
6
ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 

เส้นทางสู่ความเช่ือม่ันและความสำ�เร็จ
n ย้อนคิดดูว่าส่ิงท่ีผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปล่ียนแปลงไปจากตอนเร่ิมออกเดินทางในบทเรียนท่ี 1 อย่างไร

n บอกได้ว่าก้าวต่อไปท่ีผู้เรียนจะทำาเพ่ือค้นพบส่ิงใหม่ๆ คืออะไร
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6: บทเรียนท่ี 12

ย้อนคิดดูว่าสิ่งที่ผู้เรียนใฝ่ฝันได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเริ่มออกเดินทางในบทเรียนที่ 1 อย่างไร 

และบอกได้ว่าก้าวต่อไปที่ผู้เรียนจะทำาเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ คืออะไร

กิจกรรมท่ี 1 - 35 นาที

เพื่อสะท้อนคิดและให้เห็นคุณค่าของการเดินทางและการเติบโตของ
ตนเองและผู้อื่นตลอดทั้งหลักสูตร

กิจกรรมท่ี 2 - 10 นาที

เพ่ือยอมรับตนเองในฐานะบุคคลต้นแบบ ยำ้าความสำาคัญของความเช่ืื่อม่ัน
ในตัวเองและความมุ่งม่ันเพ่ือทำาฝันของตนให้สำาเร็จ และประกาศข้ันตอน
ท่ีผู้เรียนแต่ละคนต้ังใจจะก้าวต่อไปเพ่ือค้นพบส่ิงใหม่ๆ 

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 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร

35 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อสะท้อนคิดและให้เห็นคุณค่าของการ

เดินทางและการเติบโตของตนเองและผู้อื่น

ตลอดทั้งหลักสูตร

บันทึกของผู้นำากิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว - 5 นาที 

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ืื่อกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและรับฟัังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ ระหว่างทำาตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่

• เธอกับกลุ่มคู่หูชื่่วยเหลือกันในการทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ติดตามผลของภารกิจที่ต้องกลับไปทำาที่บ้านจากบทเรียนที่ 11 โดยการถามว่า ได้บอกใครนอกห้องเรียนนี้เกี่ยวกับความฝัน 
เป้าหมาย และแผนการลงมือทำาของเธอหรือไม่ เล่าให้ฟัังได้ไหมว่าเกิดอะไรข้ึนบ้าง

เคล็ดลับ: ถ้ามีใครท่ีไม่ได้ทำาตามภารกิจ หรือเห็นว่าทำาได้ยาก/พบการตอบรับในเชิื่งลบจากภารกิจน้ี ขอให้พวกเขาเล่า
ประสบการณ์ (ถ้าพวกเขาสะดวกใจ) ให้เหตุผลว่าการบอกเล่าอาจทำาได้ยาก โดยเฉพาะกับผู้ท่ีอาจเพ่ิงเคยบอกเล่าความฝันเป็น
คร้ังแรก ยอมรับในความพยายามและช่ืื่นชื่มท่ีพวกเขาเร่ิมก้าวแรก

ขอบคุณผู้เรียนท่ีบอกเล่าความคืบหน้า และเตือนพวกเขาให้ปฏิิบัติตามแผนการลงมือทำา สนับสนุนกัน และบอกเล่าความฝันและ
เป้าหมายให้ผู้อ่ืนฟัังต่อไป

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำาท่ีคุยกันได้เร่ืองความกล้าหาญ และการระบุ
การกระทำาท่ีกล้าหาญเม่ือพวกเขาได้ลงมือทำา

อธิบายว่าเรามาถึงบทเรียนสุดท้ายของหลักสูตรน้ีแล้ว และวันน้ีเราจะสรุปทุกอย่างท่ีได้เรียนรู้ตลอดการเดินทางร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 2 คิดทบทวนในใจ - 5 นาที

อธิบายว่าผู้เรียนจะได้ทำาสมาธิครู่หน่ึง ขณะทำาสมาธิ ขอให้ผู้เรียนฟัังส่ิงท่ีคุณจะพูดและคิดตามไปด้วย

ขอให้ผู้เรียนหลับตาและเร่ิมคิดทบทวน

การสนับสนุน

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมให้คุณพูดว่า “เราเดินทางด้วยกันมาไกลมากต้ังแต่บทเรียนแรก ครูอยากให้ทุกคนนึกย้อนถึงการเดินทางน้ีด้วยกัน”

ขอให้ผู้เรียนนึกถึงแต่ละบทเรียนท่ีได้ทำา เร่ิมจากบทเรียนในสัปดาห์แรก

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราได้รู้จักกับรุคซานาจากประเทศอินเดีย และได้คิดถึงความฝันของตนเองเป็นครั้งแรก เราได้รู้ว่าพลัง
แห่งความฝันและจินตนาการพาเราไปได้ไกลข้ึน

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เราได้รู้จักกับสุมาจากประเทศเนปาล และได้เรียนรู้เรื่องสิทธิของเรา เรายังได้เรียนรู้เรื่องบรรทัดฐาน
ทางสังคมและวิธีท่ีเหมาะสมในการคัดค้านบรรทัดฐาน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เราได้รู้จักกับวาดลีย์จากประเทศเฮติ และชื่่วยกันค้นหาคุณสมบัติที่ดีและจุดแข็งของตนเองและของ
เพ่ือน และเรายังได้เรียนรู้อีกว่า เราจะเติบโตข้ึนผ่านความล้มเหลวและความผิดพลาดได้อย่างไร 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เราได้รู้จักกับมาเรียมาจากประเทศเซียร์ราลีโอน และสำารวจเครือข่ายความชื่่วยเหลือรอบตัวเรา ทั้งยัง
เรียนรู้วิธีส่ือสารกับผู้อ่ืนเพ่ือขอแรงสนับสนุนและความช่ื่วยเหลือให้เราได้ทำาตามความฝัน และเรายังได้กำาหนดแผนการลงมือ
ทำาท่ีเราจะต้องทำาให้สำาเร็จภายใน 1 เดือนอีกด้วย

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เราเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลต้นแบบและได้เห็นวิธีที่เราจะสามารถเป็นบุคคลต้นแบบได้เชื่่นกัน เพราะเรามี
ความกล้าหาญและรู้จักท่ีจะล้มแล้วลุกข้ึนมาได้อีก

บอกให้ผู้เรียนคิดทบทวนคำาถามเหล่าน้ีในใจระหว่างคุณพูดถึงบทเรียนแต่ละบทเรียน

• เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละบทเรียน 

• เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

• เราได้พูดคุยกับคนนอกชั้นเรียนเรื่องสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ไหม พวกเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง เรารู้สึกอย่างไรในแต่ละบทเรียน

• เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองไหม อย่างไร

บอกให้ผู้เรียนค่อยๆ ลืมตาข้ึน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณได้แปะผลงานจากกิจกรรมใดไว้บนผนัง (เช่ื่น เคร่ืองบินกระดาษ หรือกิจกรรมความล้มเหลว) คุณอาจขอให้ผู้
เรียนดูช้ิื่นงานท่ีพวกเขาติดไว้บนผนังก็ได้เช่ื่นกัน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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กิจกรรมท่ี 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั้นตอนที่ 3 การเขียนสะท้อนความคิด - 13 นาที

ขอบคุณทุกคนท่ีต้ังใจทำากิจกรรมและมีส่วนร่วมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี

บอกผู้เรียนว่ากิจกรรมสุดท้ายคือช่ื่วงเวลาให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนทุกอย่างท่ีได้ทำาระหว่างการเดินหน้าทำาตามความฝัน

เขียนหัวข้อต่อไปน้ีบนกระดาน

1. ฉันได้เรียนรู้ว่า ________________________________________________________________

2. เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวฉันตั้งแต่เราเริ่มต้นเรียนหลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” นั่นคือ_________________

_______________________________________________________________________________

3. ฉันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนๆ ตั้งแต่เราเริ่มต้นเรียนหลักสูตร "ค้นพบสิ่งใหม่ๆ” นั่นคือ________

________________________________________________________________________________

4. ความฝันของฉันสำาคัญเพราะ ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. ฉันรู้ว่าถ้าจะทำาให้ความฝันเป็นจริง ฉันจะต้อง _______________________________________________

________________________________________________________________________________

ให้ผู้เรียนเขียนคำาตอบของหัวข้อเหล่าน้ีบนกระดาษ

ให้เวลาพวกเขาเขียนคำาตอบ 10 นาที กระตุ้นให้พวกเขาเขียนให้ได้มากท่ีสุด

เคล็ดลับ: เพ่ือเป็นการประหยัดเวลา คุณจะเขียนคำาถามลงบนกระดาษแล้วถ่ายสำาเนาแจกให้ผู้เรียนทุกคนก็ได้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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กิจกรรมท่ี 1 
สรุปทบทวนบทเรียนท่ีแล้ว
และทบทวนหลักสูตร
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั้นตอนที่ 4 แลกเปลี่ยนสิ่งที่สะท้อนคิด - 12 นาที

ให้ผู้เรียนน่ังเป็นวงกลมแล้วอธิบายวิธีการต่อไปน้ี

• ให้ผู้เรียนบอกเล่าคำาตอบของตนทีละคน

• เมื่อคนแรกพูดจบ คนถัดไปจะพูดให้กำาลังใจเพื่อนคนก่อนหน้า พูดอะไรก็ได้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาลงมือทำาตาม
ความฝันของตนต่อไป ตัวอย่างเช่ื่น คุณอาจพูดว่า “ยินดีด้วย! เธอได้เร่ิมต้นการเดินทางเพ่ือหาความฝันและรู้จักกับความเข้ม
แข็งภายในตัวเธอแล้ว” หรือ “เธอทำาความฝันให้เป็นจริงได้แน่ๆ โชื่คดีนะ!”

• จากนั้น ผู้เรียนคนนั้นจะบอกเล่าคำาตอบของตนต่อ

• เราจะทำาไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกคนจะได้เล่าคำาตอบของตน

บอกคำาตอบของคุณสำาหรับคำาถาม 3 ข้อแรก เป็นคนสุดท้าย คุณอาจสะท้อนถึงส่ิงท่ีตัวคุณเองได้เรียนรู้ หรือส่ิงท่ีคุณเรียนรู้เก่ียว
กับผู้เรียนก็ได้

ขอบคุณผู้เรียนท่ีช่ื่วยกันตอบ ท่ีให้ความร่วมมือตลอดหลักสูตร และกล่าวว่าคุณภูมิใจและช่ืื่นชื่มการเดินทางของพวกเขาตลอดท้ัง
หลักสูตร

ยำ้ากับผู้เรียนว่าพวกเขายังสามารถใช้ื่ส่ิงท่ีเรียนรู้จากหลักสูตรน้ีต่อไปได้แม้ว่าความฝันของพวกเขาจะมีการเปล่ียนแปลงไป        
ถ้าพวกเขามีเป้าหมายใหม่ หรือถ้าพวกเขาเร่ิมทำาเป้าหมายหรือข้ันตอนการลงมือทำาท่ีร่างไว้บางข้อสำาเร็จแล้ว
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กิจกรรมท่ี 2 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์และ              
คำาสัญญาแห่งพลังของฉัน

10 นาที

ฮีโร่ประจำ�สัปด�ห์ 
...คือ...

ฉันเอง!
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยอมรับตนเองในฐานะบุคคลต้นแบบ  

ยำ้าความสำาคัญของความเช่ืื่อม่ันในตัวเองและ

ความมุ่งม่ันเพ่ือทำาฝันของตนให้สำาเร็จ และ

ประกาศข้ันตอนท่ีผู้เรียนแต่ละคนต้ังใจจะ

ก้าวต่อไปเพ่ือค้นพบส่ิงใหม่ๆ  

ขั้นตอนที่ 1 ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

อธิบายผู้เรียนว่าเราเหลือหน่ึงกิจกรรมสุดท้าย ได้แก่ “ฮีโร่ประจำาสัปดาห์”

ขอให้ผู้เรียนทายว่าใครคือฮีโร่ประจำาสัปดาห์น้ี

วางกระดาษ "ฮีโร่ประจำาสัปดาห์" ควำ่าลงกลางห้องเรียน ตรงท่ีทุกคนสามารถหยิบได้ 

บอกให้ผู้เรียนเลือกกระดาษหน่ึงแผ่น ห้ามผู้เรียนพลิกกระดาษจนกว่าคุณจะบอก!

หลังจากทุกคนหยิบกระดาษแล้ว บอกให้ผู้เรียนกางกระดาษออกและดูว่ามีคำาอะไรเขียนอยู่ด้านใน เพ่ือจะเฉลยว่า "ฮีโร่ประจำา
สัปดาห์" … คือ … ฉันเอง 

ให้เวลาพวกเขาได้ต่ืนเต้นสักครู่

สรุปบทเรียนโดยกล่าวว่าผู้เรียนคือฮีโร่ประจำาสัปดาห์เพราะมีความคล้ายหลายอย่างระหว่างพวกเขากับฮีโร่ท้ังหมดท่ีเราได้เรียนรู้
ตลอดสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา ส่วนท่ีคล้ายกันรวมถึง 

• พลังแห่งความฝัน 

• ความชื่ัดเจนในการตั้งเป้าหมาย 

• จุดแข็งและความกล้าหาญที่มีในตัวเรา

• ความชื่่วยเหลือจากผู้คนที่ให้คำาแนะนำาและความเข้มแข็งกับเรา 

• อุปสรรคและความล้มเหลวไม่ใชื่่สิ่งน่ากลัว แต่คือโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโต

ขอให้ผู้เรียนแปะหลังกันเบาๆ (หรือทำาท่าทางท่ีให้กำาลังใจแบบท่ีพวกเขาจะชื่อบ) แล้วตบมือให้ทุกคน 

ยำ้ากับผู้เรียนว่าการทำาความปรารถนาและความฝันให้สำาเร็จเป็นการเดินทางตลอดชีื่วิต พวกเขาควรช่ื่วยเหลือและสนับสนุนกัน
และกันต่อไป และมองหาโอกาสท่ีจะช่ื่วยกันในการทำาฝันให้เป็นจริง 

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

แรงบันดาลใจ

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 2 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์และ              
คำาสัญญาแห่งพลังของฉัน
(ต่อ)

ขั้นตอนที่ 2 คำาสัญญาแห่งพลังของฉัน

ขอให้ผู้เรียนยืนเป็นวงกลม

อ่านออกเสียงคำาสัญญาด้านล่างทีละบรรทัด และขอให้ผู้เรียนกล่าวตาม

• ฉันจะจดจำาความฝันและเป้าหมายของฉัน และจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำาให้สำาเร็จ 

• ฉันจะพัฒนาจุดแข็งที่มีฉันมี และจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เผชื่ิญกับอุปสรรค 

• ฉันจะรักและใส่ใจเพื่อนๆ ของฉัน และจะสนับสนุนและชื่่วยให้พวกเขาทำาความฝันให้เป็นจริง 

• ฉันจะทำา…. (ตรงนี้ ขอให้ผู้เรียนเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามแผนการลงมือทำาของพวกเขา)

• และฉันสัญญาว่าจะไม่หยุดเชื่ื่อในความสามารถของตนเองในการที่จะทำาให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้

แสดงความยินดีกับผู้เรียนทุกคนท่ีได้เรียนรู้ไปกับหลักสูตรน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมให้พวกเขาช่ื่วยเหลือและสนับสนุนกันและ
กันต่อไป และมองหาโอกาสท่ีจะช่ื่วยกันในการทำาฝันให้เป็นจริง  

เคล็ดลับ: คุณอาจส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ื่เวลาน้ีขอบคุณหรือชื่มเชื่ยเพ่ือนๆ สำาหรับส่ิงดีๆ หรือสร้างแรงบันดาลใจท่ีพวกเขาได้เห็น
ตลอดบทเรียนต่างๆ ถ้ามีเวลา คุณอาจให้ผู้เรียนพูดอะไรเพ่ิมเติม ร้องเพลงด้วยกัน หรือถามคำาถามท่ีอยากถาม 

ขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่ึงรอบ!

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

การสนับสนุน
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6: 
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


