


 

ที่ ศค. 03/2019 

 

5 กุมภาพันธ 2019 

 

เร่ือง การสั่งซ้ือแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาและคูมือครูตามหลักสูตรคริสตศาสนาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ใบสั่งซ้ือ หนังสือแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาและคูมือครู 

 

ดวยแผนกจิตตาภิบาล ฝายการศึกษา รวมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ ไดจัดทําหนังสือแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาและคูมือครูในระบบโรงเรียนข้ึน เพื่อเปนแนวทางใหกับ

โรงเรียนในการจัดการเรียนรูวิชาคริสตศาสนาใหแกนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดโรงเรียนสังฆมณฑล 

โรงเรียนนักบวช และโรงเรียนเอกชนฆราวาส ในปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแนวทางใหกับโรงเรียนในการจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาคริสตศาสนา 

2. เพื่อจะไดมีแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาในระบบโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนคาทอลิก 

 สําหรับการสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนและคูมือครู 12 ระดับชั้น (ป.1 – ม.6) มีรายละเอียดดังน้ี 

1. กรณีที่ทานสั่งซ้ือหนังสือแบบเรียนในแตละระดับช้ัน จํานวนตั้งแต 25 เลมขึ้นไป จะไดรับคูมือครูและ

ซีดีวีดีทัศนประกอบการสอน ฟรี 1 ชุด ในระดับช้ันน้ันๆ 

2. เมื่อสั่งซ้ือหนังสือแบบเรียนรวมกันทุกระดับช้ัน ตั้งแต 100 เลมขึ้นไป รับสวนลด 20 % 

3. หากทานตองการที่จะซ้ือหนังสือคูมือครูเพิ่ม สามารถสั่งซ้ือไดที่แผนกฯ ราคาเลมละ 200 บาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

          
            (คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ) 

               ผูจัดการแผนกคริสตศาสนธรรมฯ   



ใบส่ังซื้อ หนังสือแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาและคูมือคร ู
 

ขาพเจา ................................................................................................................................. 

ผูอํานวยการโรงเรียน  ……………………………………………………………............................................. 

มีความประสงคจะสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาและคูมือครู ตามหลักสูตรคริสตศาสนา

สําหรับโรงเรียนคาทอลิก ดังรายละเอียดตอไปนี้คือ 
 

ระดับช้ัน แบบเรียน (ราคาตอหนวย) จํานวนท่ีสั่ง (เลม) จํานวนเงิน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 50.00   

ประถมศึกษาปท่ี 2  50.00   

ประถมศึกษาปท่ี 3 50.00   

ประถมศึกษาปท่ี 4 50.00   

ประถมศึกษาปท่ี 5 50.00   

ประถมศึกษาปท่ี 6 50.00   

มัธยมศึกษาปท่ี 1  60.00   

มัธยมศึกษาปท่ี 2 60.00   

มัธยมศึกษาปท่ี 3 60.00   

มัธยมศึกษาปท่ี 4 60.00   

มัธยมศึกษาปท่ี 5 60.00   

มัธยมศึกษาปท่ี 6 60.00   
 

 

…………………………………………….. 

ผูสั่งซื้อ 

หมายเหตุ 

1. กรณีท่ีทานสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนในแตละระดับชั้น จํานวนตั้งแต 25 เลมข้ึนไป จะไดรับคูมือ

ครูและซีดีวีดีทัศนประกอบการสอน ฟรี 1 ชุด ในระดับชั้นนั้นๆ 

2. เมื่อสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต 100 เลมข้ึนไป รับสวนลด 20 % 

3. หากทานตองการท่ีจะซื้อหนังสือคูมือครูเพ่ิม สามารถสั่งซื้อไดท่ีแผนกฯ ราคาเลมละ 200 บาท 

+  การชําระเงินคาหนังสือตามใบแจงหนี้ ขอใหทานชําระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับใบ

แจงหน้ี 

+  กรุณาตอบกลับมายังแผนกฯ ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 

ติดตอ    คุณสุรัตน  เจริญผล แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

122/8 อาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงชองนนทรี  

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  โทร. 02 681 3850, 081-870-8377  

โทรสาร. 02 681 3851 E-mail: ccbkk@catholic.or.th   : kamsonbkk 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        ผลการเรียนรู้

สัมผัสถึ งความรักของพระเจ ้า  ผ ่านสรรพสิ่ ง ท่ีพระองค ์ทรงสร ้าง 
และมนุษย ์มีจิ ตส� า นึกในการดู แลสิ่ งสร ้างของพระ เจ ้า  ด ้วยความ รัก 
และความเอาใจใส่ 

        สาระส�าคัญ

เรียนรู้และสัมผัสถึงความรักของพระเจา้ สามารถสัมผัสได้ผ่านทางสรรพสิ่ง 
ท่ีพระองค์ทรงสร้าง ซ่ึงล้วนเป็นผลงานของพระเจา้ และพระองค์ทรงมอบหน้าท่ี 
ให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งสร้างและรักษาให้คงอยู่อย่างสมดุล

        จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เรียนรู้ถึงความรักของพระเจ้าและรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าท่ีทรงสร้างสรรพ
สิ่งเพื่อเรา

2. รู ้จักหน้าท่ีของตนเองในการดูแลเอาใจใส่ และช่วยกันรักษาสิ่งสร้างของ
พระเจ้า

        สาระการเรียนรู้

1. ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นผลงานการสร้างของพระเจ้า

2. หน้าที่ของมนุษย์ในการดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า

    

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สิ่งสร้างของพระเจ้า
รายวิชา คริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 6 คาบ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        คุณค่าพระวรสาร

1. ความรัก

2. การพิศเพ่งสิ่งสร้าง / รักษ์ธรรมชาติ 

        สื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้

1. วีดีทัศน์เพลง นั่นทะเลแสนงาม 
(https://www.youtube.com/watch?v=A7V_UTYbrZg)

2. วีดีทัศน์เพลง “Head, Shoulders, Knees & Toes”            
(https://www.google.com/search?source=hp&ei=FK41XMThMoaOvQTs2I6g-

CA&q=head+shoulders+knees+%26+toes+%28exercise+song+-

for+kids%29&oq=Head%2C+Shoulders%2C+Knees+%26+Toes&gs_l=psy-a

b.1.0.0l9j0i10.2675.2675..11765...1.0..0.87.150.2......0....2j1..gws-wiz.....6..35i39.

xRU0tHY938k)

3. วีดีทัศน์ เรื่องราวการสร้างโลกของพระเจ้า 
หรือ (https://www.youtube.com/watch?v=pdsCcEtG3zw)

4. ปากกาไวท์บอร์ดหลากสีเล่าเรื่องวาระการสร้าง

5. ใบงานที่ 1 เรื่องสิ่งสร้างแสนสวยของพระเจ้า 

6. ใบงานที่ 2 เรื่องฉันรักพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์

7. ใบงานที่ 3 เรื่องพระเจ้าสร้างฉันมาด้วยความรัก

8. ใบงานที่ 4 เรื่องฉันดูแลสิ่งสร้างด้วยความใส่ใจ

9. กระดาษ A4 

10. ดินน�้ามัน แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด B5

11. แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียน

12. ภาพธรรมชาติ



กิจกรรมการเรียนรู้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

       การวัดและประเมินผล

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจผลงานจากใบงาน

3. การน�าเสนอผลงาน

          คาบที่ 1 วาระแห่งการสร้างสรรพสิ่ง

ก. กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน

1. ครูน�าผู้เรียนเต้นประกอบเพลง “นั่นทะเลแสนงาม”
(https://www.youtube.com/watch?v=A7V_UTYbrZg)

2. ครูให้ผู้เรียนดูภาพธรรมชาติ  ให้สังเกตและซักถามความรู้สึกเม่ือได้เห็น
ธรรมชาติที่สวยงาม

ข. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครเูล่าไปวาดไปเร่ือง “วาระแห่งการสร้างสรรพสิง่” ด้วยปากกาไวท์บอร์ดหลาก
สี ตามวาระการสร้างดังนี้

วันท่ี 1 พระองค์ทรงสร้างความสว่าง ทรงแยกความสว่างจากความมืด 
ทรงเรียกความสว่างว่า “วัน” และทรงเรียกความมืดว่า “คืน”

วนัท่ี 2 พระองค์ทรงแยกน�า้เบือ้งบนกับน�า้เบือ้งล่างออกจากกัน โดยทรงสร้าง

พื้นอากาศมาคั่นกลาง ทรงเรียกพื้นอากาศนั้นว่า “ฟ้า”

วันที่ 3 พระองค์ทรงรวมน�้าเบ้ืองล่างมาไว้ในที่แห่งเดียวเรียกว่า “ทะเล” ให้มี
ท่ีแห้งเกิดขึ้นเรียกว่า “แผ่นดิน” และทรงให้มีต้นไมน้านาพันธุ์เกิดข้ึนบนแผ่น
ดินนั้น



4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 4 พระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวต่างๆบนฟ้า

วันที่ 5 พระองค์ทรงสร้างปลาในทะเล และนกในพื้นอากาศ

วันที่ 6 พระองค์ทรงสร้างสัตว์ต่างๆ บนแผ่นดิน และสุดท้ายทรงสร้างมนุษย์
ให้เป็นเจ้าปกครองดูแลสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา

วันที่ 7 พระองคท์รงเสร็จสิ้นงานสร้างสิ่งต่างๆ จึงทรงหยุดงานทุกอย่าง 
และทรงก�าหนดให้วันที่ 7 นี้เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

2. ซกัถามทบทวนความรู้จากผู้เรยีนถงึเรือ่งราววาระของการสร้างท่ีได้ฟังร่วมกัน

3. ให้ผู้เรียนท�าใบงานที่ 1 เรื่อง สิ่งสร้างแสนสวยของพระเจ้า

ค. กิจกรรมรวบยอด

ครูและผู้เรียนสรุปเรื่องราวการเนรมิตสร้างตามวาระต่างๆ ร่วมกัน

 

 

แผนผังเรื่อง “วาระการสร้าง”

แยก

วันที่ 1 แยกความสว่างออกจาก 
ความมืด

วันที่ 2 แยกผืนฟ้า ออกจากผืนน�้า

วันที่ 3 แยกผืนน�้า ออกจากแผ่นดิน 
ทรงสร้างต้นไม้ พืชพรรณนานาชนิด 
พร้อมอวยพรให้ออกดอกออกผล
มากมายตามชนิดของมัน

วันที่ 7 พระเป็นเจ้าให้เป็นวันศักด์ิสิทธ์ิ เพ่ือระลึกถึงพระองค์พระผู้สร้าง 
และเรียกวันนี้ว่าเป็น วันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

วันที ่4 ประดบัดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ 
และดวงดาว

วันที่ 5 ประดับนกบนท้องฟ้า

วันที่ 6 ประดับสัตว์บกบนผืนดิน 
ทรงสร ้างมนุษย ์ข้ึนด ้วยความรัก 
อวยพรมนุษย์ให้มีลูกดกทวีมากข้ึน
จนเต็มแผ่นดิน ให้มีอ�านาจปกครอง
และดูแลสิ่งสร้างของพระองค์

ประดับ



5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
       คาบที่ 2 ฉันรักพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์

ก. กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน

1. ครูน�าผู้เรียนเต้นประกอบเพลง “นั่นทะเลแสนงาม”

2. สนทนาพูดคุยถึงเรื่องราวการเนรมิตสร้างสรรพสิ่งของพระเจ้าด้วยความรัก

ข. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครูให้ผู้เรียนชม วีดีทัศน์ เรื่อง การสร้างโลกของพระเจ้า (เวลาประมาณ 20 
นาที) https://www.youtube.com/watch?v=pdsCcEtG3zw

2. ซักถามความรู้ที่ได้รับจากการชมวีดีทัศน์ร่วมกัน

ค�าถามจากการชมวีดีทัศน์

• นักเรียนรู้สึกอยา่งไร กับการเนรมิตสร้างพระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งท่ีพระองค์
ทรงสร้างนั้นดี

• ค�าว่า ดี แปลว่าอะไร และเราจะท�าอย่างไรกับสิ่งสร้างที่ดีเหล่านั้น

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการเนรมิตสร้างที่น่าอัศจรรย์นี้

• ถ้านักเรียนอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ นักเรียนจะท�าอะไรบ้าง

• ให้นักเรียนบอกรักพระเจ้า พระผู้สร้างส�าหรับการเนรมิตสร้างสรรพสิ่งท่ี
สวยงามเพื่อเรา

3. ให้ผู้เรียนวาดภาพตามเร่ืองท่ีครูก�าหนดให้ทีละค�าสั่งลงในใบงานท่ี 2 ดังน้ี 
(หรือครูพิจารณาตามความเหมาะสม)

• ลากเส้นดินแบ่งกึ่งกลางกรอบภาพ

• วาดต้นไม้ 4 ต้น โดยมี 2 ต้นออกผลต้นละ 5 ลูก

• วาดก้อนเมฆ 3 ก้อน บนท้องฟ้า โดยมีดวงอาทิตย์โผล่ครึ่งดวงอยู่บนก้อน
เมฆก้อนหนึ่ง  ดวงอาทิตย์ก�าลังยิ้มแฉ่งแก้มสีแดงๆ

• มีนกตัวเล็กๆ 8 ตัว บินอยู่บนท้องฟ้า และอีก 2 ตัว เกาะอยู่บนต้นไม้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

• วาดก้อนหิน 2 ก้อนบนพื้นดิน และมุมซ้ายบนพื้นดิน มีบ่อน�้าบ่อน้อยๆ

• ในบ่อน�้ามีใบบัว 2 ใบ ดอกบัว 1 ดอก  และมีปลา 1 ตัวในน�้า

• มีต้นหญ้าขึ้นรอบบ่อน�้า และมีดอกหญ้าขึ้น 4 ดอก

• ให้นักเรียนวาดสิ่งมีชีวิตเพิ่มเติมลงไปในภาพ 2 - 3 ชนิด

ค. กิจกรรมรวบยอด

ให้ผู้เรียนเขียนค�าภาวนาตามตัวอย่าง ในใบงานท่ี 2  และให้ตัวแทนผู้เรียน
น�าเสนอผลงาน

 
       คาบที่ 3 ฉันรักธรรมชาติ

ก. กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน

1. ครูน�าผู้เรียนเต้นประกอบเพลง “นั่นทะเลแสนงาม” 

2. สนทนาพูดคุยถึงสิ่งสร้างของพระเจ้าภายในโรงเรียน หรือแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติในโรงเรียนของเราว่ามีอะไรบ้าง

ข. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครูน�าเสนอข้อตกลงส�าหรับกิจกรรมในวันน้ี โดยให้ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์สี 
ดินสอ ยางลบ ติดตัวไปในการร่วมกิจกรรม

2. ครูน�าผู้เรียนเดินชมแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภายในโรงเรียน  จดจ�าธรรมชาติ
ภายในแหล่งเรียนรู้ท่ีเดินผ่าน และวาดลงในกระดาษ A4 ท่ีครูแจกให้และ
ระบายสีให้สวยงาม

ค. กิจกรรมรวบยอด

1. สนทนาถึงความรู้สึกในการไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรในการไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2. ให้ตัวแทนผู้เรียนออกมาแบ่งปันผลงานสิ่งสร้างของพระเจ้าในโรงเรียนโดย
ครูใช้ถามดังนี้

• นักเรียนวาดภาพอะไรบ้าง อธิบายภาพที่วาดนั้น

• จากรูปท้ังหมดในภาพน้ัน นักเรียนชอบรูปอะไร เพราะอะไร และรูปน้ันมี
คุณค่าหรือประโยชน์อย่างไร

        
        คาบที่ 4 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์

ก. กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน

1. ครูน�าผู้เรียนเต้นประกอบเพลง “Head, Shoulders, Knees & Toes: 
Tablet Giveaway!” (https://www.google.com/search?source=h-

p&ei=FK41XMThMoaOvQTs2I6gCA&q=head+shoulders+knees+%26+-

toes+%28exercise+song+for+kids%29&oq=Head%2C+Shoul-

ders%2C+Knees+%26+Toes&gs_l=psy-ab.1.0.0l9j0i10.2675.2675..11765...1.

0..0.87.150.2......0....2j1..gws-wiz.....6..35i39.xRU0tHY938k)  

2. สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของผู้เรียนว่าแต่ละส่วนมีหน้า
ที่อะไรบ้าง 

3. สนทนาซักถามเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การรักษาความสะอาดของร่างกาย 
ซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า โดยใช้ค�าถาม ดังนี้

• ผู้เรียนดูแลตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

• ให้ผู้เรียนคิดว่าการกระท�าใดบ้างที่ให้โทษต่อสุขภาพของผู้เรียน

ข. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครูทบทวนเรื่องราวการเนรมิตสร้างในวันที่ 6 โดยใช้ค�าถาม ดังนี้

• พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกชื่ออะไร

• ท�าไมพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

• มนุษย์มีอะไรที่พิเศษแตกต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆ บ้าง

2. ครูให้ผู้เรียนท�าใบงานที่ 3  “พระเจ้าสร้างฉันมาด้วยความรัก”

ค. กิจกรรมรวบยอด

ให้ผู้เรียนออกมาน�าเสนอความสามารถพิเศษของตัวเอง หรือความสามารถ
พิเศษที่มนุษย์มี  ต่างจากสิ่งสร้างอื่นๆ และใช้ความสามารถนี้ท�าอะไรเพื่อใครบ้าง 

 
       คาบที่ 5 สร้างสรรค์โลกให้สวยงาม

ก. กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน

1. ครูให้ผู้เรียนดูภาพธรรมชาติที่สวยงาม 

2. สนทนาพดคุยเกี่ยวกับภาพที่ได้ชมร่วมกัน

• ใครเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง  และสรรพสิ่งสร้างนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ข. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ครูอธิบายถึงกิจกรรมท่ีจะท�าในวันน้ี ในชื่อกิจกรรม “ปั้นๆ สร้างสวนสวรรค์
แสนสวย”

2. ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละประมาณ 6 – 8  คน ให้ผู้เรียนเลือกผู้น�ากลุ่ม 1 คน

3. ผู้น�ากลุ่มแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์การท�ากิจกรรม (ดินน�้ามัน)

4. ครูชี้แจงให้แต่ละกลุ่มปั้นสิ่งสร้างต่างๆ ด้วยดินน�้ามัน โดยต้ังชื่อกิจกรรมว่า 
“ปั้นๆ สร้างสวนสวรรค์แสนสวย”

5. ผู้เรียนด�าเนินกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

ค. กิจกรรมรวบยอด

ให้ผู้แทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มแบ่งปนัผลงานการปั้นดินน�้ามันของกลุ่มตนเอง 
ให้เพื่อนๆ ได้ฟัง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
        คาบที่ 6 ฉันจะดูแลรักษาสิ่งสร้าง

ก. กิจกรรมน�าเข้าสู่บทเรียน

ครูให้ผู้เรียนดูคลิปภาพธรรมชาติที่ถูกท�าลาย และสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับภาพ 
ที่ได้ชมร่วมกัน

• ใครเป็นผู้ท�าลายธรรมชาติที่สวยงาม

• เกิดผลกระทบอะไรจากการท�าลายธรรมชาติ

ข. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

1. ให้ผู้เรียนท�าใบงานที่ 4  เรื่อง “ฉันดูแลสิ่งสร้างด้วยความใส่ใจ”

2. ครใูห้ผู้เรียนบอกถงึวธีิการดแูลรกัษาสิง่สร้างจากใบงาน และให้ผู้เรียนอธิบาย
เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาพ 

ค. กิจกรรมรวบยอด

สรุปการเรียนรู้ในหน่วย สิ่งสร้างของพระเจ้า ร่วมกันตอบค�าถาม และแสดง
ความคิดเห็นถึงหน้าที่ของทุกคนในการดูแลสิ่งสร้างของพระเจ้า



ใบงานที่ 1
สิ่งสร้างแสนสวยของพระเจ้า
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ค�าชี้แจง ให้ตั้งชื่อภาพ และเขียนว่าในภาพนี้มีอะไรบ้าง

     สิ่งสร้างแสนสวยของพระเจ้าในภาพนี้ มีอะไรบ้าง

ชื่อภาพ



ใบงานที่ 2
ฉันรักพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์  

11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สวนสวรรค์แสนสวย

 ค�าชี้แจง ให้วาดภาพตามค�าบอกของครู และเขียนค�าภาวนาตามตัวอย่าง

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

เขียนค�าภาวนาตามตัวอย่างค�าภาวนา

ลูกรักพระองค์  
ลูกขอบพระคุณพระองค์ 
ส�าหรับสิ่งสร้างที่สวยงาม 
ที่พระองค์ทรงมอบให้ลูก 
ดูแลรักษา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 ค�าชี้แจง แต่งตัว ระบายสีภาพให้สวยงาม และตอบค�าถาม   

ใบงานที่ 3
พระเจ้าสร้างฉันมาด้วยความรัก

       ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันมีพระพรพิเศษ คือ 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบงานที่ 4
ฉันดูแลสิ่งสร้างด้วยความเอาใจใส่

ค�าชีแ้จง ให้ระบายสภีาพท่ีแสดงถงึการดแูลสิง่สร้างของพระเจ้า และเขยีนข้อตัง้ใจ

ข้อตั้งใจในการดูแลสิ่งสร้างของฉัน

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


