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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. กระดาษ ดินสอสี 
2. พระคัมภีรฉบับสําหรับเด็ก หรือขอพระคัมภีรที่เขียนลงบนกระดานหรือในกระดาษแผนใหญ   

 
     อุปกรณที่ตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริมy:   
 
 กระดาษ ดินสอสี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   
 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 
2.    รวบรวมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช 



3. เตรียมเรื่องเลาเก่ียวกับเพ่ือนสนิทสําหรับการนําเขาสูบทเรียน 
4. อานและทบทวนพระธรรมสดุดี 119, มัทธิว 14:23, มัทธิว 26:36. 
5. อธิษฐานใหนักเรียนจะมีความปรารถนาที่จะเสริมสรางความสัมพันธในทุก ๆ วันกับพระเจา    

 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 

 

  ถามนักเรียน ใหนักเรียนคิดถึงคนที่นักเรียนมักคิดถึง
เขาและหวงใยเขามาก คนคนน้ีอาจอยูอาศัยกับนักเรียนหรืออยูใกลกับนักเรียน ซึ่งอาจเปนญาติ (แม พอ พี่นอง ลุง ปา ตา
ยายหรือลูกพี่ลูกนอง) หรืออาจเปนเพ่ือนท่ีสนิทท่ีสุดก็ได     
 

 ใหวาดรูปคน ๆ น้ันท่ีเราเลือก แลวเลาใหเพ่ือนคนหน่ึงฟงเก่ียวกับคนพิเศษของเรานั้น (โดยใชรูปท่ีนักเรียน
วาด) อธิบายและบอกเก่ียวกับสิ่งท่ีเขากิน สิ่งท่ีเขาชื่นชอบ ท่ี ๆ เขาอาศัยอยู เปนตน คุณครูเองควรเตรียมตัวอยางเพ่ือเลาให
นักเรียนฟงเก่ียวกับคนพิเศษของคุณครูเองดวย    

 บอกนักเรียนใหพูดถึงคนที่พวกเขาช่ืนชม หรือเพ่ือนสนิทของพวกเขา พวกเขาเปนคนพิเศษสําหรับนักเรียน
อยางไรบาง    

 นักเรียนยังคงรักษมิตรภาพกับคนเหลาน้ันอยางไรบาง  เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม (นักเรียควรตอบ
ทํานองน้ีคือ “ใชเวลากับพวกเขา, มีความสนใจในสิ่งเดียวกับ หรือชอบในสิ่งของหรือผูคนที่อีกคนหน่ึงชอบ” เปนตน ถาม
พวกเขาวา นักเรียนตองทําอะไรบางเพ่ือใหเพ่ือน (หรือคน ๆ น้ัน) ยังคงเปนคนพิเศษในชีวิตของนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนตอบคําถาม (พวกเขาอาจตอบทํานองน้ีคือ “รักษามิตรภาพโดยการใชเวลากับคน ๆ น้ัน หรือใสใจในมิตรภาพ” เปน
ตน)   

 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

  

   ถามนักเรียนวา นักเรียนเคยนําเมล็ดพืชไปเพาะแลวสังเกตการณเจริญเติบโตของมันไหม เปด
โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม พืชตองการอะไรบางในการเจริญเติบโต (พวกเขาควรตอบวาสิ่งที่พืชตองการคือ นํ้า 
แสง การปราศจากวัชพืชและแมลง เปนตน) ถาเชนน้ัน นักเรียนตองทําอยางไรบางเพ่ือใหความสัมพันธเจริญเติบโต 
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 เม่ือพระเยซูยังอยูในโลก พระองคพัฒนาความสัมพันธกับพระบิดาอยางไรบาง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม แบง
นักเรียนออกเปนกลุมละสี่คน ใหพวกเขาอานพระธรรมมัทธิว 14:23 และมัทธิว 26:36 เพ่ือคนหาคําตอบ! 

 พระเยซูตองเดินทางไกลหลายวันทามกลางแดดรอนและเต็มไปดวยฝุนผง เม่ือไปถึงยังจุดหมายแลวพระองคก็พบฝูง
ชนมากมายมารอพระองคเพ่ือใหพระองคสั่งสอนพวกเขา พระองคพูดกับคนเหลาน้ัน รักษาโรค หลังจากน้ันพวก
สาวกตองการใหพระองคพัก แตสิ่งท่ีพระองคตรัสกับสาวกคือพระองคคองการใชเวลากับพระบิดา แลวพระองคก็เดิน
จากไปยังท่ีสงบและใชเวลาสวนตัวกับพระบิดา พระองคตรัสกับพระบิดาผานทางการอธิษฐาน พระองครูวาการอยูใกล
และใชเวลากับพระบิดาน้ันเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับพระองค  

 

 
 

 

  แบงนักเรียนออกเปนกลุมละหาคน สมมุติวานักเรียนเปนนักขาว และเพิ่งจะ
ไดรับเลือกใหเขียนบทความเก่ียวกับวิธีการเปนเพ่ือนท่ีดีของพระเจา นักเรียนตองตอบคําถามในบทความของนักเรียน 
(เขียนคําถามลงไปบนกระดาน) บอกนักเรียนวา นักเรียนสามารถคนควาหาเพิ่มเติมจากพระคัมภีร ถามคุณครูหรือ
ผูใหญคนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถชวยนักเรียนได นักเรียนสามารถถามเพื่อนนักเรียนดวยกันก็ได  

o  ฉันจะเปนเพ่ือนที่ดีของพระเจาไดอยางไร 

o  ทําไมฉันตองเปนเพ่ือนที่ดีกับพระเจาดวย 

o ฉันควรใชเวลากับพระเจาที่ไหนบาง 

o  ฉันควรพูดอะไรบางเมื่อฉันอธิษฐาน 

o  ใหใชความคิดสรางสรรค โดยอาจวาดเปนภาพก็ได เมื่อทํางานช้ินน้ีเสร็จแลว ใหเลือกตัวแทนจากกลุมของ
ตัวเองใหออกมาเลาใหเพ่ือนรวมช้ันฟง    

ผนังดานไหนของ The Christian world view house ท่ีบอกใหเราทราบวาพระเจาตองการมิตรภาพจากเรา เปดโอกาส
ใหนักเรียนตอบคําถาม พระเจาทรงตองการมิตรภาพจากเราแคไหน (อธิบายใหนักเรียนเขาใจวาพระองคไดสงพระเยซู
ลงมาตายเพ่ือทําใหความสัมพันธระหวางเรากับพระเจากลับคืนดีไดอีกครั้ง) เราถูกสรางขึ้นเพ่ืออะไร (จุดประสงคท่ีเรา
ถูกสราง) (นักเรียนควรตอบวาเราถูกสรางขึ้นมาเพ่ือใหพระเจาไดรักเราและเปนสหายกับเรา)   

ในฐานะท่ีเปนครู: น่ีเปนขอแนะนําบางประการ (เปนแนวทาง) ที่จะตอบคําถามดังกลาวขางตน และเปนแนวทางท่ีจะชวย
นักเรียนในขณะท่ีเขากําลังอภิปรายกันเก่ียวกับสิ่งที่พวกเขาเขียน    
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 ทําไมเราจึงควรใชเวลากับพระเจา พระองคไมรูจักเราวาจริง ๆ แลวเราเปนใครหรอกหรือ ใชแลว พระองคทรงรูจักเรา
ดีเพราะพระองคสรางเรา พระองครักเรามากและเม่ือเรารักใครสักคน เราก็ตองการใชเวลากับเขา   

 เมื่อไหรบางที่เราสามารถใชเวลากับพระองคได เราควรใชเวลาอยูกับพระเจาทุกวัน ไมจําเปนตองรอใหถึงวันอาทิตย
เพ่ือจะอธิษฐาน นมัสการ และอานพระคัมภีร นักเรียนสามารถทําสิ่งเหลาน้ีไดทุกวัน    

 เราควรใชเวลากับพระองคที่ไหน เราสามารถใชเวลากับพระองคไดทุกที่ เราอาจจะยืน น่ังหรือแมกระทั่งว่ิงอยูก็ได  
ไมใชประเด็นที่สําคัญวาเราจะอยูที่ไหน แตสําคัญที่เราไดพบพระองคตางหาก ถาเราใชเวลากับพระองคนอกสถานที่ 
(เชนกลางทุง) พระองคสามารถพูดคุยกับเราผานทางการทรงสรางของพระองค (ธรรมชาติที่สวยงาม) แตบางคนก็ชอบ
พูดคุยกับพระเจาในบานหรือภายในอาคารเพราะบางครั้งอาจมีเด็กว่ิงไปมาทําใหเกิดเสียงดัง ไมมีสมาธิในการ
อธิษฐาน ถาในกรณีแบบน้ี ใหลองหาสถานที่สงบท่ีนักเรียนสามารถอานพระคําของพระเจาและพูดคุยกับพระองค    

ก็เชนเดียวกันกับพืช เราตองการปจจัยเฉพาะเจาะจงที่จําเปนตอการเติบโตในความสัมพันธกับพระเจา เราจําเปนตอง
อธิษฐาน นมัสการ อธิษฐานและอานพระคัมภีร    

เราจะนมัสการพระเจาไดอยางไร เราสามารถรองเพลง ตะโกน เตนรํา หรือบอกพระเจาวาเรารักพระองคเพียงใด เรา
สามารถใชเวลาตอเบื้องพระพักตพระองค เมื่อพระเยซูทรงใชเวลากับพระบิดา น่ันเปนการแสดงออกถึงการนมัสการ เราก็
สามารถนมัสการพระเจาในลักษณะเดียวกันไดเชนกัน พระเจาตองการใหเราใชเวลากับพระองค บางทีเราอาจจะไมรูวาจะ
พูดอะไรออกมา แตพระองคก็ดีใจเมื่อเรารูสึกมาเขาเฝาพระเจาและอยูตอหนาพระองค อยูตอหนาพระองคก็เหมือนกับเรา
กําลังน่ังขาง ๆ ใครสักคนที่เรารัก (เชนพอแม เพ่ือนสนิท) และแมเราไมไดพูดอะไรออกมา แตมีความยินดี (และดีใจ) ที่ได
อยูกับพวกเขา เชนเดียวกับการใชเวลากับพระเจา เราไมจําเปนเสมอไปที่จะขออะไรตอมิอะไรหรือแสดงความรูสึกออกมา
วาเราช่ืนชอบการนมัสการ แตเราสามารถช่ืนชมยินดีไดในขณะเราอยูเงียบ ๆ ตอหนาพระองค      

เราควรอธิษฐานอยางไร (พูดอะไรบาง) เราสามารถบอกพระเจาเก่ียวกับสิ่งดี ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราในวันน้ี เราสามารถ
บอกความหวัง ความฝนและแบงปนเก่ียวกับสิ่งที่รบกวนจิตใจเราและขอใหพระองคชวยเรา ใหนักเรียนเขียนบางอยางที่
พวกเขาสามารถอธิษฐาน ใหนักเรียนน่ังเปนกลุมแลวแบงปนหัวขออธิษฐานใหเพ่ือนฟง บอกใหนักเรียนอธิษฐานออกเสียง
เผ่ือเพ่ือนที่น่ังขาง ๆ ย้ํากับเด็ก ๆ วาพระเจาที่แสนวิเศษที่เรารับใชอยูน้ีตองการไดยินทุกอยางเก่ียวกับเรา ไมวาเรื่องน้ันจะ
เปนเรื่องเล็กหรือใหญก็ตาม     

เราจะมีวิธีอานพระคําของพระเจาอยางไร เลาใหนักเรียนฟงเก่ียวกับความมหัศจรรยของการมีโอกาสไดอานพระคัมภีรทุก
วันในชีวิตของคุณครู การอานพระคัมภีรเปรียบเสมือนการไดรับกําลังใหม บอกนักเรียนวาพวกเขาอาจเริ่มจากการอานวัน
ละหน่ึงขอ และอธิษฐานขอพระเจาใหเขาใจขอน้ัน บางคนอาจเริ่มจากการอานพระธรรมมัทธิว และอานตอไปเรื่อย ๆ จน
จบพันธสัญญาใหม หลังจากน้ันยอนกลับไปอานพันธสัญญาเดิม อธิบายใหนักเรียนฟงวาไมจําเปนวาเราจะอานเรียงลําดับ
ไปเรื่อย ๆ สิ่งที่สําคัญคือนักเรียนอานพระคัมภีรตางหาก ในสดุดีบทที่ 19 บอกกับเราวาพระคําของพระเจาน้ันวิเศษเพียงใด 
ในขอที่ 105 บอกเราวาพระคําของพระเจาเปรียบเหมือนโคมสองเทาและเปนแสงสําหรับทางเดิน (ของชีวิต) พระคําของ
พระเจามีพลังและเปนสิ่งที่จําเปนมากตอชีวิตของเรา!  



 

การจบบทเรียน:  

 

 
 

 

  ถามนักเรียน นักเรียนจําเปนตองทําอะไรบางเพ่ือใหความสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
พระเจาเติบโต เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม 

เราตองรูจักพระเจามากขึ้นและอยากเติบโตขึ้นในการเปนคริสเตียน เพ่ือจะเปนเชนน้ีได  เราจําเปนตองทําบางอยาง
เพ่ือชวยใหเราเติบโตในการรูจักพระเจา เหมือนกับพืชท่ีตองการนํ้า แสง และดินดี เราเองก็ตองอธิษฐาน อานพระคํา
ของพระเจา และนมัสการพระเจา ถาเราไมทําสิ่งเหลาน้ี เราก็จะเหมือนกับพืชท่ีขาดนํ้า ขาดแสงและดินท่ีดี เราก็จะ
แคระแกรนและไมโต นักเรียนคงไมอยากเปนอยางน้ันใชไหม เราคงอยากเปนลูกของพระเจาท่ีเขมแข็งและหย่ังราก
แหงความเชื่อในพระเจา    

 วาดรูปดอกไมลงบนกระดาน และขออาสาสมัครนักเรียนหน่ึงคนเขียนคําตอไปน้ี “นมัสการ อธิษฐาน และอานพระคํา
ของพระเจา” ลงบนกระดานรอบ ๆ ดอกไม  

หลังจากน้ัน ใหบอกกับนักเรียน ใหเราใชเวลาสั้น ๆ ในการพูดคุยกับพระเจา บอกพระองควานักเรียนรักพระองคแคไหน
และอยางไร จากน้ัน พูดกับพระองคเหมือนพูดกับเพ่ือน บอกพระองคเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นในวันน้ีกับสิ่งที่รบกวนความรูสึก
ของนักเรียน และบอกสิ่งท่ีนักเรียนตองการ จากน้ันเลือกหน่ึงตอนในพระคัมภีรแลวอาน อธิษฐานขอพระเจาใหประทาน
ความเขาใจแกนักเรียน นักเรียนอาจจะอานสดุดีหรือเร่ิมจากพระธรรมยอหนก็ได หาท่ี ๆ เงียบสงบ นักเรียนอาจหาที่น่ังเอง
หรือไปกับเพ่ือนสักหน่ึงคน ใหใชแวลาประมาณสิบนาทีในการนมัสการพระเจา อธิษฐาน และอานพระคัมภีร เม่ือนักเรียน
กลับมายังหองเรียนอีกคร้ัง ครูจะใหนักเรียนเลาสิ่งท่ีนักเรียนทําใหเพ่ือนฟง ใหนักเรียนฝกฝนและทําแบบน้ีอยางนอยสาม
คร้ังตอสัปดาห น่ีคือวิธีสรางความสัมพันธและทําใหนักเรียนโตขึ้นในพระเจา    

 

 
 

 

 กิจกรรมเสริม
 
ใหเขียน “นมัสการ อธิษฐาน อานพระคําของพระเจา” กลางหนากระดาษแผนหน่ึง วาดภาพและนํากลับบานแลวแปะไวเพ่ือให
นักเรียนระลึกถึงสิ่งที่สําคัญในการรักษาความสัมพันธกับพระเจา    
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 


