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จุดประสงคห์ลักของโครงการนี ้ 
โครงการนีไ้ดร้บัการออกแบบมาสาํหรบัผูเ้รียน ซึ่งกาํลงัซึมเศรา้ หดหู ่หรือรูส้ึกเฉ่ือยชา ไมแ่ยแส หรือ  

มีทา่ทีในทางลบ  ผูเ้รียนท่ีมองดสูิ่งตา่งๆ ในแง่รา้ย  จะสามารถไดร้บัประโยชนด์ว้ยเชน่กนัจากโครงการนี ้  

การเรียนรูท่ี้จะกระตือรือรน้มากขึน้   เป็นส่วนท่ีทาํไดย้ากในการเติบโตสาํหรบัคนท่ีไมเ่คยพฒันา

คณุลกัษณะภายในเชน่นี ้   อยา่ประหลาดใจ  ถา้มีบางคนมีเวลาท่ียากลาํบากท่ีจะ “จบัตอ้ง” ในประเดน็นี ้ 

ความกระตือรือรน้จะสาํแดงผา่นทางพฤติกรรมของเรา   แตเ่ป็นมากกว่าการยิม้ และการแสดงความ

ต่ืนเตน้  ความกระตือรือรน้เป็นรากของทา่ทีท่ีอยูล่กึภายในหวัใจ ในท่ีๆ เรากลา่วว่า  “ฉนัเลือกเขา้หาชีวิต

ดว้ยความกระตือรือรน้  และฉนัมีทา่ทีท่ีเป็นบวก”    

ตอนที ่1:  การวางแผน  

กิจกรรมที ่1 เขยีนคาํจาํกัดความของคาํว่า ความกระตอืรือร้น ว่ามันแตกต่าง

จากความตืน่เต้นอยา่งไร   

จงแนใ่จวา่ผูเ้รียนใชพ้จนานกุรมในกิจกรรมนี ้  พจนานกุรมบางเลม่ท่ีใหญ่จะใหแ้ง่มมุท่ีนา่สนใจ

บางอย่างในลกัษณะของความประพฤตเิชน่นี ้ 

มนัไมส่าํคญัท่ีผูเ้รียนจะเขา้มาดว้ยความโดดเดน่ท่ีชดัเจนระหวา่ง ความกระตอืรือร้น และ  

ความตืน่เต้น   จดุประสงคห์ลกัก็คือเพ่ือสรุปวา่  คาํถามนีท้าํใหเ้ขาคดิถึงสองคาํนี ้คือ ความคลา้ยคลงึ กบั 

ความแตกตา่งกนั 

กิจกรรมที ่2 จงอธิบายถงึสถานการณใ์นที่ๆ  บางคนแสดงความกระตอืรือร้น 

ถา้ผูเ้รียนไมส่ามารถใหแ้บบอยา่งในท่ีนี ้   ขอใหเ้ขาสมัภาษณเ์จา้หนา้ท่ี 2 หรือ 3 คน หรือผูเ้รียนคน

อ่ืนๆ ในชัน้เรียน   เขาควรจะถามอีกคนว่า  เขาไดแ้สดงความกระตือรือรน้ในการใชชี้วิตประจาํวนัอยา่งไร   

บางทีมนัอาจดีท่ีสดุสาํหรบัผูเ้รียนท่ีจะเขียนรายงานในสิ่งท่ีแตล่ะคนบอกกบัเขา  เก่ียวกบัความ

กระตือรือรน้     
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กิจกรรมที ่3 จงให้คะแนนตนเองว่าคุณกระตอืรือร้นอยา่งไรในชวีติ  

โดยทั่วๆ ไป  

ถา้ผูเ้รียนใหค้ะแนนตนเองดว้ยคะแนน 8, 9  หรือ 10  แลว้   คณุจาํเป็นตอ้งประเมินผลสถานการณว์า่  

คะแนนใดท่ีคณุจะใหก้บัคนๆ นี ้ เพราะเหตไุร   ถา้คะแนนของคณุแตกตา่งกนัอยา่งมากจากคะแนนของ

ผูเ้รียนแลว้  คณุจาํเป็นตอ้งอภิปรายประเดน็นีก้บัเขา   ถา้เขาไมไ่ดร้บัรูว้า่การมีความกระตือรือรน้ในชีวิต

เป็นสิ่งซึ่งเขาจะตอ้งมีความเตบิโต   เขาอาจจะไมไ่ดพ้ยายามอย่างหนกั  เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมหรือ

ทา่ทีของเขา 

กิจกรรมที ่4 ให้คะแนนตนเอง  ในรายการกิจกรรมประจาํวันทีใ่ห้มา   

กิจกรรมนีค้วรจะใหค้วามเขา้ใจบางประการกบัคณุ วา่ในท่ีใดท่ีผูเ้รียนไดแ้สดงความกระตือรือรน้ออก

มาแลว้   แตใ่นสิ่งท่ีเขาไมไ่ดเ้ช็คนัน้  ก็ควรใหค้ณุมีขอ้คิด ถึงเปา้หมายท่ีผูเ้รียนควรจะโฟกสัในกิจกรรมท่ี 9    

แตถ่า้ผูเ้รียนไมไ่ดเ้ช็คในเรื่องเหลา่นีเ้ลย   ขอใหถ้ามเขาวา่อนัใดเป็นสิ่งท่ีง่ายท่ีสดุ  ท่ีจะแสดงออกถึงความ

กระตือรือรน้ 

กิจกรรมที ่5 การศึกษาข้อพระธรรม   

ขอใหอ้ภิปรายกบัผูเ้รียนถึงบนัทกึท่ีไดเ้ขียนในขณะท่ีอา่นขอ้พระธรรม   คณุอาจตอ้งการใหผู้เ้รียนจด

บนัทกึขอ้พระธรรมพิเศษ  บนกระดาษเปลา่แผน่หนึ่ง   

กิจรรมนีบ้อกใหผู้เ้รียนเชค็ขอ้พระธรรมสามขอ้ท่ีเขาพบวา่มีประโยชนม์ากท่ีสดุ  ใหแ้น่ใจวา่เขาไดท้าํ

สว่นนีแ้ลว้   และใชเ้วลาใหเ้ขาอธิบายวา่เหตผุลใดท่ีเขาจงึไดเ้ลือกขอ้พระธรรมเหลา่นี ้  และมีประโยชน์

อยา่งไรบา้ง   

กิจกรรมที ่6  ให้คะแนนผู้อืน่เกีย่วกับความกระตอืรือร้น   

กิจกรรมนีบ้อกใหผู้เ้รียนมองดผููอ่ื้นวา่พวกเขาแสดงความกระตือรือรน้อย่างไร   ถา้ผูเ้รียนไมส่ามารถ

เห็นวา่ผูอ่ื้นแสดงความกระตือรือรน้อย่างไรแลว้ จงใหเ้ขาสมัภาษณพ์นกังานสองสามคนและผูเ้รียนคนอ่ืน   

เพ่ือเรียนรูจ้ากวิธีท่ีพวกเขาแสดงทา่ทางในคณุลกัษณะนี ้

ไมไ่ดเ้ป็นจดุสาํคญัท่ีคณุจะ “แกไ้ข” การรบัรูข้องผูเ้รียน  ในคนท่ีมีสิทธิอาํนาจท่ีเขาไดใ้หค้ะแนนนัน้  ถา้

คณุรูส้กึว่าการใหค้ะแนนของผูเ้รียนไมค่อ่ย “ถกูตอ้ง” แลว้  จงอภิปรายกบัเขาถึงวิธีท่ีเขาไดเ้ลือกใหค้ะแนน

นัน้  และหนนุใจใหผู้เ้รียนทาํตอ่ไปในการมองหาวิธีท่ีผูอ่ื้นแสดงความกระตือรือรน้ออกมา 
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กิจกรรมที ่7 จงทาํรายการถงึปัญหาในด้านใดบ้างทีข่โมยความกระตอืรือร้น

จากผู้คนไป  

กิจกรรมนีมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะเป็นหนึ่งในสว่นสาํคญัท่ีสดุของโครงการทัง้หมด  กิจกรรมนีอ้าจให้

ความเขา้ใจกบัคณุและผูเ้รียน   ในการท่ีเขามีเวลายากลาํบากอยา่งไรในการแสดงความกระตือรือรน้   

ปัญหาเหลา่นีอ้าจจาํเป็นตอ้งกลา่วโดยตรงก่อนท่ีคณุคาดหวงัท่ีจะเห็นความเตบิโตท่ีชดัเจนในเรื่องของ

ความกระตือรือรน้   ถา้เป็นไปไดข้อใหผู้เ้รียนทาํโครงการนีต้อ่ไป   แตใ่หท้าํการบนัทึก สญัญาการเรียนรู ้ 

ถดัไปของเขา   เพ่ือจดัการกบัปัญหาอะไรก็ตามท่ีฉาบฉวยอยูใ่นท่ีนี ้  

กิจกรรมที ่8 ขอให้เลือก 2 หรือ 3 ด้านในชวีติของคุณในที่ๆ  คุณต้องการ

แสดงความกระตอืรือร้น  จงเลือกหน่ึงข้อทีจ่ะเน้นในส่วนที่

เหลือของโครงการนี ้

ดา้นท่ีผูเ้รียนเลือกนัน้ เป็นดา้นท่ีนาํไปถึงการตัง้เปา้หมายและการประยกุตใ์ชก้บัชีวิตส่วนตวัในสอง

สามวนัถดัไปหรือไม ่ ขอใหแ้นใ่จวา่ขอ้เลือกของเขาเป็นขอ้ท่ีคณุและผูอ่ื้นสามารถจะเห็นการเปล่ียนใดๆ ท่ี

เกิดขึน้ได ้ 

กิจกรรมที ่9 ขอให้ตัง้เป้าหมายว่า  คุณจะแสดงความกระตอืรือร้นอย่างไร 

ในอกีสองสามวันข้างหน้านี ้   

จงมั่นใจวา่เปา้หมายนัน้ปฏิบตัไิด ้  เปา้หมายเหลา่นีค้วรจะเป็นตามมาตรฐานของเปา้หมายประจาํ

วนัท่ีพวกเขาตัง้ขึน้ใน  ชัน้เรียนทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร์ ขอใหผู้เ้รียนอา้งถึงดา้นหลงัของคูมื่อผูเ้รียน ชัน้เรียน

การทอ่งจาํขอ้พระคมัภีร ์ของเขา  ซึ่งไหค้าํแนะนาํสาํหรบัเปา้หมายการประยกุตใ์ชส้ว่นตวัท่ีดี   

จุด หยุด  หลังจากที ่10 ในหน้า 5  

จงใชเ้วลานี ้ อภิปรายถึงกิจกรรมทัง้หมดในสว่นท่ี 1  ถา้คณุยงัไมไ่ดท้าํสิ่ง  คณุอาจตอ้งการใหผู้เ้รียน

คดิหลายวนัในการประยกุตเ์ปา้หมายของเขา  ก่อนการทาํงานในสว่นท่ี 2 
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ตอนที ่ 2:  น่ีคือส่ิงทีเ่กิดขึน้   

ในการอภิปายถึงคาํตอบของผูเ้รียนสาํหรบัตอนท่ี 2   จงแนใ่จวา่เขามีความกา้วหนา้อยา่งแทจ้รงิบาง

ประการในการพฒันาความกระตือรือรน้   ถา้ไมไ่ดเ้ป็นเช่นนัน้  ขอใหเ้ขากลบัไปยงักิจกรรมท่ี 9 ในตอนท่ี 1  

และตัง้เปา้หมายใหมท่ี่เฉพาะเจาะจงและปฎิบตัไิด ้  จงใหผู้เ้รียนคิดถึงเปา้หมายใหมเ่หลา่นี ้ แลว้เขียนการ

ประเมินผลออกมา  โดยใชค้าํถามในตอนท่ี 2 
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โดย เดวิด  แบท็ตี ้

โครงกสรนีใ้ชข้อ้พระคมัภีรข์องสมาคมพระครสิตธรรมไทยฉบบัอมตธรรมรว่มสมยั TNCV ฉบบัมาตรฐาน 

เอกสารทัง้หมดไดจ้ดลิขสิทธ์ิโดย     

Copyright © 2020, Teen Challenge USA. 4th Edition 

บทเรียนนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของ การศึกษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม่  ซึ่งไดร้บัการพฒันาเพ่ือชว่ยครสิเตียนใหม่

และผูท่ี้ตอ้งการจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  บทเรียนถกูใชใ้นครสิตจกัร ในโรงเรียน กบัพนัธกิจเรือนจาํ   

ทีนชาลเลน้จป์ระเทศไทย  และพนัธกิจซึ่งคลา้ยคลงึกนัท่ีทาํงานกบัครสิเตียนใหม ่ การศกึษาสว่นตวัสาํหรบั

ชีวติใหม่ ออกแบบใหใ้ชก้บัโปรแกรมเอกตัศกึษาสว่นตวั ยงัมีคอรส์สาํหรบัผูท่ี้สนใจรบัการอบรมเพิ่มเตมิใน

การใชห้ลกัสตูร  

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิชานีส้ามารถตดิตอ่ไดท่ี้ 

Global Teen Challenge  

www.globaltc.org and www.iTeenChallenge.org  

 

วนัท่ีมีการแกล้า่สดุ 09-2020    

http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/

