรุงใหม่ (06195) หลกัสูตรส�าหรับผูส้นใจ สมาชิกใหม่ และสมาชิกท่ีอยูใ่นช่วงกลบัมาแขง็ขนั

ถา้ไม่มี หลกัธรรมพระกิตติคุณ ฉบบัปรับปรุงใหม่ในภาษาของท่าน ใหใ้ชฉ้บบัเก่า (31110); หรือหากไม่มีทั้งสองเล่ม ใหใ้ช ้
Gospel Fundamentals (31129)

หลกัสูตรเพิม่เตมิ 
(ถ้ามคู่ีมอื)

คู่มอืและแหล่งข้อมูล

การสอนพระกติตคุิณ ไม่มีการเรียกใดย่ิงใหญ่กว่าการสอน (36123) หนา้ 185–239

ถา้ไม่มีหนงัสือเหล่าน้ีในภาษาของท่าน ขอใหใ้ช ้คู่มือแนะแนวการสอน (34595)

การเตรียมตวัไป 
พระวหิาร

การประสาทพรจากเบือ้งบน: การสัมมนาเพ่ือเตรียมตัวไปพระวิหาร คู่มือครู (36854) และ การเตรียมตัวเข้าพระวิหาร
ศักด์ิสิทธ์ิ (36793)

การแต่งงานและความ
สัมพนัธ์ในครอบครัว

การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว คู่มือผู้ให้ค�าแนะน�า (35865) และ การแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว  
คู่มือศึกษา (36357)

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเติมในหลกัสูตรวนัอาทิตย์และการจัดโควรัมและช้ันเรียน ด ูคู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจกัร 7.8.1 (ฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดค); 9.4.1 (สมาคมสงเคราะห์); 8.11 (ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน); 10.6 (เยาวชนหญิง); 11.4 (ปฐมวยั); 12.4 (โรงเรียนวนัอาทิตย์)

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเก่ียวกับวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนพระกิตติคุณ ด ูคู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจกัร 5.5, 12.5

เพ่ือส่ังหนังสือในรูปแบบไฟล์เสียง อักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ หรือแบบมีค�าอธิบาย เข้าไปท่ี store.lds.org และคลิกท่ี Materials for 
Those with Disabilities
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