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เด็กผู้หญิงหลายล้านคนเติบโตมาโดยมีบุคคลเพียงไม่ก่ีคนเป็นแบบอย่าง พวกเธอขาดแรงบันดาลใจและรู้สึก
ว่าคงไม่สามารถโตไปเป็นอย่างอ่ืนได้อีกนอกจากส่ิงท่ีถูกคาดหวังกันมาแต่ไหนแต่ไร น่ันคือการเป็นได้เพียงแค่
แม่ ภรรยา หรือแม่บ้าน Sunsilk และ Girl Rising ได้ร่วมมือกันโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงความเช่ือนี�
ผ่านการใช้หลักสูตร "ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ส่ือเพ่ือการศึกษาสำาหรับหลักสูตร "ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ได้ออกแบบมาเพ่ือ
ส่งเสริมทั�งเด็กหญิงและเด็กชายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อม ให้พวกเขาค้นหาส่ิงท่ีสนใจและ
ความชอบของตนเอง และมุ่งม่ันสู่อนาคตท่ีไร้ขีดจำากัด

คู่มือสำาหรับหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ประกอบด้วยคู่มือสำาหรับผู้นำากิจกรรมท่ีละเอียดและใช้งานง่าย ซ่ึ้ำง
ปรับปรุงจากหลักสูตรต้นฉบับของ Girl Rising โดยมีการนำาเสนอเร่ืองราวต่างๆ ของ Girl Rising จากท่ัวโลก 
พร้อมด้วยภาพยนตร์สั�น “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” เก่ียวกับเหล่าผู้หญิงจากประเทศไทย ซ่ึ้ำงเร่ืองราวของบุคคลต้นแบบ

เหล่านี� และเร่ืองราวอ่ืนๆ ของ Girl Rising ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเพ่ือเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กผู้หญิงทั�งหลาย
และสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความใฝ่ฝันของตนเอง ส่วนอ่ืนๆ ของคู่มือ ได้แก่ ช่วงหยุดระหว่างการชม
ภาพยนตร์เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น บทเรียนต่างๆ และกิจกรรมท่ีเน้นสาระสำาคัญ
เร่ืองการค้นพบความสามารถของตนเอง การมีส่วนร่วม การตัดสินใจ ทัศนคติเชิงบวกต่อความเท่าเทียมทางเพศ 
ความม่ันใจ และการฝันให้ย่ิงใหญ่ 

 
Girl Rising

Girl Rising (GR) คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรที่ทำางานเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกให้คุณ์ค่าแก่เด็กผู้หญิง และหว่านเพาะ
เมล็ดพันธุ์แห่งความฝันให้กับเด็กผู้หญิงทั่วโลก GR ใช้พลังของ
การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอ สื่อสารมวลชน และโครงการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เพื่อท้าทายและเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานต่างๆ วิดีโอ Girl Rising ซ้ำึ่งออกฉายในปี 2013 บอกเล่า
เรื่องราวของบรรดาเด็กผู้หญิงธรรมดาๆ แต่น่าจดจำา พวกเธอเผชิญกับความท้าทายครั�งใหญ่และเอาชนะ
โอกาสอันริบหรี่ เพื่อไปให้ถึงฝันที่ตั�งไว้ GR ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกใน
ด้านการเสริมสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิง โดยอ้างอิงจากวิดีโอ Girl Rising ซ้ำึ่งหลักสูตรเหล่านี�ได้ถูกนำาไปใช้โดยครู
กว่า 7,000 คนจากกว่า 130 ประเทศแล้ว 

Sunsilk

Sunsilk เป็นชื่อแบรนด์ผลิตภัณ์ฑ์ดูแลเส้นผมโดยเฉพาะสำาหรับผู้หญิงที่รักการค้น
พบสิ่งใหม่ๆ ด้วยประสบการณ์์ที่สั่งสมมานานกว่า 200 ปี ออกแบบผลิตภัณ์ฑ์ด้วย
การคิดค้นที่ดีที่สุด เพื่อให้สาวๆ มีเส้นผมที่ดูดีและรู้สึกดีในทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์์ใดของชีวิตก็ตาม ภารกิจของ Sunsilk คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทั่วโลก 
ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมให้พวกเธอออกสำารวจและค้นพบ
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ

หลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ" คืออะไร

รู้จัักมาเรียมา จัากเซีียร์ราลีโอน หน่่งในเร่่อง
ราวจัากภาพยนตร์ Girl Rising ในหน่วย
การเรียนรู้ท่ีี่ 4 ของคู่ม่อหลักสูตรนี�
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ถึงผู้นำากิจกรรม

เด็กผู้หญิงหลายคนท่ัวโลก รวมถึงเด็กผู้หญิงนับพันในประเทศไทย ไม่มีโอกาสจะได้ออกไปค้นหาความเป็นไป
ได้สำาหรับตนเอง และทำาได้แค่เพียงใช้ชีวิตไปตามบรรทัดฐานและความคาดหวังท่ีสังคมกำาหนดไว้ มีเด็กเพียง
น้อยนิดเท่านั�นท่ีมีโอกาสได้สำารวจตนเองและค้นพบความชอบและส่ิงท่ีสนใจ แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้
ฝันให้ไกลและเปิดโลกของตนให้กว้างออกไป พวกเขาขาดบุคคลต้นแบบและประสบการณ์์ท่ีจะช่วยสร้างแรง
บันดาลใจ และชี�แนะแนวทาง  

อย่างไรก็ตาม หลายปีท่ีผ่านมา เราเร่ิมเห็นตัวอย่างของเยาวชนหญิงท่ีก้าวข้ามผ่านกรอบสังคม ในระหว่างท่ี
พวกเขาไล่ตามความใฝ่ฝันของตัวเอง แม้การเดินทางและสถานการณ์์ของแต่ละคนจะแตกต่างกัน แต่พวกเขา
มีคุณ์ลักษณ์ะสำาคัญท่ีเหมือนกัน น่ันคือ ความม่ันใจ ความกล้าหาญ และได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน 
และในวันนี�พวกเขาก็ได้เป็นบุคคลต้นแบบให้กับเด็กอีกหลายคน 

Girl Rising และ Sunsilk ยินดีท่ีจะได้ร่วมกันจัดทำาแผนงานเพ่ือแสดงความช่ืนชมกับเยาวชนหญิงเหล่านี�
 และจะใช้เร่ืองราวของพวกเธอเป็นจุดเร่ิมต้นในการส่งแรงบันดาลใจและแนะแนวทางให้เด็กท่ีจะมาเป็นบุคคล
ต้นแบบต่อไปในอนาคต คู่มือหลักสูตร "ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” จัดทำาขึ�นจากวิดีโอเร่ืองราวท่ีทรงพลังของเด็กผู้หญิง
ส่ีคนจากหลากหลายประเทศ และเร่ืองราวของบุคคลต้นแบบจากประเทศไทย ส่ิงท่ีเรานำาเสนอในวิดีโอคือเร่ือง
ราวของบุคคลต่างๆ ท่ีหาญกล้าและเช่ือม่ันในพลังของตน และมุ่งม่ันทำาความฝันให้เป็นจริงด้วยแรงสนับสนุน
จากพลังหญิงรอบข้าง คุณ์จะได้รู้จักพวกเขาและได้เรียนรู้ว่าความมุ่งม่ันและความชอบอย่างแรงกล้าช่วยให้
พวกเขาก้าวไปเหนือบรรทัดฐานและธรรมเนียมสู่การทำาฝันให้เป็นจริงได้อย่างไร 

คู่มือหลักสูตรนี�จะใช้ควบคู่ไปกับวิดีโอเหล่านี� เราขอให้คุณ์ร่วมเดินทางไปกับผู้เรียนไม่ว่าชาย หญิง หรือเพศ
ใดๆ ชมวิดีโอไปพร้อมๆ กับพวกเขา แนะนำาพวกเขาผ่านบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเน้นสาระสำาคัญ เช่น
การรู้จักตนเอง การตั�งเป้าหมายเพ่ืออนาคตของตนเอง ค้นพบความเข้มแข็งภายในตัวเพ่ือทำาตามความฝัน
และความม่ันใจท่ีจะเล่าหรือพูดถึงความชอบของตนกับคนรอบตัว ขอให้คุณ์คอยสนับสนุนในขณ์ะท่ีพวกเขา
คิดสะท้อน วางแผน และลงมือเพ่ือเผชิญความท้าทายและต่อสู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายด้าน
อาชีพของพวกเขา 

เราขอสัญญากับคุณ์เช่นกัน ว่าคุณ์ก็จะได้รับประสบการณ์์ทรงคุณ์ค่าท่ีเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโต 

ได้เวลาค้นพบส่ิงใหม่ๆ กับ Sunsilk และ Girl Rising แล้ว!

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ”

รู้จัักสุมา จัากเนปาล หน่่งในเร่่องราวจัากภาพยนตร์ Girl Rising ในหน่วยการเรียนรู้ท่ีี่ 2 ของคู่ม่อหลักสูตรนี�
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คู่มือกระบวนการจัดกิจกรรมโดยละเอียดนี�จะช่วยเหลือผู้นำากิจกรรมและผู้เรียนตลอดการเดินทาง

เพื่อ “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ของพวกคุณ์ คู่มือนี�ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้จากการอภิปราย (discussion-

focused activity) และกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (project-based activity) ซ่ึ้ำงครู/ผู้นำากิจกรรมจะนำา

ไปปฏิิบัติในห้องเรียนตลอดหลักสูตร กิจกรรมกลุ่มใหญ่จะเน้นการมองภาพรวมและความร่วมมือ ส่วนกิจกรรม

กลุ่มเล็กจะให้เวลาคิด ประมวลผล และรับฟัังซ่ึ้ำงกันและกัน 

วัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญของหน่วยการเรียนรู้ทั�ง 12 บทเรียน คือการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ถึง

ประสบการณ์์ของตนและสามารถส่ือสารและแบ่งปันเร่ืองราวได้ ซ่ึ้ำงจะช่วยให้ผู้เรียนเร่ิมเข้าใจถึงผลเสียของ

การเหมารวมและอคติ พร้อมกับช่วยสร้างความม่ันใจและความมุ่งม่ัน โดยในแต่ละบทเรียน ผู้นำากิจกรรมควร

ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนเล่าเร่ืองราวของตนเอง และสนับสนุนให้ทุกคนแบ่งปันและเรียนรู้จากกันและกัน

พลังของเร่่องราว

คู่มือหลักสูตรนี�มีเร่ืองราวจากชีวิตจริงของเด็กหญิงส่ีคนจากประเทศอินเดีย เนปาล เฮติ และ เซี้ำยร์ราลีโอน การเล่า

เร่ืองราวเป็นวิธีสอนท่ีทรงพลัง และทรงพลังย่ิงกว่าเม่ือมันสะท้อนประสบการณ์์ในชีวิตจริง ผู้เรียนหลายๆ คนอาจมี

ประสบการณ์์และลักษณ์ะท่ีคล้ายคลึงกับเด็กผู้หญิง ครอบครัว หรือเพ่ือนๆ ของเธออย่างท่ีอยู่ในวิดีโอ พวกเขาอาจ

ได้เผชิญกับความท้าทายท่ีคล้ายกัน โดยมีคุณ์ลักษณ์ะของความกล้าหาญ ความมุ่งม่ัน และท่ีขาดไม่ได้คือความร่าเริง

ในระดับท่ีใกล้เคียงกันมาก วิดีโอแต่ละเร่ืองจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการเดินทางของผู้เรียนสู่การเรียนรู้เก่ียวกับปัญหา

สังคม ความเข้าใจวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั�น การสร้างความม่ันใจ และความทะเยอทะยานเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่าเดิม 

วิธีีการและผลลัพธ์ี

หลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจถึงผลกระทบเชิงลบของบรรทัดฐานและอคติเก่ียวกับเพศท่ีมี

อยู่ในปัจจุบัน และทำาให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้สึกว่าตนมีความเช่ือมโยงกับส่ิงต่างๆ และม่ันใจท่ีจะขยายโลกของตน

ให้กว้างออกไปเกินกว่าท่ีถูกผู้อ่ืนคาดหวังเอาไว้ เม่ือเยาวชนผ่านหลักสูตรนี�เรียบร้อยแล้ว พวกเขาจะมีแรงบันดาล

ใจจากอนาคตท่ีมีความเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำากัด และตระหนักถึงสิทธิและโอกาสในอนาคตของตนเองมากขึ�น 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี� ขอแนะนำาให้ใช้แนวทางการสอนท่ีให้ความสำาคัญกับการคิด ความเข้าใจ และการบอกต่อ

ถึงแนวคิดและความเข้าใจเหล่านี�

แต่ละหน่วยการเรียนรู้และบทเรียนจะประกอบด้วยเป้าหมายในการเรียนรู้และเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง การให้ผู้

เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพูดคุยเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างร่วมมือร่วมใจคือหัวใจสำาคัญของแนวทาง

การสอนนี� การพูดคุยแลกเปล่ียนท่ีมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีจะดำาเนินไปได้เม่ือครูทำาส่ิงต่อไปนี�

แนวทางการสอนและทำ กิจกรรม
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• เริ่มจากนำาเสนอแนวคิด/ปัญหาหลักที่จะคุยกันให้ชัดเจน

• ถามคำาถามที่ไม่จำากัดคำาตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ทำาให้ผู้เรียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล

• เป็นผู้นำากระบวนการพูดคุยโดยเน้นที่ความคิดและแนวคิดของผู้เรียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านั�น 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก

มีคำาแนะนำาเพ่ิมเติมในการนำาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีตอนท้ายของแนวทางการสอนนี�  คู่มือหลักสูตร
นี�ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ความยาวของแต่ละหน่วยอาจแตกต่างกันไป ตามตารางเวลาการสอนของ
แต่ละองค์กรหรือโรงเรียน แต่ขอแนะนำาว่าควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยสัปดาห์ละหน่ึงครั�งเพ่ือความ
ต่อเน่ือง แต่ละบทเรียนออกแบบมาให้ใช้เวลาประมาณ์ 45 นาที 

ในระหว่างการสอนหลักสูตรนี� แถบด้านบนของทุกหน้าจะช่วยระบุแนวทางว่าคุณ์กำาลังสอนหน่วยและบท
เรียนที่เท่าไหร่อยู่ (ตัวอย่างเช่น ในแถบด้านบนของหน้านี� แสดงว่าคุณ์กำาลังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บท
เรียนที่ 4)

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ประกอบด้วย 3 บทเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ประกอบด้วย 2 บทเรียน
ดังนี�

• บที่เรียนที่ี่ 1 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักเนื�อหาของสื่อมัลติมีเดีย และหัวข้อหลัก
ของหน่วยการเรียนรู้นั�นๆ (ยกเว้นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซ้ำึ่งจะอยู่ในบทเรียนที่ 2 และหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
ที่ไม่มีวีดีโอ) เนื�อหาของวิดีโอประกอบด้วยวิดีโอสั�นที่มีเด็กผู้หญิงจากประเทศอื่น การฉายวิดีโอแต่ละเรื่อง
จะตามด้วยกิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอกจุดแข็งของบุคคลในวิดีโอ
ตระหนักถึงความสำาคัญของคุณ์สมบัติของพวกเขา และเชื่อมโยงหัวข้อหลักจากเนื�อหาในวิดีโอเข้ากับชีวิต
จริงและชุมชนของผู้เรียน กิจกรรมต่างๆ จะจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเผชิญหน้ากับความ
ท้าทายต่างๆ ในชีวิต และรู้ว่าต้องใช้ทักษะอะไรเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั�น

• บที่เรียนที่ี่ 2 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ (หรือ บที่เรียนที่ี่ 3 ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) จะเน้นการสะท้อน
ความคิด ทักษะการวางกลยุทธ์ต่างๆ และการตั�งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของตนเอง
กับเนื�อหาในวิดีโอมากขึ�น และพร้อมที่จะเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์คือเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์ ให้เข้าใจพลังของชุมชนของตนได้ดียิ่งขึ�น และส่งเสริมให้ลงมือ
ปฏิิบัติ คู่มือผู้นำากิจกรรมมีคำาถามที่แนะนำาไว้เป็นแนวทางเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และกิจ
กรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 6 เป็นบทเรียนสรุปที่ครอบคลุมเนื�อหาทั�งหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนี�ประกอบ
ด้วยการสรุปหลักสูตรทั�งหมด และจะให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ได้เรียนกันมาทั�ง 11 บทเรียนก่อน
หน้า ให้สังเกตว่าความฝันและความปรารถนาของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ทั�งนี� ยังได้ออกแบบมาเพื่อ
จูงใจให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นเปิดใจพูดคุยกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนของพวกเขา

คู่มือนี�ระบุตัวอย่างของการแสดงความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราเห็นว่าเหมาะสำาหรับผู้เรียนช่วงวัยมัธยม
อย่างไรก็ตาม ครู/ผู้นำากิจกรรมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และดุลยพินิจของตนเองเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีมีชีวิตชีวา โดยขึ�นอยู่กับอายุของผู้เรียน ประสบการณ์์ และความคุ้นเคยกับหัวข้อ
ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้

หลังจบหลักสูตรนี� ขอสนับสนุนให้ครูและผู้นำากิจกรรมร่วมมือกับผู้เรียนเพ่ือพัฒนาโครงการเพ่ือความมีส่วน
ร่วมของโรงเรียนหรือชุมชน ขนาดของโครงการอาจขึ�นอยู่กับบริบทของโรงเรียนหรือวิธีการถ่ายทอดหลักสูตร
แต่ผู้นำากิจกรรมควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์โครงการท่ีนำาโดยผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาส
ในการสะท้อนหัวข้อต่างๆ ท่ีครอบคลุมตลอดหลักสูตรได้มากขึ�น พร้อมกับรวบรวมบทเรียนท่ีได้รับไปปรับใช้ 
คำาแนะนำาสำาหรับกิจกรรมต่อยอดนี�จะระบุไว้ในการฝึกอบรมผู้นำากิจกรรมและในคู่มือ

แนวทางการสอนและทำ กิจกรรม

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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คู่มือหลักสูตรน้ีจะช่วยให้เยาวชนพัฒนาในด้านต่อไปน้ี

ความสามารถในการฝันผ่านการพัฒนาวิธี
สื่อสารความต้องการในอนาคตของตนที่

ชัดเจน ยิ่งใหญ่ หรือทะเยอทะยานมากขึ�น

ความคาดหวังผ่านการพัฒนามุมมองที่แสดง
ให้เห็นว่า เด็กผู้ชาย/หญิงสามารถวาดฝันสิ่งที่

ต่างไปจากความคาดหวังต่อสังคมได้

แรงบันดาลใจั ผ่านการพัฒนาความรู้สึก
  เชื่อมโยงหรือการรับพลังใจจากเรื่องราว

    ของบุคคลต้นแบบ 

การสนับสนุนผ่านการเข้าใจคุณ์ค่าและ
   ความสำาคัญของแรงสนับสนุนจากสังคม   

รอบข้างในการทำาฝันให้เป็นจริง

ความตั�งใจัที่จะหาแรงสนับสนุน             
เพื่อทำาตามเป้าหมาย 

ในแต่ละบทเรียน คุณ์สามารถสังเกตผลลัพธ์ท่ีผู้เรียนกำาลังพัฒนาในแต่ละกิจกรรม ผ่านสัญลักษณ์์ต่อไปนี�

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ความฝัน แรงบันดาลใจั การสนับสนุน ความตั�งใจัความคาดหวัง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 1 พลังแห่งความฝันของฉัน

• เพ่ือแนะนำาให้ผู้เรียนรู้จักกับหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ”

• ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงพลังของความฝันและจินตนาการ

• เรียนรู้ถึงบทบาทของตนเองในการเดินทางค้นหาตัวตนและค้นพบตัวเอง

บที่เรียนท่ีี่ 1
เพ่ือทำาความเข้าใจภาพรวมและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” 
และจัดทำาข้อตกลงในห้องเรียนท่ีจะช่วยสร้างพื�นท่ีท่ีทำาให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัย
และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึ้ำงกันและกัน

บที่เรียนท่ีี่ 2

เพ่ือทำาความเข้าใจในคุณ์ค่าของจินตนาการท่ีช่วยเปิดโลกให้กว้างไกล และ
ความสำาคัญของการศึกษาสำาหรับการทำาฝันของตนให้เป็นจริง

บที่เรียนท่ีี่ 3

ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการและแรงจูงใจเพ่ือค้นหาความฝันให้เจอและขยาย
ความเป็นไปได้สำาหรับตนเอง

บที่เรียนท่ีี่ 4
เพ่ือทำาความเข้าใจในสิทธิของเด็กและความสำาคัญของการตระหนักถึงสิทธิ
ของตนเอง  

บที่เรียนท่ีี่ 5
เพ่ือรู้จักกับคำานิยามของคำาว่าเพศสภาพและค่านิยมทางสังคมต่างๆ และ
ทำาความเข้าใจว่าความฝันและจินตนาการไม่ควรจะ (แม้ว่าอาจจะ) ได้รับผลก
ระทบจากค่านิยมและอคติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 2 สิที่ธีิและโอกาส 

• สำารวจและศึกษาแนวคิดเร่ืองสิทธิ และเพศสภาพ

• ระบุปัญหาและความท้าทายบางอย่างท่ีเด็กๆ ต้องเผชิญ

• ทำาความเข้าใจว่าการศึกษาถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐาน

บที่เรียนท่ีี่ 6
เพ่ือให้เข้าใจถึงความสำาคัญของการรับรู้และการปรับใช้จุดแข็งภายในเพ่ือ
เอาชนะความล้มเหลวและความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ�นตลอดการเดินทางไปสู่
ความฝันของตน

บที่เรียนท่ีี่ 7
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถระบุจุดแข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำาจุดแข็ง
นั�นมาใช้เพ่ือมุ่งสู่ความฝันและเป้าหมายของตน

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 3 รู้จัุดแข็งของตนเอง 

• สำารวจความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวิตทั�งในระยะเวลาอันใกล้และใน
อนาคต โดยการระบุจุดแข็งภายในตนเอง 

• สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งม่ันในสายอาชีพหรือตอบสนองความ
ทะเยอทะยานของผู้เรียนได้อย่างไม่กลัวเกรง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและ
ความล้มเหลวใดๆ รออยู่ก็ตาม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 4 เคร่อข่ายความช่วยเหล่อของฉัน 

• ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีทำาเป้าหมายให้สำาเร็จ

• ความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือ และกลยุทธ์การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 5 ความกล้าหาญจัากภายใน 

• การตระหนักถึงความกล้าหาญและคุณ์ลักษณ์ะของบุคคลต้นแบบที่มีได้
ในผู้อื่นและในตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ี่ 6 เส้นที่างสู่ความเช่่อมั่นและความสำาเร็จั 

• เพื่อย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดิน
ทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร

• บอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

บที่เรียนที่ี่ 8
เพื่อทำาความเข้าใจความสำาคัญของเครือข่ายความช่วยเหลือและหาว่ามีใคร
บ้างในชุมชนของตนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้

บที่เรียนที่ี่ 9
ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิธีการใช้เครือข่ายความช่วยเหลือ รวมถึงการวางแผน
การลงมือทำาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตน

บที่เรียนที่ี่ 10
เพื่อทำาความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุ
คุณ์ลักษณ์ะของความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณ์ะร่วมกับบุคคลต้นแบบ

บที่เรียนที่ี่ 11
เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและ
ผู้อื่น

บที่เรียนที่ี่ 12

ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางใน
บทเรียนที่ 1 อย่างไร และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำาเพื่อค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ คืออะไร
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เพ่ือความสะดวกของครูและผู้นำากิจกรรม เราขอแบ่งปันเคล็ดลับในการนำา

กิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสิ่งที่ควรและไม่ควร

ปฏิิบัติขณ์ะสอนหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” เพื่อให้การฉายวิดีโอเรื่องราวของ

เด็กผู้หญิงที่เป็นต้นแบบและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนเกิด

ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนต่างๆ ของหลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 

น่าจะเป็นประสบการณ์์ใหม่สำาหรับผู้เรียนส่วนมาก บทบาทของคุณ์ในฐานะผู้นำา

กิจกรรมมีความสำาคัญและน่าตื่นเต้นท้าทาย เพราะคุณ์จะเป็นผู้ที่ทำาให้ผู้เรียนได้รู้

ถึงโอกาสต่างๆ ที่เปิดรับพวกเขาทั�งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

คำ แนะนำ และเคล็ดลับในการนำ กิจกรรม

ส่ิงท่ีี่ควรที่ำา

การเตรียมตัวสำาหรับบที่เรียน

 ✓ทำาความคุ้นเคยกับกิจกรรมของแต่ละบทเรียนล่วงหน้า เพ่ือให้การดำาเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั�งไว้

 ✓ ดูวิดีโอและอ่านเร่ืองราวของตัวละครหลักก่อนเปิดให้ผู้เรียนดูในแต่ละครั�ง อย่าลืมบอกว่าเร่ืองราวต่างๆ เป็นเร่ืองจริง
จากในประเทศไทยและจากท่ัวโลก

 ✓ อ่านคู่มือผู้นำากิจกรรมทั�งหมดอย่างละเอียด จดบันทึกประเด็นท่ีจะหยิบยกขึ�นมาพูดคุย และคำาถามท่ีจะถามระหว่าง
การพูดคุยแลกเปล่ียนและทำากิจกรรม มีร่างคำาถามพร้อมคำาอธิบายอยู่ในแต่ละบทเรียน

จััดเตรียมบรรยากาศ  

 ✓ ท่ีผ่านมา ผู้เรียนหลายๆ คนอาจเคยรับชมวิดีโอเพ่ือความบันเทิงเท่านั�น ให้อธิบายจุดประสงค์ของวิดีโอก่อนจะเร่ิมเปิด
วิดีโอ มีคำาแนะนำาอยู่โดยตลอดในคู่มือนี� 

 ✓พยายามดูแลให้ผู้เรียนสบายใจและผ่อนคลายระหว่างการพูดคุยแลกเปล่ียนและทำากิจกรรม การเล่าเร่ืองตลก (ถ้า
เหมาะสมตามวัฒนธรรม) หรือเร่ืองส่วนตัวจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหรือ ความสับสนและช่วยให้กลุ่มมีความ
กระตือรือร้น

 ✓อย่าลืมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสนทนา การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดจะเกิดขึ�นได้เม่ือ ผู้นำากิจกรรมทำาดังนี�

• เร่ิมจากนำาเสนอแนวคิด/ปัญหาหลักท่ีจะคุยกันให้ชัดเจน

• กล่าวถึงชั�นเรียนโดยใช้คำาว่า “พวกเรา” แทนท่ีจะใช้ “เธอ” การใช้คำาว่า “พวกเรา” จะช่วยเสริมความรู้สึกของ
ความเป็นหน่ึงเดียวกันในกลุ่มทุกครั�ง

• ถามคำาถามท่ีไม่จำากัดคำาตอบแค่ “ใช่” หรือ “ไม่” แต่ทำาให้ผู้เรียนต้องคิดและอธิบายเหตุผล

• นำาการสนทนาโดยเน้นท่ีความคิดและแนวคิดของผู้เรียน สรุปความคิดและแนวคิดเหล่านั�น และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ต่อยอดแนวคิดของกันและกันด้วยพฤติกรรมเชิงบวก

• เม่ือทำาได้ ให้เช่ือมโยงหัวข้อหรือธีมของบทเรียนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจอยากเรียนบทเรียนต่อไป และเพ่ือให้ผู้

เรียนเข้าใจในความเช่ือมโยงกันระหว่างบทเรียนต่างๆ
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การจััดห้องเรียน

 ✓ จัดห้องเรียนให้เอื�อต่อการพูดคุยแบบสบายๆ จัดโต๊ะหรือเก้าอี�ตามท่ีจำาเป็นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

เคล่ือนไหวระหว่างทำางานกลุ่มได้โดยสะดวก หรือจัดกิจกรรมในห้องท่ีมีพื�นท่ีเพียงพอสำาหรับกิจกรรมกลุ่ม

อภิปรายสาระสำาคัญของหลักสูตร 

 ✓ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างภาพเปรียบเทียบระหว่างเด็กผู้หญิงในวิดีโอกับชีวิต ประสบการณ์์ และชุมชนของพวก

เขา

 ✓  ส่งเสริมให้ผู้เรียนพูดเฉพาะส่ิงท่ีตัวเองคิด และไม่สรุปหรือทึกทักเอาเองว่าคนอ่ืนๆ คิดอย่างไรเก่ียวกับวิดีโอ 

กิจกรรม หรือเก่ียวกับบรรทัดฐานและสาระสำาคัญท่ีกล่าวถึง ส่ือสารกับผู้เรียนว่าตนสนใจทุกความคิดเห็นแม้ว่า

 (หรือโดยเฉพาะเม่ือ) เป็นการเห็นต่าง ซ่ึ้ำงสำาคัญมากโดยเฉพาะ เม่ือคุณ์รู้สึกว่าผู้เรียนแค่เห็นด้วยกับผู้อ่ืนโดยไม่

ยอมแสดงความคิดเห็นท่ีแท้จริงของตัวเอง

 ✓   ส่ือสารกับผู้เรียนอย่างชัดเจนว่าการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองราวในวิดีโอไม่ใช่การวิจารณ์์

ตัดสินบุคคลในวิดีโอหรือสถานการณ์์ของพวกเขา แต่เป็นการใช้ความเข้าใจท่ีลึกซึ้ำ�งและบทเรียนจากเร่ืองท่ีได้ดู

มาวิเคราะห์หาปัญหาสำาคัญในชีวิตและชุมชนของผู้เรียน

 ✓   ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจว่าความกังวลและความคิดเห็นของพวกเขาสำาคัญท่ีสุด และมีคุณ์ค่าต่อ

การนำามาพูดคุยแลกเปล่ียนอย่างย่ิง

 ✓  ถ้ามีทั�งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเข้าร่วมหลักสูตร ให้พิจารณ์าเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมสำาหรับเด็กผู้หญิงและ

เด็กผู้ชายให้แยกกลุ่มกันสนทนาในบางหัวข้อ ตัวอย่างเช่น บางครั�งเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอาจไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกปฏิิบัติตามเพศสภาพ โดยเฉพาะเม่ือประสบการณ์์นั�นเป็นเร่ืองส่วนตัวมาก หาก

แยกกลุ่มเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย พวกเขาอาจยินดีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีเร่ืองราวในวิดีโอกล่าวถึง

 ✓    รับฟัังไม่เพียงแต่ส่ิงท่ีเด็กพูดออกมา แต่ควรสังเกตส่ิงท่ีไม่ได้ถูกพูดออกมาด้วย และคอยมองอย่างใกล้ชิดว่า

ผู้เรียนรู้สึกอย่างไร ใส่ใจกับภาษากายของผู้เรียน เพราะจะช่วยให้เข้าใจความรู้สึกท่ีแท้จริงของพวกเขา หาก

รู้สึกกังวลถึงวิธีการท่ีผู้เรียนแสดงออกหรือบางอย่างท่ีพวกเขาบอกเล่าออกมา ให้ส่งเร่ืองท่ีคุณ์กังวลต่อไปยังท่ี

ปรึกษา ผู้บริหาร หรือช่องทางท่ีเหมาะสมในโรงเรียนหรือองค์กรของคุณ์ 

การอภิปรายเร่่องเพศ

 ✓อาจเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวสำาหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศ ถ้าผู้เรียนล้อเลียนหรือกล่ันแกล้งผู้

อ่ืนท่ีระบุไม่ได้ว่าเป็น “ชาย” หรือ “หญิง” ให้บอกผู้เรียนว่าอย่าลืมเคารพซ่ึ้ำงกันและกัน 

• ถ้าผู้เรียนยังแกล้งกันอยู่ ลองให้พวกเขาเลือกว่าอยากกินอะไร อธิบายว่าคนเราเลือกไม่ได้ว่าตัวเองจะรัก

หรือถูกดึงดูดเข้าหาใคร เช่นเดียวกับท่ีคนเราเลือกไม่ได้ว่าชอบกินอะไร จะสูงแค่ไหน หรือจะเกิดเป็นผู้ชายหรือ

ผู้หญิง การล้อเลียนใครเพราะส่ิงท่ีดึงดูดพวกเขา ก็เหมือนการดูถูกใครเพราะส่ิงท่ีเขาเลือกไม่ได้

•  บอกพวกเขาว่าในโลกนี�ยังมีอีกหลายคนท่ีระบุไม่ได้ว่าเป็นชายหรือหญิง และน่ันก็ไม่เป็นไรเลย เตือนใจผู้

เรียนว่าทุกคนมีสิทธิ รวมทั�งสิทธิในการเลือกเป็นคนท่ีพวกเขาอยากเป็น ถ้าผู้เรียนยังคงล้อเลียนกันต่อ หา

เวลาพูดคุยกับพวกเขาหลังเลิกเรียนเพ่ือดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจเร่ืองนี�

แบบฝึกเขียน

 ✓สำาหรับใบงานเด่ียวท่ีต้องเขียน คุณ์จะถ่ายสำาเนาใบงานท่ีให้มาในคู่มือนี� หรือดึงตัวอย่างจากใบงานให้ผู้เรียน

ลอกลงสมุดบันทึกหรือกระดาษแผ่นอ่ืนแยกกันก็ได้ 

 ✓ ถ้าเป็นไปได้ คุณ์อาจขอให้ผู้เรียนเก็บสมุดบันทึกไว้จดระหว่างบทเรียน ซ่ึ้ำงจะช่วยในการทบทวนส่ิงท่ีเรียนรู้ตอน

จบหน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ผู้เรียนควรเก็บสมุดบันทึกนี�ไว้กับตัวให้ดี เพ่ือย้อนกลับมาทบทวนเป็นประจำาถึงส่ิงท่ี

พวกเขาเรียนรู้ ความฝันและแผนการลงมือทำา ผู้เรียนจะเรียกสมุดนี�ว่าสมุดบันทึก “การค้นพบส่ิงใหม่ๆ" ก็ได้

 ✓  ใช้วัสดุรีไซ้ำเคิลให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนทำาเช่นเดียวกัน พวกเขาจะเรียนรู้จากตัวอย่าง 

เช่น ใช้กระดาษแข็งเก่าทำาเป็นรูปร่าง หรือใช้กระดาษรีไซ้ำเคิลเพ่ือจดบันทึก

สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำ 
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การที่ำางานเป็นกลุ่ม

 ✓  ให้ผู้เรียนทำางานเป็นกลุ่มเสมอตามท่ีได้เน้นย้ำาในทุกบทเรียน เร่ิมการพูดคุยแลกเปล่ียนเป็นคู่หรือในกลุ่มเล็กๆ

 ก่อน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนสบายใจกับการบอกเล่าความคิดของตนมากขึ�น มีรายละเอียดคำาแนะนำาเพ่ิมเติม

เก่ียวกับขนาดของกลุ่มในแต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ถ้ามีผู้เรียนมากกว่า 25 คน คุณ์สามารถปรับขนาดของ

กลุ่มตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม แต่โปรดให้ผู้เรียนมีเวลาในการบอกเล่าเร่ืองราวของตนมากขึ�นในกลุ่มท่ีมีขนาด

ใหญ่กว่า สามารถแบ่งกลุ่มใหม่ได้สำาหรับทุกบทเรียน

 ✓  จัดโครงสร้างของบทสนทนาให้ทุกคนท่ีอยากพูดมีโอกาสได้พูด ตัวอย่างเช่น คุณ์อาจจำากัดเวลาสำาหรับผู้เรียน

ท่ีกระตือรือร้นเป็นพิเศษให้พูดต่อได้หลังจากเพ่ือนทุกคนมีโอกาสได้พูดแล้วเท่านั�น

 ✓  เปิดให้มีช่วงเวลาท่ีทุกคนเงียบเพ่ือใช้ความคิด ให้ผู้เรียนได้คิดถึงส่ิงท่ีได้ดูและเรียนรู้ตลอดบทเรียน

ส่ิงท่ีี่ไม่ควรที่ำา

 ✗  ผู้นำากิจกรรมควรสรุปความคิดหลักและพูดถึงประเด็นหลักอย่างครบถ้วนหลังการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

หรือทำากิจกรรม แต่อย่าตีความเร่ืองราวในวิดีโอให้ผู้เรียนฟััง หรือบอกคำาตอบของคำาถามใดๆ บทบาทของครู

คือช่วยผู้เรียนหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้พวกเขาสามารถเรียนรู้จากเร่ืองราวในวิดีโอและจากเพ่ือนผู้เรียนด้วยกัน

 ✗  อย่าวางกรอบคำาถามให้ “ชี�นำา” คำาตอบของผู้เรียน (เช่น “ไม่คิดหรือว่าครอบครัวควรออกตัวมากกว่านี�”) 

ตรงกันข้าม ให้ถามคำาถามท่ีกระตุ้นคำาตอบท่ีเป็นของตัวเองและต้องใช้ความคิด (เช่น “ผู้เรียนจะรับมือกับ

สถานการณ์์นี�อย่างไร” หรือ “ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรจากส่ิงท่ีบุคคลในวิดีโอทำา”)

 ✗  อย่ากังวลกับความเงียบและหลีกเล่ียงการทำาลายความเงียบโดยพูดซ้้ำำา พูดเตือน หรือแสดงความคิดของตัวเอง

 ✗  หลีกเล่ียงกับดักของการเข้าข้างความคิดเห็นส่วนใหญ่โดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น ระหว่างท่ีคุณ์สร้างบรรทัดฐาน

ให้กลุ่มด้วยการรับข้อเสนอแนะจากทุกคนในชั�นเรียน คุณ์ควรสนใจผู้เรียนท่ีไม่ค่อยได้พูดและถามความคิดเห็น

ของพวกเขาด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีได้พิจารณ์าความคิดและความรู้สึกของผู้เรียนทุก

คนในชั�นเรียน ไม่ใช่เพียงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

 ✗  อย่าให้อคติของตนเองมีอิทธิพลกับการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น

สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ไม่ควรทำ 
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แนวที่างการใช้งาน 
หน่วยการเรียนรู้และบทเรียนจะ
แสดงอยู่ทุกหน้าท่ีแถบด้านบน

กิจักรรม 
จะระบุไว้ท่ีแถบด้านซ้้ำาย

บันท่ี่ก 
พื�นท่ีให้ผู้นำากิจกรรมจดบันทึก
ของตัวเองในแถบด้านขวา

ภาพประกอบ 
เพ่ือช่วยให้ผู้นำากิจกรรมเห็น
ตัวอย่างกิจกรรมบางส่วนอย่าง
ชัดเจน

ระยะเวลา 
สำาหรับแต่ละกิจกรรม

วัตถุประสงค์ 
สำาหรับแต่ละกิจกรรมจะ
แสดงอยู่ท่ีแถบด้านซ้้ำาย

สัญลักษณ์ 
เพ่ือระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
ผู้เรียนจะได้พัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

กระบวนการ 
ของแต่ละกิจกรรมท่ีมีขั�นตอนและเคล็ดลับการสอนโดยละเอียด

วิธีการใช้คู่มือ


