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บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 20 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค ์

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร ์

สาระการเรียนรู:้ รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร ์

 

กลุ่มอาย:ุ  3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์เดิม 

บทเรียน: โซโลมอนปกครองอย่างชาญฉลาด 

เวลาท่ีใช้ในการสอน: 45 นาท ี

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้           
1. เด็กสามารถบอกได้ถึงสิ่งที่พวกเขาจะท าอย่างชาญฉลาดได้เหมือนอย่างที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงท า 
2. เด็กสามารถบอกได้อย่างน้องสองส่ิงที่โซโลมอนแสดงสติปัญญาออกมา 
3. เด็กสามารถแยกแยะระหว่างการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและการตัดสินใจที่ผิดส าหรับกษัตริย์ได ้

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                    
 

  
1. กระดาษ 1 แผ่นต่อเด็ก 1 คน 
2. สีเทียนหรือสีไม้ 
3. กรรไกรส าหรับคุณคร ู
4. กาว หรือ เทปกาว 
5. กระดาษ (เพื่อท ามงกุฎส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียน) 
6. พระคัมภีร ์

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:     

ไม่มี 
 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. ท ามงกุฎจากกระดาษส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียน 
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4. ตัดมงกุฎส าหรับเด็กแต่ละคน โดยตัดชิ้นกระดาษเป็นรูปคลื่นหรือเป็นเส้นหยักแบ่งครึ่งตามแนวยาว
ของกระดาษ 1 อันต่อเด็ก 1 คน ติดกาวหรือเทปกาวที่ปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน นี่ควรจะพอดีกับขนาด
ของหัวของเด็ก เพิ่มความยาวด้วยกระดาษถ้าจ าเป็น 

5. อ่านและศึกษาพระคัมภีร ์1 พงศ์กษัตริย์ บทที ่2 ข้อ 1-4, 10 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณ 

 
ส่ิงที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท าส ำหรับกิจกรรมเสริม:    
ไม่มี 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    
 

 
 ให้เด็กรวมเป็นวง ถามเด็กๆ “เธอรู้ไหมว่ากษัตริย์คืออะไรและพระองค์ทรงท าอะไร” ให้เด็กๆตอบ “กษัตริย์คือคนบาง

คนท่ีท าหน้าท่ีแทนคนหลุ่มหนึ่ง” 

  “เธอคิดว่ากษัตริย์ควรจะท าสิ่งใดบ้าง” ให้เด็กๆตอบค าถาม กระตุ้นให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับส่ิงที่กษัตริย์ผู้ปกครอง
ประชาชนต้องท าหน้าที่ เช่น พัฒนาชนบท, โครงการหลวง,  ท าให้ประชาชนปลอดภัย ฯลฯ 

  “ถ้าเธอสามารถเป็นกษัตริย์ได้ เธอจะท าอะไร” ส่งมงกุฎกระดาษใปรอบๆและให้เด็กแต่ละคนได้ตอบค าถามและสวม
มงกุฎขณะที่ก าลังตอบ 

  “วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกษัตริย์ที่ดี” 
 

 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “ในพระคัมภีร์ กษัตริย์ท่ีดีองค์หนึ่งนามว่า ดาวิด ทรงปกครองแผ่นดินมาอย่างยาวนาน เมื่อมันถึงเวลาที่พระองค์จะ

ทรงต้องมอบให้ผู้อื่นเป็นกษัตริย์ พระองค์ทรงเลือกลูกชายของพระองค์ โซโลมอน มาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป”  

  “ดาวิดบอกโซโลมอนถึงสิ่งที่ส าคัญส าหรับเขาในการปกครองอย่างชาญฉลาด ให้ฟังใน 1 พงศ์กษัตริย์ บทท่ี 2 ข้อ 3-4 
กล่าวว่า” “และจงรักษาพระบัญชาก าชับของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า คือด าเนินในบรรดาพระมรรคาของพระองค์
และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ พระบัญญัติของพระองค์ กฎหมายของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ดังที่ได้
จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสส เพื่อเจ้าจะได้จ าเริญในบรรดาการซึ่งเจ้าได้กระท า และในที่ใดๆที่เจ้าไป เพื่อพระเจ้า
จะได้สถาปนาพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราว่า “ถ้าลูกหลานทั้งหลายของเจ้าระมัดระวังใน
วิถีทางท้ังหลายของเขา ที่จะด าเนินต่อหน้าเราด้วยความซื่อสัตย์อย่างสุดจิตสุดใจของเขา ราชวงศ์จะไม่ขาดชายที่จะ
นั่งบนบรรลังก์ของอิสราเอล” 
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  “เขาขอร้องให้โซโลมอนท าตามกฎของพระเจ้าหรือกฎที่โมเสสให้มานานมาแล้ว ดาวิดบอกโซโลมอนให้เป็นพระราชา
ที่ชาญฉลาด เธอคิดว่าค าว่า “ชาญฉลาด” ท่ีเธอได้ยินในเรื่องหมายความว่าอะไร” ให้เด็กๆลองเดาความหมาย 

  “ค าว่าชาญฉลาดหมายถึงท าตามกฎ ท าส่ิงที่ดีและฉลาด เขาขอร้องให้โซโลมอนชาญฉลาดโดยการท าตามกฎของพระ
เจ้าและท าสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่น เธอคิดว่าส่ิงที่ชาญฉลาดท่ีโซโลมอนท าคืออะไร” ให้เด็กๆลองนึกถึง เช่น การดูแลประชาชน
ของพระองค์ ท าให้ประชาชนปลอดภัย สร้างกฎใหม่ๆ ฯลฯ  

 
 

 

 
  “เรามาท ามงกุฎกัน” แจกกระดาษช้ินยาวที่เตรียมไว้แก่เด็กๆ ปล่อยให้เด็กๆระบายสีและตกแต่งกระดาษนั้นให้ดู

เหมือนกับมงกุฏที่สวยงามของกษัตริย ์

 ตอนที่เด็กๆก าลังท าอยู่ เดินดูรอบๆและถามเด็กๆถึงส่ิงที่เขาคิดว่าโซโลมอนนั้นชาญฉลาด ให้เขียนบนมงกุฏของเด็กๆ
ว่า “โซโลมอนชาญฉลาดเพราะว่าเขา…..” และท าประโยคให้สมบูรณ์ด้วยค าตอบของเด็กๆ ถ้าต้องการ 

 หลังจากที่ท ามงกุฎเสร็จ ติดกาวหรือติดเทปกาวที่ปลายเข้าด้วยกันให้มีขนาดพอดีกับหน้าผากของเด็ก ปล่อยให้มงกุฎ
แห้งขณะร้องเพลง 2-3 เพลง 

  

 
  “เรามาเล่นเกมส์กัน สวมมงกุฎและแสดงท าท่าว่าเธอคือกษัตริย”์ ให้เด็กๆสวมมงกุฎ ถ้ามันแห้งแล้ว 
 ก าหนดเส้นเริ่มต้นและเส้นส้ินสุด ให้เด็กๆยืนเรียงแถวหน้ากระดานอยู่ข้างหลังเส้นเริ่มต้น 
  “เธอฟังท่ีครูพูด ถ้าครูพูดถึงบางอย่างท่ีเธอจะท าในฐานะกษัตริย์ที่ดี ให้ก้าวไปข้างหน้ายาวๆ ถ้าครูพูดถึงบางอย่างท่ีเธอจะไม่ท า

ในฐานะกษัตริย์ ให้ยืนอยู่กับที่ ครูจะถามบางคนให้เปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กษัตริย์ที่ดีควรท า ถ้าเธอท าได้ ให้ก้าวไปข้างหน้าอีก 
เด็กคนแรกที่ข้ามเส้นสิ้นสุดได้จะกลายเป็นกษัตริย์ของชั้นเรียนนี”้ ทบทวนค าส่ังและเล่นเกมส์ 
  “เธอบัญญัติกฏหมายว่าผู้คนไม่ควรขโมยลักทรัพย”์ (ดี) 
  “เธอบัญญัติกฏหมายว่าผู้คนควรให้เงินแก่เธอทั้งหมด” (ไม่ดี ห้ามบัญญัติกฏหมายนั้น) 
  “เธอสร้างรูปปั้นใหญ่ของตัวเองและให้ทุกคนนมัสการ” (ไม่ดี นมัสการเฉพาะพระเจ้า) 
  “เธอบอกผู้คนเกี่ยวกับพระเยซ”ู (ดี) 
  “เธอหนุนใจผู้คนให้อ่านพระคัมภีร์ของพวกเขา” (ดี) 
  “เธอแย่งลูกอมผู้อื่น” (ไม่ดี อย่าแย่งส่ิงของ) 
  “เธอแบ่งอาหารกับคนอื่นๆ” (ดี) 
 สมมติเรื่องต่างๆขึ้นต่อจนกระทั่งเด็กๆไปจนถึงเส้นสิ้นสุด 

 
 



 4 

สรุปบทเรียน: 

  

 
  “เรามาอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าส าหรับการให้สติปัญญาแก่เราและกษัตริย์โซโลมอน ก้มหัวลงพร้อมกับครูและพูดตามครู

ทุกวรรค” 
 “พระเจ้าท่ีรัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ท่ีทรงรักเรา” 
 “ขอบคุณส าหรับการประทานสติปัญญาแก่เรา” 
 “โปรดทรงช่วยให้เราเลือกทางท่ีถูกต้องในชีวิตเสมอ” 
 “ขอบคุณที่โซโลมอนเหมือนตัวอย่างที่ดีแก่เรา” 
 “ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” 
 “อาเมน” 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 
 เล่นเกมส์ที่ให้เด็กๆเลียนแบบท่าทางคุณครู คุณครูควรพูดส่ิงที่ไม่ชาญฉลาดและชาญฉลาดพร้อมกับท าท่าด้วย เด็กๆควร

ท าท่าเฉพาะส่ิงที่ดูชาญฉลาด 
 ยกตัวอย่าง พูด “แกว่งแขนถ้าเธอคิดว่าเป็นการชาญฉลาดท่ีจะช่วยแม่ของเธอท างาน” เด็กๆควรเหว่ียงแขนเพราะการ

ช่วยเหลือแม่เป็นสิ่งฉลาดที่ควรท า อีกตัวอย่างอาจพูดว่า “กระโดดขึ้นและลงถ้าเธอคิดว่าการออกไปเดินเล่นคนเดียวนั้น
ชาญฉลาด” ในกรณีนี้ มันอาจจะไม่ชาญฉลาดส าหรับพวกเขาที่จะออกไปเดินคนเดียว เลือกส่ิงที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ของคุณ 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ด?ี กิจกรรมใดไม่ด?ี ฉันจะเตรียมตัวส าหรับ
การสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 

 


