
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี   27 
เร่ือง  ฉันมีคุณคา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดเก่ียวกับศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค 

บทเรียน: ฉันมีคุณคา  

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             
เด็ก ๆ สามารถบอกคุณสมบัติที่เปนคุณคาที่พระเจาใสลงไปในตัวนักเรียนอยางนอยสองประการ  
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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. ผาหมหน่ึงผืน 
2. กระดาษ ดินสอสี 
3. ถังขยะ 

 
     อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริมy:   
 
 กระดาษ ดินสอสี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา: 
 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช 
3.  ใหตัดสินใจวาคุณครูจะอานพระคัมภีรในหรือนอกหองเรียน 



4. อานสดุดี139. 
5. เตรียมถังขยะหรือภาชนะอะไรก็ไดที่นักเรียนสามารถท้ิงกระดาษของตนลงไปได 
6. อธิษฐานใหนักเรียนเขาใจและตระหนักวาตนเองมีคุณคาและมีความหมาย     
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน: 
 

 ใหคล่ีผาหมลงไปบนพ้ืนหองเรียน หรือถาจะใหดี ใหพานักเรียนออกไปนอกหองเรียนแลวใหพวกเขานอนหงายบนพื้นหญาใน
สนามแลวมองไปที่ทองฟา   

 บอกเลาเรื่องราวที่เปนประสบการณของคุณครูแกนักเรียนเก่ียวกับสิ่งที่คนอื่น ๆ พูดถึงเก่ียวกับตัวคุณครูหรือช่ือเลน (ช่ือลอหรือ
ฉายา) ที่ใคร ๆ เรียกอาจจะตอนที่ยังเปนเด็ก เรื่องเหลาน้ันอาจตลกขบขันหรืออาจทําใหรูสึกเจ็บ ใหอธิบายความรูสึกของตัว
คุณครูตอสิ่งที่คนอื่นพูดถึงตัวคุณครู บอกพวกเขาวาคุณครูกําลังจะอานยอหนาหน่ึงในพระคัมภีร อานพระธรรมสดุดี 139 

 
o ถามนักเรียนวา เม่ือนักเรียนฟงพระธรรมตอนนี้แลวรูสึกอยางไรบาง ทําไม ในพระธรรมตอนนี้ พระเจาทรงบอกกับ

เราวาเรามีคุณคาและความหมาย นักเรียนรูสึกวาตัวเองมีคาตลอดเวลาหรือไม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม มีคร้ัง
ใดบางท่ีนักเรียนรูสึกวาตัวเองไมมีคุณคา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม   

o  เม่ือเราลืมตาขึ้นมาดูโลกและเติบโตขึ้น เราเห็นวาทุกอยางถูกสรางขึ้นเพ่ือเรา ทองฟาสีฟา แสงอาทิตยเจิดจาใหความ
อบอุนแกเรา ลมเย็น ๆ ทําใหเราสดชื่น ดินดีท่ีเราสามารถเพาะปลูกได ลองนึกถึงสิ่งเหลาน้ีไปดวยในคร้ังหนาท่ีนักเรียน
ไปเดินเลน เม่ือมองดูสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางรอบ ๆ ตัวเรา เรามั่นใจและรูวาพระเจาทรงรักเรามาก  

(เมื่อเสร็จกิจกรรมน้ีแลว พานักเรียนกลับไปที่หองเรียน) 
 
 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  
 

(แนวความคิดของกิจกรรมดังจะกระทําตอไปน้ีดัดแปลงจากหนังสือ Prayer Portions แตงโดย Sylvia Gunter) 

 อาจมีหลายคนพูดหลายอยางท่ีทําใหนักเรียนรูสึกแยเก่ียวกับตัวนักเรียนเอง  พวกเขาอาจบอกวานักเรียนขี้เกียจ โง 
หรือไรคา สิ่งเหลาน้ีไมเปนความจริง น่ีไมใชสิ่งท่ีพระเจาทรงพูดถึงนักเรียน นํากระดาษมาหน่ึงแผน วาดรูปศีรษะแลว
เขียนสิ่งท่ีคนพูดถึงเก่ียวกับตัวนักเรียนแลวทําใหรูสึกแย   
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 ครูจะอานพระคําบางตอนท่ีบอกวาจริง ๆ แลวนักเรียนเปนใคร นักเรียนไมไดเปนสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนแงลบท่ีใครตอใครพูด
ถึง นักเรียนถูกสรางตามพระฉายาของพระเจาและเปนทุกสิ่งท่ีพระองคไดตรัสไวในพระคัมภีร ใหนักเรียนกมหัวลง 
หลับตา อยูในทาที่สบายในขณะท่ีคุณครูอานพระธรรมดังตอไปน้ี: 

 นักเรียนสามารถทําทุกสิ่งไดโดยผานทางพระคริสต (ฟลิปป 4:13) 

 นักเรียนไดรับการยอมรับ (โรม 15:7) 

 นักเรียนมีความงดงาม (สวยงาม) (อิสยาห 61:10) 

 นักเรียนเปนของพระเจา (ยอหน 17:9) 

 นักเรียนนาเกรงขามและมีความม่ันใจ (เอเฟซัส 2:18, 3:12) 

 นักเรียนไดรับการไถดวยราคาสูง (1 โครินทร 6:20) 

 นักเรียนไดรับการทรงเรียกจากพระเจา (1 โครินทร 1:9)  

 นักเรียนนารักใครและนาทะนุถนอม (เอเฟซัส 5:29)  

 นักเรียนไดรับการเลือกสรร (โคโลสี 3:12) 

 นักเรียนไดรับการปลอบโยน (2 โครินทร 1:4-5)  

 นักเรียนเปนมากกวาผูพิชิต (โรม 8:37)  

 นักเรียนถูกสรางใหม (2 ทิโมธี 3:17)  

 นักเรียนเปนท่ีโปรดปราน (สดุดี 5:12) 

 นักเรียนมีความสามารถ (ของประทาน) (โรม 12:6) 

 พระเจาทรงรูจักนักเรียน (2 ทิโมธี 2:19)  

 นักเรียนจะไมมีวันถูกทอดท้ิง (ฮีบรู 13:5)  

 นักเรียนเปนสมบัติชิ้นพิเศษ (1 เปโตร 1:18-19)  

 นักเรียนไดรับการปกปอง (2 เธสะโลนิกา 3:3)  

 นักเรียนมีความปลอดภัย (สดุดี 4:8) 
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 นักเรียนไดรับการสถาปนาโดยพระเจา (สดุดี 37:23) 

 นักเรียนไดรับการนึกถึง (สดุดี 139:17-18) 

 มีผูท่ีเขาใจนักเรียน (เอเฟซัส 1:8)  

 นักเรียนมีคุณคา (มัทธิว 6:26) 

  นักเรียนมีชัยชนะ! (1 โครินทร 15:57) สิ่งเหลาน้ีตางหากคือตัวตนท่ีแทจริงของนักเรียน!  

อธิษฐานเผ่ือนักเรียนในลักษณะน้ี: “ขาแตพระบิดา พวกเราขอบพระคณุพระองคท่ีถูกสรางตามพระฉายาของพระองค 
พระองคทรงออกแบบพวกเราตามแบบท่ีเราควรเปนจริง ๆ พระองคทรงเลือกและสรางสรรคสีของนัยนตาของเรา ผมของ
เรา และใบหนาของเรา พระองคทรงสรางใหเราแตละคนมีบุคลิกภาพท่ีเฉพาะ พระองคทรงสรางใหเราเปนแบบท่ีพระองค
ตรัสไว: วาเรามีคา ไดรับการจดจําและมีความปลอดภัย เรารักพระองค เราขอสั่งในพระนามพระเยซูคริสตใหสิ่งท่ีไมเปน
จริงเก่ียวกับพวกเราถูกทําลายทิ้งไป ความคิดในแงลบถูกลบทิ้งไป แตใหพวกเรามีความคิดในแงบวดและหัวใจท่ีเต็มไปดวย
ความรัก และพวกเราจะเปนทุกอยางท่ีพระองคปรารถนาจะใหเราเปนขณะเม่ือทรงถักพวกเราในครรภมารดา พวกเราจะ
เปน (มีจิตใจ) เหมือนพระองคมากขึ้นและมากขึ้น ชวยพวกเราที่จะขจัดความรูสึกตาง ๆ ในแงลบจากใจเรา และเติมเต็ม
จิตใจของพวกเราดวยพระคําของพระองคท่ีเปนความจริงและเปนชีวิต เรารักพระองค ในพระนามของพระองค อาเมน       

พูดตอไปวา บางคร้ังคนอ่ืนอาจทํารายเราดวยการพูดในสิ่งท่ีไมเปนจริงเก่ียวกับตัวเรา แตเรารูวามีคนหน่ึงท่ีพูดกับเราดวย
ความจริงเสมอ คน ๆ น้ันคือใคร เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว! พระเจาทรงบอกความจริงแกเราเสมอ พระองค
ทรงเปนความจริง และทุกสิ่งท่ีพระองคทรงตรัสกับเราน้ันเปนความจริง   

ถามนักเรียน ใน The Christian world view house model สวนไหนที่ทําใหเราระลึกไดวาพระเจาทรงตรัสความจริงและทุก
สิ่งท่ีพระองคทรงบอกเรานั้นเปนความจริง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ในสวนท่ีเปนสีมวงน้ันบอกกับเราถึง
ความเปนพระเจาของพระองค (ธรรมชาติของพระเจา) ดานไหนของ the Christian world view house model ท่ีบอกเราวา
เรามีคุณคาเพราะเราถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ดานท่ีเปนสีเหลืองบอก
เราวาความบาปและคําพูดท่ีไมดีท่ีคนอ่ืนพูดน้ันทําใหเรารูสึกแยกับตัวเราเอง แตเพราะเราเปนสหายของพระเจา เราสามารถ
รูสึกดีตอตัวเราเอง เราถูกสรางตามพระฉายาของพระเจาและพระองคทรงเห็นวาเราเปนคนพิเศษของพระองค! 

หลังจากน้ันใหบอกนักเรียนวา นักเรียนยังจํากระดาษเหลาน้ีท่ีนักเรียนเขียนในตอนตนชั่วโมงเก่ียวกับสิ่งไมดีท่ีคนอ่ืนพูดถึง
เราและไมเปนความจริงไหม ครูอยากใหนักเรียนนํากระดาษแผนน้ันมาหนาชั้นแลวฉีกกระดาษน้ันแลวท้ิงลงไปในถังขยะ 
ฉีกใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย น่ันไมใชสิ่งท่ีเปนจริงและไมใชตัวตนจริง ๆ ของนักเรียน ขอบคุณพระเจาสําหรับความจริงท่ี
พระองคตรัสเก่ียวกับเรา พระองคทรงรักเรา! นักเรียนเปนคนพิเศษ! นักเรียนเปนของพระองค!   

สงกระดาษแผนใหมใหนักเรียนแตละคนแลวใหนักเรียนวาดรูปศีรษะ สวนบนกระดานใหคุณครูเขียนพระคัมภีรที่อางอิง
ในขณะที่คุณครูพูดกับนักเรียน (เชนนักเรียนเปนมากกวาผูพิชิต เปนสมบัติล้ําคาของพระเจา มีชัยชนะ มีคุณคา เปนตน) ให



นักเรียนเขียนคําหรือประโยคเหลาน้ันลงไปในกระดาษท่ีวาดรูปศีรษะ แลวทําการระบายสีหรือตกแตงช้ินงาน จากนั้นจึง
นํากลับบานตน แขวนไวที่ผนังบานเพ่ือย้ําใหพวกเขาระลึกวาพวกเขามีคุณคาในสายพระเนตรของพระเจา  

 

   

 

 

 
 

 
 
การจบบทเรียน:  
 
อานพระธรรมสดุดี 139 อีกครั้ง ถามนักเรียน นักเรียนรูสึกชอบไหมเม่ือพระเจาทรงเปรียบเราวาเรามีความหมายมากกวาเม็ด
ทรายบนหาด นักเรียนชอบไหมเม่ือพระองคบอกวาพระองคทรงลอมรอบเราและวางพระหัตถบนเรา นักเรียนชอบขอไหนใน
พระธรรมตอนนี้เปนพิเศษ เลือกเพ่ือนหน่ึงคน และใหนักเรียนบอกเพ่ือนคนน้ันสองอยางที่พิเศษท่ีนักเรียนชอบเก่ียวกับตัวเขา 
หลังจากน้ันใหเพ่ือนอีกคนหน่ึงไดบอกนักเรียนบาง  
 
จบการเรียนการสอนดวยบทเพลง 
 
กิจกรรมเสริม:  
 
ใหนักเรียนเลือกขอพระคัมภีรที่ช่ืนชอบในสดุดี139 แลววาดภาพน้ันออกมา หลังจากน้ันเขียนพระคําขอน้ันลงไปที่หัวกระดาษท่ี
วาดรูป หรืออาจแบงนักเรียนออกเปนกลุมเพ่ือใหแสดงละครสั้นตามพระธรรมสดุดี 139.  
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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