
4
เรื่อง
มาเรียมาจากเซียร์ราลีโอน

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

เครือข่ายความช่วยเหลือของฉัน
n เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองวิธีทำาเป้าหมายให้สำาเร็จ
n เรียนรู้ความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: บทเรียนท่ี 8

วัตถุประสงค์ เพื่อทำาความเข้าใจความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและ

หาว่ามีใครบ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้

กิจกรรมท่ี 1 - 10 นาที

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำางานในเชิงบวกและร่วมมือกันให้ได้ผลลัพธ์ที่
ยิ่งใหญ่กว่า

กิจกรรมท่ี 2 - 20 นาที

เพื่อทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญของการให้และการรับความช่วยเหลือ

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – โรซ่ี ฟิน อังอัง และพอลล่ี

กิจกรรมท่ี 3 - 10 นาที

เพื่อระบุและพัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือของตนเอง และทำาความ
เข้าใจว่าเครือข่ายความช่วยเหลือจะช่วยให้ตนเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 83

กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม 
“เฮ้ย...เจ๋ง!”

12 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำางานในเชิงบวก

และร่วมมือกันให้ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า 

บันทึกของผู้นำากิจกรรมกล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนจดจำาได้ถึงเร่ืองท่ีเราคุยกันเก่ียวกับประโยชน์ของ
ความผิดพลาดและความล้มเหลว และการสำารวจหาจุดแข็งของตนเอง

แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 5-6 คน

อธิบายว่าในบทเรียนนี� เราจะเล่นเกมกันก่อน อธิบายกติกาดังต่อไปนี�

• ผู้นำากิจกรรมจะบอกโจทย์ให้ผู้เรียนแก้

• ผู้เรียนเริ่มกิจกรรมโดยพูดความคิดหรือคำาตอบสำาหรับโจทย์นั�นออกมาดังๆ

• จากนั�นให้ผู้เรียนคนอื่นตอบต่อ โดยผู้เรียนต้องพูดว่า “เฮ้ย...เจ๋ง!” ก่อนแสดงความคิดเพิ่มเติม

• จากนั�นให้ผู้เรียนคนอื่นตอบต่อ ผู้เรียนต้องพูดว่า “เฮ้ย...เจ๋ง!” ก่อนแสดงความคิดเพิ่มเติมเช่นกัน

• ยำ�าให้ผู้เรียนรู้ว่าไม่มีความคิดไหนแย่ และถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะทำาให้ความคิดแตกยอดไปได้อีก

ตัวอย่าง
 คำาถาม: “เด๋ี๋�ยวจะถึึงวันหยุดี๋แล้้ว ไปไหนกัันด๋ี๋”

 คนแรก: “ไปทะเล้กัันเถึอะ”

 คนท่ีสอง: “เฮ้้ย...เจ๋ง! เตร๋ียมของสำำ�หรัีบสำร้ี�งปรี�สำ�ททรี�ยไปด้ี๋วยนะ”

 คนท่ีสาม: “เฮ้้ย...เจ๋ง! เรี�สำร้ี�งอ�ณ�จักัรีทรี�ยเล้ยก็ัได้ี๋”

 คนท่ีส่ี: “เฮ้้ย...เจ๋ง! เรี�ไปดูี๋ด้ี๋วยด๋ี๋ไหม ว่�ม๋สัำตว์อะไรีอยู่ท๋�ทะเล้” ฯล้ฯ

เคล็ดลับ: ลองฝึึกเล่นเกมสักรอบด้วยคำาถามตัวอย่าง เพ่ือตรววจสอบว่าผู้เรียนเข้าใจหรือไม่ ถ้าผู้เรียนตอบไม่ได้ คุณช่วยตอบได้

เล่นเกม 1-2 รอบโดยคำาถามต่อไปนี� คำาถามละ 2 นาที อย่าลืมให้ผู้เรียนคิดคำาตอบไวๆ!

• ผู้เรียนจะมีงานเลี�ยงอาหารกลางวันพรุ่งนี� อยากให้งานเลี�ยงเป็นอย่างไร

• ผู้เรียนจะมีโรงเรียนเป็นของตัวเอง โรงเรียนจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะบริหารโรงเรียนอย่างไร

• ผู้เรียนจะมีประเทศของตัวเอง โรงเรียนจะเป็นอย่างไร ผู้เรียนจะบริหารโรงเรียนอย่างไร

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม 
“เฮ้ย...เจ๋ง!”
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เรี�รีู้สำึกัอย่�งไรีรีะหว่�งเล้่นเกัม เรี�ไดี๋้เรี๋ยนรีู้อะไรีบ้�งจ�กักั�รีเล้่นเกัมน๋้

• เป็นอย่�งไรีบ้�งเมื�อเรี�ช่วยกัันตอบ ตอบไดี๋้ม�กัขึ้นไหม

• คิดี๋ว่�จะตอบไดี๋้ม�กัเท่�นั้นไหมถึ้�เรี�ตอบเองคนเดี๋๋ยว

• คิดี๋ว่�วันน๋้เรี�เล้่นเกัมน๋้เพรี�ะอะไรี

เคล็ดลับ: ผู้เรียนอาจแสดงออกด้วยว่าพวกเขาเรียนรู้ท่ีจะให้กำาลังใจกันและกัน หรือเปิดใจรับความคิดของคนอ่ืน ให้คุณค่ากับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยแสดงความเห็นด้วยกับพวกเขา แต่ใช้ประเด็นต่อไปนี�เพ่ือสรุปการอภิิปราย

สรุปการอภิิปรายโดยอธิบายว่าในชีวิตและเส้นทางสู่ความฝัึนของพวกเรา เราจะไปได้ไกลขึ�นเม่ือเราร่วมมือกันและสนับสนุนกัน 
เครือข่ายความช่วยเหลือของเราจะช่วยให้เราไปไกลขึ�น เอาชนะอุปสรรค เรียนรู้จากความผิดพลาด และพบเคร่ืองมือและความรู้
ท่ีเราต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของเราได้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

การสนับสนุน



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 85

กิจกรรมท่ี 2 
ดูวิดีโอและพูดคุยแลกเปล่ียน

25 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจถึงความสำาคัญของการให้

และการรับความช่วยเหลือ 

ข้ันตอนท่ี 1 เกร่ินนำา - 13 นาที

ถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• ผู้เรี๋ยนเคยต้องกั�รีคว�มช่วยเหล้ือจ�กัใครีสำักัคนหรีือไม่ ตอนนั้นต้องกั�รีคว�มช่วยเหล้ืออะไรี จ�กัใครี แล้ะเพรี�ะอะไรี

แนะนำามาเรียมา: บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ดูเร่ืองราวของมาเรียมาจากประเทศเซียร์ราลีโอน บอกข้อมูลต่อไปนี�

• มาเรียมามาจากประเทศที่กำาลังฟื้นตัวจากผลกระทบของสงครามและปัญหามากมาย เช่น โรคระบาดอีโบลา ซึ่งเป็นโรคติดต่อ
ท่ีผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากและอาจเสียชีวิตในท่ีสุด ในตอนนั�นผู้คนในประเทศก็ต้องมีการกักกันตัวเองกันหลายครั�ง เหมือนกับท่ี
ตอนนี�มีการระบาดของเชื�อโควิด-19

• เธอเป็นสมาชิกคนแรกในครอบครัวที่ได้เรียนหนังสือ 

• นอกจากเรียนหนังสือแล้ว มาเรียมายังทำางานที่สถานีวิทยุด้วย

ถามผู้เรียนว่าพวกเขารู้อะไรเก่ียวกับประเทศเซียร์ราลีโอนบ้าง และพวกเขาบอกได้ไหมว่าเซียร์ราลีโอนอยู่ส่วนไหนของแผนท่ีโลก 
ถ้าคุณไม่มีแผนท่ี ให้อธิบายว่าเซียร์ราลีโอนเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตก ถ้าบินจากประเทศไทยไปเซียร์ราลีโอนต้องใช้เวลา
ประมาณ 18 ช่ัวโมง 

บอกให้ผู้เรียนสังเกตความเหมือนและความต่างระหว่างชีวิตของมาเรียมาและชีวิตของผู้เรียน และวิธีท่ีมาเรียมาและผู้คนรอบข้าง
เธอสนับสนุนกันและกัน

บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ถามคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นข้างต้นหลังดูวิดีโอจบ

ดูวิดีโอเร่ืองของมาเรียมาจากประเทศเซียร์ราลีโอน (12 นาที)

ประเด็นหลัก: ความมุ่งม่ัน ความสามารถในการแก้ปัญหาเพ่ือไปถึงเป้าหมาย ความสำาคัญของความช่วยเหลือผู้อ่ืนและการ
ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบตัวเรา

ข้ันตอนท่ี 2 พูดคุยแลกเปล่ียนหลังดูวิดีโอ - 12 นาที

ขอบคุณทุกคนท่ีดูวิดีโอด้วยความตั�งใจ 

ตรวจสอบความรู้สึก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร และขอให้ผู้เรียนอธิบายสั�นๆ ถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้ดูในวิดีโอ

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 2 
ดูวิดีโอและพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบสำาหรับแต่ละคำาถาม เขียนคำาตอบท่ีเป็นใจความสำาคัญบนกระดาน
หรือฟลิปชาร์ต ดังนี�

• ม�เรี๋ยม�ทำ�อะไรีท๋�สำถึ�น๋วิทยุ ม�เรี๋ยม�ทำ�อะไรีท๋�สำถึ�น๋วิทยุ

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: มาเรียมาเป็นผู้จัดรายการวิทยุ เธอช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อ่ืนโดยให้คำาแนะนำาและบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกลัว

•  ม�เรี๋ยม�พบอุปสำรีรีคอะไรีเป็นหล้ักั ม๋สำิ�งท๋�คล้้�ยกัันรีะหว่�งอุปสำรีรีคของม�เรี๋ยม�กัับช๋วิตของเรี�เองหรีือไม่

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: พ่อของมาเรียมาไม่อยากให้เธอทำางานท่ีสถานีวิทยุและออกไปกับเพ่ือนๆ ท่ีทำางานของเธอ เพราะคนใน
ชุมชนวิจารณ์เธอในเร่ืองนี� อาจเป็นเพราะพ่อคิดว่ามาเรียมาจะเลิกเคารพเขา

เคล็ดลับ: ยำ�ากับผู้เรียนว่าเช่นเดียวกับมาเรียมา พวกเขาสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้ โดยเช่ือม่ันในจุดแข็งของตนเองและ
มองหาความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนเม่ือจำาเป็น  

• ม�เรี๋ยม�แกั้ปัญห�อย่�งไรี ใครีช่วยม�เรี๋ยม� แล้ะเธอไดี๋้รีับคว�มช่วยเหล้ือนั้นไดี๋้อย่�งไรี

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: มาเรียมานึกถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของเธอ มาเรียมาคุยกับฮาว่าซ่ึงเป็นแม่คนท่ีสองและขอความช่วย
เหลือ เธอพาฮาว่าไปดูการจัดรายการวิทยุ แล้วฮาว่าจึงมาคุยกับพ่อของเธอจนเขาตกลงให้เธอจัดรายการวิทยุอีกครั�ง 

ขอบคุณผู้เรียนท่ีช่วยกันตอบ อธิบายว่านอกจากจุดแข็งของเราแล้ว การสนับสนุนจากคนรอบข้างก็ช่วยให้เราก้าวต่อไปได้

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจอยากรู้เร่ืองชีวิตของมาเรียมาหลังจากการถ่ายทำาวิดีโอนี� ตัวอย่างเช่น มาเรียมาได้เรียนต่อหรือไม่ เธอได้
ทำาตามความฝัึนหรือไม่ เธอกำาลังทำาอะไรอยู ่คุณเล่าได้ว่าตอนนี� มาเรียมากำาลังเรียนสาขาวิศวกรรมในมหาวิทยาลัย เธอเป็นคน
แรกในครอบครัวท่ีได้เข้ามหาวิทยาลัย ตอนนี�ครอบครัวสนับสนุนการศึกษาของเธอแล้ว

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ
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กิจกรรมท่ี 3 
ชุมชนและเครือข่าย        
ความช่วยเหลือของฉัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

10 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อระบุและพัฒนาเครือข่ายความช่วยเหลือ

ของตนเอง และทำาความเข้าใจว่าเครือข่าย

ความช่วยเหลือจะช่วยให้ตนเอาชนะอุปสรรค

ได้อย่างไร

เล่าว่ามีหลายวิธีท่ีเราจะสามารถพัฒนาหรือหาเครือข่ายความช่วยเหลือของเราได้ ซ่ึงประกอบด้วยคนท่ีเราบอกเล่าเร่ืองส่วนตัวได้
โดยรู้สึกปลอดภัิยและสบายใจ คนเหล่านี�สามารถช่วยเราเอาชนะอุปสรรคได้ไม่ว่าภิายในหรือภิายนอก 

ขอให้ผู้เรียนเปิดหน้าใหม่ในสมุดบันทึก หรือให้หยิบกระดาษขึ�นมาหน่ึงแผ่น และเขียนรายช่ือสมาชิกใน “ชุมชนรอบข้าง” ของ
พวกเขาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ รายช่ือนี�อาจรวมถึงสมาชิกครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน ครู ผู้นำาชุมชนและผู้นำาทางศาสนา
องค์กรต่างๆ และนอกเหนือจากนี�ก็ได้ ยำ�ากับพวกเขาว่าบุคคลเหล่านี�ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจริงๆ แต่อาจเป็นคนท่ี
พวกเขารู้สึกใกล้ชิด แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่ไกลกันก็ตาม

ให้เวลาเขียน 2 นาที

เคล็ดลับ: ในบางวัฒนธรรมมีบรรทัดฐานท่ีทำาให้เด็กผู้ชายไม่อยากขอความช่วยเหลือ โปรดยำ�าว่าเราทุกคนอาจต้องการความช่วย
เหลือในบางช่วงในชีวิต ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับคนรอบข้างเรา การมองหาความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าเรา
อ่อนแอหรือพ่ึงตัวเองได้น้อยลง การมองหาการสนับสนุนและรับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนทำาให้จุดยืนของเราในการทำาตามความ
ฝัึนแข็งแกร่งขึ�น

- ถ้าคุณสังเกตเห็นผู้เรียนมีปัญหาติดขัด หรือมีผู้เรียนเล่าว่าตนไม่มีเครือข่ายความช่วยเหลือเลย ให้ดูแลใส่ใจเป็นรายบุคคล ช่วยให้
ผู้เรียนดังกล่าวรู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือ โดยช่วยกันกับผู้เรียนเพ่ือระบุผู้คนในเครือข่ายใกล้ชิดของเขาท่ีสามารถสนับสนุน
ความฝัึนและเป้าหมายของเขาได้ รวมทั�งตัวคุณเอง การสนับสนุนนี�จะมีความสำาคัญในการรับรองว่าเม่ือจบบทเรียนผู้เรียนจะไม่รู้
สึกท้อแท้ถ้าเพ่ือนๆ มีเครือข่ายความช่วยเหลือขนาดใหญ่ ในขณะท่ีเขารู้สึกว่าตนไม่มีเครือข่ายความช่วยเหลือท่ีใหญ่เช่นนั�น

- ถ้ามีเวลาและถ้าทำาได้ คุณอาจเปล่ียนกิจกรรมนี�เป็นเกม คุณอาจให้เวลาผู้เรียน 1 นาทีเพ่ือเขียนช่ือออกมาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทำาได้ และผู้เรียนท่ีเขียนช่ือได้มากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะ จากนั�น ให้เวลาผู้เรียนอีก 1 นาทีเพ่ือเขียนช่ือเพ่ิมอีก โดยถามคำาถามทดสอบ
 เช่น “ใครให้คำาแนะนำาเราได้ หรือเราสบายใจท่ีสุดท่ีจะบอกเล่าความคิดให้ใครฟัง”

ขอให้ผู้เรียนวงกลมช่ือบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชนท่ีคิดว่าสามารถช่วยให้พวกเขาทำาตามความฝัึนและ/หรือเป้าหมายได้ในทางใด
ทางหน่ึง 

เคล็ดลับ: ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของคุณเองเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนนึกถึงประสบการณ์ของพวกเขา

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ
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กิจกรรมท่ี 3 
ชุมชนและเครือข่าย        
ความช่วยเหลือของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามคำาถามต่อไปนี�กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนตอบสัก 2-3 คนสำาหรับแต่ละคำาถาม

• เธอวงกัล้มชื�อใครีบ้�ง 

• คิดี๋ว่�คนเหล้่�น๋้จะช่วยให้เธอถึึงคว�มฝัน แล้ะ/หรีือ เป้�หม�ย ไดี๋้อย่�งไรี

• กั�รีเข๋ยนรี�ยชื�อเหล้่�น๋้แล้ะเล้ือกัชื�อท๋�จะวงกัล้มเป็นเรีื�องย�กัหรีือง่�ย

ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดว่าพวกเขาจะหาบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้คนท่ีอยู่แวดล้อมท่ีสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร อธิบายว่า
คนรอบตัวเราสามารถสร้างเครือข่ายขยายไปอีกได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ครูอาจสามารถติดต่อกับใครท่ีทำาอาชีพในฝัึนของเธอก็ได้

ปิดท้ายโดยอธิบายว่าบางครั�งเราอาจหาคนสนับสนุนช่วยเหลือได้ยาก แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นไปไม่ได้ บอกกับผู้เรียนว่าเราจะ
เรียนรู้วิธีการหาคนสนับสนุนช่วยเหลือในบทเรียนต่อไป

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ
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กิจกรรมท่ี 4 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

3 นาที

ข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – โรซี่ ฟิน อังอัง พอลลี่

เล่าเรื่องราวของ โรซี่ ฟิน อังอัง และพอลลี่ ผู้ก่อตั�งเว็บไซต์ “Choose Change” หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์                
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020 โรซี่ ฟิน อังอัง และพอลลี่ ก่อตั้งเว็บไซต์ “Choose Change (เลือกการ
เปลี่ยนแปลง)” เว็บไซต์นี้ได้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน พูดคุยกันถึงประเด็น
ปัญหาสังคมต่างๆ  เช่น ความเท่าเทียมหรือแนวคิดทางการเมือง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง

ผู้ร่วมก่อตั�งทั�งสี่คนเป็นนักเรียนชั�นมัธยมปลายที่เห็นว่าปัญหาสังคมหลายๆ ประเด็นนั�น ยังไม่ได้ถูกนำามาพูด
คุยกันเท่าที่ควร เช่น การมีส่วนร่วมกับปัญหาสังคมเพียงเพราะประเด็นนั�นเป็นกระแสไวรัลบนสื่อโซเชียล23 

พวกเขาเชื่อว่าเราไม่ควรนิ่งนอนใจกับปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ�น และ “เยาวชนจะได้ยินเสียงของเยาวชนด้วย
กันเอง” พวกเขาจึงสร้างพื�นที่บนเว็บไซต์ที่เยาวชนสามารถแสดงความเห็นและเปิดประเด็นพูดคุยในเวลา
เพียงสามเดือน พวกเขามีผู้ติดตามจากทั่วโลก เช่น ภิูฏาน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา24 

การบริหารโครงการที่นำาโดยเยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาต้องบริหารองค์กร เผชิญกับปัญหามากมาย รวม
ถึงรับมือกับคำาวิจารณ์ในเชิงลบต่างๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก้าวข้ามแต่ละอุปสรรคด้วยแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว เพื่อนๆ คุณครู ที่อ่านผลงานของเขา และแลกเปลี่ยนความเห็นกับเขา...แม้พวกเขาจะเห็นต่าง
ก็ตาม

อีกองค์ประกอบที่ช่วยพวกเขาคือแรงสนับสนุนจากกันและกัน พวกเขาพูดว่า “เราสนับสนุน เห็นอกเห็นใจ
และเข้าใจกันและกัน” เครือข่ายความช่วยเหลือเหล่านี�ช่วยผลักดันให้พวกเขาสามารถลงมือทำาตามความฝึัน
ของพวกเขาต่อ นั่นคือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสังคมในหมู่เยาวชน การส่งเสริมให้ผู้คนลงมือ
และไม่เพิกเฉยต่อการ “เลือกการเปลี่ยนแปลง25”

“‘พลังของเยาวชน’ เป็นพลังท่ีมีศักยภาพสูง หากเกิดการรวมตัวอย่าง

เข้มแข็งและสามัคคี เรารู้สึกขอบคุณ แรงสนับสนุนต่างๆ ท่ีช่วยผลัก

ดันให้เราก้าวไปได้ไกลข้ึนและสร้างจุดยืนท่ีแข็งแกร่ง”

Photo Credit: CNA

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

โรซี่ ฟิน อังอัง พอลลี่โรซี่ ฟิน อังอัง พอลลี่

23�thisrupt.co/society/young-rich-and-ignorant/�
24�www.instagram.com/choosechange.co/
25�www.choosechange.co/
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: บทเรียนท่ี 9

ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผนการ

ลงมือทำาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

กิจกรรมท่ี 1 - 20 นาที

เพื่อทำาความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขอรับการสนับสนุนใน
สถานการณ์ที่ท้าทาย

กิจกรรมท่ี 2 - 20 นาที

เพื่อสร้างแผนการลงมือทำาที่จับต้องได้และทำาได้จริงสำาหรับใช้เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายของตนเอง

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – น้อง พูนสุขวัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ

20 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อทำาความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนในสถานการณ์ที่ท้าทาย

บันทึกของผู้นำากิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและอภิปรายกลยุทธ์การส่ือสาร - 10 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนจดจำาเร่ืองราวของมาเรียมาและความสำาคัญของเครือข่าย
ความช่วยเหลือท่ีสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำาเร็จตามความฝัึนได้

ขออาสาสมัคร 2 คนให้ลุกขึ�นเล่าว่าเร่ืองราวของมาเรียมาเก่ียวกับอะไร ถามคำาถามทดสอบกับทั�งชั�นเรียน เช่น ม�เร๋ียม�ทำ�อะไรี
ม�เร๋ียม�พบอุปสำรีรีคอะไรี ใครีช่วยเหลื้อม�เร๋ียม�ให้กัลั้บไปทำ�ง�นในสำถึ�น๋วิทยุท๋�เป็นคว�มฝันของเธอได้ี๋ เธอได้ี๋รัีบคว�มช่วย
เหลื้อน้๋ได้ี๋อย่�งไรี คว�มฝันของม�เร๋ียม�คืออะไรี 

ยำ�ากับผู้เรียนว่า มาเรียมาพบทางแก้ปัญหาในท่ีสุดเพราะเธอกล้าพูดถึงส่ิงท่ีเธอเช่ือว่าดีท่ีสุด และเพราะความพยายาม
ประนีประนอมเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกคนจะสบายใจกับทางแก้ปัญหา นอกจากนี� มาเรียมายังส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิผลด้วย

อธิบายให้ผู้เรียนฟังว่าการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภิาพเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้เราได้ความช่วยเหลือตามต้องการ การส่ือสารช่วยให้ผู้
อ่ืนเข้าใจได้ดีขึ�นว่าพวกเขาจะช่วยเราได้อย่างไร เราใช้การส่ือสารเพ่ือขอความช่วยเหลือจากคนท่ีเรารู้จักหรือแม้แต่คนแปลกหน้า
ก็ได้ หลายๆ คนอยากช่วยเหลือคนอ่ืนเม่ือมีโอกาส หรือเห็นว่าพวกเขาทำาส่ิงดีๆ ได้

อธิบายว่าวิธีการส่ือสารสำาคัญพอๆ กับสารท่ีต้องการส่ือ

บทบาทสมมติช่วงส้ันๆ ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าพวกเขาอยู่บ้าน พ่อแม่หรือผู้ปกครองขอให้พวกเขาช่วยซักผ้า ขอให้เล่นละคร
ตามวิธีต่อไปนี�

• วิธีที่ 1 ตะโกนสั่ง: “ซักผ้าเดี๋ยวนี�นะ อย่ามัวแต่นั่งเอ้อระเหย ทำาตามที่พ่อ/แม่สั่ง”

• วิธีที่ 2 พูดอย่างใจเย็น: “ช่วยพ่อ/แม่ซักผ้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ ถ้าลูกไม่ซัก พรุ่งนี�เราอาจไม่มีเสื�อผ้าสะอาดใส่ก็ได้นะ และลูกจะ
ตัวเหม็นมากเลย”

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสัก 2-3 คน

• เรี�จะทำ�ต�มคำ�พูดี๋ในวิธ๋ไหน เพรี�ะอะไรี 

• วิธ๋ไหนทำ�ให้พวกัเข�อย�กัช่วยคนคนน๋้ในอน�คต

การสนับสนุน
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมคำาตอบท่ีอาจได้รับ: เราจะทำาตามคำาพูดในวิธีท่ี 1 ถ้าเรากลัวมากจนต้องทำา แต่วิธีท่ี 2 ดีกว่า เพราะเราได้รู้เหตุผลท่ีต้องซักผ้า 
และวิธีพูดแบบนี�ฟังดูให้เกียรติเรามากกว่า

อธิบายว่าบทบาทสมมตินี�แสดงให้เห็นว่าการเลือกวิธีส่ือสารท่ีเหมาะสม นอกจากจะทำาให้คนอ่ืนอยากช่วยแล้ว พวกเขายังรู้สึกดี
กว่าและมีแนวโน้มว่าจะช่วยผู้เรียนทั�งตอนนี�และในอนาคต

ให้ผู้เรียนคิดถึงตัวอย่างนี� ถามคำาถามต่อไปนี�และเขียนคำาตอบของผู้เรียน

• เพรี�ะอะไรีวิธ๋ท๋� 2 ถึึงเป็นกั�รีสำื�อสำ�รีท๋�ดี๋๋กัว่�วิธ๋แรีกั

เคล็ดลับ: กระตุ้นให้ผู้เรียนนึกถึงประเด็นสำาคัญต่อไปนี� 

- ให้เกียรติ สุภิาพ นำ�าเสียงท่ีสงบ มีเหตุผล บอกว่าการกระทำานี�จะส่งผลต่อคนท่ีถูกขอให้ช่วยอย่างไร

อธิบายให้ผู้เรียนฟังว่าน่ีเป็นเทคนิคส่วนหน่ึงในการส่ือสารให้มีประสิทธิภิาพ

ถามคำาถามต่อไปนี�และให้ผู้เรียนตอบสองสามคน

• ผู้เรี๋ยนพอจะนึกัวิธ๋กั�รีสำื�อสำ�รีอย่�งม๋ปรีะสำิทธิภ�พอื�นๆ ไดี๋้อ๋กัไหม 

ถ้าผู้เรียนคิดประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติมได้ เขียนประเด็นเหล่านั�นบนบอร์ด/ฟลิปชาร์ตรวมกับประเด็นอ่ืนๆ

ข้ันตอนท่ี 2 บทบาทสมมติ - 10 นาที

เตรียมสถานการณ์สำาหรับบทบาทสมมติโดยถ่ายเอกสาร “สถานการณ์บทบาทสมมติ” และตัดแต่ละสถานการณ์แยกกันคนละ
แผ่น หรือจะเขียนแยกกันบนกระดาษคนละแผ่นก็ได้

อธิบายคำาแนะนำาต่อไปนี�ให้ผู้เรียนฟัง

• เดี๋ยวเราจะเล่นละครสมมติกัน ครูจะถือกระดาษไว้สองสามแผ่น กระดาษแต่ละใบมีคำาอธิบายสถานการณ์ของคนสองคน ซึ่ง
คนหน่ึงจะขอความช่วยเหลือจากอีกคน

• ครูจะขอหรือเลือกตัวแทนผู้เรียนในแต่ละรอบ รอบละ 2 คน ตัวแทนต้องสุ่มเลือกกระดาษและอ่านสถานการณ์บนกระดาษ
นั�นดังๆ
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม• จากนั�นให้ตัวแทนแสดงบทบาทสมมติทันที โดยมีเวลาแสดงทั�งหมด 1 นาที คนที่เป็นฝึ่ายขอความช่วยเหลือ ต้องใช้เทคนิค
การส่ือสารท่ีเราพูดคุยกันไปเพ่ือโน้มน้าวให้อีกคนยอมช่วย คนท่ีถูกขอความช่วยเหลือจะใช้เทคนิคการส่ือสารแบบเดียวกัน
เพ่ืออธิบายมุมมองของเขา หรือแกล้งทำาเป็นไม่เข้าใจไม่อยากช่วยก็ได้

• ถ้าผู้เรียนเริ่มบทบาทสมมติเองไม่ได้ ให้คนที่เป็นฝึ่ายขอความช่วยเหลือใช้ “ประโยคเริ่มบทบาทสมมติ” ที่ระบุไว้บนกระดาษ
เพ่ือเร่ิมบทบาทสมมติ

เคล็ดลับ: คุณสามารถให้ผู้เรียนจับกลุ่มละ 6 คน และขอให้แต่ละกลุ่มเลือกอาสาสมัครเล่นบทบาทสมมติรอบละ 2 คน ในกรณีนี� 
คุณอาจจะแสดงสถานการณ์บทบาทสมมติผ่านโปรเจ็กเตอร์หรือถ่ายเอกสารสถานการณ์ให้กลุ่มละชุดก็ได้

สถานการณ์์บทบาทสมมติ

สถานการณ์์ท่ี 1 

คนท่ีเป็นฝ่ึายขอความช่วยเหลือ: ลูกชายผู้มีหัวสร้างสรรค์และอยากเป็นนักดนตรี

คนท่ีเป็นฝ่ึายถูกขอความช่วยเหลือ: แม่สุดเข้มงวดท่ีอยากให้ลูกชายเป็นหมอ

ประโยคเร่ิมบทบาทสมมติ: “แม่ครับ ผมมีเร่ืองอยากคุยกับแม่หน่อยครับ...”

สถานการณ์์ท่ี 2

คนท่ีเป็นฝ่ึายขอความช่วยเหลือ: ผู้เรียนท่ีต้องการให้คนช่วยสอนการบ้าน

คนท่ีเป็นฝ่ึายถูกขอความช่วยเหลือ: คุณครูท่ีงานยุ่งมาก

ประโยคเร่ิมบทบาทสมมติ: “สวัสดีค่ะ/ครับ คุณครู พอมีเวลาไหมคะ/ครับ หนู/ผมมีเร่ืองอยากถาม”

สถานการณ์์ท่ี 3

คนท่ีเป็นฝ่ึายขอความช่วยเหลือ: เพ่ือนท่ีอยากเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน

คนท่ีเป็นฝ่ึายถูกขอความช่วยเหลือ: เพ่ือนท่ีมีสมาร์ทโฟน แต่อยากเล่นเกมคนเดียว

ประโยคเร่ิมบทบาทสมมติ: “น่ี เล่นเกมอะไรอยู่เหรอ”
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรม                
ขอความช่วยเหลือ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมหลังจบสถานการณ์สมมติแต่ละสถานการณ์ ให้คุณถามตัวแทนผู้เรียนและผู้เรียนทุกคนด้วยคำาถามต่อไปนี�

• ผู้เรี๋ยนคิดี๋อย่�งไรีกัับสำถึ�นกั�รีณ์เหล้่�น๋้ แสำดี๋งบทบ�ทสำมมติน๋้หรีือกั�รีดีู๋เพื�อนแสำดี๋งย�กัไหม หรีือว่�ง่�ย

• ผู้เรี๋ยนคิดี๋ว่�คนท๋�ขอคว�มช่วยเหล้ือทำ�สำำ�เรี็จไหม เพรี�ะอะไรี

ทำาขั�นตอนนี�ซำ�าหลังจบสถานการณ์สมมติแต่ละสถานการณ์ จนผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติครบทุกสถานการณ์

สรุปกิจกรรมโดยบอกว่าการส่ือสารท่ีดีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนอ่ืนในเร่ืองท่ีผู้เรียนเลือกทำาหรือ
ต้องทำาเพ่ือเปล่ียนฝัึนให้เป็นจริง การฝึึกส่ือสารอย่างให้เกียรติ สุภิาพ และมีเหตุผลเป็นเร่ืองจำาเป็น เพราะน่ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้
เรียนใช้ประโยชน์ได้ทั�งในปัจจุบันและอนาคต 

อธิบายให้ผู้เรียนฟังว่านอกจากเทคนิคเหล่านี� เราควรคิดถึงสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมในการส่ือสารส่ิงต่างๆ เน่ืองจากปัจจัย
เหล่านี�จะช่วยให้เราส่ือสารอย่างมีประสิทธิภิาพมากยิง่ขึ�น

อธิบายว่าเทคนิคทั�งหมดนี�อาจประสบความสำาเร็จ แต่จะสำาเร็จได้ง่ายขึ�นถ้าผู้เรียนเติมส่ิงหน่ึงเข้าไป น่ันคือความกล้าหาญในจิตใจ 
วาดรูปหัวใจบนกระดาน/ฟลิปชาร์ตและเขียนคำาว่า “ความกล้าหาญ” ในหัวใจ 

ยำ�ากับผู้เรียนอีกครั�งว่าตราบใดท่ีผู้เรียนกล้าทำาตามความฝัึนหรือกล้าขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคนอ่ืนเม่ือจำาเป็น 
พวกเขาก็จะฝ่ึาฟันอุปสรรคท่ีเจอ หรือเร่ิมท่ีจะขอความสนับสนุนจากผู้อ่ืนได้ เช่นเดียวกับมาเรียมา อธิบายว่าเราจะทำาความเข้าใจ
กับความกล้าหาญมากยิง่ขึ�นในบทเรียนต่อไป
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กิจกรรมท่ี 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน

23 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแผนการลงมือทำาที่จับต้อง

ได้และทำาได้จริงสำาหรับใช้เพื่อมุ่งไป

สู่เป้าหมายของตนเอง

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่าเราจะสำารวจและศึกษาเป้าหมายท่ีเราตั�งไว้ในบทเรียนก่อนหน้านี�ให้ละเอียดขึ�นกว่าเดิม

แจกใบงานเป้าหมายท่ีได้จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 บทเรียนท่ี 7 กิจกรรมท่ี 2 ให้กับผู้เรียน

ขอให้ผู้เรียนดูท่ีเป้าหมายหน่ึงท่ีพวกเขาได้เลือกไว้ แล้วให้เร่ิมต้นทำางานทันที 

แจกใบงานแผนการลงมือทำา หรือขอให้ผู้เรียนเปิดหน้าใหม่ในสมุดบันทึกแล้วเขียนขั�นตอนต่อไปนี�ลงไป

เป้าหมายแรกของฉันคือ......

เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายน้ี ฉันจะ.....

ฉันจะทำาดังน้ัน.....คร้ังต่อวัน/สัปดาห์ คร้ังละ....นาที เป็นเวลาหน่ึงเดือนเต็ม

อุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีอาจจะเกิดข้ึนคือ....

ฉันจะเอาชนะอุปสรรคน้ีได้ด้วยการ....

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก.....

เป้าหมายน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญเพราะว่า......

ฉันสามารถทำาได้เพราะว่าจุดแข็งของฉันคือ.....

อธิบายว่าต่อจากนี�ไป เราจะกรอกใบงานนี� หรือกรอกหัวข้อเหล่านี� ตามเป้าหมายท่ีได้เลือกไว้แล้วในใจ เพ่ือเปล่ียนเป้าหมายของ
เราให้กลายเป็นแผนการลงมือทำาสำาหรับหน่ึงเดือนข้างหน้า

แนะนำาให้ผู้เรียนกรอกใบงานทีละหัวข้อ โดยการให้ผู้เรียนดูตัวอย่างของคุณเองก่อน (ความฝัึนท่ีคุณประสบความสำาเร็จแล้ว หรือ
ส่ิงท่ีคุณต้องการทำาให้สำาเร็จในอนาคต) หรือใช้ตัวอย่างท่ีมีให้ด้านล่างนี�

• ถ้าผู้เรียนมีปัญหาในการทำาใบงาน คุณใช้คำาถามแนะแนวทางที่มีให้ด้านล่างนี�เพื่อช่วยให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์แผนการลงมือ
ทำาของตัวเองได้

การสนับสนุน

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง
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กิจกรรมท่ี 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมตัวอย่าง ฟ้าอยากรักษาสัตว์ป่วย

เป้�หม�ยแรีกัของฉัันคือ...เร๋ียนรู้ีเพิ�มเติมเก๋ั�ยวกัับสัำตว์โดี๋ยกั�รีค้นห�จ�กัแหล่้งข้อมูล้ออนไล้น์
คำาถามแนะแนวทาง: คิดถึงส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้ในทันที อาจเป็นเป้าหมายท่ีสำาคัญมากท่ีสุดในความฝัึนของเรา หรือเป็นอะไร
บางอย่างท่ีน่าจะสนุกท่ีสุดท่ีจะได้ทำาตอนนี� ซ่ึงอาจจะเป็นส่ิงท่ีเราเลือกจากบทเรียนท่ีแล้วก็ได้ หรือถ้าเราคิดอะไรใหม่ๆ ได้ในตอน
นี� เราจะเลือกส่ิงนั�นก็ได้เช่นกัน

เพื�อให้บรีรีลุ้เป้�หม�ยน้๋ ฉัันจะ...ดูี๋วิด๋ี๋โอใน Youtube แล้ะอ่�นบทคว�มเก๋ั�ยวกัับสัำตว์
คำาถามแนะแนวทาง: คิดถึงส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี� เราจะทำาอะไร เราจะทำาอย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีเราต้องใช้
เพ่ือเร่ิมลงมือทำา

ฉัันจะทำ�แบบน้๋... 4 คร้ัีงต่อวัน/สัำปดี๋�ห์ คร้ัีงล้ะ 30 น�ท๋ เป็นเวล้�หนึ�งเดืี๋อน
คำาถามแนะแนวทาง: ลองคิดว่าเราจะลงมือทำาในส่ิงท่ีเราเขียนไว้ข้างต้นได้บ่อยขนาดไหน เพ่ือให้เราสามารถวางแผนส่ิงท่ีต้องทำา
ในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ แล้วจัดหาเวลาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือลงมือทำาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและความฝัึนของเรา ขอให้เป็น
ส่ิงท่ีเราสามารถทำาได้จริงในตารางเวลาของเรา และจะไม่ทำาให้ต้องกินเวลาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบอ่ืนๆ ของเราไป เช่นการ
ทำาการบ้าน

อุปสำรีรีคอย่�งหนึ�งท๋�อ�จจะเกิัดี๋ข้ึนคือ...ฉัันอ�จจะไม่ม๋เวล้�ทำ� เพรี�ะว่�ฉัันม๋กั�รีบ้�นแล้ะง�นบ้�นให้ทำ�เยอะม�กั
คำาถามแนะแนวทาง: คิดถึงส่ิงท่ีเราวางแผนท่ีจะทำาในอีกหน่ึงเดือนข้างหน้า เราคิดว่าจะมีความท้าทายหรืออุปสรรคอะไรท่ีอาจ
จะเกิดขึ�นบ้าง ขอให้เราซ่ือสัตย์กับตัวเองให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีเราจะได้วางแผนการก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ นั�นถ้ามันเกิดขึ�นจริงๆ 
จำาไว้ว่าอุปสรรคอาจเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ�นภิายในหรือภิายนอกก็ได้
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กิจกรรมท่ี 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมฉัันจะเอ�ชนะอุปสำรีรีคน้๋ได้ี๋ด้ี๋วยกั�รี...บริีห�รีจัดี๋กั�รีเวล้�ของฉัันอย่�งด๋ี๋ ฉัันจะขอคว�มช่วยเหลื้อจ�กัเพื�อนๆ ถ้ึ�ฉัันต้องกั�รีคว�ม
ช่วยเหลื้อในกั�รีทำ�กั�รีบ้�น แล้ะฉัันจะพูดี๋กัับผู้ปกัครีองของฉัันเก๋ั�ยวกัับกั�รีทำ�ง�นบ้�น
คำาถามแนะแนวทาง: คิดถึงอุปสรรคท่ีเราเขียนไว้ข้างต้น เราจะทำาอย่างไรเพ่ือก้าวข้าวอุปสรรคนั�น เราต้องขอความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืนหรือไม่ ถ้าใช่ คนนั�นเป็นใคร และเราต้องการความช่วยเหลืออย่างไร

ฉัันสำ�ม�รีถึขอคว�มช่วยเหลื้อได้ี๋จ�กั... เพื�อนๆ แล้ะครีอบครัีวของฉััน พวกัเข�สำ�ม�รีถึกัรีะตุ้นให้ฉัันทำ�ต่อไป หรืีอช่วยห�ข้อมูล้
ออนไล้น์ท๋�ฉัันต้องกั�รีได้ี๋
คำาถามแนะแนวทาง: คิดถึงคนท่ีเราระบุไว้เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วว่าเป็นคนท่ีสามารถช่วยเหลือให้เราบรรลุความฝัึนและเป้าหมายได้ 
พวกเขาสามารถช่วยเหลือเราในแผนการลงมือทำานี�หรือไม่ ช่วยอย่างไร

เป้�หม�ยน้๋เป็นเรืี�องสำำ�คัญเพรี�ะว่�... ถ้ึ�ฉัันไม่ม๋คว�มรู้ีเก๋ั�ยวกัับสัำตว์ ฉัันจะไม่สำ�ม�รีถึรัีกัษ�พวกัมันได้ี๋
คำาถามแนะแนวทาง: ให้คิดว่าทำาไมเป้าหมายนี�ถึงมีความสำาคัญกับความฝัึนของเรา และทำาไมความฝัึนนี�ถึงมีความสำาคัญกับเรา 
การคิดแบบนี�เพ่ือยำ�าเตือนว่าทำาไมเราถึงควรทำาเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายนั�น

ฉัันสำ�ม�รีถึทำ�ได้ี๋เพรี�ะว่�จุดี๋แข็งของฉัันคือ... คว�มมุ่งมั�น แล้ะคว�มแน่วแน่
คำาถามแนะแนวทาง: คิดย้อนไปถึงจุดแข็งของเราจากบทเรียนท่ี 7 จุดแข็งของเราจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร

เคล็ดลับ: เน้นยำ�าความสำาคัญของการตระหนักถึงจุดแข็งส่วนบุคคล ความเช่ือม่ันในจุดแข็งของเราช่วยให้เราเอาชนะสถานการณ์
ท่ีท้าทายไปได้ ยกตัวอย่างเช่น จุดแข็งอย่างความขยันและความมุ่งม่ันจะช่วยให้เรามุ่งไปสู่ความฝัึนและเป้าหมายท่ีต่างจากความ
คาดหวังของสังคมท่ีมีต่อเรา 

ใช้เวลา 2-3 นาทีกับแต่ละหัวข้อ จนกว่าจะทำาจนเสร็จทุกหัวข้อ

เม่ือผู้เรียนทุกคนทำาเสร็จแล้ว ขอให้พวกเขาแบ่งเป็นกลุ่มละ 2-4 คน ให้ผู้เรียนแต่ละคนใช้เวลาคนละ 1 นาที พูดถึงส่ิงท่ีเขียนกับ
กลุ่มตัวเอง จนกว่าทุกคนจะได้พูดถึงแผนการลงมือทำาให้ทั�งกลุ่ม

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีเวลาน้อย จัดกลุ่มให้เล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้
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กิจกรรมท่ี 2 
แผนการลงมือทำาของฉัน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิบายว่าเม่ือเรามีแผนการลงมือทำาแล้ว เราควรท่ีจะทำาให้ได้ตามแผน กลุ่มท่ีผู้เรียนอยู่ในขณะนี�จะกลายเป็น “เพ่ือนกลุ่มคู่หู
แผนการลงมือทำา” คนในกลุ่มจะสนับสนุนซ่ึงกันและกันในการทำาตามเป้าหมายของแต่ละสัปดาห์ โดยการตรวจสอบกันและกัน 
ให้กำาลังใจต่อกัน หรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนในส่ิงท่ีแต่ละคนต้องการ ยำ�าว่าพวกเขายังสามารถเข้ามาขอความช่วย
เหลือหรือการสนับสนุนใดๆ ก็ตามได้จากคุณในฐานะผู้นำากิจกรรม

ถามคำาถามดังต่อไปนี�กับผู้เรียนสองสามคนเพ่ือสรุปบทเรียน

• เรี�ไดี๋้พูดี๋ถึึงหัวข้ออะไรีบ้�งในบทเรี๋ยนน๋้ เรี�ไดี๋้เรี๋ยนรีู้อะไรีบ้�ง

สรุปการพูดคุยแลกเปล่ียนโดยการยำ�ากับผู้เรียนว่า การสร้างและการทำาตามแผนการลงมือทำานั�นมีความสำาคัญสำาหรับเราถ้าเรา
ต้องการบรรลุความฝัึนให้ได้ เรายังสามารถมองไปยังผู้คนรอบๆ ตัวเพ่ือขอความช่วยเหลือในกรณีท่ีเราต้องการการสนับสนุนได้
อีกด้วย

ยำ�ากับผู้เรียนให้ทำาตามแผนการลงมือทำาก่อนท่ีจะถึงบทเรียนต่อไป เพราะเราจะมีการเช็คติดตามแผนการลงมือทำาด้วย
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กิจกรรมท่ี 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

3 นาที

ข้ันตอนท่ี 1 ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – น้อง พูนสุขวัฒนา 

เล่าเรื่องราวของ น้อง พูนสุขวัฒา ผู้ลงมือตามฝึันของเธอจนสำาเร็จอย่างเป็นขั�นตอน หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์        
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ
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สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



น้อง พูนสุขวัฒนาเติบโตขึ้นในครอบครัวฐานะยากจนในกรุงเทพฯ เธอเคยมีปัญหาทางบ้าน จึงฝันอยาก
ไปให้ไกลและเปิดร้านเป็นของตัวเอง26 

น้องทำาให้ฝึันของตัวเองเป็นจริงขึ�นทีละขั�น เริ่มแรกน้องเก็บรวบรวมเงินเพื่อย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาโดยมี
ทักษะภิาษาอังกฤษเพียงน้อยนิด27 หลังสมัครงานและถูกปฏิเสธหลายครั�ง น้องได้งานเป็นแม่ครัวและเรียนรู้
จากเพื่อนร่วมงาน

น้องเริ่มเก็บออมเงินจนในที่สุดก็ได้ซื�อรถขายอาหารคันเล็กๆ28 คนขายหลอกให้เธอจ่ายมากกว่าที่เขาตกลงไว้ 
แต่นั่นก็ไม่ทำาให้เธอท้อแท้

น้องเริ่มทดลองว่าจะขายอะไรได้ และในที่สุดก็เลือกขายข้าวมันไก่ น้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ 6 เดือนกว่า
จะได้สูตรข้าวมันไก่ที่สมบูรณ์แบบ 

จากนั�น น้องก็ตั�งใจเรียนรู้ว่าจะดำาเนินธุรกิจให้ดีได้อย่างไร น้องทำางานหนักทุกวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ทุกวันนี�ผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ข้าวมันไก่ของน้องประสบความสำาเร็จอย่างเหลือเชื่อ และน้องยังได้ออกรายการ
โทรทัศน์ในอเมริกาในฐานะเชฟคนดังอีกด้วย

“ฉันไม่เคยรู้หรอกว่าร้านน้ีจะไปรอดหรือเปล่า แต่ยังไงฉันก็ต้องลองทำา ไม่ว่า

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตาม ให้เช่ือม่ันในตัวเอง เช่ือม่ันว่าเรา

ทำาได้ และท่ีสำาคัญย่ิงกว่าน้ันคือลงมือทำา”
29

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

น้อง พูนสุขวัฒนาน้อง พูนสุขวัฒนา

26�www.youtube.com/watch?v=rJFUyE0Ar7Y�
27�www.posttoday.com/social/goodstory/366327
28�www.sanook.com/women/37729/
29�www.youtube.com/watch?v=VCXe8v25alI
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วาดรูปตัวเองขณ์ะท่ีกำาลังทำาแผนการลงมือทำา

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แผนการลงมือทำาของฉัน

ช่ือ:

________________________

เป้าหมายของฉันคือ …………………..………..……………………………………………………

.……..……………………………………………………………………………………………………

เพ่ือบรรลุเป้าหมายน้ี ฉันจะ ….……..……………………………………………………………

.……..……………………………………………………………………………………………………

ฉันจะทำาดังน้ัน ……..…………… คร้ังต่อวัน / สัปดาห์ คร้ังละ ……………นาที

เป็นเวลาหน่ึงเดือน

อุปสรรคอย่างหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึนคือ ….……..…………………………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………

ฉันจะเอาชนะอุปสรรคน้ีได้ด้วยการ ….……..…………………………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………

ฉันสามารถขอความช่วยเหลือได้จาก….……..…………………………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………

เป้าหมายน้ีเป็นเร่ืองสำาคัญมากเพราะว่า ….……..…………………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………

ฉันสามารถทำาได้เพราะว่าจุดแข็งของฉันคือ ….……..……………………………………

.……..………………………………………………………………………………………………………
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4: 
บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11


