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1. การให้ ภาพรวม
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
- นักเรี ยนทราบประวัติความเป็ นมาและความหมายของการสร้างโลก
- นักเรี ยน รู ้ เข้าใจ สาเหตุของการสร้างโลกและสรรพสิ่ งทั้งหลาย
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- นักเรี ยนสามารถรู ้ถึงหน้าที่ของมนุษย์ในการดูแลรักษาชีวติ ของตน เพื่อนมนุษย์และสิ่ งสร้างทั้งหลาย
1.3 หัวข้อและเนื้ อหา (Range)
- การกาเนิ ดโลก สาเหตุของการสร้างโลก และสรรพสิ่ งทั้งหลาย
- พระสัญญา ความรักและพระเมตตาที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์
1.4 การสร้างความสนใจ (Interest)
- พานักเรี ยนสารวจนอกห้องเรี ยน ธรรมชาติ อาคาร สิ่ งสร้าง รอบ ๆ โรงเรี ยน สนทนา พร้อมกับตั้ง
คาถาม
1.5 เวลา (Time)
- 3 คาบ (คาบละ 50 นาที)
2. การประเมินและวัดผล
- นักเรี ยนแสดงความคิดเห็น
- การตอบคาถาม
- สังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม
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3. การสร้ างบรรยากาศ
- เปิ ด วีดิโอ คลิป การสร้างโลก วีดิโอ คลิป ภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- อ่านพระวาจาพระเจ้า และให้นกั เรี ยนอภิปราย
4. การนาเสนอบทเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- พานักเรี ยนสารวจนอกห้องเรี ยน ธรรมชาติ อาคาร สิ่ งสร้าง รอบ ๆ โรงเรี ยน และบันทึกสิ่ งที่เห็น
แยกเป็ นประเภท สิ่ งที่พระเจ้าสร้างกับสิ่ งที่มนุษย์สร้าง
- ให้นักเรี ยนอภิ ปรายว่า สิ่ งที่ พระเจ้าสร้ างกับสิ่ งที่ มนุ ษ ย์สร้ างมี ลกั ษณะเหมือนหรื อแตกต่างกัน
อย่างไร?
4.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- นักเรี ยนทุกคนอ่านพระคัมภีร์ (ปฐม 1: 28-30)
- ให้นกั เรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็น “ทาไมพระเจ้าจึงสร้างโลกนี้”
- ให้กลุ่มนาเสนอและสรุ ปร่ วมกันในชั้นเรี ยน
4.1.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา YOUCAT ข้อ 44 ถึงข้อ 48
44. ใครสร้ างโลก?
พระเจ้ าแต่ เพียงพระองค์ เดียว ผู้ทรงอยู่เหนื อกาลเวลาและสถานที่ ทรงสร้ างโลกจากความว่ างเปล่ า
และทรงเรียกให้ ทุกสิ่ งอุบัติขนึ้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างทีม่ ีอยู่น้ ันขึน้ อยู่กบั พระเจ้ า และคงเป็ นอยู่ต่อไป เพราะพระองค์
ทรงพระประสงค์ ให้ เป็ นเช่ นนั้น (290-292, 316)
อาจกล่าวได้วา่ การสร้ างโลกเป็ น “ผลงานร่ วมกัน” ของพระเจ้า พระตรี เอกภาพ พระบิดาทรงเป็ น
พระผูส้ ร้ าง ทรงสรรพานุ ภาพ พระบุ ตรทรงเป็ นความสาคัญและหัวใจของโลก “ทุ กสิ่ งถู กเนรมิ ตขึ้ นโดย
พระองค์ และเพื่อพระองค์” (คส 1: 16) เมื่อเราได้เรี ยนรู ้จกั พระคริ สตเจ้าแล้วเท่านั้น เราจึงค้นพบได้วา่ เพราะ
เหตุใดโลกจึงดี และเข้าใจว่าโลกมีจุดหมายปลายทางคือ ความจริ ง ความดีงาม และความงดงามของพระเจ้า
พระจิตเจ้าทรงรวมทุกอย่างไว้ดว้ ยกัน พระองค์ทรงเป็ นผูห้ นึ่งซึ่ ง “ให้ชีวติ ” (ยน 6: 63)
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48. ทาไมพระเจ้าจึงทรงสร้างโลก
“โลกถูกสร้ างมา เพื่อพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ของพระเจ้ า” (สั งคายนาวาติกนั ครั้งที่ 1) (293-294, 319)
ไม่มีเหตุผลใดในการสร้างโลกนอกจากความรักพระสิ ริรุ่งโรจน์และพระเกี ยรติมงคลของพระเจ้า
ปรากฏอยู่ในสิ่ งสร้ าง ดังนั้น การสรรเสริ ญพระเจ้า มิ ใช่ หมายถึ งการปรบมือยกย่องพระผูส้ ร้ าง ยิ่งกว่านั้น
มนุ ษย์มิใช่ผเู ้ ข้าชมการทางานของสิ่ งสร้าง “การสรรเสริ ญพระเจ้า” หมายถึง ความรู ้สึกกตัญญูรู้คุณที่ตนเอง
เกิดมา พร้อมกับสิ่ งสร้างทั้งปวง
- ให้นกั เรี ยนสรุ ปอีกครั้งว่า “ทาไมพระเจ้าถึงสร้างโลกนี้” และสรุ ปความเห็นร่ วมกัน
อธิษฐานภาวนาด้ วยบทเพลง “แผ่นดินของเรา”
(รับ) แผ่นดินของเรา เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า
แผ่นดินของเรา เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้า
1. เดือนดาราทัว่ เวหน ดลบันดาลสร้างสรรค์มา ด้วยฤทธานุภาพ
เดือนดาราใหญ่นอ้ ย ที่ล่องลอยบนนภา ส่ องแสงมาเพื่อเรา
2. มวลนกกาบนเวหา มวลแมกไม้ทวั่ พนา ทรงสร้างมาพร้อมสิ้ น
มวลมัจฉาทัว่ วารี ล้วนมากมีเหลือคณา สรรสร้างมาเพื่อเรา
3. มวลมนุษย์ทวั่ แดนไหน ล้วนสร้างไว้เหนือสิ่ งใด มีจิตใจรู ้ดีชวั่
ทั้งสัตว์น้ าบกทั้งหลาย สรรสร้างไว้ช่วยบรรเทา เป็ นประโยชน์ของเรา
4. ทั้งพระคุณอีกมากล้น ยังช่วยดลให้รู้งาม จิตใจทรามเปลี่ยนสิ้ น
พระเยซู บุตรของพระ ประทานไว้เพื่อนาทาง สู่ สวรรค์นิรันดร
5.1 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- นักเรี ยนรู ้สึกอย่างไรจากการเรี ยน เรื่ อง “พระเจ้าสร้างโลก”?
4.2 คาบที่ 2
4.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ทบทวนภาพรวมของหน่วยการเรี ยนรู ้อีกครั้ง
- เปิ ด วีดีโอ คลิป การสร้างโลก วีดิโอ คลิป ภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- ให้นกั เรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ คลิปการสร้างโลก กับคลิปภัยธรรมชาติต่าง ๆ
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4.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้อ่าน YOUCAT ข้อ 49-51 พระเจ้าทรงนาทางโลกและชีวติ ของฉันและครู ร่วมกับนักเรี ยน
อภิปราย “ทาไมพระเจ้าจึงปล่อยให้มีภยั ธรรมชาติต่างๆ” และหาข้อสรุ ป
4.2.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ครู ให้นกั เรี ยนเขียนบทอธิ ษฐานและอ่านทีละคน
อธิษฐาน
ให้นกั เรี ยนอธิษฐานในใจ
สรรเสริ ญพระเจ้าสาหรับ......................................................................................................................
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับ.................................................................................................................
ขอโทษพระเจ้าสาหรับ.........................................................................................................................
วอนขอพระพรสาหรับ.........................................................................................................................
5.2 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- จากสิ่ งที่นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ นักเรี ยนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนอย่างไรเพื่อโลกของเรา?
4.3 คาบที่ 3
4.3.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู แบ่งกลุ่มพานักเรี ยนออกไปปลูกต้นไม้ ดูแลรดน้ า พรวนดิน บริ เวณสวนหน้าห้องอภิบาล และ
กลับมาแบ่งปั นความรู ้สึกที่ห้อง
4.3.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนศึกษา YOUCAT ข้อ 1
1. เราอยู่ในโลกนีเ้ พื่อจุดประสงค์ อะไร?
เราอยู่ในโลกนี้เพื่ อรู้ จักและรั กพระเจ้ าเพื่ อกระทาสิ่ งดีตามน้าพระทัยของพระองค์ และเพื่ อสั กวัน
หนึ่งจะได้ อยู่ในสวรรค์ (1-3 , 358)
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การเป็ นมนุ ษ ย์ หมายถึ ง การมาจากพระเจ้า พระองค์ผูท้ รงดารงไว้ซ่ ึ งความสุ ข ทั้งในสวรรค์และ
แผ่นดิ น และพระองค์ทรงรอคอยเราในความสุ ขแท้นิรันดรของพระองค์ในขณะที่ เราอาศัยอยู่ในโลกใบนี้
บางครั้งเรารู ้สึกว่าองค์พระผูส้ ร้างทรงอยูใ่ กล้เรา แต่บ่อยครั้งเราไม่รู้สึกอะไรเลย ดังนั้น เพื่อให้เราพบหนทาง
ที่ถูกต้อง พระเจ้าจึงทรงส่ งพระบุตรของพระองค์ ผูท้ รงช่ วยเราให้พน้ จากบาป ทรงปลดปล่อยเราจากความ
ชัว่ ร้ ายทั้งปวง และทรงนาเราสู่ ชีวิตแท้จริ งโดยไม่ผิดพลาด พระองค์ทรงเป็ น “หนทาง ความจริ ง และชี วิต”
(ยน 14:6)
- ครู อธิบายเพิ่มเติม เรื่ อง “หน้าที่ต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่นและสังคม”
4.3.3 การลงมือปฏิบตั ิ (Act)
- ให้นกั เรี ยนศึกษาวิธีการดูแลโลกใบนี้จากการ ปลูกต้นไม้ ดูแลต้นไม้
- ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มรับผิดชอบการดูแลต้นไม้และการปลูกต้นไม้ (ต่อเนื่ องตลอดภาคเรี ยนที่ 1)
5.3 การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
- หลังจากที่ได้เรี ยนรู ้ถึงสิ่ งสร้างต่าง ๆ ในโลก “โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้” ทาให้
นักเรี ยนรู ้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร?
6. สื่ อการสอน
- พระคัมภีร์
- วีดิโอ คลิป
- สภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
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