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วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             
1. เด็ก ๆ สามารถบอกวิธีการอธิษฐานเผื่อตัวของเขาเองได 
2. เด็ก ๆ สามารถระบุเหตุผลหรืออธิบายความสําคัญของการใชเวลาในอธิษฐานสวนตัวมาสองประการ 
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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. ภาพประกอบเรื่องเลาดาเนียลในถํ้าสิงโต (ถามี)  
2. กระดาษสี่แผนตอนักเรียนหน่ึงคน และกระดาษสีอีกคนละหน่ึงแผน (ถามี)  
3. กาว ที่ยิงกระดาษ เข็มหรือดายสําหรับเย็บเปนสมุด  

 
    อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริม:  
 
 เขียนพระธรรมมัทธิว 6:9-13 –คําอธิษฐานของพระเยซูลงบนกระดาน 
 
 
 



สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา: 
 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช 
3. อานและทบทวนพระธรรมสดุดี 23 และดาเนียล 6  
4. อธิษฐานใหนักเรียนเขาใจความสําคัญของการอธิษฐานตอชีวิตของพวกเขา    
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

  

  ถามคําถามเหลาน้ีใหนักเรียนคิดและตอบโดยเปดโอกาสใหอภิปรายกันได มีเพื่อนท่ี
นักเรียนชอบพูดคุยดวยหรือมักใชเวลากับเขาหรือไม สวนใหญเวลาคุยกันมักคุยกันเร่ืองอะไรบาง นักเรียนและเพ่ือนคนน้ันชอบ
กีฬา อาหารหรืองานอดิเรกที่คลายกันหรือไม นักเรียนมีวิธีกลายเปนเพ่ือนท่ีดีขึ้นกับใครบางคนอยางไรบาง   

 นักเรียนรูจักใครสักคนหน่ึงดีขึ้นก็เพราะไดพูดคุยกับเขาและใชเวลากับเขา ถานักเรียนมีเพ่ือน แตไมเคยพูดคุยดวยหรือ
ใชเวลากับเพ่ือนคนน้ัน ก็คงไมมีทางรูจักเพ่ือนคนน้ันจริง ๆ จริงไหม ไมแน นักเรียนอาจรูสึกถึงขั้นอึดอัดเม่ือตองอยูหอง
เดียวกันกับเขาเพราะตัวเองไมรูอะไรเลยเกี่ยวกับเพ่ือนคนน้ัน   

 

 
 

 

   เลือกหรือขออาสาสมัครนักเรียนสองคนเพ่ือแสดงละครสั้นใหเพ่ือนในหอง
ดู กําหนดบทบาทใหนักเรียนคนแรกเปนนักเรียนที่ตองการพูดคุยและใชเวลากับเพ่ือนอีกคน แตปรากฏวาเพ่ือนคนนั้นไมมีเวลา
ให เพราะยุงเกินไปจนไมอยากเอาตัวเองเขาไปยุงขิงกับเพื่อนของตน     

o  อภิปรายเก่ียวกับละครที่ดู นักเรียนท้ังสองคนรูสึกอยางไรบาง คนหึ่งยุงเกินไปและไมตองการใชเวลากับเพ่ือนใหม 
ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงรูสึกเศราและรูสึกเหมือนถูกปฏิเสธ    

o ใหนักเรียนคูเดิมแสดงบทบาทเดิมอีกครั้ง แตครั้งน้ีใหแสดงวาเปนเพ่ือนที่ดีตอกัน พูดคุยกันตลอดเวลาและตองการใช
เวลาดวยกัน อภิปรายเก่ียวกับบทบาทใหมในละครน้ี ย้ํากับนักเรียนวาทั้งสองคนเปนเพ่ือนที่ดีตอกันเพราะตางก็รูจัก
กันดี พวกเขาใชเวลาดวยกันน่ันเอง     

 
เรารูจักพระเจาดีเพียงใด เราเคยพูดคุยกับพระองคหรือใชเวลากับพระองคหรือไม เรารูจักเพ่ือนของเราดีขึ้นเม่ือเราใช
เวลาพูดคุยและอยูดวยกันกับเพ่ือนของเรา เชนเดียวกับการรูจักพระเจา เราพูดคุยกับพระเจาผานทางการอธิษฐาน เรา
พูดคุยกับพระองคไดเหมือนกับคุยกับเพ่ือนของเรา บอกพระองคเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับเราในแตละวัน บอกความกลัว
ของเรา  ความยินดีในใจ หรือความกังวลใจก็ได พระเจาปรารถนาจะใหเราใชเวลากับพระองค มีความสัมพันธกับ
พระองค เราสามารถรูจักพระเจาไดดีขึ้นโดยการอธิษฐาน และโดยการอานพระคัมภีรซึ่งเปนพระคําของพระองค พระคํา
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ของพระองคบอกกับเราวาพระองคทรงเปนใคร พระองคทรงกระทําการผานทางผูคน ทรงมีแผนการและพระสัญญา
สําหรับชีวิตของเรา พระองคตองการใชเวลากับเราและตองการใหเราอธิษฐาน มีใครในพระคัมภีรท่ีเปนแบบอยางในการ
อธิษฐาน (รูวิธีอธิษฐาน) เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม   
 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  
 

 

 
 

 

 ขออาสาสมัครนักเรียนหน่ึงคนอานพระธรรมดาเนียล 6:16-28. ใชภาพประกอบดวยถามี 

 ดาเนียลอธิษฐานวันละก่ีคร้ัง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดาเนียลคือคนที่รูวิธีการอธิษฐาน พระคัมภีรบันทึกไววา
ดาเนียลหยุดทํางานทุกอยางวันละสามครั้งเพ่ืออธิษฐานกับพระเจา เขาไมอายที่จะอธิษฐาน แมวาจะเปนการผิดกฎหมายใน
ขณะน้ันก็ตาม มีคนนําเร่ืองไปทูลพระราชาเก่ียวกับสิ่งท่ีดาเนียลทํา และกษตัริยก็โยนเขาลงไปในถ้ําสิงห ทําไมกษัตริยจึงทํา
เชนน้ัน เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ทุกคนคาดไวในใจแลววาสิงโตคงกัดกินดาเนียลแลว และแลวเกิดอะไรขึ้น นัก
เรียนรูไหม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม    

 นักเรียนคิดวาดาเนียลอธิษฐานอะไรบางตอพระเจาเม่ือเขาอยูในถ้ําสิงโต   

o 

  

  ใหนักเรียนน่ังเปนกลุมละสามคน และลองคิดวาถานักเรียนเปนดาเนียลขณะอยูในถ้ํา
สิงโต และอธิษฐานตอพระเจา นักเรียนคิดวาดาเนียลอธิษฐานอะไรบางโดยใหอธิษฐานออกเสียงดัง หลังจาก
น้ันใหทุกคนในหองเรียนอภิปรายกัน 

 บางคร้ังเปนการยากที่จะอธิษฐาน (ไมรูวาจะอธิษฐานวาอยางไร) ไมมีการตัดสินวาถูกหรือผิดเม่ือเราอธิษฐานกับพระเจา เร
ราสามารถน่ัง ยืน หรือนอนลง เราสามารถหลับตาหรือลืมตา เราสามารถกมหัวหรือเงยหนา ทาทางของเราไมสําคัญเทา
ทาทีท่ีอยูในใจ   

  หากยังมีความบาปในใจเรา มันจะแยกเราจากพระเจา เราคงไมอยากแยกจากเพ่ือนของเรา ดังน้ัน ใหเราขอใหพระองคอภัย
ความบาปของเราทั้งหมด ท้ังบาปท่ีเรารูตัวและไมรูตัว ใหขอบคุณพระองคสําหรับทรงอยูดวยกับเรา แลวจึงพูดคุยกับ
พระองคเหมือนกับท่ีเราพูดกับเพ่ือนของเรา    

 บอกพระองคถึงสิ่งท่ีเราพบเจอในวันน้ี พูดกับพระองคเก่ียวกับความกังวลใจ สรรเสริญพระองคถึงการอยูดวยกับเราตลอด
ท้ังวัน หรือท่ีทรงทําใหเราระลึกถึงพระองคผานทางการมองดูสิ่งท่ีพระองคทรงสราง พระองคทรงฟงเรา ถานักเรียนยังไมรู
วาจะพูดอะไรกับพระองคดี ก็ไมเปนไร แตย่ิงอธิษฐานบอยเทาไหรเราก็จะอธิษฐานเกงขึ้นมากเทาน้ัน    
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 ผนังดานไหนของ The Christian world view house model ท่ีทําใหเราระลึกได (บอกกับเรา) วาพระเจาตองการมิตรภาพ
จากเรา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว นักเรียนจําอะไรเก่ียวกับผนังสีแดงไดบาง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบ
คําถาม (นักเรียนควรตอบทํานองน้ี: พระเจาทรงสรางเราเพ่ือใหเราพ่ึงพาในพระองค พระองคทรงหวงใยและรูถึงความ
จําเปนทั้งหลายในชีวิตเรา ความบาปแยกเราออกจากพระเจา พระเยซูทรงสิ้นพระชนมบนกางเขนเพ่ือเช่ือมเราใหกลับคืนดี
กับพระเจาอีกครั้ง) ดีมาก ทําไมเราจึงควรอธิษฐาน พระเจาทรงรูความคิดท้ังหมดของเราแลวไมใชหรือ เปดโอกาสใหมีการ
อภิปรายสั้น ๆ ในหองเรียน    

 

 
 

 

   ใหเรามาทําบันทึกการอธิษฐานกัน สมุดบันทึกการอธิษฐานก็คือสมุดท่ีเรา
สามารถเขียนคําอธิษฐานของเราไปยังพระเจา บางคร้ังเปนการงายกวาท่ีจะเขียนคําอธิษฐานลงไป เราสามารถวาดรูปหรือ
ตกแตงใหมีสีสันตามท่ีเราชอบดวยก็ได! 

แบงนักเรียนออกเปนกลุมละสี่คน และใหกระดาษสี่แผนแกแตละกลุม บอกใหนักเรียนพับครึ่งกระดาษเหลาน้ัน ถา
เปนไปได ใหนํากระดาษสีไวดานนอก กระดาษขาวอยูดานใน (กระดาษสีเปนปก) แปะติดกระดาษดวยกาวหรือเย็บดวย
ลวดเย็บกระดาษ หรือดวยดายกับเข็ม สวนที่เปนปกหนา ใหนักเรียนเขียนช่ือ แลวเขียนกลางหนากระดาษวา “สมุดจดคํา
อธิษฐาน”   
 
บอกนักเรียนใหตกแตงปกหนาดวยรูปภาพหรือขนนกหรือวัสดุที่พวกเขาช่ืนชอบ ตกแตงตามท่ีนักเรียนตองการ น่ีจะ
เปนสมุดพิเศษของนักเรียน    
 

 
การจบบทเรียน: 

 
 

 

   เราสามารถอธิษฐานตอพระเจาทูลพระองคเก่ียวกับทุกสิ่งท่ีอยูในใจของเรา เรา
สามารถอธิษฐานออกเสียงหรือในใจก็ได ใหจับคูแลวหามุมใดมุมหน่ึงในหองเรียนท่ีนักเรียนสามารถน่ังลงหรือมองออกไปนอก
หนาตาง หรืออาจจะหามุมนอกหองก็ได ไมจําเปนวานักเรียนจะอยูท่ีไหน เพียงแตหามุมท่ีรูสึกสะดวกสบาย   
 
ทีน้ี ใหพูดกับพระเจา พูดเหมือนกําลังพูดกับเพ่ือน บอกพระองคเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในใจ พระองครักท่ีจะไดยินเสียงอธิษฐาน 
จากน้ันรอคอยเสียงตอบจากพระองค บางคร้ังพระองคตรัสกับเราภายในใจเรา บางคร้ังผานทางพระคัมภีร พระองคตองการให
เราอธิษฐานเผ่ือตัวเราเอง เราถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระองค พระองคตองการไดยินเสียงของเรา   
 
ในสมุดบันทึกคําอธิษฐาน นักเรียนอาจใชวิธีวาดภาพหรือเขียนคําอธิษฐานลงไป หรือเขียนคําถาม (ปญหา) ท่ีตองการ
บอกพระองค น่ีเปนบันทึกสวนตัว และนักเรียนไมจําเปนตองใหใครดูก็ได  
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ใหพูดคุยกับพระเจาเหมือนกําลังคุยกับเพ่ือน พระเจาผูทรงสรางเราทรงรักเราและไมไดเครงขรึม ใหเราพูดกับพระองค
บอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได! 
 
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐานที่บทเพลงท่ีเก่ียวของ 
 

 
กิจกรรมเสริม:  
 
อธิษฐานโดยใชคําอธิษฐานของพระเยซูคริสตในมัทธิว 6:9-13. เขียนคําอธิษฐานลงบนกระดานถาไมมีพระคัมภีรเพียงพอ น่ีเปน
คําอธิษฐานที่สมควรอยางยิ่งที่จะจดจําไวและใชในการอธิษฐานในทุกเชา ใหนักเรียนอธิษฐานออกเสียงดังในหองเรียน หลังจาก
น้ันใหแบงเปนกลุมแลวฝกทองจํา   
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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