
3
เรื่อง
วาดลีย์จากเฮติ

ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 

รู้จุดแข็งของตนเอง
n เพื่อสำารวจความเป็นไปได้และเป้าหมายในชีวิตทั้งในระยะเวลาอันใกล้และในอนาคต 

โดยการระบุจุดแข็งภายในตนเอง

n สร้างแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่นในสายอาชีพหรือตอบสนองความทะเยอทะยานของผู้เรียน

ได้อย่างไม่กลัวเกรง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและความล้มเหลวใดๆ รออยู่ก็ตาม
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: บทเรียนท่ี 6

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำาคัญของการรับรู้และการปรับใช้จุดแข็งภายในเพื่อเอาชนะความล้มเหลว

และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตลอดการเดินทางไปสู่ความฝันของตน

กิจกรรมท่ี 1 - 30 นาที

เพื่อทำาความเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไร และจุดแข็งช่วยให้เราเอาชนะ
อุปสรรคที่อยู่เหนือการควบคุมของเราได้อย่างไร

กิจกรรมท่ี 2 - 10 นาที

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของความผิดพลาด และ/หรือความล้มเหลว ว่า
เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

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 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน

35 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อทำาความเข้าใจว่าจุดแข็งคืออะไร และจุด

แข็งช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของเราได้อย่างไร

ข้ันตอนท่ี 1 สรุปจากบทเรียนก่อนหน้า - 3 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนจดจำาการอภิปรายเร่ืองเพศและบรรทัดฐานทางสังคมอ่ืนๆ 
ได้ และเข้าใจว่าแม้บรรทัดฐานเหล่าน้ีอาจจำากัดความฝัน แต่พวกเขาไม่จำาเป็นต้องจำากัดตัวเอง

อธิิบายว่าวันน้ีเราจะพิจารณาส่ิงท่ีเราทุกคนมีซ่ึึ่งสามารถช่วยให้เรายืนหยัดและต่อสู้เพ่ือความฝันของเราได้แม้จะมีอุปสรรค
บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม ได้แก่จุดแข็งภายในตัวเรา เราจะมาดูกันว่าจุดแข็งสามารถช่วยให้คนเราเอาชนะอุปสรรคเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

ข้ันตอนท่ี 2 แนะนำาและดูวิดีโอ - 17 นาที

ถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เราคิดว่าเราอาจพบอุปสรรคใดก่อนจะท�าความฝันส�าเร็จ 

• เราสามารถควบคุมอุปสรรคเหล่านี้ได้หรือไม่ หรือมีทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้

• รู้ไหมว่า “ภัยธรรมชาติ” คืออะไร ยกตัวอย่างได้หรือไม่

เคล็ดลับ: คุณอาจยกตัวอย่างเพ่ือเตือนใจผู้เรียนว่าโรคระบาด เช่น โควิด-19 จัดเป็นอุปสรรคท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวก
เขาได้เช่นกัน

- ผู้เรียนบางคนอาจหยิบยกประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเคยประสบสถานการณ์ภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวหรือนำ้าท่วม รับฟัังและ
พยายามจัดสรรเวลาเพ่ือไม่ให้การบอกเล่าประสบการณ์ใช้เวลานานเกินไป รับรู้ความยากลำาบากท่ีผู้เรียนกล่าวถึง และขอบคุณท่ี
เล่าสู่กันฟััง อาจลองสำารวจว่ามีทรัพยากรอ่ืนๆ ภายในโรงเรียนของคุณท่ีจะสามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้เรียนท่ีเคยประสบ
เหตุกระทบกระเทือนจิตใจและช่วยพวกเขาประมวลถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้หรือไม่ เช่น เครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์

ขอบคุณผู้เรียนท่ีช่วยกันตอบและอธิิบายว่าอุปสรรคอาจมาจากภายใน จากในตัวเราเอง และจากภายนอก จากส่ิงแวดล้อมรอบ
ตัวเราก็ได้ ส่ิงแวดล้อมภายนอกมักอยูน่อกเหนือความควบคุมของเราและอาจดูเหมือนจะไม่สามารถเอาชนะได้ แต่ไม่เสมอไป

แนะนำาวาดลีย์ บอกผู้เรียนว่าพวกเขากำาลังจะได้ดูเร่ืองราวของวาดลีย์จากประเทศเฮติ 

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
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บันทึกของผู้นำากิจกรรมถามว่าผู้เรียนรู้อะไรเก่ียวกับประเทศเฮติบ้าง และให้พวกเขาลองช้ีตำาแหน่งของประเทศน้ีบนแผนท่ีโลก หากไม่มีแผนท่ีโลก ให้
อธิิบายว่าประเทศเฮติต้ังอยู่บนเกาะเดียวกับสาธิารณรัฐโดมินิกันในทะเลแคริบเบียน ใกล้ทวีปอเมริกาใต้ และการเดินทางจาก
ประเทศไทยไปเฮติใช้เวลาราว 21 ช่ัวโมง

บอกข้อมูลต่อไปน้ี

• วาดลีย์อาศัยอยู่ในประเทศเฮติ

• เธิอชอบเรียนหนังสือ

• แต่หลังเกิดแผ่นดินไหว ครอบครัวของวาดลีย์ก็ไม่มีเงินพอจะส่งเธิอเรียนหนังสือต่อ

บอกผู้เรียนว่าพวกเขาจะได้ถามคำาถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นประเด็นข้างต้นหลังดูวิดีโอจนจบ 

ดูวิดีโอ วาดลีย์จากประเทศเฮติ (12 นาที)

ประเด็นหลัก: ความมุ่งม่ัน อุปสรรคท่ีอยูน่อกเหนือความควบคุมของเรา ความเข้มแข็งเพ่ือก้าวข้ามความล้มเหลว ความกล้าท่ีจะสู้
เพ่ือการศึกษา

ข้ันตอนท่ี 3 พูดคุยแลกเปล่ียนหลังดูวิดีโอ - 15 นาที

ขอบคุณทุกคนท่ีชมวิดีโอด้วยความต้ังใจ 

ตรวจสอบความรู้สึก: ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไร และขอให้ผู้เรียนอธิิบายส้ันๆ ถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้ดูในวิดีโอ

ขอให้ผู้เรียนจับคู่กัน แล้วถามคำาถามต่อไปน้ี ให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคู่ของตน ให้เวลาผู้เรียนคำาถามละ 2 นาที รับ
ฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบในแต่ละคำาถาม ก่อนไปท่ีคำาถามถัดไป นำาแนวทางให้ผู้เรียนตอบตาม “คำาตอบท่ีอาจได้รับ” โดยถาม
คำาถามเพ่ิม หากจำาเป็น

• วาดลีย์อยากท�าอะไร วาดลีย์อยากท�าอะไร เป็นสิ่งที่คาดหมายไว้หรือไม่ วาดลีย์ควบคุมอุปสรรคนั้นได้หรือไม่

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: วาดลีย์รักการเรียนรู้ แต่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้หลังแผ่นดินไหว ซ่ึึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ได้คาดหมาย ครอบครัวของ
วาดลีย์ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน อุปสรรคเหล่าน้ีอยู่เหนือการควบคุมของวาดลีย์

• วาดลีย์ท�าอย่างไรเพื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรค  

กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

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 
เกร่ินนำา ดูวิดีโอ 
และพูดคุยแลกเปล่ียน
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมคำาตอบท่ีอาจได้รับ: 

- วาดลีย์คุยกับแม่และบอกความปรารถนาว่าอยากไปโรงเรียนต่อ 

- วาดลีย์กล้าไปโรงเรียนใหม่และเข้าเรียน 

- วาดลีย์ลุกข้ึนบอกครูและทุกคนว่าตนอยากไปโรงเรียน  เธิอแสดงความรักต่อการเรียนรู้ของเธิอแม้ครูจะบอกให้เธิอกลับบ้าน

- วาดลีย์รู้ว่าเธิอมีสิทธิิท่ีจะได้รับการศึกษา เหมือนกับเด็กคนอ่ืนๆ ทุกคนท่ีกำาลังเข้าเรียน

•  คิดออกไหมว่าวาดลีย์มีคุณสมบัติเชิงบวกและจุดแข็งอะไรที่ช่วยเธอท�าทุกอย่างเช่นนั้นเพื่อเดินหน้าไปให้ถึงสิ่งที่อยากท�า 

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: เช่น วาดลีย์กล้าหาญ แน่วแน่ และไม่ย่อท้อ วาดลีย์จดจ่อท่ีเป้าหมายในการได้รับการศึกษา เธิอไม่ยอมแพ้
เม่ือพบอุปสรรค พร้อมจะยืนหยัดและต่อสู้เพ่ือสิทธิิของตนเองท่ีจะได้รับการศึกษา เพราะฉะน้ัน จุดแข็งของวาดลีย์คือความขยัน
หม่ันเพียร กล้าพูดตรงๆ และไม่หมดกำาลังใจง่ายๆ

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับแนวคิดน้ี ให้อธิิบายว่าจุดแข็งคืองานและการกระทำาท่ีเราทำาได้ดี จุดแข็งอาจเก่ียวกับความรู้ 
ทักษะ พรสวรรค์ คนเราใช้จุดแข็งเพ่ือทำางานให้เสร็จสมบูรณ์ สร้างความสัมพันธ์ิกับผู้อ่ืน และทำาให้บรรลุเป้าหมาย คุณอาจยก
ตัวอย่างจุดแข็ง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดริเร่ิม ความมีวินัย ใจดี เห็นอกเห็นใจ มีความเคารพ น่าเช่ือถือ ทุ่มเท เป็นผู้ฟัังท่ีดี
 หรือต้ังใจทำางาน 

- เพ่ือเพ่ิมความชัดเจน คุณอาจใช้คำาว่า “ข้อดี” หรือ “จุดเด่น” แทนคำาว่า “จุดแข็ง” ได้

อธิิบายว่าเช่นเดียวกันกับวาดลีย์ ทุกคนจะต้องพบอุปสรรคระหว่างเส้นทางสู่ความฝัน บางคร้ังอุปสรรคเหล่าน้ีจะอยู่เหนือความ
ควบคุมของเรา แต่เช่นเดียวกับวาดลีย์ พวกเราก็มีคุณสมบัติเชิงบวกและจุดแข็งในตัวเองท่ีเราควบคุมได้ ซ่ึึ่งจะช่วยให้เราเอาชนะ
อุปสรรคและทำาความฝันให้สำาเร็จ

หมายเหตุ: ผู้เรียนอาจอยากรู้เร่ืองชีวิตของวาดลีย์หลังจากถ่ายวิดีโอน้ี ตัวอย่างเช่น วาดลีย์หาทางเรียนต่อได้หรือไม่ เธิอได้ทำาตาม
ความฝันหรือไม่ เธิอกำาลังทำาอะไรอยู ่คุณเล่าได้ว่าครูของวาดลีย์ยอมให้เธิออยู่ในโรงเรียนต่อไป แล้วเธิอก็ต้ังใจมากยิง่กว่าเดิมเพ่ือ
เข้าโรงเรียนท่ีดียิ่งกว่า และเธิอฝันอยากเป็นหมอเพ่ือช่วยเหลือผู้คนเพราะเฮติขาดแคลนหมอและเธิออยากดูแลผู้อ่ืน

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 
เกิดอะไรข้ึนเม่ือเราทำาพลาด

8 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าของความผิด

พลาด และ/หรือความล้มเหลวว่าเป็น

โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต

บันทึกของผู้นำากิจกรรมอธิิบายว่าต่อไปน้ีเราจะมาดูว่าความผิดพลาดและความล้มเหลวส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง

ในหน้ากระดาษขนาด A5 (แบ่งคร่ึงกระดาษ A4) ขอให้ผู้เรียนเขียนเก่ียวกับความล้มเหลวท่ีพวกเขาเคยประสบหรือความผิด
พลาดท่ีพวกเขาทำาในเดือนน้ี และพวกเขารู้สึกอย่างไรกับความผิดพลาดน้ัน 

ให้เวลาเขียน 2 นาที

บอกผู้เรียนว่าเราจะมาเล่นเกมกันเล็กน้อย ขอให้ผู้เรียนพยายามต้ังกระดาษบนสันกระดาษให้ได้ในขณะท่ีผู้เรียนเป่าไปท่ี
กระดาษน้ัน ในแต่ละคร้ังท่ีผู้เรียนทำาพลาด (ทำากระดาษล้ม) ผู้เรียนจะสามารถพับกระดาษหน่ึงคร้ัง ทำาซึ่ำ้าจนกว่าจะประสบความ
สำาเร็จ

เคล็ดลับ: ผู้เรียนส่วนใหญ่จะทำาสำาเร็จได้หลังจากพับกระดาษ 2-4 คร้ัง

ถามคำาถามกับผู้เรียน 2-3 คนด้วยคำาถามดังต่อไปน้ี

• ผู้เรียนต้องพยายามกี่ครั้งถึงจะสามารถวางกระดาษได้ส�าเร็จ

• ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ล้มเหลวในแต่ละครั้ง เป็นความรู้สึกแบบเดียวกับสถานการณ์ที่เคยพบมาตามที่ผู้เรียนเขียนลงไป
ในกระดาษหรือไม่ เพราะอะไร

• ผู้เรียนคิดว่าเกมนี้พยายามสอนอะไรกับเรา

• ผู้เรียนคิดว่ารอยพับกระดาษแต่ละอันสื่อความหมายว่าอะไร ผู้เรียนคิดว่าการเป่ากระดาษเป็นตัวแทนของอะไร

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: ต้องใช้ความพยายาม 2-3 คร้ังถึงจะประสบความสำาเร็จ แต่ละคร้ังท่ีเราล้มเหลว เรารู้สึกไม่ดีเพราะว่าเรา
ต้องการท่ีจะเอาชนะ และ/หรือเรารู้สึกโอเคเพราะว่ามันเป็นเกมแก้ปัญหาท่ีสนุกดี เกมน้ีพยายามจะสอนให้เราพยายามซึ่ำ้าแล้วซึ่ำ้า
อีก และให้ลุกข้ึนมาให้ได้ถ้าเราล้มลง การพับกระดาษเป็นตัวแทนของความพยายามแต่ละคร้ัง และการเป่ากระดาษเป็นตัวแทน
ของความล้มเหลวหรืออุปสรรค

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
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กิจกรรมท่ี 2 
เกิดอะไรข้ึนเม่ือเราทำาพลาด
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

อธิิบายว่าการพับกระดาษน้ันเป็นตัวแทนของการทำางานในสมองท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราล้มเหลวหรือเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน เม่ือไหร่
ท่ีเราทำาพลาดหรือล้มเหลว ถึงเราจะรู้สึกไม่ดี แต่สมองของเราจะได้เรียนรู้อย่างมากจากประสบการณ์น้ัน 

อธิิบายว่าในบางคร้ัง ความล้มเหลวอาจเกิดมาจากสถานการณ์แวดล้อมท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ในกรณีเหล่าน้ัน อย่า
โทษตัวเองหรือรู้สึกว่าเราเป็นสาเหตุของความล้มเหลวน้ัน แต่เราอาจจะต้องการการสนับสนุนเพ่ือช่วยเปล่ียนแปลงสถานการณ์
ซ่ึึ่งอาจยิ่งใหญ่เกินกว่าทักษะหรือความรู้ท่ีเรามี ยกตัวอย่างเช่น ในสังคมท่ีต่อต้านการส่งเด็กผู้หญิงเข้าโรงเรียน เด็กผู้หญิงท่ีรักใน
การเรียนรู้และชอบไปโรงเรียนจะต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครองของเธิอหรือจากครอบครัวเพ่ือให้เธิอมีความม่ันใจว่าเธิอ
สามารถไปโรงเรียนได้ ถึงแม้ว่าสังคมส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคก็ตาม 

บอกผู้เรียนว่าในบทเรียนต่อไป เราจะแลกเปล่ียนกันเร่ืองเครือข่ายความช่วยเหลือน้ีให้ละเอียดยิ่งข้ึน

หมายเหตุ: ต้องมีการอธิิบายดังกล่าวเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เด็กๆ โทษตัวเองเม่ือเกิดความผิดพลาด หรือรู้สึกว่าพวกเขาเป็น
สาเหตุของความล้มเหลวเหล่าน้ัน

อธิิบายว่าถึงแม้เราจะพบกับอุปสรรคมากมายกว่าเดิม เช่นการท่ีเราเป่าลมจนกระดาษล้มลงไป เรายังสามารถเรียนรู้ได้ใหม่ ลุกข้ึน
มาใหม่อีกคร้ัง จนกว่าเราจะพบว่าไม่มีอุปสรรคใดจะทำาให้เราล้มลงได้อีกต่อไป และเม่ือน้ันเราจะประสบความสำาเร็จดังเช่นวาดลีย์ 
เพราะฉะน้ัน ในคร้ังต่อไปท่ีเราล้มเหลวหรือทำาผิดพลาด ให้จำาไว้ว่า น่ันเป็นเพียงแค่เกมแก้ปัญหาท่ีต้องหาทางแก้ เพ่ือช่วยให้เรา
เรียนรู้และเติบโต

บอกผู้เรียนว่าให้เก็บกระดาษแผ่นน้ีไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจจากบทเรียนน้ี หากเป็นไปได้ พวกเขาอาจแปะกระดาษแผ่นน้ีไว้บน
ฝาผนังห้องของตัวเอง ในสมุดบันทึก “ค้นพบส่ิงใหม่ๆ” หรือท่ีท่ีเห็นได้ชัดในบ้าน

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
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กิจกรรมท่ี 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

2 นาที

ข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

เล่าเร่ืองราวของ ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ อดีตเศรษฐีพันล้านเจ้าของคอนโดผู้ล้มละลาย หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์        
(ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์ 

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

แรงบันดาลใจ

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ



ในปีพ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจตกตำ่าท่ีเรียกว่าวิกฤติต้มยำากุ้ง ซ่ึึ่งส่งผลกระทบ

ต่อศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ อย่างใหญ่่หลวง จากเศรษฐีพันล้านเจ้าของคอนโดมิเนียมกลายเป็น

บุคคลล้มละลายพร้อมกับคดีความมากมายและหน้ีสินนับล้านบาท

แต่ศิริวัฒน์ไม่ยอมแพ้ เขาเร่ิมต้นขายแซึ่นด์วิชข้างถนนเพ่ือหาเงินมาจุนเจือครอบครัวและพนักงานของ

เขา18 ช่วงน้ันเขาโดนขับไล่ให้ออกจากถนนท่ีเขาไปขายหลายคร้ัง วันหน่ึง เม่ือเขาไปขายท่ีตลาดแห่ง

หน่ึง มีคนตะโกนข้ึนมาว่า “มาๆ ดูเศรษฐีเดินขายแซึ่นด์วิช” น่ันทำาให้เขารู้สึกน้อยเน้ือตำ่าใจ

ถึงแม้ว่าศิริวัฒน์จะรู้สึกท้อ เขายังไม่ยอมหยุดเดิน เขาทำางานอย่างหนักทุกวัน และต้ังใจว่าเขาจะใช้

วัตถุดิบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให้ลูกค้ากลับมาอุดหนุนซึ่ำ้า 

ท้ายท่ีสุด เขาสามารถชดใช้หน้ีท่ีมีได้ท้ังหมด จนสามารถก่อต้ังบริษัทใหม่เพ่ือขายอาหารและเคร่ืองด่ืม

เพ่ือสุขภาพ ความเข้มแข็งและความมุ่งม่ันของศิริวัฒน์ช่วยให้เขากลับมายืนหยัดได้อีกคร้ัง19

“ถ้าวันนึงใครก็ตามต้องตกต่ำา คุณก็กลับข้ึนมาได้ ทำาวันน้ีให้ดีท่ีสุด อดีตน้ันเรา

แก้ไขไม่ได้ แต่เราสามารถเปล่ียนแปลงอนาคตของเราได้ ท้ังหมดอยู่ท่ีตัวเรา”
20

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ

18 tinyurl.com/yxg32x3o
19  www.posttoday.com/politic/report/477270
20  www.youtube.com/watch?v=FTMQ7BuUfog
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 บทเรียนท่ี 7

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุจุดแข็งของตัวเองและมีความเข้าใจในการนำาจุดแข็งนั้นมาใช้เพื่อมุ่งสู่

ความฝันและเป้าหมายของตน

กิจกรรมท่ี 1 - 25 นาที

เพื่อสำารวจจุดแข็งของตนเองและเพื่อนๆ และทำางานร่วมกันเพื่อให้เห็น
คุณค่าของจุดแข็งของแต่ละคน

กิจกรรมท่ี 2 - 15 นาที

เพื่อวาดความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง ผ่านการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำาได้จริง

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – OZEEOOS

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 
เกร่ินนำาและกิจกรรมฉันคือใคร: 
จุดแข็งของฉัน

30 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อสำารวจจุดแข็งของตนเองและเพื่อนๆ และ

ทำางานร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของจุดแข็ง

ของแต่ละคน

ข้ันตอนท่ี 1 สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้วและเกร่ินนำากิจกรรม - 3 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำาเร่ืองของวาดลีย์ การสำารวจว่าความเข้มแข็ง
ช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคได้อย่างไร และความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจะเป็นประสบการณ์ท่ีช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และ
เติบโต

อธิิบายว่าทีน้ีเราจะนึกถึงจุดแข็งของตนเองบ้าง ถามผู้เรียนว่าจำาจุดแข็งของวาดลีย์ได้หรือไม่ แล้วอธิิบายว่าวันน้ีเราจะมานึกถึงจุด
แข็งของตัวเราเอง 

ข้ันตอนท่ี 2 รู้จักจุดแข็งของตนและการแบ่งปันความเข้มแข็ง - 25 นาที

ถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เธอคิดว่าการคิดถึงจุดแข็งของตัวเราเองมีความส�าคัญเพราะอะไร

ขอให้ผู้เรียนคิดถึงเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีพวกเขาภาคภูมิใจ

ตัวอย่างเช่น การทำาคะแนนสอบได้ดี การซ่ึ่อมจักรยาน เร่ืองราวท่ีพวกเขาเขียน การช่วยเหลือท่ีบ้าน การรีไซึ่เคิล การยืนหยัดเพ่ือ
ส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือม่ัน หรือการพยายามซึ่ำ้าอีกคร้ังหลังรู้สึกว่าล้มเหลวกับบางส่ิงบางอย่าง

เคล็ดลับ: คุณใช้คำาว่า "ข้อดี” หรือ “จุดเด่น” แทนคำาว่า “จุดแข็ง” ได้หากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีข้ึน

อธิิบายว่าท่ีพวกเขาทำาส่ิงดีๆ ได้อาจเป็นเพราะจุดแข็งของพวกเขา จุดแข็งภายในตัวเราเหล่าน้ีจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคใด
ก็ตามท่ีเราอาจต้องเผชิญขณะทำาตามความฝันของเรา

ยำ้าเตือนพวกเขาว่าจุดแข็งคืองานและการกระทำาท่ีเราสามารถทำาได้ดี จุดแข็งอาจเก่ียวกับความรู้ ทักษะ พรสวรรค์ท่ีคนเราใช้
ทำางานให้เสร็จสมบูรณ์ สร้างความสัมพันธ์ิกับผู้อ่ืน และทำาให้บรรลุเป้าหมาย

แจกใบงานจุดแข็ง หรือขอให้ผู้เรียนเปิดสมุดบันทึกหน้าใหม่ แล้วอธิิบายว่าคุณจะอ่านรายการคำาศัพท์ในใบงานให้ฟััง

ขอให้ผู้เรียนเลือกแล้วเขียนคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอย่างน้อย 5 อย่างท่ีอธิิบายพวกเขาได้ดีท่ีสุด ผู้เรียนจะเลือกจากรายการคำา
ศัพท์หรือเขียนข้ึนเองก็ได้ หากไม่ได้ใช้ใบงาน ตอนน้ีคุณอ่านรายการคำาศัพท์เพ่ือยกตัวอย่างจุดแข็งให้ผู้เรียนฟัังได้เลย

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมฉันคือใคร: 
จุดแข็งของฉัน
(ต่อ)

เคล็ดลับ: บอกผู้เรียนว่าจุดแข็ง/คุณสมบัติต่างๆ ควรชัดเจนและเจาะจง

- ร่วมทำาใบงานและเขียนจุดแข็งของคุณบนกระดานเพ่ือมีส่วนร่วมกับช้ันเรียนและจูงใจผู้เรียน 

- ผู้เรียนอาจพบว่าการบอกจุดแข็งเป็นเร่ืองยาก จะง่ายกว่าถ้าให้นึกถึงสถานการณ์ต่างๆ และความชอบและไม่ชอบ แต่การบอก
จุดแข็งต้องใช้กระบวนการคิดท่ีลึกซ้ึึ่งกว่าน้ัน ยำ้ากับผู้เรียนว่าน่ีเป็นใบงานส่วนตัวและไม่มีคำาตอบท่ีผิด ช่วยพวกเขาคิดโดยเขียน
ตัวอย่างระหว่างกิจกรรม เช่น

คิดถึงส่ิงท่ีเราชอบทำาและส่ิงท่ีเราทำาได้ดี เราทำาส่ิงน้ันหรือทำางานน้ันเก่งได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น

• ถ้าเราดูแลสัตว์เลี้ยงเก่ง จุดแข็งของเราอาจเป็นความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อสัตว์ต่างๆ และสำานึกแห่งความรับผิดชอบ 

• หากเราเรียนได้ดี จุดแข็งของเราอาจเป็นการฟัังและการมีสมาธิิที่ดี

• ถ้าเรารักการใช้เวลากับเพื่อนๆ และมีชุมชนรอบข้างที่เข้มแข็ง จุดแข็งของเราอาจเป็นการเป็นนักสื่อสารที่ดีและเป็นมิตร

 

ให้เวลาผู้เรียนเลือกและเขียนจุดแข็งของตน 5 นาที เดินรอบห้องและช่วยเหลือผู้เรียนท่ีอาจพบว่ากิจกรรมน้ียากสำาหรับเขา 

เคล็ดลับ: ในบางกรณี ผู้เรียนอาจเขียนจุดแข็ง “เชิงลบ” เช่น ฉันขโมยเก่ง เพราะฉันว่ิงเร็วและเก็บความลับเก่ง ในกรณีดังกล่าว 
โปรดขอให้ผู้เรียนเน้นจุดแข็งในทางท่ีดีและสร้างความสุขความสบายใจแก่ตนเองและคนรอบข้าง แทนท่ีจะเช่ือมโยงการว่ิงเร็วกับ
การขโมย ให้ช่วยผู้เรียนระบุคุณสมบัติเชิงบวกท่ีทำาให้พวกเขาว่ิงเร็ว ความเร็วอาจแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งม่ันหรือขยันฝึกฝน 

ขอให้ผู้เรียนจับคู่กัน ให้พวกเขาบอกเล่าจุดแข็งของตนเอง และให้ฟัังในขณะท่ีเพ่ือนบอกเล่าจุดแข็งของเพ่ือนด้วย ผู้เล่าอาจ
อธิิบายหรือยกตัวอย่างว่าพวกเขามองเห็นจุดแข็งเหล่าน้ีในตัวเองได้อย่างไร หากพวกเขาอยากทำาเช่นน้ัน ผู้ฟัังสามารถเสนอจุด
แข็งเพ่ิมเติม ตามท่ีเห็นในตัวคนๆ น้ัน เพราะบางคร้ังเพ่ือนอาจมองเห็นจุดแข็งในตัวเราท่ีเราเองยังนึกไม่ถึง 

ให้เวลาผู้เรียนพูดคุยแลกเปล่ียนกัน 5 นาที

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลาเหลือ (5 นาที) คุณอาจให้ผู้เรียนจับคู่เพ่ือพูดคุยเร่ืองจุดแข็งอีกคร้ังกับเพ่ือนคนอ่ืน ด้วยวิธีิน้ี ผู้เรียนจะสามารถมอง
เห็นจุดแข็งของตนท่ีสะท้อนจากมุมมองของเพ่ือนหลายๆ มุม หรือหากผู้เรียนอยากพูดคุยถึงจุดอ่อนของตนก็ทำาแบบน้ีได้เช่นกัน
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและกิจกรรมฉันคือใคร: 
จุดแข็งของฉัน
(ต่อ)

ขออาสาสมัคร 2-3 คู่ให้ออกมาบอกจุดแข็งของคู่ของตนกับเพ่ือนๆ ผู้เรียนแต่ละคนควรอ่านจุดแข็งของเพ่ือนเสียงดังๆ

ช่ืนชมผู้เรียนท่ีรู้และบอกจุดแข็งของตนเองและเพ่ือนได้ พูดถึงจุดแข็งบางส่วนท่ีผู้เรียนได้พูดออกมาแล้ว และกล่าวว่าคุณต่ืนเต้น
และภูมิใจท่ีในช้ันเรียนน้ีมีคนท่ีเข้มแข็งมากมาย

ถามคำาถามต่อไปน้ีและให้ผู้เรียนตอบสัก 2-3 คน

• คิดว่าทำาไมการนึกถึงจุดแข็งของเราจะช่วยให้เราเอาชนะอุปสรรคความท้าทายต่างๆ ในขณะที่เรากำาลังพยายามพิชิตฝันของ
เราได้อย่างไร

พูดคุยว่าเม่ือเรารู้จักจุดแข็งของเรา เราจะรับมือกับสถานการณ์ท่ียากลำาบากได้ดีข้ึนเม่ือเราม่ันใจในความสามารถของตัวเองมาก
ข้ึน แม้ส่ิงน้ีอาจต้องใช้เวลา แต่พวกเราก็ยังม่ันคงและมองโลกในแง่บวกได้ ตัวอย่างเช่น จุดแข็งข้อหน่ึงของวาดลีย์คือความไม่
ย่อท้อ เพราะเธิอยังกลับไปโรงเรียนอยูเ่สมอ แม้ครูจะขอให้เธิอออกจากโรงเรียนก็ตาม นอกจากน้ีเธิอยังขยันและมีวินัย จุดแข็ง
เหล่าน้ีทำาให้เธิอยังไปโรงเรียนต่อ พร้อมกับช่วยแม่ทำางานจิปาถะอ่ืนๆ เม่ือพวกเขาสูญเสียบ้านในเหตุแผ่นดินไหว  

ปิดท้ายโดยเน้นว่าการรู้จักจุดแข็งของตัวเองเป็นข้ันตอนหน่ึงเท่าน้ัน เราเรียนรู้ สำารวจ และสร้างจุดแข็งใหม่ๆ ข้ึนมาเม่ือเราเติบโต
ข้ึน การนึกถึงและยำ้าเตือนตัวเองอยู่เสมอถึงจุดแข็งท่ีเรามีจึงเป็นส่ิงสำาคัญ 

เน้นความสำาคัญของการทำาความเข้าใจว่าข้ันตอนการรู้จักตนเองอาจจะยากลำาบาก และอาจมีอุปสรรคมากมายระหว่างการเดิน
ทางเพ่ือทำาฝันให้เป็นจริง อย่างไรก็ตาม กุญแจสำาคัญคือการจดจ่อกับความเข้มแข็งภายในตัว อย่าย่อท้อ และขอความช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุนจากครอบครัวหรือเพ่ือน เม่ือจำาเป็น 
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กิจกรรมท่ี 2 
เป้าหมาย 3 อย่างของฉัน

15 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อวาดความฝันให้เป็นรูปเป็นร่าง         

ผ่านการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำาได้จริง

อธิิบายว่าตอนน้ีเม่ือเรารู้จุดแข็งของเราแล้ว เราจะลองนึกถึงเป้าหมายท่ีต้องทำาให้ได้เพ่ือให้ความฝันท่ีเราได้เขียนในบทเรียนก่อนหน้า
น้ี ให้เป็นจริง

ถามคำาถามต่อไปน้ีและให้ผู้เรียนตอบสองสามคน

• พวกเราจ�าความฝันของตัวเองท่ีเขียนไว้บนเคร่ืองบินกระดาษได้ไหม มีอะไรบ้าง

• จ�าความแตกต่างระหว่างความฝันกับเป้าหมายได้ไหม ความแตกต่างน้ันคืออะไร

เคล็ดลับ: เน้นย้ำากับผู้เรียนว่าคือส่ิงท่ีเราต้องลงมือทำาเพ่ือใช้เป็นข้ันบันไดไปให้ถึงฝัน คุณอาจจะวาดเป็นรูปก้อนเมฆและบันไดจาก  
บทเรียนท่ี 3 กิจกรรมท่ี 3 ก็ได้

แจกใบงาน “เป้าหมาย” ให้ผู้เรียนแต่ละคนคนละหน่ึงแผ่น หรือขอให้พวกเขาเปิดสมุดบันทึกหน้าใหม่ และช้ีแจงข้ันตอนต่อไปน้ี 

• ท่ีด้านบนหัวกระดาษ เขียนความฝันท่ีเราหวังจะต้ังใจทำา

• วาดบันไดไว้ใต้ความฝัน บันไดควรมีอย่างน้อย 3 ข้ัน

• เขียนข้ันตอน/เป้าหมาย ท่ีเป็นรูปธิรรมหน่ึงข้ันตอนลงบนบันไดแต่ละข้ัน เป้าหมายเหล่าน้ีคือส่ิงท่ีเราจะต้ังใจทำาเพ่ือก้าวไปให้ถึง
ความฝันน้ัน 

ถึงตรงน้ี คุณอาจเล่าตัวอย่างความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองท่ีคุณทำาในอดีต หรือเป้าหมายในปัจจุบันสำาหรับความฝันของคุณใน
ตอนน้ีก็ได้

เน้นว่าความฝันน้ันเป็นส่ิงสำาคัญ ความเช่ือม่ันในตนเอง ไม่ย่อท้อ และมุ่งม่ัน เป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะต้องมี เราต้องเตรียมพร้อมเผชิญ
อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างทางท่ีพยายามทำาให้บรรลุตามเป้าหมาย เน้นว่าการหาโอกาสเรียนรู้เป็นหน่ึงในเป้าหมายใหญ่ท่ีสุดท่ีเราจะ
ใช้เป็นข้ันบันไดเพ่ือไปให้ถึงฝันได้ โอกาสในการเรียนรู้น้ีอาจมาจากการเรียนในโรงเรียน โครงการด้านวิชาชีพ คอร์สท่ีจัดโดยองค์กรใน
ท้องถ่ิน หรือเพียงแค่จากความสงสัยก็ได้

เตือนพวกเขาว่าย่ิงเป้าหมายเจาะจงเท่าไรย่ิงดี อธิิบายว่าเป้าหมายท่ีเจาะจงควรมีการลงมือปฏิบัติท่ีพวกเขาทำาได้ ประสบการณ์ท่ีพวก
เขาควรมี หรือจำากัดเวลาท่ีจะทำาให้สำาเร็จ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เรียนรู้ว่าพวกเขาควร “ต้ังใจเรียน” ลองคิดว่าพวกเขาต้องต้ังใจเรียนวิชาใด
มากท่ีสุด ต้องได้เกรดเท่าไรเพ่ือศึกษาต่อ หรือต้องเข้าเรียนในสถาบันแบบใดในก้าวต่อไปของเส้นทางการศึกษา

เคล็ดลับ: ถ้าผู้เรียนเขียนเป้าหมายท่ีเจาะจง 3 อย่างออกมาได้ยาก
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บันทึกของผู้นำากิจกรรมกิจกรรมท่ี 2 
เป้าหมาย 3 อย่างของฉัน
(ต่อ)

- ขอให้พวกเขานึกถึงทักษะ ความรู้ หรือทรัพยากรท่ีพวกเขาจะต้องมีเพ่ือทำาความฝันให้เป็นจริง พวกเขาจะจัดการหรือได้รับส่ิงเหล่า
น้ีได้อย่างไร

- จับคู่ผู้เรียนหรือจัดกลุ่ม 3-4 คน แล้วขอให้พวกเขาช่วยกันนึกเป้าหมายท่ีเจาะจง อธิิบายว่าบางคร้ังผู้อ่ืนอาจช่วยทำาเป้าหมายของเรา
ให้เป็นรูปเป็นร่างได้ เพราะเราสามารถเรียนรู้จากแง่มุมท่ีแตกต่างท่ีพวกเขาอาจนำาพามาสู่ความฝันของเรา

ให้เวลาผู้เรียนเขียน 10 นาที ถ้าผู้เรียนทำากิจกรรมสำาหรับความฝันน้ีเสร็จแล้ว และยังมีเวลาเหลือภายใน 10 นาที ผู้เรียนจะทำาแบบ
เดียวกันกับความฝันท่ีสองก็ได้ 

ขออาสาสมัคร 2-3 คนมาบอกเล่าความฝันและเป้าหมายท่ีพวกเขามีเพ่ือทำาความฝันเหล่าน้ันให้เป็นจริง

เคล็ดลับ: เป็นไปได้ว่าผู้เรียนอาจเสียกำาลังใจระหว่างทำากิจกรรมน้ี เม่ือนึกถึงอุปสรรคและปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและขัดขวางไม่ให้พวก
เขาไปถึงเป้าหมายและความฝัน หากเป็นเช่นน้ัน คุณอาจลองขอให้ผู้เรียนจินตนาการว่าพวกเขาอยู่ในสถานท่ีซ่ึึ่งปราศจากอุปสรรค 
แล้วเป้าหมายจะเป็นอะไรจากน้ัน อภิปรายให้ลึกซ้ึึ่งย่ิงข้ึนเก่ียวกับอุปสรรคและเคล็ดลับต่างๆ ในการใช้จุดแข็งเพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ี
ได้พูดคุยไว้ในบทเรียนก่อนหน้าน้ี และในคำาถามต่อไปน้ี

บอกให้ผู้เรียนนึกย้อนไปถึงจุดแข็งท่ีพวกเขาเขียนไว้ ถามคำาถามต่อไปน้ีและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• คิดว่าจุดแข็งของเราจะสามารถช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่าน้ีได้หรือไม่ ช่วยยกตัวอย่างได้หรือไม่ว่าจุดแข็งจะช่วยเราอย่างไร

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: ผู้เรียนอาจพูดถึงความมุ่งม่ันของพวกเขา นิสัยมองโลกในแง่ดี หรือความอดทน และวิธีิท่ีส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้พวก
เขาบรรลุเป้าหมาย เช่น การเรียน หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

ขอให้ผู้เรียนดูเป้าหมายของตัวเองอีกคร้ัง แล้ววงกลมหน่ึงข้อท่ีพวกเขาคิดว่าสามารถลงมือทำาได้ทันที อาจเป็นส่ิงท่ีพวกเขาลงมือทำาได้
ทันทีเม่ือออกจากห้องเรียน เม่ือกลับถึงบ้านคืนน้ี หรือภายในสัปดาห์น้ี

อธิิบายว่าในบทเรียนหลังจากน้ี เราจะสำารวจว่าจะจัดการกับเป้าหมายน้ีมากข้ึนได้อย่างไร ท้ังด้วยตนเองและด้วยความช่วยเหลือจาก
ผู้อ่ืน

ขอบคุณผู้เรียนท่ีให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมตลอดท้ังบทเรียน

เก็บใบงานเป้าหมายของผู้เรียนไว้ใช้ในบทเรียนคราวหลัง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ความตั้งใจ



หลักสูตร “ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” 76

กิจกรรมท่ี 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

ข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – OZEEOOS

เล่าเร่ืองราวของ OZEEOOS แร็ปเปอร์อายุ 18 ผู้พิการทางสายตา หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บน
โปรเจคเตอร์ 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ

ความตั้งใจ

2 นาที

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



อู๊ด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า OZEEOOS คือแร็ปเปอร์อายุ 18 ผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่กำาเนิด 

เขารักการแร็ปมาตั้งแต่อายุ 9 ปี และเริ่มต้นแต่งเพลงในหัวตัวเองตั้งแต่เมื่ออายุ 10 ปี

เมื่ออู๊ดร้องเพลงให้กับครูและเพื่อนๆ ฟััง พวกเขาบอกว่าอู๊ดบ้าที่ฝันอยากเป็นนักดนตรีทั้งๆ ที่อู๊ด

พิการทางสายตา เขาอยากหักล้างคำาสบประมาทเหล่านั้น และอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวเอง 

อู๊ดเริ่มมุ่งไปสู่เป้าหมายของตนเองคือการเป็นที่รู้จัก และด้วยการทำางานหนักจนได้เป็นประธิาน

นักเรียน 

อู๊ดเข้าร่วมแข่งขันรายการ The Rapper ซึ่ีซึ่ั่นแรก ซึ่ึ่งเป็นรายการโทรทัศน์สำาหรับนักร้องเพลงแร็ป

 ตอนนั้นเขาอายุ 16 ปี21 เขาบรรลุเป้าหมายของตัวเองด้วยการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถ

ก้าวเดินออกมาจากกรอบที่คนอื่นขีดไว้ให้เขาได้ 

“ทำาไมสังคมต้องจัด position ให้กับผม ต้องบอกว่าผมเป็นแบบน้ี คนตาบอดเป็น

อย่างง้ี ได้รับการสงสารแบบน้ี ผมเกิดมาเป็นตัวเองท่ีสุด การไม่คิดท่ีจะทำาหรือไม่

กล้าท่ีจะทำา ก็คือการแพ้ต้ังแต่ยังไม่ทำา”
22
 

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

OZEEOOSOZEEOOS

21 www.youtube.com/watch?v=PiljWQO-9eY
22 www.youtube.com/watch?v=ESqXy53Fwco
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จุดแข็งและคุณสมบัติของฉัน

ช่ือ

________________________

จุดแข็งคือคุณสมบัติส่วนบุคคลและส่ิงท่ีฉันมีความถนัด จุดแข็งด้านล่างน้ีจะช่วยให้ฉันเอาชนะอุปสรรคทุกชนิด และช่วยให้ฉันบรรลุความฝันและเป้าหมายของตัวเอง

ความคิดสร้างสรรค์
การคิดนอกกรอบ
การคิดเชิงวิเคราะห์
ความช่างสังเกต
ความม่ันใจในตัวเอง
ความกล้าตัดสินใจ
การเห็นคุณค่าในตัวเอง
การเห็นคุณค่าในผู้อ่ืน
การเช่ือมโยง
การค้นคว้า
ความช่างสงสัย

การฟััง
ใจกว้าง
การวางแผน
การทำางานเป็นทีม
ความเอาใจใส่
อารมณ์ขัน
ความจริงใจ
ความมุ่งม่ัน
ความขยัน
ความรับผิดชอบ
ชอบช่วยเหลือ

ไม่หมดกำาลังใจง่ายๆ
รู้จักอารมณ์ของตัวเอง
ยืดหยุ่น
เป็นมิตร
เป็นนักปฏิบัติ
ระมัดระวัง
ความเป็นผู้นำา
...และอ่ืนๆ อีกเยอะเลย!

จากคุณสมบัติเหล่าน้ี อะไรคือจุดแข็งของเธอ เลือกคุณสมบัติ 5 ข้อจากในรายการน้ีท่ีเป็นจุดแข็ง หรือจะคิดจุดแข็งข้ึนมาเองก็ได้

1)   __________________________________________________________________

2)   __________________________________________________________________

3)   __________________________________________________________________

4)   __________________________________________________________________

5)   __________________________________________________________________

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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เป้าหมายของฉัน

ช่ือ

________________________

My dream is:

Goal 3:

Goal 2:

Goal 1:

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ความฝันของฉันคือ

เป้าหมาย 3:

เป้าหมาย 2:

เป้าหมาย 1:
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3: 
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


