
 1 

 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 39 
เร่ือง  แกะหลงหาย 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: เด็กมีความมุงมั่นในการติดตามพระคริสต 

ตัวช้ีวัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวพ้ืนฐานในพระคัมภีร 

 

 
กลุมอายุ :  3-5  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน : แกะหลงหาย-ผูเลี้ยงแกะที่ดี (ลูกา 15:1-7,ยอหน 10:7-11, สดุดี 23) 

เวลาที่ใชในการสอน :  45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

   
1. เด็กจะสามารถเลาเรื่องน้ีใหผูอื่นฟงได 

2. เด็กๆจะบอกไดวาพระเยซูทรงเปนผูเลี้ยงแกะที่ดีที่รูจักช่ือแกะของพระองค 

 
 
 
อุปกรณการสอนที่ตองใช : 

                                                                   
 

  
 
1. งานฝมือรูปแกะ: กระดาษหนาๆ  กรรไกร ปากกาทําเครื่องหมาย สีเทียน หรือ ดินสอ 

แปงเปยกหรือกาว  สําลีหรือวัสดุสิ่งทออื่นๆสําหรับทําขนแกะ 

2. สิ่งกีดขวาง :ทําสิ่งกีดขวางลําธารที่ประดิษฐขึ้น (เชือก ไม หรือ เชือกปาน) เพ่ือใหเด็ก

ขาม เดินลอด เดินรอบๆ  และขามสิ่งที่อยูดานในหรือดานนอกของสิ่งที่สรางขึ้น 
 
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม 
     ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   
 

• อานและศึกษาบทเรียนและพระคัมภีร (ลูกา 15:1-7, ยอหน 10:7-11, สดุดี 23) 
• รวบรวมอุปกรณ  
• ตัดกระดาษรูปแกะสําหรับเด็กๆแตละคน 
• อธิษฐานเพื่อเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน ใหพวกเขารูวาพระเจาเปนผูเลี้ยงที่ดีของพวกเขา  ทูลขอพระ

เจาใหเตรียมใจคุณ 
• ทําสิ่งกีดขวาง (ดานในหรือดานนอก) ที่เด็กๆสามารถเดินตาม โดดขาม ลอดใต ขาม และเดิน

รอบๆวัสดุที่แตกตางกัน  เชน เกาอี้ และโตะ หรือ สิ่งกีดขวางอื่นๆนอกหอง 
• ทํา “ลําธาร” วางเชือก 2 เสน, เชือกปาน ลงในดิน หรือ ใชอุปกรณกําหนดตําแหนงลําธารให

มีความกวาง 6 น้ิว 
 

          
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 
  

  

 

 พูด: พระแยซูเลาเรื่องผูเลี้ยงแกะที่ดี แตจริงๆแลวพระองคหมายถึงพระองคเอง 
 

 
การนําเสนอบทเรียน:  

พูด: นานมาแลวมีคนเลี้ยงแกะที่คนหน่ึงซึ่งดูแลใสแกะ 100 ตัว เขารูจักช่ือแกะทุกตัว 

• แกะแตละตัวมีความแตกตางกัน พวกมันมีสีตางกัน แกะบางตัวอวนและบางตัวผอม บางตัวมีเขาโคงงอ บาง

ตัวมีเขาตรง และบางตัวไมมีเขา 
• แกะของเขารูจักเสียของเขาและไววางใจวาเขาจะดูแลพวกมันได เขาปกปองฝูงแกะจากสัตวปา 
• เขานําฝูงแกะไปยังทุงหญาที่อุดมสมบูณเพ่ือใหพวกมันกินหญา และหานํ้าสะอาดใหพวกมันด่ืม 
• เขาถือไมตรงปลายโคงงอซึ่งทําขึ้นพิเศษ เพ่ือดึงแกะเวลาที่มันติดอยูระหวางซอกหิน 
• ในตอนกลางคืน คนเลี้ยงแกะที่ดีจะสรางกําแพงไมที่แข็งแรงและพุมไมลอมรอบแกะ และมีทางเขาทางเดียว

เทาน้ัน 
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• เมื่อทุกอยางเงียบสงบ เขาจะนอนขวางประตูทางเขาน้ันเอาไว เพ่ือไมใหแกะเดินออกมาและพลัดหลงหรือ

ไดรับบาดเจ็บ และเพ่ือไมใหสัตวปาเขาไปได พวกเลี้ยงแกะที่ดีจะเลี้ยงดูแกะของเขาอยางดี 
• วันหน่ึง ที่บนดานหน่ึงของหุบเขา คนเลี้ยงแกะที่ดีนับแกะของเขา  นักเรียนนับดวยกันกับครู ..1-2-3-4-5 

(เริ่มนับน้ิวมือ) 
• โอ ไมนะ มีแกะหน่ึงตัวหายไป 

 
• เด็กๆคิดวาผูเลี้ยงแกะที่ดีคนน้ีจะทําอยางไรตอไป? (ใหเด็กๆตอบสนอง) 
• กอนอื่นเขาตองแนใจวาวาแกะที่เหลือ 99 ตัวน้ันปลอดภัย จากน้ันเขาก็ออกตามหาแกะตัวเล็กๆที่หลงหายไป  
• เขาตามหาทุกที่ เด็กๆแสดงใหครูสิวาเขาตามหาอยางไร 
• แตสิ่งที่เขาไดยินมีแตเสียงนกรอง เสียงนกรองเปนอยางไร? (ใหเด็กๆตอบสนอง) 
• คนเลี้ยงแกะเดินและตามหาอยูเปนเวลานาน กลางวันอากาศรอนอบอวนและเขากระหายนํ้า แตผูเลี้ยงแกะที่ดี

ไมหยุดตามหา  
• เด็กๆยืนขึ้นและทําทาใหครูดูสิวาผูเลี้ยงแกะที่ดีตามหาแกะที่หลงหายตัวน้ันอยางไร 
• ทันใดน้ัน ผูเลี้ยงแกะที่ดีก็ไดยินเสียงเล็กๆของแกะที่บาดเจ็บ 
• เด็กๆทําเสียงแกะที่บาดเจ็บไดไหม? (ใหเด็กๆตอบสนอง) 
• เขาสงเสียงเรียกแกะ และเรียกช่ือของแกะ  จากน้ันเขาก็ไดยินเสียงเล็กๆน่ันอีกครั้ง เสียงน้ันเปนแบบไหน

นะ?(ใหเด็กๆตอบสนอง) 
 

• เขามองไปรอบๆตรงน้ัน ที่ใตพงหนาม แกะหลงหายของเขาอยูตรงน้ัน  ขนแกะถูกหนามเก่ียวและเลือดไหล

อาบ  เทาของมันติดอยูในซอกหินใหญ 
 

• แกะมีความสุขที่ไดยินเสียงผูเลี้ยงของมัน เปนเสียงที่ออนโยน  คนเลี้ยงแกะชวยแกะตัวน้ันออกมาและพัน

แผลใหมัน จากน้ันผูเลี้ยงแกะก็อุมแกะขึ้นบนบาและแบกกลับบาน 
 

 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน:   
 

 

 

ถามเด็กๆดวยคําถามดังตอไปน้ี และใหเด็กๆตอบสนอง  
 

• พระเยซูตรัสวาเราเปนแกะของพระองค และพระองคเปนผูเลี้ยงที่ดีของเรา ผูเลี้ยงแกะที่ดีดูแลแกะของเขา

อยางไร? (อาจตอบวา: ดูแลแกะ ใหอาหารแกะ ใหนํ้าแกะ ปองกันแกะจากหมาปา หรือ สัตวอื่นๆที่จะทําราย

แกะ) 
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• เกิดอะไรขึ้นเมื่อแกะ 1 ตัวหลงหายไป? (อาจตอบวา: ตองใหแนใจกอนวาแกะตัวอื่นๆที่เหลือปลอดภัย 

จากน้ันผูเลี้ยงก็ออกตามหาแกะหลงหาย ผูเลี้ยงจะเรียกช่ือมัน) 

• พระเยซูรูจักช่ือของเด็กๆไหม? (รู) 

• พระเยซูรักเราดวยความรักที่มาจากพระเจา เราสามารถอธิษฐานในพระนามของพระเยซู ผูเลี้ยงซึ่งรักเรา 

• ใหเรามาเรียนพระคัมภีรขอที่พูดถึงผูเลี้ยงแกะที่ดีกันเถอะ (อานสดุดี 23) 

• ใหเด็กๆอานสดุดี 23 ซ้ํา “พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงของขาพเจา ขาพเจาจะไมขัดสนสิ่งใด” 

 
เกม: ตามคนเลี้ยงแกะ 

 

 
 

 ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับเลนเกม 
เลนเกม “ตามคนเลี้ยงแกะ” คุณสามารถเลนเกมน้ีดานนอกหรือดานในก็ได 

1. ใหเด็กๆต้ังแถวกับผูนํา ผูนําคือคนเลี้ยงแกะที่จะนําฝูงแกะ 
2. ใหแกะนําฝูงแกะขามสิ่งกีดขวาง (ดานในอาจจะเปนเกาอี้ ใตโตะ ขามหนังสือ ดานขางกําแพง เปนตน  สวน

ดานนอกอาจจะเปน รอบตนไม ใตพุมไมเต้ียๆ ขามกอนหินเล็กๆ ดานขางพุมไม เปนตน) ทายสุด ผูเลี้ยงแกะ

จะตองขามลําธาร 
3. หลังจากเด็กๆกระโดขามลําธารแลว ใหเลื่อนอุปกรณกําหนดตําแหนงใหกวางขึ้น 
4. เปลี่ยนตัวผูนํา และซ้ําเรื่อยๆ 
 
 
 

งานฝมือ: แกะ 

 

  ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับทํางานฝมือ 
• แจกกระดาษที่ตัดเปนรูปแกะใหเด็กแตละคนระบายสี 
• นําสําลีมาติดกาว หรือใชวัสดุสิ่งทออื่นๆ  จากน้ันแปะลงบนตัวแกะเพ่ือทําเปนขน 

• ชวยเด็กๆเขียนช่ือของพวกเขาลงบนแกะ 

 
 
สรุปบทเรียน:   
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     ใหเด็กๆน่ังในวงกลม 

• นําเด็กๆในกลุมอธิษฐาน ขอบคุณพระเจาที่รักพวกเราและรูจักชื่อของเรา 
• อานสดุดี 23 ซ้ําดวยกัน พระเจาทรงเปนผูเลี้ยงของขาพเจา  ขาพเจาจะไมขัดสนสิ่งใด 

• รองเพลง “พระเยซูรักฉัน” โดยใชมือทําทาประกอบ 
 
พระเยซูรักฉัน ปรบมือและรอง 

(ทําทาประกอบโดยใชมือ) 

• พระเยซู – ช้ีขึ้นขางบน 
• รู – ช้ีที่หัว  
• พระคัมภีร – ประสานมือเขาดวยกันเพ่ือทําทาหนังสือที่เปดอยู 
• ตัวฉัน (เด็กๆ) – ใชมือตบหัวเด็กเบาๆ  
• พระองค – ช้ีขึ้นขางบน 
• แข็งแรง – เกร็งกลามที่แขนใหแข็งแรง 
• ใช – ผงกศีรษะ 
• พระเยซู – ช้ีขึ้นขางบน 
• รักฉัน – สวมกอดตัวเอง 
• พระคัมภีร – ประสานมือเขาดวยกันเพ่ือทําทาหนังสือที่เปดอยู 
 

 

“พระเยซูรักฉันรูแน พระคัมภีรมีสอนไวแท 
แมตัวฉันน้ันออนหยอนแรง แตพระคริสตทรงฤทธิ์เขมแข็ง 
ใช พระเยซูรักฉัน  พระเยซูรักฉัน 
พระคัมภีรสั่งสอน จึงรูอยางน้ันแนนอน 

 
รองเพลงคริสเตียนเพลงอื่นๆที่เด็กๆชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: กิจรรมใดไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใด

ไมไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปอยางไร 
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การประเมินผลผูเรียน:   
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