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เหล่านี้ และเรือ่ งราวอืน่ ๆ ของ Girl Rising ได้ถกู ถ่ายทอดออกมาเพือ่ เป็นกระบอกเสียงให้กบั เด็กผูห้ ญิงทัง้ หลาย
และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความใฝ่ฝนั ของตนเอง ส่วนอืน่ ๆ ของคูม่ อื ได้แก่ ช่วงหยุดระหว่างการชม
ภาพยนตร์เพือ่ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น บทเรียนต่างๆ และกิจกรรมทีเ่ น้นสาระสำ�คัญ
เรือ่ งการค้นพบความสามารถของตนเอง การมีสว่ นร่วม การตัดสินใจ ทัศนคติเชิงบวกต่อความเท่าเทียมทางเพศ
ความมัน่ ใจ และการฝันให้ยง่ิ ใหญ่

Girl Rising

Girl Rising (GR) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรที่ทำ�งานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกให้คุณค่าแก่เด็กผู้หญิง และหว่านเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งความฝันให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลก GR ใช้พลังของ
การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ สื่อสารมวลชน และโครงการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานต่างๆ วิดีโอ Girl Rising ซึ่งออกฉายในปี 2013 บอกเล่า
เรื่องราวของบรรดาเด็กผู้หญิงธรรมดาๆ แต่น่าจดจำ� พวกเธอเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่และเอาชนะ
โอกาสอันริบหรี่ เพื่อไปให้ถึงฝันที่ตั้งไว้ GR ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกใน
ด้านการเสริมสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิง โดยอ้างอิงจากวิดีโอ Girl Rising ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ได้ถูกนำ�ไปใช้โดยครู
กว่า 7,000 คนจากกว่า 130 ประเทศแล้ว
เด็กผูห้ ญิงหลายล้านคนเติบโตมาโดยมีบคุ คลเพียงไม่กค่ี นเป็นแบบอย่าง พวกเธอขาดแรงบันดาลใจและรูส้ กึ
ว่าคงไม่สามารถโตไปเป็นอย่างอืน่ ได้อกี นอกจากสิง่ ทีถ่ กู คาดหวังกันมาแต่ไหนแต่ไร นัน่ คือการเป็นได้เพียงแค่
แม่ ภรรยา หรือแม่บา้ น Sunsilk และ Girl Rising ได้รว่ มมือกันโดยมีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงความเชือ่ นี้
ผ่านการใช้หลักสูตร "ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” สือ่ เพือ่ การศึกษาสำ�หรับหลักสูตร "ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” ได้ออกแบบมาเพือ่
ส่งเสริมทัง้ เด็กหญิงและเด็กชายเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม ให้พวกเขาค้นหาสิง่ ทีส่ นใจและ
ความชอบของตนเอง และมุง่ มัน่ สูอ่ นาคตทีไ่ ร้ขดี จำ�กัด
คูม่ อื สำ�หรับหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” ประกอบด้วยคูม่ อื สำ�หรับผูน้ �ำ กิจกรรมทีล่ ะเอียดและใช้งานง่าย ซึง่
ปรับปรุงจากหลักสูตรต้นฉบับของ Girl Rising โดยมีการนำ�เสนอเรือ่ งราวต่างๆ ของ Girl Rising จากทัว่ โลก
พร้อมด้วยภาพยนตร์สน้ั “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ” เกีย่ วกับเหล่าผูห้ ญิงจากประเทศไทย ซึง่ เรือ่ งราวของบุคคลต้นแบบ

Sunsilk

Sunsilk เป็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโดยเฉพาะสำ�หรับผู้หญิงที่รักการค้น
พบสิ่งใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 200 ปี ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
การคิดค้นที่ดีที่สุด เพื่อให้สาวๆ มีเส้นผมที่ดูดีและรู้สึกดีในทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดของชีวิตก็ตาม ภารกิจของ Sunsilk คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทั่วโลก
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้พวกเธอออกสำ�รวจและค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
ถึึงผู้้�นำ�กิ
ำ จิ กรรม
เด็็กผู้้�หญิิงหลายคนทั่่�วโลก รวมถึึงเด็็กผู้้�หญิิงนัับพัันในประเทศไทย ไม่่มีีโอกาสจะได้้ออกไปค้้นหาความเป็็นไป
ได้้สำำ�หรัับตนเอง และทำำ�ได้้แค่่เพีียงใช้้ชีีวิิตไปตามบรรทััดฐานและความคาดหวัังที่่�สัังคมกำำ�หนดไว้้ มีีเด็็กเพีียง
น้้อยนิิดเท่่านั้้�นที่่�มีีโอกาสได้้สำำ�รวจตนเองและค้้นพบความชอบและสิ่่�งที่่�สนใจ แต่่เด็็กส่่วนใหญ่่ไม่่มีีโอกาสได้้
ฝัันให้้ไกลและเปิิดโลกของตนให้้กว้้างออกไป พวกเขาขาดบุุคคลต้้นแบบและประสบการณ์์ที่่�จะช่่วยสร้้างแรง
บัันดาลใจ และชี้้�แนะแนวทาง
อย่่างไรก็็ตาม หลายปีีที่่�ผ่่านมา เราเริ่่�มเห็็นตััวอย่่างของเยาวชนหญิิงที่่�ก้้าวข้้ามผ่่านกรอบสัังคม ในระหว่่างที่่�
พวกเขาไล่่ตามความใฝ่่ฝัันของตััวเอง แม้้การเดิินทางและสถานการณ์์ของแต่่ละคนจะแตกต่่างกััน แต่่พวกเขา
มีีคุุณลัักษณะสำำ�คััญที่่�เหมืือนกััน นั่่�นคืือ ความมั่่�นใจ ความกล้้าหาญ และได้้รัับการสนัับสนุุนจากคนในชุุมชน
และในวัันนี้้�พวกเขาก็็ได้้เป็็นบุุคคลต้้นแบบให้้กัับเด็็กอีีกหลายคน
Girl Rising และ Sunsilk ยิินดีีที่่�จะได้้ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนงานเพื่่�อแสดงความชื่่�นชมกัับเยาวชนหญิิงเหล่่านี้้�
และจะใช้้เรื่่�องราวของพวกเธอเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการส่่งแรงบัันดาลใจและแนะแนวทางให้้เด็็กที่่�จะมาเป็็นบุุคคล
ต้้นแบบต่่อไปในอนาคต คู่่�มืือหลัักสููตร "ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” จััดทำำ�ขึ้้�นจากวิิดีีโอเรื่่�องราวที่่�ทรงพลัังของเด็็กผู้้�หญิิง
สี่่�คนจากหลากหลายประเทศ และเรื่่�องราวของบุุคคลต้้นแบบจากประเทศไทย สิ่่�งที่่�เรานำำ�เสนอในวิิดีีโอคืือเรื่่�อง
ราวของบุุคคลต่่างๆ ที่่�หาญกล้้าและเชื่่�อมั่่�นในพลัังของตน และมุ่่�งมั่่�นทำำ�ความฝัันให้้เป็็นจริิงด้้วยแรงสนัับสนุุน
จากพลัังหญิิงรอบข้้าง คุุณจะได้้รู้้�จัักพวกเขาและได้้เรีียนรู้้�ว่่าความมุ่่�งมั่่�นและความชอบอย่่างแรงกล้้าช่่วยให้้
พวกเขาก้้าวไปเหนืือบรรทััดฐานและธรรมเนีียมสู่่�การทำำ�ฝัันให้้เป็็นจริิงได้้อย่่างไร
คู่่�มืือหลัักสููตรนี้้�จะใช้้ควบคู่่�ไปกัับวิิดีีโอเหล่่านี้้� เราขอให้้คุณร่
ุ ่วมเดิินทางไปกัับผู้้�เรีียนไม่่ว่่าชาย หญิิง หรืือเพศ
ใดๆ ชมวิิดีีโอไปพร้้อมๆ กัับพวกเขา แนะนำำ�พวกเขาผ่่านบทเรีียนและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เน้้นสาระสำำ�คััญ เช่่น
การรู้้�จัักตนเอง การตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�ออนาคตของตนเอง ค้้นพบความเข้้มแข็็งภายในตััวเพื่่�อทำำ�ตามความฝััน
และความมั่่�นใจที่่�จะเล่่าหรืือพููดถึึงความชอบของตนกัับคนรอบตััว ขอให้้คุณ
ุ คอยสนัับสนุุนในขณะที่่�พวกเขา
คิิดสะท้้อน วางแผน และลงมืือเพื่่�อเผชิิญความท้้าทายและต่่อสู้้�เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายส่่วนตััวและเป้้าหมายด้้าน
อาชีีพของพวกเขา
เราขอสััญญากัับคุุณเช่่นกััน ว่่าคุุณก็็จะได้้รัับประสบการณ์์ทรงคุุณค่่าที่่�เต็็มไปด้้วยการเรีียนรู้้�และการเติิบโต
ได้้เวลาค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ กัับ Sunsilk และ Girl Rising แล้้ว!
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รู้้�จักั สุุมา จากเนปาล หนึ่่ง� ในเรื่อ�่ งราวจากภาพยนตร์์ Girl Rising ในหน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2 ของคู่่�มืือหลัักสููตรนี้้�

แนวทางการสอนและทำ�กิจกรรม
คู่่�มืื อ กระบวนการจัั ด กิิ จ กรรมโดยละเอีี ย ดนี้้� จ ะช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�นำำ�กิิ จ กรรมและผู้้�เรีี ย นตลอดการเดิิ น ทาง
เพื่่�อ “ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” ของพวกคุุณ คู่่�มืือนี้้�ประกอบด้้วยกิิจกรรมการเรีียนรู้้�จากการอภิิปราย (discussionfocused activity) และกิิจกรรมการเรีียนรู้้�แบบโครงงาน (project-based activity) ซึ่่�งครูู/ผู้้�นำำ�กิิจกรรมจะนำำ�
ไปปฏิิบััติิในห้้องเรีียนตลอดหลัักสููตร กิิจกรรมกลุ่่�มใหญ่่จะเน้้นการมองภาพรวมและความร่่วมมืือ ส่่วนกิิจกรรม
กลุ่่�มเล็็กจะให้้เวลาคิิด ประมวลผล และรัับฟัังซึ่่�งกัันและกััน
วััตถุุประสงค์์ที่่�สำำ�คััญของหน่่วยการเรีียนรู้้�ทั้้�ง 12 บทเรีียน คืือการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนรู้้�จัักคิิดวิิเคราะห์์ถึึง
ประสบการณ์์ของตนและสามารถสื่่�อสารและแบ่่งปัันเรื่่�องราวได้้ ซึ่่�งจะช่่วยให้้ผู้้�เรีียนเริ่่�มเข้้าใจถึึงผลเสีียของ
การเหมารวมและอคติิ พร้้อมกัับช่่วยสร้้างความมั่่�นใจและความมุ่่�งมั่่�น โดยในแต่่ละบทเรีียน ผู้้�นำำ�กิิจกรรมควร
ส่่งเสริิมและกระตุ้้�นให้้ผู้้�เรีียนเล่่าเรื่่�องราวของตนเอง และสนัับสนุุนให้้ทุุกคนแบ่่งปัันและเรีียนรู้้�จากกัันและกััน
พลัังของเรื่อ�่ งราว
คู่่�มือื หลัักสููตรนี้้มี� เี รื่่�องราวจากชีีวิติ จริิงของเด็็กหญิิงสี่่�คนจากประเทศอิินเดีีย เนปาล เฮติิ และ เซีียร์์ราลีีโอน การเล่่า
เรื่่�องราวเป็็นวิิธีสี อนที่่�ทรงพลััง และทรงพลัังยิ่่�งกว่่าเมื่่�อมัันสะท้้อนประสบการณ์์ในชีีวิติ จริิง ผู้้�เรีียนหลายๆ คนอาจมีี
ประสบการณ์์และลัักษณะที่่�คล้้ายคลึึงกัับเด็็กผู้้�หญิิง ครอบครััว หรืือเพื่่�อนๆ ของเธออย่่างที่่�อยู่่�ในวิิดีโี อ พวกเขาอาจ
ได้้เผชิิญกัับความท้้าทายที่่�คล้้ายกััน โดยมีีคุณลั
ุ กั ษณะของความกล้้าหาญ ความมุ่่�งมั่่�น และที่่�ขาดไม่่ได้้คือื ความร่่าเริิง
ในระดัับที่่�ใกล้้เคีียงกัันมาก วิิดีโี อแต่่ละเรื่่�องจะเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการเดิินทางของผู้้�เรีียนสู่่�การเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับปััญหา
สัังคม ความเข้้าใจวิิธีรัี บั มืือกัับปััญหาเหล่่านั้้น� การสร้้างความมั่่�นใจ และความทะเยอทะยานเพื่่�ออนาคตที่่�ดีีกว่่าเดิิม ใจจากอนาคตที่่�มีีความเป็็นไปได้้อย่่างไร้้ขีีดจำำ�กััด และตระหนัักถึึงสิิทธิิและโอกาสในอนาคตของตนเองมากขึ้้�น
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายนี้้� ขอแนะนำำ�ให้้ใช้้แนวทางการสอนที่่�ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการคิิด ความเข้้าใจ และการบอกต่่อ
ถึึงแนวคิิดและความเข้้าใจเหล่่านี้้�
วิิธีกี ารและผลลััพธ์์
หลัักสููตร “ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ๆ” ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนเข้้าใจถึึงผลกระทบเชิิงลบของบรรทััดฐานและอคติิเกี่่�ยวกัับเพศที่่�มีี แต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้�และบทเรีียนจะประกอบด้้วยเป้้าหมายในการเรีียนรู้้�และเอกสารข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง การให้้ผู้้�
ั ของแนวทาง
อยู่่�ในปััจจุุบันั และทำำ�ให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาความรู้้�สึกึ ว่่าตนมีีความเชื่่�อมโยงกัับสิ่่�งต่่างๆ และมั่่�นใจที่่�จะขยายโลกของตน เรีียนทุุกคนมีีส่ว่ นร่่วมในการพููดคุุยเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นกัันอย่่างร่่วมมืือร่่วมใจคืือหััวใจสำำ�คัญ
ำ งต่่อไปนี้้�
ให้้กว้้างออกไปเกิินกว่่าที่่�ถูกู ผู้้�อื่่�นคาดหวัังเอาไว้้ เมื่่�อเยาวชนผ่่านหลัักสููตรนี้้เ� รีียบร้้อยแล้้ว พวกเขาจะมีีแรงบัันดาล การสอนนี้้� การพููดคุุยแลกเปลี่่�ยนที่่�มีีการแสดงความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่�จะดำำ�เนิินไปได้้เมื่่�อครููทำ�สิ่่�
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แนวทางการสอนและทำ�กิจกรรม

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1

S1

S2

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2

S3

S4

S5

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3
S6
S7

• เริ่มจากน�ำเสนอแนวคิด/ปัญหาหลักที่จะคุยกันให้ชัดเจน
• ถามค�ำถามที่ไม่จ�ำกัดค�ำตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ท�ำให้ผู้เรียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล
• เป็นผู้น�ำกระบวนการพูดคุยโดยเน้นที่ความคิดและแนวคิดของผู้เรียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านั้น
และกระตุ้นให้ผู้เรียนต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
มีีคำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิมในการนำำ�พููดคุุยแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�ตอนท้้ายของแนวทางการสอนนี้้� คู่่�มืือหลัักสููตร
นี้้�ประกอบด้้วย 6 หน่่วยการเรีียนรู้้� ความยาวของแต่่ละหน่่วยอาจแตกต่่างกัันไป ตามตารางเวลาการสอนของ
แต่่ละองค์์กรหรืือโรงเรีียน แต่่ขอแนะนำำ�ว่่าควรให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีส่่วนร่่วมอย่่างน้้อยสััปดาห์์ละหนึ่่�งครั้้�งเพื่่�อความ
ต่่อเนื่่�อง แต่่ละบทเรีียนออกแบบมาให้้ใช้้เวลาประมาณ 45 นาทีี
ในระหว่างการสอนหลักสูตรนี้ แถบด้านบนของทุกหน้าจะช่วยระบุแนวทางว่าคุณกำ�ลังสอนหน่วยและบท
เรียนที่เท่าไหร่อยู่ (ตัวอย่างเช่น ในแถบด้านบนของหน้านี้ แสดงว่าคุณกำ�ลังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บท
เรียนที่ 4)
หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 1 ประกอบด้้วย 3 บทเรีียน หน่่วยการเรีียนรู้้�ที่่� 2, 3, 4 และ 5 ประกอบด้้วย 2 บทเรีียน
ดัังนี้้�
• บทเรียนที่ 1 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแนะน�ำให้ผู้เรียนรู้จักเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย และหัวข้อหลัก
ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ (ยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซึ่งจะอยู่ในบทเรียนที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ที่ไม่มีวีดีโอ) เนื้อหาของวิดีโอประกอบด้วยวิดีโอสั้นที่มีเด็กผู้หญิงจากประเทศอื่น การฉายวิดีโอแต่ละเรื่อง
จะตามด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอกจุดแข็งของบุคคลในวิดีโอ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณสมบัติของพวกเขา และเชื่อมโยงหัวข้อหลักจากเนื้อหาในวิดีโอเข้ากับชีวิต
จริงและชุมชนของผู้เรียน กิจกรรมต่างๆ จะจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายต่างๆ ในชีวิต และรู้ว่าต้องใช้ทักษะอะไรเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4
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S9

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 5

S10

S11

หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6

S12

• บทเรียนที่ 2 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (หรือ บทเรียนที่ 3 ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) จะเน้นการสะท้อน
ความคิด ทักษะการวางกลยุทธ์ต่างๆ และการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของตนเอง
กับเนื้อหาในวิดีโอมากขึ้น และพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้เข้าใจพลังของชุมชนของตนได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ลงมือ
ปฏิบัติ คู่มือผู้น�ำกิจกรรมมีค�ำถามที่แนะน�ำไว้เป็นแนวทางเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และกิจ
กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เป็นบทเรียนสรุปที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนี้ประกอบ
ด้วยการสรุปหลักสูตรทั้งหมด และจะให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนกันมาทั้ง 11 บทเรียนก่อน
หน้า ให้สังเกตว่าความฝันและความปรารถนาของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ยังได้ออกแบบมาเพื่อ
จูงใจให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นเปิดใจพูดคุยกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนของพวกเขา
คู่่�มืือนี้้�ระบุุตััวอย่่างของการแสดงความคิิดเห็็นและกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�เราเห็็นว่่าเหมาะสำำ�หรัับผู้้�เรีียนช่่วงวััยมััธยม
อย่่างไรก็็ตาม ครูู/ผู้้�นำำ�กิิจกรรมสามารถใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์และดุุลยพิินิิจของตนเองเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการ
แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นที่่�มีีชีีวิิตชีีวา โดยขึ้้�นอยู่่�กัับอายุุของผู้้�เรีียน ประสบการณ์์ และความคุ้้�นเคยกัับหััวข้้อ
ของแต่่ละหน่่วยการเรีียนรู้้�
หลัังจบหลัักสููตรนี้้� ขอสนัับสนุุนให้้ครููและผู้้�นำำ�กิิจกรรมร่่วมมืือกัับผู้้�เรีียนเพื่่�อพััฒนาโครงการเพื่่�อความมีีส่่วน
ร่่วมของโรงเรีียนหรืือชุุมชน ขนาดของโครงการอาจขึ้้�นอยู่่�กัับบริิบทของโรงเรีียนหรืือวิิธีีการถ่่ายทอดหลัักสููตร
แต่่ผู้้�นำ�กิ
ำ ิจกรรมควรส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้คิิดอย่่างสร้้างสรรค์์โครงการที่่�นำำ�โดยผู้้�เรีียนจะช่่วยให้้ผู้้�เข้้าร่่วมมีีโอกาส
ในการสะท้้อนหััวข้้อต่่างๆ ที่่�ครอบคลุุมตลอดหลัักสููตรได้้มากขึ้้�น พร้้อมกัับรวบรวมบทเรีียนที่่�ได้้รัับไปปรัับใช้้
คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับกิิจกรรมต่่อยอดนี้้�จะระบุุไว้้ในการฝึึกอบรมผู้้�นำำ�กิิจกรรมและในคู่่�มืือ

ผลลัพธ์การเรียนรู้
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คูม่ อื หลักสูตรนีจ้ ะช่วยให้เยาวชนพัฒนาในด้านต่อไปนี้

ความสามารถในการฝันผ่านการพัฒนาวิธี
สื่อสารความต้องการในอนาคตของตนที่
ชัดเจน ยิ่งใหญ่ หรือทะเยอทะยานมากขึ้น

ความคาดหวังผ่านการพัฒนามุมมองที่แสดง
ให้เห็นว่า เด็กผู้ชาย/หญิงสามารถวาดฝันสิ่งที่
ต่างไปจากความคาดหวังต่อสังคมได้

แรงบันดาลใจ ผ่านการพัฒนาความรู้สึก
เชื่อมโยงหรือการรับพลังใจจากเรื่องราว
ของบุคคลต้นแบบ

การสนับสนุนผ่านการเข้าใจคุณค่าและ
ความสำ�คัญของแรงสนับสนุนจากสังคม
รอบข้างในการทำ�ฝันให้เป็นจริง

ความตั้งใจที่จะหาแรงสนับสนุน
เพื่อทำ�ตามเป้าหมาย

ในแต่ละบทเรียน คุณสามารถสังเกตผลลัพธ์ทผ่ี เู้ รียนกำ�ลังพัฒนาในแต่ละกิจกรรม ผ่านสัญลักษณ์ตอ่ ไปนี้

ความฝัน

ความคาดหวัง

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ

ภาพรวมหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังแห่งความฝันของฉัน
• เพือ่ แนะนำ�ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั กับหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ”
• ช่วยให้ผเู้ รียนตระหนักถึงพลังของความฝันและจินตนาการ
• เรียนรูถ้ งึ บทบาทของตนเองในการเดินทางค้นหาตัวตนและค้นพบตัวเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิทธิและโอกาส
• สำ�รวจและศึกษาแนวคิดเรือ่ งสิทธิ และเพศสภาพ
• ระบุปญ
ั หาและความท้าทายบางอย่างทีเ่ ด็กๆ ต้องเผชิญ
• ทำ�ความเข้าใจว่าการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จุดแข็งของตนเอง
• สำ�รวจความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวติ ทัง้ ในระยะเวลาอันใกล้และใน
อนาคต โดยการระบุจดุ แข็งภายในตนเอง
• สร้างแรงบันดาลใจให้มงุ่ มัน่ ในสายอาชีพหรือตอบสนองความ
ทะเยอทะยานของผูเ้ รียนได้อย่างไม่กลัวเกรง ถึงแม้วา่ จะมีอปุ สรรคและ
ความล้มเหลวใดๆ รออยูก่ ต็ าม

บทเรียนที่ 1
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบสิง่ ใหม่ๆ”
และจัดทำ�ข้อตกลงในห้องเรียนทีจ่ ะช่วยสร้างพืน้ ทีท่ ท่ี �ำ ให้ทกุ คนรูส้ กึ ปลอดภัย
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซึง่ กันและกัน
บทเรียนที่ 2
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจในคุณค่าของจินตนาการทีช่ ว่ ยเปิดโลกให้กว้างไกล และ
ความสำ�คัญของการศึกษาสำ�หรับการทำ�ฝันของตนให้เป็นจริง
บทเรียนที่ 3
ส่งเสริมให้ใช้จนิ ตนาการและแรงจูงใจเพือ่ ค้นหาความฝันให้เจอและขยาย
ความเป็นไปได้ส�ำ หรับตนเอง

บทเรียนที่ 4
เพือ่ ทำ�ความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำ�คัญของการตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเอง
บทเรียนที่ 5
เพือ่ รูจ้ กั กับคำ�นิยามของคำ�ว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และ
ทำ�ความเข้าใจว่าความฝันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้วา่ อาจจะ) ได้รบั ผลก
ระทบจากค่านิยมและอคติ

บทเรียนที่ 6
เพือ่ ให้เข้าใจถึงความสำ�คัญของการรับรูแ้ ละการปรับใช้จดุ แข็งภายในเพือ่
เอาชนะความล้มเหลวและความผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ตลอดการเดินทางไปสู่
ความฝันของตน
บทเรียนที่ 7
เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถระบุจดุ แข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำ�จุดแข็ง
นัน้ มาใช้เพือ่ มุง่ สูค่ วามฝันและเป้าหมายของตน

ภาพรวมหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครือข่ายความช่วยเหลือของฉัน
• ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีทำ�เป้าหมายให้สำ�เร็จ
• ความสำ�คัญของเครือข่ายความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความกล้าหาญจากภายใน
• การตระหนักถึงความกล้าหาญและคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบที่มีได้
ในผู้อื่นและในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เส้นทางสู่ความเชื่อมั่นและความสำ�เร็จ
• เพื่อย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดิน
ทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร
• บอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำ�เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

บทเรียนที่ 8
เพื่อทำ�ความเข้าใจความสำ�คัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและหาว่ามีใคร
บ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้
บทเรียนที่ 9
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผน
การลงมือทำ�อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

บทเรียนที่ 10
เพื่อทำ�ความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุ
คุณลักษณะของความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณะร่วมกับบุคคลต้นแบบ
บทเรียนที่ 11
เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและ
ผู้อื่น

บทเรียนที่ 12
ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางใน
บทเรียนที่ 1 อย่างไร และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำ�เพื่อค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ คืออะไร

คำ�แนะนำ�และเคล็ดลับในการนำ�กิจกรรม
เพื่ อ ความสะดวกของครู แ ละผู้ นำ � กิ จ กรรม เราขอแบ่ ง ปั น เคล็ ด ลั บ ในการนำ �
กิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสิ่งที่ควรและไม่ควร
ปฏิบัติขณะสอนหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” เพื่อให้การฉายวิดีโอเรื่องราวของ
เด็กผู้หญิงที่เป็นต้นแบบและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนต่างๆ ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”
น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่สำ�หรับผู้เรียนส่วนมาก บทบาทของคุณในฐานะผู้นำ�
กิจกรรมมีความสำ�คัญและน่าตื่นเต้นท้าทาย เพราะคุณจะเป็นผู้ที่ทำ�ให้ผู้เรียนได้รู้
ถึงโอกาสต่างๆ ที่เปิดรับพวกเขาทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต
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สิง่ ทีค่ วรทำ�
การเตรียมตัวสำ�หรับบทเรียน
✓ ทำ�ความคุน้ เคยกับกิจกรรมของแต่ละบทเรียนล่วงหน้า เพือ่ ให้การดำ�เนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้
✓ ดูวดิ โี อและอ่านเรือ่ งราวของตัวละครหลักก่อนเปิดให้ผเู้ รียนดูในแต่ละครัง้ อย่าลืมบอกว่าเรือ่ งราวต่างๆ เป็นเรือ่ งจริง
จากในประเทศไทยและจากทัว่ โลก
✓ อ่านคูม่ อื ผูน้ �ำ กิจกรรมทัง้ หมดอย่างละเอียด จดบันทึกประเด็นทีจ่ ะหยิบยกขึน้ มาพูดคุย และคำ�ถามทีจ่ ะถามระหว่าง
การพูดคุยแลกเปลีย่ นและทำ�กิจกรรม มีรา่ งคำ�ถามพร้อมคำ�อธิบายอยูใ่ นแต่ละบทเรียน
จัดเตรียมบรรยากาศ
✓ ทีผ่ า่ นมา ผูเ้ รียนหลายๆ คนอาจเคยรับชมวิดโี อเพือ่ ความบันเทิงเท่านัน้ ให้อธิบายจุดประสงค์ของวิดโี อก่อนจะเริม่ เปิด
วิดโี อ มีค�ำ แนะนำ�อยูโ่ ดยตลอดในคูม่ อื นี้
✓ พยายามดูแลให้ผเู้ รียนสบายใจและผ่อนคลายระหว่างการพูดคุยแลกเปลีย่ นและทำ�กิจกรรม การเล่าเรือ่ งตลก (ถ้า
เหมาะสมตามวัฒนธรรม) หรือเรือ่ งส่วนตัวจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหรือ ความสับสนและช่วยให้กลุม่ มีความ
กระตือรือร้น
✓ อย่าลืมให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วมในการสนทนา การพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดจะเกิดขึน้ ได้เมือ่ ผูน้ �ำ กิจกรรมทำ�ดังนี้
• เริม่ จากนำ�เสนอแนวคิด/ปัญหาหลักทีจ่ ะคุยกันให้ชดั เจน
• กล่าวถึงชัน้ เรียนโดยใช้ค�ำ ว่า “พวกเรา” แทนทีจ่ ะใช้ “เธอ” การใช้ค�ำ ว่า “พวกเรา” จะช่วยเสริมความรูส้ กึ ของ
ความเป็นหนึง่ เดียวกันในกลุม่ ทุกครัง้
• ถามคำ�ถามทีไ่ ม่จ�ำ กัดคำ�ตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ท�ำ ให้ผเู้ รียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล
• นำ�การสนทนาโดยเน้นทีค่ วามคิดและแนวคิดของผูเ้ รียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านัน้ และกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
ต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก
• เมือ่ ทำ�ได้ ให้เชือ่ มโยงหัวข้อหรือธีมของบทเรียนต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสนใจอยากเรียนบทเรียนต่อไป และเพือ่ ให้ผู้
เรียนเข้าใจในความเชือ่ มโยงกันระหว่างบทเรียนต่างๆ

สิ่งที่ควรทำ�และสิ่งที่ไม่ควรทำ�
การจัดห้องเรียน
✓ จัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการพูดคุยแบบสบายๆ จัดโต๊ะหรือเก้าอี้ตามที่จำ�เป็นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
เคลื่อนไหวระหว่างทำ�งานกลุ่มได้โดยสะดวก หรือจัดกิจกรรมในห้องที่มีพ้นื ที่เพียงพอสำ�หรับกิจกรรมกลุ่ม
อภิปรายสาระสำ�คัญของหลักสูตร
✓ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้างภาพเปรียบเทียบระหว่างเด็กผูห้ ญิงในวิดโี อกับชีวติ ประสบการณ์ และชุมชนของพวก
เขา
✓ สง่ เสริมให้ผเู้ รียนพูดเฉพาะสิง่ ทีต่ วั เองคิด และไม่สรุปหรือทึกทักเอาเองว่าคนอืน่ ๆ คิดอย่างไรเกีย่ วกับวิดโี อ
กิจกรรม หรือเกีย่ วกับบรรทัดฐานและสาระสำ�คัญทีก่ ล่าวถึง สือ่ สารกับผูเ้ รียนว่าตนสนใจทุกความคิดเห็นแม้วา่
(หรือโดยเฉพาะเมือ่ ) เป็นการเห็นต่าง ซึง่ สำ�คัญมากโดยเฉพาะ เมือ่ คุณรูส้ กึ ว่าผูเ้ รียนแค่เห็นด้วยกับผูอ้ น่ื โดยไม่
ยอมแสดงความคิดเห็นทีแ่ ท้จริงของตัวเอง
✓ 	สอ่ื สารกับผูเ้ รียนอย่างชัดเจนว่าการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งราวในวิดโี อไม่ใช่การวิจารณ์
ตัดสินบุคคลในวิดโี อหรือสถานการณ์ของพวกเขา แต่เป็นการใช้ความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ และบทเรียนจากเรือ่ งทีไ่ ด้ดู
มาวิเคราะห์หาปัญหาสำ�คัญในชีวติ และชุมชนของผูเ้ รียน
✓ 	ดแู ลให้แน่ใจว่าผูเ้ รียนแต่ละคนเข้าใจว่าความกังวลและความคิดเห็นของพวกเขาสำ�คัญทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ค่าต่อ
การนำ�มาพูดคุยแลกเปลีย่ นอย่างยิง่
✓ ถ้ามีทง้ั เด็กผูห้ ญิงและเด็กผูช้ ายเข้าร่วมหลักสูตร ให้พจิ ารณาเลือกสถานทีท่ เ่ี หมาะสมสำ�หรับเด็กผูห้ ญิงและ
เด็กผูช้ ายให้แยกกลุม่ กันสนทนาในบางหัวข้อ ตัวอย่างเช่น บางครัง้ เด็กผูห้ ญิงหรือเด็กผูช้ ายอาจไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ติ ามเพศสภาพ โดยเฉพาะเมือ่ ประสบการณ์นน้ั เป็นเรือ่ งส่วนตัวมาก หาก
แยกกลุม่ เด็กผูห้ ญิงกับเด็กผูช้ าย พวกเขาอาจยินดีแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาทีเ่ รือ่ งราวในวิดโี อกล่าวถึง
✓ 	รับฟังไม่เพียงแต่สง่ิ ทีเ่ ด็กพูดออกมา แต่ควรสังเกตสิง่ ทีไ่ ม่ได้ถกู พูดออกมาด้วย และคอยมองอย่างใกล้ชดิ ว่า
ผูเ้ รียนรูส้ กึ อย่างไร ใส่ใจกับภาษากายของผูเ้ รียน เพราะจะช่วยให้เข้าใจความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงของพวกเขา หาก
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รูส้ กึ กังวลถึงวิธกี ารทีผ่ เู้ รียนแสดงออกหรือบางอย่างทีพ่ วกเขาบอกเล่าออกมา ให้สง่ เรือ่ งทีค่ ณ
ุ กังวลต่อไปยังที่
ปรึกษา ผูบ้ ริหาร หรือช่องทางทีเ่ หมาะสมในโรงเรียนหรือองค์กรของคุณ
การอภิปรายเรื่องเพศ
✓ อาจเป็นประเด็นทีอ่ อ่ นไหวสำ�หรับหลายๆ คน โดยเฉพาะกลุม่ คนข้ามเพศ ถ้าผูเ้ รียนล้อเลียนหรือกลัน่ แกล้งผู้
อืน่ ทีร่ ะบุไม่ได้วา่ เป็น “ชาย” หรือ “หญิง” ให้บอกผูเ้ รียนว่าอย่าลืมเคารพซึง่ กันและกัน
• ถ้าผูเ้ รียนยังแกล้งกันอยู่ ลองให้พวกเขาเลือกว่าอยากกินอะไร อธิบายว่าคนเราเลือกไม่ได้วา่ ตัวเองจะรัก
หรือถูกดึงดูดเข้าหาใคร เช่นเดียวกับทีค่ นเราเลือกไม่ได้วา่ ชอบกินอะไร จะสูงแค่ไหน หรือจะเกิดเป็นผูช้ ายหรือ
ผูห้ ญิง การล้อเลียนใครเพราะสิง่ ทีด่ งึ ดูดพวกเขา ก็เหมือนการดูถกู ใครเพราะสิง่ ทีเ่ ขาเลือกไม่ได้
• บอกพวกเขาว่าในโลกนีย้ งั มีอกี หลายคนทีร่ ะบุไม่ได้วา่ เป็นชายหรือหญิง และนัน่ ก็ไม่เป็นไรเลย เตือนใจผู้
เรียนว่าทุกคนมีสทิ ธิ รวมทัง้ สิทธิในการเลือกเป็นคนทีพ่ วกเขาอยากเป็น ถ้าผูเ้ รียนยังคงล้อเลียนกันต่อ หา
เวลาพูดคุยกับพวกเขาหลังเลิกเรียนเพือ่ ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจเรือ่ งนี้
แบบฝึกเขียน
✓ สำ�หรับใบงานเดีย่ วทีต่ อ้ งเขียน คุณจะถ่ายสำ�เนาใบงานทีใ่ ห้มาในคูม่ อื นี้ หรือดึงตัวอย่างจากใบงานให้ผเู้ รียน
ลอกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษแผ่นอืน่ แยกกันก็ได้
✓ ถ้าเป็นไปได้ คุณอาจขอให้ผเู้ รียนเก็บสมุดบันทึกไว้จดระหว่างบทเรียน ซึง่ จะช่วยในการทบทวนสิง่ ทีเ่ รียนรูต้ อน
จบหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 6 ผูเ้ รียนควรเก็บสมุดบันทึกนีไ้ ว้กบั ตัวให้ดี เพือ่ ย้อนกลับมาทบทวนเป็นประจำ�ถึงสิง่ ที่
พวกเขาเรียนรู้ ความฝันและแผนการลงมือทำ� ผูเ้ รียนจะเรียกสมุดนีว้ า่ สมุดบันทึก “การค้นพบสิง่ ใหม่ๆ" ก็ได้
✓ ใช้วสั ดุรไี ซเคิลให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ และส่งเสริมให้ผเู้ รียนทำ�เช่นเดียวกัน พวกเขาจะเรียนรูจ้ ากตัวอย่าง
เช่น ใช้กระดาษแข็งเก่าทำ�เป็นรูปร่าง หรือใช้กระดาษรีไซเคิลเพือ่ จดบันทึก

สิ่งที่ควรทำ�และสิ่งที่ไม่ควรทำ�
การทำ�งานเป็นกลุม่
✓ ให้ผเู้ รียนทำ�งานเป็นกลุม่ เสมอตามทีไ่ ด้เน้นย้�ำ ในทุกบทเรียน เริม่ การพูดคุยแลกเปลีย่ นเป็นคูห่ รือในกลุม่ เล็กๆ
ก่อน เพราะจะช่วยให้ผเู้ รียนสบายใจกับการบอกเล่าความคิดของตนมากขึน้ มีรายละเอียดคำ�แนะนำ�เพิม่ เติม
เกีย่ วกับขนาดของกลุม่ ในแต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีผเู้ รียนมากกว่า 25 คน คุณสามารถปรับขนาดของ
กลุม่ ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม แต่โปรดให้ผเู้ รียนมีเวลาในการบอกเล่าเรือ่ งราวของตนมากขึน้ ในกลุม่ ทีม่ ขี นาด
ใหญ่กว่า สามารถแบ่งกลุม่ ใหม่ได้ส�ำ หรับทุกบทเรียน
✓ จัดโครงสร้างของบทสนทนาให้ทกุ คนทีอ่ ยากพูดมีโอกาสได้พดู ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำ�กัดเวลาสำ�หรับผูเ้ รียน
ทีก่ ระตือรือร้นเป็นพิเศษให้พดู ต่อได้หลังจากเพือ่ นทุกคนมีโอกาสได้พดู แล้วเท่านัน้
✓ เปิดให้มชี ว่ งเวลาทีท่ กุ คนเงียบเพือ่ ใช้ความคิด ให้ผเู้ รียนได้คดิ ถึงสิง่ ทีไ่ ด้ดแู ละเรียนรูต้ ลอดบทเรียน

12
สิง่ ทีไ่ ม่ควรทำ�
✗ ผูน้ �ำ กิจกรรมควรสรุปความคิดหลักและพูดถึงประเด็นหลักอย่างครบถ้วนหลังการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
หรือทำ�กิจกรรม แต่อย่าตีความเรือ่ งราวในวิดโี อให้ผเู้ รียนฟัง หรือบอกคำ�ตอบของคำ�ถามใดๆ บทบาทของครู
คือช่วยผูเ้ รียนหาข้อเท็จจริง เพือ่ ให้พวกเขาสามารถเรียนรูจ้ ากเรือ่ งราวในวิดโี อและจากเพือ่ นผูเ้ รียนด้วยกัน
✗ อย่าวางกรอบคำ�ถามให้ “ชีน้ �ำ ” คำ�ตอบของผูเ้ รียน (เช่น “ไม่คดิ หรือว่าครอบครัวควรออกตัวมากกว่านี”้ )
ตรงกันข้าม ให้ถามคำ�ถามทีก่ ระตุน้ คำ�ตอบทีเ่ ป็นของตัวเองและต้องใช้ความคิด (เช่น “ผูเ้ รียนจะรับมือกับ
สถานการณ์นอ้ี ย่างไร” หรือ “ผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ะไรจากสิง่ ทีบ่ คุ คลในวิดโี อทำ�”)
✗ อย่ากังวลกับความเงียบและหลีกเลีย่ งการทำ�ลายความเงียบโดยพูดซ้�ำ พูดเตือน หรือแสดงความคิดของตัวเอง
✗ หลีกเลีย่ งกับดักของการเข้าข้างความคิดเห็นส่วนใหญ่โดยไม่รตู้ วั ตัวอย่างเช่น ระหว่างทีค่ ณ
ุ สร้างบรรทัดฐาน
ให้กลุม่ ด้วยการรับข้อเสนอแนะจากทุกคนในชัน้ เรียน คุณควรสนใจผูเ้ รียนทีไ่ ม่คอ่ ยได้พดู และถามความคิดเห็น
ของพวกเขาด้วย เพือ่ ให้แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมการมีสว่ นร่วมทีไ่ ด้พจิ ารณาความคิดและความรูส้ กึ ของผูเ้ รียนทุก
คนในชัน้ เรียน ไม่ใช่เพียงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
✗ อย่าให้อคติของตนเองมีอทิ ธิพลกับการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น

วิธีการใช้คู่มือ

13
แนวทางการใช้งาน
หน่วยการเรียนรูแ้ ละบทเรียนจะ
แสดงอยูท่ กุ หน้าทีแ่ ถบด้านบน

กิจกรรม
จะระบุไว้ทแ่ี ถบด้านซ้าย

บันทึก
พืน้ ทีใ่ ห้ผนู้ �ำ กิจกรรมจดบันทึก
ของตัวเองในแถบด้านขวา

ระยะเวลา
สำ�หรับแต่ละกิจกรรม
วัตถุประสงค์
สำ�หรับแต่ละกิจกรรมจะ
แสดงอยูท่ แ่ี ถบด้านซ้าย

ภาพประกอบ
เพือ่ ช่วยให้ผนู้ �ำ กิจกรรมเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมบางส่วนอย่าง
ชัดเจน

สัญลักษณ์
เพือ่ ระบุผลลัพธ์การเรียนรูท้ ่ี
ผูเ้ รียนจะได้พฒ
ั นาในแต่ละ
กิจกรรม
กระบวนการ
ของแต่ละกิจกรรมทีม่ ขี น้ั ตอนและเคล็ดลับการสอนโดยละเอียด

