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งานประเภทใดท่ีจะช่วย
ให้ฉันพ่ึงพาตนเองได้

การศกึษาเพ่ือได้งานดีกวา่เดิม
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรหาสมาชิกกลุ่มทุกคนถา้ท่านมีขอ้มูลติดต่อพวกเขา ถามพวกเขาวา่

จะมาท่ีการประชุมหรือไม่ เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน 10 นาทีเพื่อเซ็นช่ือลงทะเบียน

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

◦ น�าสมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ีและจุลสาร รากฐานของฉนั: หลกัธรรม, ทกัษะ, นิสยั  

มาใหส้มาชิกกลุ่มแต่ละคน

◦ เตรียมวธีิเปิดวดิีทศัน ์ถา้อยูใ่นวสิยัท่ีท�าได้

◦ ไม่มีหนงัสือหรือวดิีทศัน?์ ท่านสามารถดูออนไลนไ์ดท่ี้ srs. lds. org

◦ น�าส�าเนารายการรับใชก้ารพึ่งพาตนเองท่ีเลือกมาดว้ย: (1) รายการงานท่ีเลือก 

และ (2) รายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือก ท่านสามารถรับส�าเนาเหล่า

น้ีจากศนูยพ์ึ่งพาตนเองสเตคของท่าน จากผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเอง หรือทาง

ออนไลนท่ี์ srs. lds. org/ pef

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

◦ วทิยากรกระบวนการจะไม่ยนืระหวา่งการประชุมและไม่นัง่ท่ีหวัโตะ๊ วทิยากร

กระบวนการไม่ควรเป็นศนูยร์วมความสนใจแต่ควรช่วยสมาชิกกลุ่มใหใ้ส่ใจกนั

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง ท�าความรู้จกัช่ือพวกเขา

• ส่งกระดาษไปรอบๆ และขอใหส้มาชิกกลุ่มเขียนช่ือนามสกลุ วอร์ดหรือสาขา และวนั

เกิดของพวกเขา (ระบุเฉพาะวนัท่ีแและเดือนไม่ตอ้งระบุปีเกิด)

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลาเพื่อใหก้ลุ่มท�าตามตารางเวลา ขอใหเ้ขาตั้งเวลาตามท่ีแนะน�าไว้

ในหนงัสือ

◦ ตวัอยา่งเช่น ท่านจะเห็นค�าแนะน�าท่ีบอกวา่ “เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวด

เรียนรู้” ผูจ้บัเวลาจะตั้งเวลาในโทรศพัท ์นาฬิกา หรือเคร่ืองจบัเวลาอ่ืนๆ และจะ

บอกกลุ่มเม่ือหมดเวลา จากนั้นกลุ่มจะตดัสินใจวา่จะเร่ิมหมวดต่อไปหรือจะยงั

คงสนทนาต่ออีกสองสามนาที

หลงัจากการประชุม:

• หลงัจากการประชุมกลุ่ม ไปท่ี srs. lds. org/ report และท�าตามค�าแนะน�าเพื่อลงทะเบียน

สมาชิกกลุ่มทุกคน

• หลงัจากการประชุมคร้ังแรก ท�ารายช่ือติดต่อเพ่ือแบ่งปันกบักลุ่มในการประชุมคร้ังต่อไป

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ในตอนเริม่:

• พดูวา่: “ขอตอ้นรับกลุ่มการพึ่งพาตนเองกลุ่มน้ี”

• ขอใหทุ้กคนปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• พดูดงัน้ี:

◦ “น่ีคือกลุ่มการพึ่งพาตนเองท่ีมีช่ือวา่ ‘การศึกษาเพื่อไดง้านดีกวา่เดิม’ ทุกท่านมา

ท่ีน่ีเพื่อรับการศึกษามากข้ึนใช่หรือไม่

◦ “ถา้ท่านไม่ตอ้งการเงินกูย้มืกองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษา นัน่เป็นส่ิงท่ีดีมาก 

ถา้ท่านตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. ท่านจะพร้อมเร่ิมขั้นตอนการสมคัรหลงัจากการ

ประชุมคร้ังท่ีส่ี

◦ “เราจะประชุมกนั 12 คร้ัง การประชุมแต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณสองชัว่โมง เรา

จะใชเ้วลาวนัละหน่ึงถึงสองชัว่โมงเช่นกนัเพื่อรักษาค�ามัน่สญัญาท่ีจะช่วยใหเ้รา

ไดรั้บการศึกษาหรือการอบรม ท่านจะท�าค�ามัน่สญัญาวา่จะใหเ้วลาตามน้ีหรือไม่

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• พดูดงัน้ี:

◦ “ทุกคร้ังท่ีเราพบกนั เราเร่ิมตน้ดว้ยหวัขอ้จากจุลการช่ือวา่ รากฐานของฉนั: หลกั
ธรรม, ทกัษะ, นิสยั จุลสารเล่มน้ีช่วยใหเ้ราเรียนรู้และด�าเนินชีวติตามหลกัธรรม 

ทกัษะ และนิสยัท่ีน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองทางวญิญาณและทางโลก”

• ตั้งเวลา 20 นาทสี�าหรับ รากฐานของฉนั

• อ่าน จดหมายแนะน�าของฝ่ายประธานสูงสุด ในหนา้ 2 ของ รากฐานของฉนั จากนั้นท�า 

หลกัธรรม 1 ในจุลสารเล่มนั้นใหเ้สร็จและกลบัมาท่ีสมุดแบบฝึกหดั

เล่มน้ี

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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เราจะท�าอะไรในกลุม่น้ี
  เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทสี�าหรับหมวดเรียนรู้

  อา่น: เพื่อใหเ้ขา้ใจจุดประสงคข์องกลุ่มการพึ่งพาตนเองน้ี ไปท่ีปกหนา้ดา้นในของสมุด

แบบฝึกหดัเล่มน้ีและอ่านค�าน�า

เราอยูท่ี่น่ีเพื่อช่วยกนัใหไ้ดรั้บการศึกษาและพฒันางานของเรา เรามีเป้าหมายท่ีกวา้ง

กวา่เช่นกนั: คือพึ่งพาตนเองได ้เพื่อท่ีเราจะรับใชค้นอ่ืนไดดี้ยิง่ข้ึน

  ด:ู “การศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเอง” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 18)

  สนทนา: ท่านเรียนรู้หรือรู้สึกอะไรจากวดิีทศัน์

  อา่น: ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี:

 1. เราตอ้งการพึ่งพาตนเอง

 2. แต่ตอนน้ีเราไม่มีทกัษะเพื่อใหไ้ดง้านดีหรือสร้างธุรกิจท่ีดี

 3. ดงันั้น เราจึงตอ้งการการศึกษาหรือการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะของเรา

 4. ทกัษะเหล่าน้ีจะน�าเราไปสู่งานท่ีดีกวา่และรายไดท่ี้มากกวา่

 5. รายไดท่ี้มากกวา่บวกกบัศรัทธาท่ีมากข้ึนจะช่วยใหเ้ราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน

  สนทนา: น่ีเป็นขอ้สรุปท่ีดีถึงสาเหตุท่ีเราอยูท่ี่น่ีหรือไม่

  อา่น: เราจะตอบค�าถามต่อไปน้ีทุกสปัดาห์ในกลุ่มของเรา

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 สปัดาห ์6

งานประเภทใด
ท่ีจะชว่ยใหฉ้นั
พ่ึงพาตนเองได้

ฉนัจะศึกษา
อะไรเพ่ือใหมี้
คุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานของฉนั

ฉนัจะจา่ยคา่เล่า
เรียนอยา่งไร

ฉนัควรสมคัร
ขอรบัเงินกูย้มื
กองทุนต่อเน่ือง
เพ่ือการศึกษา
หรือไม่

ฉนัจะประสบ
ความส�าเร็จใน
หอ้งเรียนได้
อยา่งไร

ฉนัจะประสบ
ความส�าเร็จนอก
หอ้งเรียนได้
อยา่งไร

  สนทนา: เหตุใดท่านจึงคิดวา่เราเร่ิมสปัดาห์น้ีโดยเลือกงานท่ีเราตอ้งการก่อนท่ีเราจะตดัสินใจ

เก่ียวกบัการศึกษาท่ีเราตอ้งการ

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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  อา่น: เป้าหมายของการศึกษาคือเพื่อใหไ้ดง้านท่ีดี ระหวา่งหกสปัดาห์แรกเราจะเรียนรู้

เก่ียวกบัการศึกษา ในสปัดาห์ท่ี 7–12 เราจะเรียนรู้เก่ียวกบัวธีิหางานท่ีดีและประสบ

ความส�าเร็จในงานนั้น:

สปัดาห ์7 สปัดาห ์8 สปัดาห ์9 สปัดาห ์10 สปัดาห ์11 สปัดาห ์12

ฉนัจะหาโอกาส
ใหไ้ดง้านท่ีถกู
ตอ้งอยา่งไร

ฉนัจะน�าเสนอ
ตนเองดว้ยพลงัท่ี
สรา้งความมัน่ใจ
อยา่งไร

ฉนัจะเขา้ถึง
ตลาดงานท่ี 
“ซ่อนอยู”่ ได้
อยา่งไร

ฉนัจะเป็นตวั
เลือกท่ีโดดเด่น
ไดอ้ยา่งไร

ฉนัจะเร่งการ
คน้หางานของฉนั
ไดอ้ยา่งไร

ฉนัจะท�างานเกง่
ข้ึนและประสบ
ความส�าเร็จต่อไป
ไดอ้ยา่งไร

  อา่น: ท�างานดว้ยกนั เราจะตอบค�าถามเหล่าน้ีและประสบความส�าเร็จ

ฉนัมีความสามารถอะไรท่ีใหไ้ด้
  อา่น: ใหเ้ราดูวา่เราจะท�างานดว้ยกนัเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งไร

  ด:ู “การเรียนรู้ ‘จงไปและท�า’” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่านหนา้ 20)

  สนทนา: เราจะช่วยกนั “ไปและท�า” มีอะไรส�าคญัในวดิีทศันน์ั้น วธีิการเรียนรู้แบบน้ีแตกต่าง

จากชั้นเรียนมาตรฐาน ในสถานศึกษาหรือศาสนจกัรอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ แบ่งเป็นทีมเลก็ๆ ทีมละสามคน ขยบัเกา้อ้ีใหน้ัง่หนัหนา้เขา้หากนั และท�ากิจกรรม

ต่อไปน้ี

 1. แนะน�าตวัเองสั้นๆ —ช่ือและครอบครัวของท่าน บอกเก่ียวกบัความส�าเร็จ 

ตวัอยา่งเช่น: “ฉนัไดรั้บรางวลัผูบ้ �าเพญ็ประโยชนใ์นท่ีท�างาน” หรือ “ฉนัรับใช้

งานเผยแผ”่ หรือ “ฉนัเล้ียงลกูสามคน”

 2. จากนั้น อีกสองคนควรบอกท่านอยา่งรวดเร็ววา่ความสามารถอะไรท่ีจ�าเป็นต่อ

ความส�าเร็จนั้นๆ ถา้ท่านพดูวา่ “ฉนัรับใชง้านเผยแผ”่ คนอ่ืนๆ พดูไดว้า่ “ถา้อยา่ง

นั้นคุณตอ้งกลา้หาญ ท�างานหนกั เป็นผูน้�าและเป็นครู และเขา้กบัคนไดดี้”

 3. ท�าอยา่งเดียวกนัน้ีกบัแต่ละคน

 4. กลบัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ แบ่งปันบางอยา่งท่ีสมาชิกกลุ่มประสบความส�าเร็จ

และความสามารถบางอยา่งของพวกเขา

  อา่น: ทกัษะและความสามารถทั้งหมดท่ีเรามีเป็นส่วนหน่ึงของคลงัของพระเจา้ อ่าน

ขอ้ความขวามือ

  สนทนา: กลุ่มของเราจะท�างานร่วมกนัเพื่อช่วยกนัไดอ้ยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ใหเ้ราท�าปฏิบติัการแรกของเราเป็นกลุ่ม ใชเ้วลาหา้นาทีและตดัสินใจวา่จะตั้งช่ือ

กลุ่มของเราวา่อะไร

เขียนช่ือกลุ่มดา้นล่าง:

 

“เพ่ือทุกคนจะเพ่ิมพนู 
พรสวรรคข์องตน, เพ่ือ
ทุกคนจะไดร้บัพร
สวรรคอ่ื์นๆ, แทจ้ริง
แลว้, แมร้อ้ยเท่า, เพ่ือ
จะเทเขา้ไปในคลงัของ 
พระเจา้. . .มนุษยทุ์กคน
หมายมัน่ประโยชน์สุข
ของเพ่ือนบา้นตน, และ
ท�าส่ิงทั้งปวงดว้ยดวงตาท่ี
เห็นแกร่ศัมีภาพของพระผู ้
เป็นเจา้อยา่งเดียว” 

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 82:18-19

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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งานในอนาคตอะไรท่ีฉนัควรเลือก
  อา่น: ระหวา่งสปัดาห์น้ี เราจะตดัสินใจวา่งานประเภทใดท่ีเราจะท�าเพื่อใหพ้ึ่งพาตนเองได้

มากข้ึน จากนั้น เราจะกลบัมารายงาน

ค�าถามและปฏิบติัการต่อไปน้ีของสปัดาห์จะเป็นแนวทางการสนทนาและค�ามัน่

สญัญาของเรา

  อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้

ปฏิบัตกิารประจ�าสัปดาห์—ค้นหาทางเลอืกของงานในอนาคตของฉัน เรียนรู้เกีย่ว

กบังานต่างๆ จากผู้อืน่ และเตรียมแผนการท�างาน

  ฝึกปฏิบตั:ิ เขียนจ�านวนรายไดท่ี้ท่านตอ้งการแต่ละเดือนเพื่อจะพึ่งพาตนเองได ้(จากการ

ประเมินการพึ่งพาตนเอง หนทางของฉนั):

ฉันต้องการ   จ �านวนเงิน   ในแต่ละเดอืนเพือ่พึง่พาตนเองได้

  อา่น: งานอะไรท่ีเราตอ้งการในอนาคตท่ีจะท�าใหมี้รายไดจ้�านวนน้ี

  ด:ู “รายการ กตศ. ท่ีเลือก” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่านหนา้ 21)

  ฝึกปฏิบตั:ิ วทิยากรกระบวนการควรใหส้�าเนารายการงานท่ีเลือกแก่สมาชิกกลุ่มแต่ละคน

 1. หนัเกา้อ้ีของท่านไปหาสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง ตรวจดูรายการงานท่ีเลือกท่ี

วทิยากรกระบวนการใหแ้ก่ท่านดว้ยกนั

 2. จากนั้นตอบค�าถามเหล่าน้ี:

• งานอะไรท่ีดึงดูดความสนใจของท่าน มีงานใดหรือไม่ท่ีตรงกบัจุดแขง็หรือ

ประสบการณ์ของท่าน

• งานใดท่ีใหค่้าตอบแทนสูงสุด

• งานใดท่ีตอ้งมีการศึกษามากข้ึน

• รายการน้ีช่วยท่านไดอ้ยา่งไร

  อา่น: เม่ือเราทราบแลว้วา่งานใดท่ีจะสนองความตอ้งการทางรายไดข้องเรา และงานใด

เป็นท่ีตอ้งการสูง เราตอ้งเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัทางเลือกต่างๆ และท�าการเลือก 

“แผนการท�างาน” จะช่วยเราตดัสินใจเลือกงานหรือธุรกิจในอนาคตของเรา

จลุสาร หนทางของ

ฉนั จะช่วยใหท้า่น

ตดัสินใจเรือ่งน้ี

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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  อา่น: ระหวา่งสปัดาห์ เราจะสร้างแผนการท�างาน (ดูหนา้ 24) การฝึกปฏิบติัน้ีจะช่วยใหเ้รา

เรียนรู้วธีิท�าส่ิงนั้น ทีละขั้นตอน

  ฝึกปฏิบตั:ิ หนัเกา้อ้ีของท่านไปหาสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึงและท�าการฝึกปฏิบติัน้ีดว้ยกนั

ขั้นที ่1 อ่านตวัอยา่งสองขอ้ จากนั้น เพื่อเป็นการฝึก ใหเ้ขียนงานประเภทหน่ึงท่ีท่าน

ก�าลงัพิจารณาในช่องวา่งดา้นล่าง “ตวัอยา่งของท่าน” ในบรรทดัถดัไป เขียนช่ือของ

คนท่ีท่านสามารถถามเก่ียวกบังานประเภทนั้น

แผนการท�างานของฉนั: งานอะไรท่ีจะช่วยใหฉ้นัพ่ึงพาตนเองได้

ตวัอยา่งท่ี 1 ตวัอยา่งท่ี 2 ตวัอยา่งของทา่น

เขียนงานสามประเภทท่ี
ท่านจะพิจารณา

ชา่งซ่อมรถยนต์ นกัเทคนิคการแพทย์

มีใครบา้งท่ีทราบเก่ียวกบังานประเภทน้ี

เขียนรายช่ือ 3–5 คนท่ี
ท่านจะคุยดว้ยเก่ียวกบั
งานแต่ละอยา่ง

มานะ เพือ่นทีเ่ป็นชา่ง
ระพ ีพนกังานขายรถ
คมกฤช ลุงของฉนั

นภา ท�างานทีโ่รงพยาบาล
ดวงกมล นางพยาบาล 

สภุา ผูเ้ชีย่วชาญคอมพวิเตอร์

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ขั้นที ่2 อ่านค�าถามและตวัอยา่งดา้นล่าง เขียนในช่อง “ตวัอยา่งของท่าน” ในการฝึก

ปฏิบติัน้ี ท่านอาจตอ้งเดา

ฉนัจะถามอะไรคนเหลา่น้ี

ตวัอยา่งท่ี 1  
(ช่างซ่อมรถยนต)์

ตวัอยา่งท่ี 2  
(นกัเทคนิคการแพทย)์

ตวัอยา่งของทา่น

ฉนัจะคาดหวงัรายได้
เดือนละเท่าไรเม่ือฉนัเร่ิม
ท�างาน ฉนัจะคาดหวงั
รายไดเ้ดือนละเท่าไรหลงั
จากท�างานไปหน่ึงปี

เงนิเดอืนเริม่ตน้: 3500
หลงัจากหน่ึงปี: 4500

เงนิเดอืนเริม่ตน้: 4200
หลงัจากหน่ึงปี: 5000

ฉนัจะมีคุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานแต่ละประเภท
ไดอ้ยา่งไร

สถาบนัชา่งยนต ์8 เดอืน
ประสบการณ์ 1 ปี

รูจ้กับางคน มรีายชือ่ตดิต่อ

สถาบนัเทคโนโลยทีางการ
แพทย ์2.5 ปี

ประสบการณ์ 1.5 ปี
ผา่นชัน้เรยีนคณติศาสตร ์

วทิยาศาสตร์

มีสถานศึกษาในทอ้งท่ี
หรือไม่

มี มี

มีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน
ส�าหรบังานประเภทน้ี
หรือไม่

การเตบิโตชา้ งานเป็นที่
ตอ้งการในระดบักลาง

การเตบิโตรวดเรว็ งานเป็นที่
ตอ้งการในระดบัสงู

มีคา่ใชจ้า่ยอะไรบา้งใน
ตอนเร่ิม

คา่อุปกรณ์ 6000
คา่สอบประกาศนียบตัรรบัรอง 

4000

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ขั้นที ่3 อ่านตวัอยา่งและจากนั้นสรุปค�าตอบของท่านในช่องท่ีสาม จ�าไวว้า่น่ีเป็น

เพียงการฝึกปฏิบติั เราจะหาขอ้มูลท่ีถกูตอ้งมากข้ึนในสปัดาห์น้ี เม่ือท่านท�าเสร็จ 

กลบัไปท่ีกลุ่มใหญ่

งานใดท่ีดเูหมือนจะใหร้ายไดดี้ท่ีสุดและตรงกบัจดุแข็งและทกัษะของฉนั

ตวัอยา่งท่ี 1  
(ช่างซ่อมรถยนต)์

ตวัอยา่งท่ี 2  
(นกัเทคนิคการแพทย)์

ตวัอยา่งของทา่น

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั
ทางเลือกเหล่าน้ี งานใดดู
เหมือนจะดีท่ีสุดส�าหรบัฉนั

เรยีนน้อย คา่ใชจ้า่ยน้อย มี
รายไดพ้อจะสนองความ
จ�าเป็นเทา่นัน้ งานเป็นที่

ตอ้งการน้อย

ใชเ้วลานานกวา่จะมี
คณุสมบตัพิอ เรยีนมากขึน้ 
คา่ใชจ้า่ยมากขึน้ รายไดส้งู 

งานเป็นทีต่อ้งการมาก

  อา่น: หลงัจากการรวบรวมขอ้มูลสปัดาห์น้ีเราจะตอ้งตดัสินใจ เราสามารถสวดออ้นวอน

และอ่านปิตุพรของเราเพื่อช่วยเรา จ�าไวว้า่: (1) เราเร่ิมท่ีรายไดเ้ท่าไรท่ีเราตอ้งการ

เพื่อใหพ้ึ่งพาตนเองได ้(2) จากนั้นเราเลือกงานท่ีเราตอ้งการในอนาคตท่ีจะช่วยใหมี้

รายไดน้ั้น (3) ต่อจากนั้น เราสามารถตดัสินใจเร่ืองการศึกษาหรือการอบรมท่ีจะช่วย

ใหเ้รามีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานนั้น

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ฉนัจะน�าเสนอแผนการท�างานของฉนัอยา่งไร
  อา่น: สปัดาห์หนา้ เราจะน�าเสนอแผนการท�างานของเราโดยพดูใหก้ลุ่มฟัง ดงันั้น ขอให้

เราดูตวัอยา่งน้ีและฝึกปฏิบติั

  ด:ู “แผนการท�างานของฉนัในสามนาที” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่านหนา้ 22)

  ฝึกปฏิบตั:ิ ยนืข้ึนและไปหาคนท่ีท่านไม่ไดฝึ้กดว้ยวนัน้ี น�าเสนอตวัอยา่งแผนการท�างานน้ี  
(ใน หนา้ 7–9) เสมือนหน่ึงเป็นแผนการท�างานของท่านเอง ท�าตามตวัอยา่งในวดิี

ทศัน ์หากท่านไม่มีขอ้มูลบางอยา่ง ใหใ้ชจิ้นตนาการของท่าน

 1. ใชเ้วลาหน่ึงนาทีบอกเก่ียวกบัทางเลือกงานของท่านและคนท่ีท่านถามเก่ียวกบั

งาน

 2. ใชเ้วลาหน่ึงนาทีในการแบ่งปันค�าตอบต่อค�าถามเหล่าน้ีท่ีท่านถาม

 3. ใชเ้วลาหน่ึงนาทีเพื่อบอกวา่ตวัอยา่งทางเลือกงานเหล่าน้ีงานใดท่ีท่านจะเลือก

และอธิบายวา่เพราะเหตุใด

 4. จากนั้นใชเ้วลาสองนาทีขอค�าติชมจากคนอ่ืน ถามวา่: ฉนัจะท�าใหแ้ผนการ

ท�างานของฉนัดีข้ึนไดอ้ยา่งไร ฉนัจะน�าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้

อยา่งไร

 5. สลบับทบาทกนัและใหอี้กคนน�าเสนอ

  สนทนา: พดูเก่ียวกบัวธีิท่ีท่านจะรวบรวมขอ้มูลระหวา่งสปัดาห์และวธีิท่ีท่านจะน�าเสนอ

แผนการท�างานของท่านในสปัดาห์หนา้กบักลุ่มใหญ่ ถามค�าถามและแบ่งปัน

แนวคิด

  อา่น: ระหวา่งสปัดาห์ รวบรวมขอ้มูลและใส่ไวใ้นแผนการท�างานในหนา้ถดัไป พดูคุย

กบัคนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีท่านจะท�าได ้ถามหลายๆ ค�าถาม หากท่านตอ้งการท่ีเขียน

มากกวา่น้ี ท่านสามารถใชแ้ผนการท�างานเพิ่มเติมใน หนา้ 24 ได้

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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แผนการท�างานของฉนั: งานอะไรท่ีจะช่วยใหฉ้นัพ่ึงพาตนเองได้

เขียนงานสามประเภทท่ี
ท่านจะพิจารณา

มีใครบา้งท่ีทราบเก่ียวกบังานประเภทน้ี

เขียนรายช่ือ 3–5 คนท่ี
ท่านจะพดูคุยดว้ยเก่ียว
กบังานแต่ละอยา่ง

ฉนัจะถามอะไรคนเหลา่น้ี

ฉนัจะคาดหวงัรายได้
เดือนละเท่าไรเม่ือฉนั
เร่ิม ฉนัจะคาดหวงัราย
ไดเ้ดือนละเท่าไรหลงั
จากท�างานไปหน่ึงปี

ฉนัจะมีคุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานแต่ละประเภท
ไดอ้ยา่งไร

มีสถานศึกษาในทอ้งท่ี
หรือไม่

มีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน
ในงานประเภทน้ีหรือไม่

มีคา่ใชจ้า่ยอะไรบา้งใน
ตอนเร่ิม

มีค�าถามอ่ืนๆ หรือไม่

งานใดท่ีดเูหมือนจะมีรายไดดี้ท่ีสุดและตรงกบัจดุแข็งและทกัษะของเรา

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั
ทางเลือกเหล่าน้ี งานใด
ดเูหมือนจะดีท่ีสุดส�าหรบั
ฉนั

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ฉนัจะบรหิารเงินของฉนัอยา่งฉลาดไดอ้ยา่งไร
  อา่น: การพึ่งพาตนเองรวมถึงการใชจ่้ายนอ้ยกวา่ท่ีเราหาไดแ้ละมีเงินออม เงินออมจะช่วย

ใหเ้รามีเงินใชจ่้ายกรณีฉุกเฉินหรือช่วยใหเ้รามีเงินเล้ียงชีพและครอบครัวเม่ือราย

ไดข้องเรานอ้ยกวา่ท่ีเราคาดหวงั ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มน้ี เราใหค้ �ามัน่

สญัญาท่ีจะเกบ็ออมทุกสปัดาห์ แมเ้พียงบาทสองบาท

  สนทนา: ในบางพ้ืนท่ี การเกบ็เงินในธนาคารเป็นความคิดท่ีดี ในบางพึ้นท่ีอาจไม่ใช่ความคิด

ท่ีดี เช่นเม่ือประเทศมีเงินเฟ้อสูงหรือเม่ือธนาคารไม่มัน่คง สภาพการณ์ดีพอท่ีจะเกบ็

เงินในธนาคารในพ้ืนท่ีของท่านหรือไม่ ธนาคารใดใหอ้ตัราดอกเบ้ียดีท่ีสุดส�าหรับ

เงินออม

  อา่น: อีกส่วนหน่ึงของการพึ่งพาตนเองคือการเป็นอิสระจากหน้ีสินส่วนตวั ใชจ่้ายเงิน

กูย้มืส่วนตวัมากกวา่ท่ีเราจะจ่ายเองได ้ศาสดาพยากรณ์แนะน�าใหเ้ราหลีกเล่ียงหน้ี

สินส่วนตวั และเม่ือเราพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนเราจะลดและปลดหน้ีสินส่วนตวั 

(อยา่งไรกดี็ หน้ีเพื่อธุรกิจอาจเป็นเร่ืองฉลาดในบางกรณี)

ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยบ่์อยคร้ังท�าใหเ้กิดภาระทางการเงินอยา่งมาก บ่อยคร้ัง

การประกนัและโปรแกรมสาธารณสุขของรัฐบาลสามารถช่วยปกป้องเราไม่ให้

สร้างภาระเหล่าน้ีได ้การสมคัรประกนัหรือโปรแกรมสาธารณสุขของรัฐบาลจะเป็น

ส่วนส�าคญัในหนทางสู่การพึ่งพาตนเองของเรา

  สนทนา: ประกนับางประเภท (เช่นประกนัสุขภาพและประกนัชีวติ) มีมากกวา่และเป็น

ประโยชนก์วา่ประกนัประเภทอ่ืนๆ ผูใ้หบ้ริการประกนับางแห่งดีและบางแห่งไม่

ซ่ือสตัย ์ตวัเลือกประกนัท่ีดีท่ีสุดในพื้นท่ีของท่านมีอะไรบา้ง

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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เหตใุดพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราพ่ึงพาตนเอง
  สนทนา: เหตุใดพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราพึ่งพาตนเอง

  อา่น: อ่านขอ้ความดา้นขวามือ

  สนทนา: ความพยายามของเราเพ่ือใหไ้ดง้านสนอง “จุดประสงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ” ดงัท่ีเอล็เดอร์คริส

ทอฟเฟอร์สนักล่าวอยา่งไร

  อา่น: พระเจา้ทรงมีอ�านาจท่ีจะช่วยใหฉ้นัพึ่งพาตนเองได ้พระองคต์รัสวา่ “เพราะดูเถิด, 

เราคือพระผูเ้ป็นเจา้; และเราคือพระผูเ้ป็นเจา้แห่งปาฏิหาริย”์ (2 นีไฟ 27:23) เม่ือเรา

อุทิศตนหรืออุทิศถวายความพยายามของเราเพ่ือประสบความส�าเร็จในงานของเรา

แด่จุดประสงคศ์กัด์ิสิทธ์ิของการพึ่งพาตนเอง พระเจา้จะทรงน�าทางเราผา่นการดลใจ 

เม่ือเราแสดงศรัทธาของเราโดยการตั้งใจฟังและเช่ือฟังการกระตุน้เตือนของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้จะทรงท�าปาฏิหาริยข์องพระองคแ์ละท�าใหค้วามพยายาม

ของเราเกิดผลกวา่ท่ีเราจะท�าไดด้ว้ยตนเอง

“การอุทิศถวายคือการ
สละใหห้รืออุทิศบางอยา่ง
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ อุทิศแด่จุด
ประสงคศ์กัด์ิสิทธ์ิ”

ดี. ทอดด ์ครสิทอฟเฟอร-์
สนั สะทอ้นถึงชีวิตท่ีอทิุศ
ถวาย Ensign หรอืด ู 
เลียโฮนา พ.ย. 2010, 19

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ฉนัจะเตรยีมกูเ้งิน กตศ.ไดอ้ยา่งไร

หากท่านและครอบครวัของท่านไมมี่รายได ้และท่านไมส่ามารถเขา้ถึงแหล่งการเงินอ่ืนๆ ในทอ้งท่ี ท่าน

อาจมีคุณสมบติัส�าหรบัเงินกูย้มื กตศ. เพ่ือชว่ยใหท่้านจา่ยคา่เล่าเรียนของท่าน แผนการท�างานของท่าน

จะชว่ยท่านเตรียมส�าหรบัเงินกูย้มื กตศ. ดว้ย ถา้ท่านคิดวา่ท่านอาจตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. ตอบค�าถาม

เหล่าน้ีเม่ือท่านพฒันาแผนการท�างานของท่านและเก็บขอ้มลูน้ีไวส้�าหรบัการสมคัร กตศ.

แผนการท�างานของฉนั: งานอะไรท่ีจะช่วยใหฉ้นัพ่ึงพาตนเองได้

งานปัจจบุนั

ชัว่โมงท�างานต่อสปัดาห ์ 

(งานทุกอยา่ง):

ต�าแหน่งงาน (ทุกงาน):

รายไดต่้อเดือน:

งานในอนาคต (ตอ้งอยูใ่นรายการงานท่ีเลือกของ SRS หรอืหากมีขอ้ยกเวน้ ตอ้งยืน่เรือ่งขอ)

ต�าแหน่งงานในอนาคต:

รายไดท่ี้ประเมินไวต่้อเดือน 

(หลงัจากจบโปรแกรม):

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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“ตามจริงแลว้ เรากล่าว, 
มนุษยค์วรท�างานอยา่ง
ทุ่มเทในอุดมการณดี์, 
และท�าส่ิงสารพนัดว้ย
เจตจ�านงอิสระ, และท�าให้
เกิดความชอบธรรมยิง่”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 58:27

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้

ไตรต่รอง

ฉนัจะท�าอะไรไดบ้า้งเพ่ือปรบัปรุง
  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทสี�าหรับหมวดไตร่ตรอง

  ฝึกปฏิบตั:ิ  อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ีท่าน

ก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่งท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

  สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันแนวคิดของตนเองหรือไม่
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร
  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทสี�าหรับหมวดให้ค�ามัน่สัญญา

  อา่น: แต่ละสปัดาห์ เราเลือก “คู่ร่วมปฏิบติั” หน่ึงคน เขาคือสมาชิกกลุ่มคนหน่ึงท่ีจะช่วย

เรารักษาค�ามัน่สญัญาของเรา คู่ร่วมปฏิบติัควรติดต่อกนัระหวา่งสปัดาห์และรายงาน

ความกา้วหนา้ของพวกเขาต่อกนั โดยทัว่ไป คู่ร่วมปฏิบติัจะเป็นเพศเดียวกนัและไม่

ไดเ้ป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกนั

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อ่านออกเสียงค�ามัน่สัญญาแต่ละข้อให้คู่ร่วมปฏิบัตขิองท่าน
ฟัง สัญญาว่าจะรักษาค�ามัน่สัญญาของท่าน ลงช่ือด้านล่าง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉนัจะคยุกบัคนอยา่งนอ้ยหา้คนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลส�าหรบัแผนการท�างานของฉนั
   เป้าหมายของฉนั:    5   8   10

ฉนัจะเตรยีมน�าเสนอแผนการท�างานของฉนั

ฉนัจะฝึกหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพ่ิมเงินออม — แมเ้พียงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่่วมปฏิบติัของฉนั

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้

ใหค้�ามัน่สญัญา



17

ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร
  ด:ู “ปฎิบติัการและค�ามัน่สญัญา” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 23)

  อา่น: เม่ือเรารายงานค�ามัน่สญัญาของเรา เรามีแนวโนม้มากกวา่เดิมท่ีจะรักษาค�ามัน่

สญัญา อ่านขอ้ความอา้งอิงดา้นขวามือ

  ฝึกปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้ของ

ท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษาค�ามัน่สญัญา

คยุกบัคน
อย่างน้อย
ห้าคนเก่ียว
กบัแผนการ
ท�างานของ
ฉัน (เขียน

จ�านวนครัง้)

เตรียม
น�าเสนอ
แผนการ
ท�างาน  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่ร่วม
ปฏิบติั  

(ใช่/ไม่ใช่)

  อา่น:  อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของ
ฉนั ดว้ย

ในการประชุมคร้ังต่อไป วทิยากรกระบวนการจะวาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบน

กระดาน (ดงัตวัอยา่งขา้งบน) เราจะไปถึงก่อนการประชุมเร่ิม 10 นาทีและเขียน

ความกา้วหนา้ของเราบนแผนภมิู

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป ขอให้

วทิยากรอ่าน ปกหนา้ดา้นใน ของสมุดแบบฝึกหดัเล่มน้ีเพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ีวทิยากร

กระบวนการท�า เขาควรท�าหนา้ท่ีวทิยากรในวธีิเดียวกนักบัท่ีวทิยากรกระบวนการ

ท�าในวนัน้ี:

• เช้ือเชิญพระวญิญาณ เชิญสมาชิกกลุ่มใหแ้สวงหาพระวญิญาณ

• วางใจในเน้ือหา อยา่เพิ่ม ท�าส่ิงท่ีบอกเท่านั้น

• บริหารเวลา

• เพิ่มความกระตือรือร้น ท�าใหส้นุก!

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

หมายเหตสุ �าหรบั

วิทยากรกระบวนการ:

อยา่ลืมลงทะเบียน
สมาชิกกลุ่มทุกคนท่ี  
srs. lds. org/ report

อยา่ลืมท�าส�าเนาขอ้มลู
ติดต่อกลุ่มส�าหรบัการ
ประชุมครั้งต่อไปดว้ย

ยนิดีรบัค�าตชิม

กรุณาส่งความคิดเห็น 
ค�าติชม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณข์องท่าน
ไปท่ี srsfeedback@ 
ldschurch. org

“เม่ือประเมินผลงาน ผล
งานจะดีข้ึน เม่ือประเมิน
ผลงานและรายงาน 
อตัราความกา้วหนา้จะ
เร็วข้ึน” 

โธมสั เอส. มอนสนั, ใน 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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การศึกษาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

วทิยากรกระบวนการ: ยนิดีตอ้นรับทุกคน เราขอ

ทราบช่ือของคุณและขอ้มูลเลก็นอ้ยเก่ียวกบัตวัคุณ

คมสัน: ผมช่ือคมสนัครับ ผมเพิ่งกลบัจากงาน

เผยแผ ่ผมก�าลงัมองหาภรรยา และผมก�าลงัท�างาน

รับจา้งทัว่ไปครับ

ขวญั: ดิฉนัช่ือขวญั ดิฉนัแต่งงานแลว้และมีลูกชาย

เลก็ๆ สองคน ดิฉนัช่วยสามีดิฉนัขายของท่ีแผงขาย

ผลไมค่้ะ

เมขลา: ดิฉนัช่ือเมขลาค่ะ ดิฉนัเป็นแม่ตวัคนเดียว

มีลกูสาวอายหุกขวบ ดิฉนัเป็นพนกังานท�าความ

สะอาดโรงแรม ท�างานเตม็เวลาค่ะ

รังสรรค์: ผมรังสรรคค์รับ ผมแต่งงานแลว้และมี

ลกูหา้คน ปัจจุบนัผมรับใชเ้ป็นอธิการ แต่ผมหา

งานดีๆ ล�าบากมากครับ

วทิยากรกระบวนการ: โอเค ดีครับ พวกคุณมาท่ีน่ี

ท�าไมครับ

คมสัน: ผมอยากเรียนต่อครับ คู่ผูส้อนศาสนาของ

ผมทุกคนกลบับา้นไปเรียนต่อท่ีมหาวทิยาลยั ผม

อยากท�าอยา่งนั้นบา้งครับ

รังสรรค์: จริงๆ แลว้ผมหวงัวา่จะไดรั้บเงินกูย้มื

กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษา—น่ีไม่ใช่เร่ืองนั้น

หรือครับ 

ขวญั: ศาสดาพยากรณ์บอกวา่ใหศึ้กษาหาความรู้

ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได ้ดิฉนัจึงบอกสามีวา่ดิฉนั

ตอ้งท�าส่ิงน้ีค่ะ

เมขลา: ดิฉนัแค่ตอ้งการมีงานท่ีดีข้ึนเพื่อจะพึ่งพา

ตนเองไดม้ากข้ึน ดิฉนัไม่ไดมี้ทกัษะหลายอยา่งค่ะ

วทิยากรกระบวนการ: โอเค ฟังดูเหมือนเรามี

เหตุผลหลายประการท่ีเราอยูท่ี่น่ี เราจะท�างานดว้ย

กนัไดดี้ เมขลา ส่ิงท่ีคุณพดูส�าคญัมากค่ะ ช่วยเล่า

ใหเ้ราฟังมากกวา่น้ีนะคะ

เมขลา: ดิฉนัท�างานหลายชัว่โมงจริงๆ และไม่ได้

อยูก่บัลกูสาวเลย และดิฉนัรู้วา่ดิฉนัจะหางานท่ี

ดีกวา่ไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บการอบรม ดงันั้น ดิฉนัจึง

ตอ้งการศึกษาบางอยา่งเพื่อเพิ่มทกัษะ อธิการของ

ดิฉนับอกใหม้าท่ีน่ี

วทิยากรกระบวนการ: คุณพดูถกูแลว้ เมขลา อนั

ท่ีจริง นัน่คือสาเหตุท่ีเราทั้งหมดอยูท่ี่น่ี น่ีไม่ใช่แค่

เร่ืองการศึกษา ประหลาดใจไหมครับ กลุ่มน้ีจะ

ช่วยเราวางแผนเพื่อรับการอบรมหรือการศึกษา แต่

จุดประสงคคื์อเพื่อไดรั้บทกัษะ ไดง้านท่ีดีกวา่ และ

เพิ่มรายไดข้องเรา บางทีส่ิงส�าคญัท่ีสุด ส�าหรับ 12 

สปัดาห์น้ีคือ เราจะเรียนรู้หลกัธรรม ทกัษะ และ

นิสยัท่ีจะช่วยใหเ้ราพึ่งพาตนเองไดจ้ริงๆ ดงันั้นน่ี

จึงเป็นมากกวา่การไปเรียน

รังสรรค์: แลว้เร่ืองเงินกูย้มื กตศ. ล่ะครับ

วทิยากรกระบวนการ: ถา้คุณรู้วา่คุณตอ้งการเงินกู้

ยมืจริงๆ กมี็เงินกูย้มืนั้นแน่นอน และเราจะเรียนรู้

ทุกอยา่งเก่ียวกบัวธีิท่ีจะไดรั้บเงินกูย้มื แต่จะเป็น

อยา่งไรถา้คุณไดรั้บการอบรมโดยไม่ตอ้งใชเ้งินกู้

ยมื คุณกไ็ม่ตอ้งมีหน้ีนั้น

แหลง่ขอ้มูล

ตอ่หนา้ถดัไป

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ขวญั: แลว้จะช่วยใหเ้ราเขา้มหาวทิยาลยัไดไ้หม

วทิยากรกระบวนการ:ใช่ ถา้นัน่เป็นสถานท่ีซ่ึงคุณ

จะไดรั้บทกัษะท่ีคุณตอ้งการเพื่อใหไ้ดง้านดี แต่

บางคร้ังปริญญามหาวทิยาลยัไม่ไดน้�าไปสู่งานใน

ภาวะเศรษฐกิจของเรา

รังสรรค์: จริงครับ ผมรู้จกัหมอท่ีขบัแทก็ซ่ี

คมสัน: ผมแค่อยากเร่ิมท�าอะไรสกัอยา่ง ผมขาย

ของขา้งทางก่อนรับใชง้านเผยแผ ่ผมไม่มีทกัษะ

ดา้นการท�างานเลย

ขวญั เราเลยมาท่ีน่ีเพื่อเรียนรู้เก่ียวกบังานหรือการ

ศึกษาใช่ไหมคะ

วทิยากรกระบวนการ: ทั้งสองอยา่งเลยครับ เรา

ตอ้งการพึ่งพาตนเอง ใช่ไหมครับ เราจะเรียนรู้หลกั

ธรรมส�าคญัของการพึ่งพาตนเอง เราจะเร่ิมโดย

ตดัสินใจวา่งานประเภทใดจะใหเ้รามีรายไดท่ี้น�า

ไปสู่การพึ่งพาตนเอง

และจากนั้น เราจะตดัสินใจวา่การศึกษาหรือการ

อบรมอะไรท่ีจะช่วยใหเ้รามีคุณสมบติัเหมาะสม

กบังานนั้น จากนั้นเราจะมาคิดวา่เราจะจ่ายค่าเล่า

เรียนอยา่งไรและจะประสบความส�าเร็จในการ

เรียนไดอ้ยา่งไร เราจะช่วยกนัไปถึงเป้าหมายนั้น

รังสรรค์: เขา้ใจแลว้ครับ ก่อนนั้น ผมแค่คิดเร่ือง

เรียน แต่ไม่ไดคิ้ดจริงๆ วา่ท�าไมตอ้งเรียน

คมสัน: ฟังดูเหมือนวา่น่ีจะท�าใหผ้มรู้วา่จะไปทาง

ไหน ไม่สงสยัเลยวา่ประธานโควรัมส่งผมมาท่ีน่ี

ท�าไม

เมขลา: แต่น่ีจะไดผ้ลเหรอคะ ดิฉนัค่อนขา้งจะ

หมดหวงั ก่อนหนา้น้ีดิฉนัเคยลองมาหลายวธีิ เพื่อ

ใหไ้ดรั้บการศึกษา

วทิยากรกระบวนการ: เราจะตอ้งท�ามากข้ึนและ

ช่วยกนั แต่ผมเช่ือวา่ไดผ้ล ผมเช่ือสุดหวัใจวา่

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราพึ่งพาตนเองและประสบ

ความส�าเร็จ พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเรียนรู้และ

เติบโต พระองคท์รงมีอ�านาจท่ีจะช่วยเรา การชดใช้

มีอยูจ่ริง ทั้งทางวญิญาณและทางโลก และกลุ่มการ

พึ่งพาตนเองเคยช่วยมาแลว้หลายๆ คนเหมือนเรา 

คุณคิดวา่อยา่งไรครับ เราจะท�าไดไ้หม เราควรจะ

ลองไหม น่ีเป็นเร่ืองราวของคนๆ หน่ึง:

อเีมลด้า: การเป็นนกัเรียนท่ีเรียนเก่งไม่ไดเ้ป็น

เพราะตวัดิฉนัเอง ดิฉนัไดม้าเพราะศาสนจกัร ดิฉนั

รู้วา่การเขา้ร่วมกบัศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์

แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยจะน�าดิฉนัไปสู่ดินแดน

ทางวญิญาณท่ียิง่ใหญ่ข้ึน แต่ไม่เคยฝันวา่จะเปิด

ประตูทางวชิาการ

การเรียนรู้พระกิตติคุณปลุกดิฉนัใหต่ื้นจริงๆ น่ี

ท�าใหดิ้ฉนัรู้วา่ดิฉนัตอ้งก�าหนดจุดหมายของตนเอง 

ไม่วา่สภาวการณ์ปัจจุบนัของเราจะเป็นอยา่งไร

และไม่วา่เราจะรู้สึกอยา่งไร ดิฉนัไม่สงสยัเลยวา่

พระบิดาบนสวรรคท์รงมีแผนท่ีดีใหเ้รา

กลบัไปหนา้ 4
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การเรยีนรู ้จงไปและท�า”

ผลดักนัอ่านยอ่หนา้ต่อไปน้ี

ในชั้นเรียนแบบเดิม เรามกัจะท�าตามรูปแบบน้ี: 

(1) เราเดินเขา้ไปในหอ้งและนัง่ลง โดยปกติเรา

ไม่ตอ้งเตรียมตวัมากนกัในส่วนของเรา (2) ครูพดู 

(3) เราพยายามฟังและเรียนรู้ (4) บางคร้ังเราตอบ

ค�าถาม และจากนั้น (5) เรากลบับา้น

ในกลุ่มการพึ่งพาตนเองของเรา เราจะท�าตามรูป

แบบท่ีแตกต่าง

ระหวา่งสปัดาห ์เราจะท�า เราจะท�าส่ิงท่ีเราให้
ค�ามัน่สญัญาวา่จะท�าในการประชุมกลุ่มกอ่น
หนา้น้ัน เราจะถามค�าถาม ทดสอบแนวคิด และ
เรียนรูจ้ริงๆ

จากน้ัน กอ่นการประชุมกลุ่ม เราจะทบทวน
สมุดแบบฝึกหดัและค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา 
เราเตรียมตวัมากอ่นและมาตรงเวลา

ระหวา่งชว่งแรกของการประชุมกลุ่มทุกครั้งเรา
จะใชเ้วลามุง่เนน้หลกัธรรมหรือนิสยั พ้ืนฐาน 

เราจะใหค้�ามัน่สญัญาท่ีจะสอนครอบครวัเราและ
คนอ่ืนๆ เชน่กนั

ต่อไป เราจะ รายงาน ค�ามัน่สญัญาของเรา 
เรียนรูจ้ากกนั และหาวธีิพฒันา

จากน้ัน เราจะหนัไป เรยีนรู ้ท่ีน่ี เราจะส�ารวจ
แนวคิดและเคร่ืองมือท่ีเราตอ้งการเพ่ือ “ไปและ
ท�า” ระหวา่งสปัดาห ์เราสนทนากนั ดวูดิีทศัน์ 
เรียนรู ้และฝึกปฏิบติั

หลงัจากส่วนเรียนรู ้เราจะหยุดและ ไตรต่รอง 
ตรงน้ีจะเป็นเวลาส�าหรบัการดลใจและค�าตอบ

ทา้ยท่ีสุด เรา ใหค้�ามัน่สญัญา แก่ก่นั เรา
ทบทวนส่ิงท่ีเราจะไปและท�าระหวา่งสปัดาหเ์พ่ือ
พฒันาชีวติของเรา

ส่ิงน้ันจะน�าเรากลบัไปท่ี การกระท�า ส่วนส�าคญั
ท่ีสุดของรปูแบบการเรียนรูน้ี้เกิดข้ึนระหวา่งการ
ประชุม เพ่ือชว่ยเรา เราจะเลือก “คูร่่วมปฏิบติั” 
ส�าหรบัสปัดาหน้ั์น และทุกวนัเราควรติดต่อ
บุคคลคนน้ันเพ่ือรายงานอยา่งรวดเร็วถึงส่ิงท่ี
เราท�าและส่ิงท่ีเราเรียนรู ้เราสามารถใชก้ารส่ง
ขอ้ความหรือทางเลือกการส่ือสารอ่ืนๆ นอกจาก
น้ี ครอบครวัของเราจะเป็นแหล่งชว่ยส�าคญัท่ีสุด
ของเรา

กลบัไปหนา้ 5

พ้ืนฐาน

รายงาน เรียนรู ้
ไตร่ตรอง

ใหค้�ามัน่สญัญา

ท�า 
ทุกวนัดว้ยความรบัผิดชอบ

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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รายการ กตศ. ท่ีเลือก

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

วทิยากรกระบวนการ: เอาละครับทุกคน รายการ 

กตศ. ท่ีเลือกจะแสดงใหเ้ห็นงานในทอ้งท่ี 

โปรแกรมการศึกษา และสถานศึกษาท่ีดีท่ีสุดใน

เขตของเรา หากคุณตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. คุณจะ

ตอ้งเลือกจากรายการน้ี

ขวญั: ท�าไมคะ

วทิยากรกระบวนการ: เป็นค�าถามท่ีดีครับ รายการ

น้ีจะแสดงใหเ้ห็นงานท่ีดีท่ีสุดในเขตของเรา งาน

เหล่าน้ีเป็น “งานท่ีเลือก” และงานน้ีเป็นท่ีตอ้งการ

มาก มีงานแบบน้ีมากข้ึนและมีคนมากข้ึนท่ีไดรั้บ

การวา่จา้ง

รังสรรค์: ดูมีประโยชนจ์ริงๆ ครับ ใครท�ารายการ

น้ีครับ

วทิยากรกระบวนการ: ผูจ้ดัการหน่วยบริการการ

พึ่งพาตนเองในทอ้งท่ีของเรา และอาสาสมคัรบาง

คนท�าการคน้ควา้ตลาดจา้งงานของเรา ดูท่ีแนว

โนม้ของงาน และไปคุยกบันายจา้งหลายคนใน

ทอ้งท่ีจริง พวกเขาหาสถานศึกษาและโปรแกรม

ในทอ้งท่ีเพื่อช่วยใหค้นไดรั้บทกัษะท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับงานท่ีเลือก

เมขลา: ดูเหมือนวา่พวกเขาจะท�ารายการ

โปรแกรมและค่าใชจ่้ายไวย้าวเหยยีดเลยนะคะ

คมสัน: วา้ว น่าสนใจท่ีสถานศึกษาบางแห่งตอ้งใช้

เวลาเรียนมากกวา่สองปีและบางแห่งเรียนแค่ 10 

เดือนเท่านั้นในโปรแกรมเดียวกนั

ขวญั: และค่าใชจ่้ายกต่็างกนัมาก ดิฉนัสงสยัวา่

ท�าไม

วทิยากรกระบวนการ: เราจะเรียนรู้มากข้ึนเก่ียว

กบัค่าใชจ่้ายและมูลค่าในสปัดาห์ต่อๆ ไป แต่ส่ิงท่ี

คุณเห็นเป็นเร่ืองส�าคญั ไม่ใช่สถานศึกษาทุกแห่ง

จะมีมูลค่าเหมือนกนั

เมขลา: นัน่ส�าคญัค่ะ ดิฉนัอยากไปเรียนในสถาน

ศึกษาท่ีจะช่วยใหดิ้ฉนัไดง้านดี แต่หลกัสูตรสั้นๆ 

ท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยส�าคญัดว้ย

วทิยากรกระบวนการ: จริงครับ สถานศึกษาและ

โปรแกรมท่ีเลือกจะใหท้กัษะส�าหรับงานท่ีเลือก

โดยใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายท่ีสมเหตุสมผล สถาน

ศึกษาพวกน้ีควรมีอตัราการบรรจุเขา้ท�างานสูงดว้ย 

น่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีค่าส�าหรับเรา

รังสรรค์: น่ีจะช่วยไหมครับแมว้า่ผมไม่ตอ้งการ

เงินกูย้มื กตศ.

คมสัน: ใช่ครับ ถึงอยา่งไรผมกจ็ะเร่ิมกบัรายการน้ี

วทิยากรกระบวนการ: เป็นความคิดท่ีดีครับ และ

ถา้คุณไม่เลือกงาน โปรแกรม หรือสถานศึกษา

ในรายการ คุณควรหาค�าตอบส�าหรับค�าถามเหล่า

น้ีดว้ยตวัคุณเอง: งานอะไรเป็นท่ีตอ้งการมาก 

โปรแกรมและสถานศึกษาอะไรดีท่ีสุดส�าหรับงาน

เหล่าน้ี คุณคิดวา่อยา่งไรครับ

กลบัไปหนา้ 6

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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แผนการท�างานของฉนัในสามนาที

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

เมขลา: โอเค น่ีเป็นแผนการท�างานของดิฉนัใน

สามนาที ส่วนแรกเป็นรายการตวัเลือกงานของ

ดิฉนั ดิฉนัไม่แน่ใจเท่าไรนกัเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ี

แต่ดิฉนัก�าลงัเรียนรู้มากมายและรู้สึกมีความหวงั

มากข้ึน รายการท่ีมีคือผูช่้วยผูบ้ริหาร ครู และการ

จดัการโรงแรม ในส่วนถดัไป. . .

รังสรรค์: ส่วนถดัไปของแผนการท�างานคือคนท่ี

ผมคุยดว้ย ส�าหรับตวัเลือกนกัแปล ผมคุยกบัคน

ท่ีส�านกังานแปลและประธานสเตคของผม เขา

ท�างานต่างประเทศบ่อยๆ ส�าหรับผูอ้ �านวยการการ

ศึกษา ผมหาไดแ้ค่สองคนท่ีโรงเรียนเอกชนท่ีจะ

ใหเ้วลาคุยกบัผม และส�าหรับตวัเลือกธุรกิจเบเก

อร่ี ผมคุยกบัเจา้ของร้านเบเกอร่ีส่ีคน รวมถึงป้าอร 

ป้าของผม เพราะผมมีพื้นฐานทางธุรกิจมาก่อน น่ี

มีความเป็นไปไดจ้ริงๆ

มีค�าถามหรือค�าติชมส�าหรับผมไหมครับ?

เมขลา: จากทางเลือกเหล่าน้ีงานอะไรท่ีจะท�าให้

คุณรับใชก้ารเรียกศาสนจกัรไดดี้ข้ึน ดิฉนัทราบวา่

นัน่ส�าคญัต่อคุณมาก

ขวญั: และคุณตอ้งใชอุ้ปกรณ์มากแค่ไหนในการ

เร่ิมตน้ธุรกิจเบเกอร่ี

รังสรรค์: เป็นค�าถามท่ีดีครับ ผมคิดวา่ผมจะมีเวลา

มากข้ึน แต่เร่ืองค่าใชจ่้าย. . .

คมสัน: วา้ว น่ีเป็นกิจกรรมท่ียอดเยีย่มจริงๆ วา่

ไหมครับ เหมือนอยูใ่นคณะเผยแผอี่กคร้ัง ผูจ้ดัการ

ร้านเช่ือมโลหะคนหน่ึงบอกผมวา่เขารับการอบรม

ไดอ้ยา่งไร ท่ีไหน และมีค่าใชจ่้ายเท่าไร และเขา

บอกวา่ผมควรเขา้ไปเป็นช่างฝึกหดั อีกร้านเสนอ

ต�าแหน่งใหผ้มเป็นช่างฝึกหดัตอนนั้นเลย แต่ไม่

ไดรั้บค่าจา้ง ผมเลยไม่รู้วา่จะเลือกอยา่งไร และ

โรงเรียนต�ารวจกดี็มากเช่นเดียวกนั ผมตอ้งไป

เรียนหน่ึงปีและจากนั้นไปฝึกงานกบัเจา้หนา้ท่ี

ต�ารวจอีกหน่ึงปี กเ็ลยมีค่าใชจ่้ายมากข้ึน แต่เงิน

เดือนจะเป็นส่ีเท่าของท่ีผมเคยหาได ้ผมตอ้ง

เลือก. . .

ขวญั: และสุดทา้ยแลว้ ดิฉนัตอ้งเลือก ดิฉนัเหลือ

แค่สองอยา่งตอนน้ี แต่เราก�าลงัช่วยกนัคิดใน

ครอบครัวและนัน่เป็นเร่ืองท่ีดี ดิฉนัจะมุ่งไปท่ีผู ้

เช่ียวชาญดา้นซอฟทแ์วร์หรือนกัเทคนิคการแพทย ์

ทั้งสองอยา่งจ่ายค่าจา้งเท่ากนัแต่ผูเ้ช่ียวชาญดา้น

ซอฟทแ์วร์น่าจะดีกวา่ส�าหรับครอบครัวดิฉนั ดิฉนั

จะยงัคงช่วยสามีดิฉนัได ้และใชเ้วลาเรียนนอ้ยกวา่

ตั้งสามเดือน. . .

คมสัน: โอเค หมดเวลาแลว้ เราก�าลงักา้วหนา้ข้ึน

กลบัไปหนา้ 10

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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ปฏิบตักิารและค�ามัน่สญัญา

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

สมาชิกกลุ่มคนที ่1: เราเช่ือในการท�าและรักษา

ค�ามัน่สญัญา ในกลุ่มการพึ่งพาตนเองของเรา ทุก

ส่ิงท่ีเราท�ามาจากการใหค้ �ามัน่สญัญาและการ

รายงาน

สมาชิกกลุ่มคนที ่2: ในช่วงทา้ยการประชุมกลุ่ม 

เราทบทวนการกระท�าของเราในสปัดาห์นั้นและ

เซ็นช่ือเพื่อแสดงค�ามัน่สญัญาของเรา เราเลือก 

“คู่ร่วมปฏิบติั” หน่ึงคนเช่นกนั คู่ร่วมปฏิบติัเซ็น

ช่ือในสมุดแบบฝึกหดัของเราเพื่อแสดงวา่จะ

สนบัสนุน และทุกวนัระหวา่งการประชุม เรา

ติดต่อคู่ร่วมปฏิบติัของเราเพื่อรายงานการกระท�า

ของเราและขอความช่วยเหลือเม่ือเราตอ้งการ

สมาชิกกลุ่มคนที ่3: ระหวา่งการประชุม เราท�า

เคร่ืองหมายความกา้วหนา้ของเราในสมุดแบบ

ฝึกหดัและใชเ้คร่ืองมือท่ีใหไ้ว ้เช่นใบงานหรือ

แบบฟอร์มอ่ืนๆ และถา้เราตอ้งการความช่วย

เหลือเพิ่มเติม เราสามารถโทรหาครอบครัวของเรา 

เพื่อนของเรา หรือวทิยากรกระบวนการ

สมาชิกกลุ่มคนที ่4: ในช่วงเร่ิมตน้การประชุม

คร้ังต่อไปของเรา เรากลบัไปและรายงานค�ามัน่

สญัญาของเรา น่ีควรเป็นประสบการณ์ท่ีมีพลงั

และสบายใจส�าหรับทุกคน เม่ือสมาชิกกลุ่มแต่ละ

คนรายงาน ใหนึ้กถึงวธีิท่ีเขาไดรั้บความช่วยเหลือ

โดยการใหค้ �ามัน่สญัญาและรายงานความกา้วหนา้

สมาชิกกลุ่มคนที ่1: คร้ังแรกท่ีฉนัรายงานค�ามัน่

สญัญาของฉนั ฉนัคิดวา่ “แปลกดี” ท�าไมสมาชิก

กลุ่มของฉนัจึงใส่ใจส่ิงท่ีฉนัท�า แต่จากนั้นฉนัพบ

วา่เขาใส่ใจจริงๆ และนัน่ช่วยฉนั

สมาชิกกลุ่มคนที ่2: ฉนัตระหนกัวา่ฉนัไม่ตอ้งการ

ท�าใหก้ลุ่มของฉนัผดิหวงั ฉนัจึงท�างานหนกัเพื่อ

รักษาค�ามัน่สญัญาของฉนั ฉนัไม่แน่ใจวา่ฉนัจะ

กา้วหนา้ต่อไปตามปกติโดยวธีิอ่ืน การรายงานใน

แต่ละการประชุมช่วยฉนัจดัล�าดบัความส�าคญัของ

ฉนั

สมาชิกกลุ่มคนที ่3: เม่ือฉนันึกถึงหนทางท่ีจะน�า

ฉนัไปสู่การพึ่งพาตนเอง ฉนักลวัเพราะวา่นัน่ช่าง

เป็นเร่ืองใหญ่ แต่การประชุมกลุ่มช่วยฉนัแจกแจง

เป็นขั้นตอนเลก็ๆ และฉนัรายงานแต่ละขั้นตอน

ของฉนัต่อกลุ่ม ฉนัจึงกา้วหนา้ข้ึนจริงๆ ฉนัคิดวา่

ความส�าเร็จน้ีเป็นผลมาจากการสร้างนิสยัใหม่

กลบัไปหนา้ 17

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้
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แผนการท�างานของฉนั: งานอะไรท่ีจะช่วยใหฉ้นัพ่ึงพาตนเองได้

เขียนงานสามประเภทท่ี
ท่านจะพิจารณา

มีใครบา้งท่ีทราบเก่ียวกบังานประเภทน้ี

เขียนรายช่ือ 3–5 คนท่ี
ท่านจะพดูคุยดว้ยเก่ียว
กบังานแต่ละอยา่ง

ฉนัจะถามอะไรคนเหลา่น้ี

ฉนัจะคาดหวงัรายได้
เดือนละเท่าไรเม่ือฉนั
เร่ิมตน้ ฉนัจะคาดหวงั
รายไดเ้ดือนละเท่าไร
หลงัจากท�างานไปหน่ึงปี

ฉนัจะมีคุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานแต่ละประเภท
ไดอ้ยา่งไร

มีสถานศึกษาในทอ้งท่ี
หรือไม่

มีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน
ในงานประเภทน้ีหรือไม่

มีคา่ใชจ้า่ยอะไรบา้งเม่ือ
เร่ิมงาน

มีค�าถามอ่ืนๆ หรือไม่

งานใดท่ีดเูหมือนจะมีรายไดดี้ท่ีสุดและตรงกบัจดุแข็งและทกัษะของเรา

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั
ทางเลือกเหล่าน้ี งาน
อะไรท่ีดเูหมือนจะดีท่ีสุด
ส�าหรบัฉนั

1: งานประเภทใดทีจ่ะช่วยให้ฉันพึง่พาตนเองได้



2
ฉันจะศกึษาอะไรเพ่ือ
ให้มีคุณสมบัติเหมาะ
สมกับงานของฉัน

การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  

10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม: ไม่มีหนงัสือหรือวดิีทศัน?์ ท่านสามารถดูออนไลนไ์ดท่ี้  

srs. lds. org

• ถา้ท่านไม่ไดแ้จกส�าเนารายการหน่วยบริการพึ่งพาตนเองท่ีเลือกใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มใน

สปัดาห์ท่ีแลว้ เตรียมใหพ้วกเขาในวนัน้ี รับรายการเหล่าน้ีจากศนูยพ์ึ่งพาตนเองสเตคของ

ท่าน จากผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเอง หรือทางออนไลนท่ี์ srs. lds. org/ pef

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• วาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดานพร้อมดว้ยช่ือคนในกลุ่มของท่าน (ดูตวัอยา่งดา้นล่าง)

ช่ือสมาชิก
กลุ่ม

พดูคยุกบัคน
อย่างน้อยห้า
คนเก่ียวกบั
งานของฉัน 

(เขียน
จ�านวนครัง้)

เตรียม
การน�าเสนอ

แผนการ
ท�างาน  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

กญัญา 8 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• แจกส�าเนาขอ้มูลติดต่อสมาชิกกลุ่ม (จากการประชุมคร้ังท่ีแลว้)

• ขอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ  

ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรม 2 ใน รากฐานของฉนั จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดัและอ่าน  

หนา้ต่อไป

ใหม่!

ใหม่! 

ใหม่! 

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน
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“เม่ือประเมินผลงาน ผล
งานจะดีข้ึน เม่ือประเมิน
ผลงานและรายงาน 
อตัราความกา้วหนา้จะ
เร็วข้ึน”

โธมสั เอส. มอนสนั,  
ใน Conference Report, 
Oct. 1970, 107

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

รายงาน

ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่
  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งหมวดรายงาน)

  สนทนา: อ่านขอ้ความดา้นขวามือ ขอ้ความน้ีประยกุตใ์ชก้บักลุ่มของเราอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 

(ปรบมือใหค้นท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด)

  อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน เราควรพยายามรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา นัน่เป็นนิสยั

ส�าคญัอยา่งหน่ึงของคนท่ีพึ่งพาตนเอง

ขณะท่ีเรายงัยนือยู ่ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง ขอ้ความเหล่าน้ีเตือน

เราเก่ียวกบัจุดประสงคข์องกลุ่มเรา:

และเป็นจดุประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหวิ้สุทธิชนของเรา, 

เพราะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรา”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ดว้ยศรทัธาในพระเจา้ เราก�าลงัท�างานดว้ยกนัเพ่ือพ่ึงพา

ตนเอง

  อา่น: นัง่ลงได้

ตอนน้ี เราจะปรึกษากนัและช่วยกนัเก่ียวกบัแผนการศึกษาของเราและงานท่ีดีกวา่

เดิม น่ีเป็นการสนทนาท่ีส�าคญัท่ีสุดของการประชุมน้ี

  สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรเม่ือท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่านในสปัดาห์น้ี ท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลืออะไรหรือไม่จากกลุ่ม
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ฉนัเรยีนรูอ้ะไรจากการเตรยีมแผนการท�างานของฉนั
  เวลา: ตั้งเวลา 40 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

  อา่น: เราจะดูวดิีทศันน้ี์เพื่อเตือนเราถึงวธีิน�าเสนอของเรา

  ด:ู “แผนการท�างานของฉนัในสามนาที” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 22)

  ฝึกปฏิบตั:ิ 

MY WORK PLAN: WHAT WORK COULD HELP ME BECOME SELF-RELIANT?

List three types 
of work you will 
consider.

WHO KNOWS ABOUT THIS TYPE OF WORK?

List 3–5 people to 
speak with about 
each job.

WHAT QUESTIONS WILL I ASK THESE PEOPLE?

How much income 
could I expect each 
month when I start? 
How much month-
ly income could I 
expect after working 
for a year?

How do I qualify for 
each type of work?

Are there local 
schools?

Is there a growing 
demand for this type 
of work?

What is the cost to 
get started?

Other questions?

WHICH WORK SEEMS BEST TO PROVIDE INCOME AND  
MATCH MY STRENGTHS AND SKILLS?

What have I learned 
about these op-
tions? Which seems 
best for me?

สมาชิกกลุ่มแต่ละคนควรใชเ้วลาไม่เกิน

สามนาทีในการน�าเสนอแผนการท�างาน

ของตนเองต่อกลุ่ม

หลงัจากท่านจบการน�าเสนอของท่าน ให้

ขอค�าติชม จดค�าติชมท่ีท่านไดรั้บ ใชท่ี้วา่ง

ดา้นล่างเพื่อจดบนัทีก

ใหต้�าติชมสั้นๆ เพื่อทุกคนจะมีโอกาส

รายงานภายในเวลาท่ีจ�ากดั

  สนทนา: ท่านไดแ้นวคิดอะไรบา้งจากรายงานเพ่ือ

ช่วยท่านตดัสินใจ เขียนความคิดของท่าน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

แผนการท�างานของฉนั: งานอะไรท่ีจะช่วยใหฉ้นัพ่ึงพาตนเองได้

เขียนงานสามประเภทท่ี

ท่านจะพิจารณา

มีใครบา้งท่ีทราบเก่ียวกบังานประเภทน้ี

เขียนรายช่ือ 3–5 คนท่ี

ท่านจะพดูคุยดว้ยเก่ียว

กบังานแต่ละอยา่ง

ฉนัจะถามอะไรคนเหลา่น้ี

ฉนัจะคาดหวงัรายได้

เดือนละเท่าไรเม่ือฉนัเร่ิม

ตน้ ฉนัจะคาดหวงัรายได้

เดือนละเท่าไรหลงัจาก

ท�างานไปหน่ึงปี

ฉนัจะมีคุณสมบติัเหมาะ

สมกบังานแต่ละประเภท

ไดอ้ยา่งไร

มีสถานศึกษาในทอ้ง

ท่ีหรือไม่

มีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน

ในงานประเภทน้ีหรือไม่

มีคา่ใชจ้า่ยอะไรบา้งเม่ือ

เร่ิมงาน

มีค�าถามอ่ืนๆ หรือไม่

งานใดท่ีดเูหมือนจะมีรายไดดี้ท่ีสุดและตรงกบัจดุแข็งและทกัษะของเรา

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั

ทางเลือกเหล่าน้ี งาน

อะไรท่ีดเูหมือนจะดีท่ีสุด

ส�าหรบัฉนั
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เรยีนรู ้

ทางเลือกในการศึกษาของฉนัมีอะไรบา้ง
  เวลา: ตั้งเวลา 30 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

  อา่น: ตอนน้ีเรามีแนวคิดเก่ียวกบังานในอนาคตของเรา สปัดาห์น้ีเราจะสนทนากนัเก่ียวกบั
ประเภทของการศึกษาหรือการอบรมท่ีเราตอ้งการเพื่อเพิ่มทกัษะใหมี้คุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานนั้น

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 สปัดาห ์6

งานประเภทใด
ท่ีจะชว่ยใหฉ้นั
พ่ึงพาตนเองได้

ฉนัจะศึกษาอะไรเพ่ือ
ใหมี้คุณสมบติัเหมาะ
สมกบังานของฉนั

ฉนัจะจา่ยคา่เล่า
เรียนอยา่งไร

ฉนัควรสมคัร
ขอรบัเงินกูย้มื
กองทุนต่อเน่ือง
เพ่ือการศึกษา
หรือไม่

ฉนัจะประสบ
ความส�าเร็จใน
หอ้งเรียนได้
อยา่งไร

ฉนัจะประสบ
ความส�าเร็จนอก
หอ้งเรียนได้
อยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ วทิยากรกระบวนการควรใหส้�าเนารายการท่ีเลือกจากหน่วยบริการพึ่งพาตนเองแก่
สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหากเขายงัไม่ไดรั้บรายการจากสปัดาห์ท่ีแลว้

เลือกสมาชิกสองคนใหเ้ขียนบนกระดาน จากนั้น ทุกคนควรบอกสถานศึกษาในทอ้ง
ท่ีหรือโปรแกรมการอบรมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าไดใ้นสองนาที พึงพิจารณาส่ิงต่อ
ไปน้ี:

• สถานศึกษาหรือมหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน

• การอบรมงานเทคนิคหรือฝึกอาชีพ

• ฝึกงานหรือการอบรมของบริษทั

• โปรแกรมหรือสถานศึกษาท่ีเลือกจากรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือก

  อา่น: ทางเลือกใดท่ีจะท�าใหเ้รามีคุณสมบติัเหมาะสมกบังานในอนาคตของเรา เป็นส่ิง
ส�าคญัท่ีตอ้งรู้วา่สถานศึกษาและโปรแกรมทั้งหมดไม่เหมือนกนั แต่ละท่ีใชเ้วลา ค่าใช้
จ่าย และมีความยากต่างกนั บางท่ีประสบความส�าเร็จในการช่วยใหผู้เ้รียนจบหางาน
ได ้บางท่ีไม่มีประสิทธิภาพหรือมีค่าใชจ่้ายสูงเกินไป

  ด:ู “การเลือกสถานศึกษาหรือโปรแกรมการอบรม” (ไม่มีวดิีทศัน ์? อ่านหนา้ 38)

  สนทนา: ขั้นตอนอะไรบา้งท่ีท่านตอ้งท�าเพื่อหาโปรแกรมการอบรมท่ีถกูตอ้ง

  อา่น: ถา้เราใชเ้งินกูย้มื กตศ. เราตอ้งเลือกสถานศึกษาหรือโปรแกรมจากรายการสถาน
ศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือก สถานศึกษาเหล่าน้ีใหท้กัษะเพื่อใหไ้ดง้านท่ีเลือก สถาน
ศึกษาเหล่าน้ีช่วยผูเ้รียนจบ หา งานนั้นดว้ย ท่านสามารถยืน่เร่ืองขอขอ้ยกเวน้หรือเพิ่ม
รายการโดยติดต่อผูจ้ดัการหน่วยบริการพึ่งพาตนเองในทอ้งท่ีของท่าน
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  อา่น: สปัดาห์น้ี เราจะถามค�าถามน้ีและปฏิบติัการตามน้ี:

  อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—การศึกษาหรือการอบรมอะไรจะท�าให้ฉันมคุีณสมบัตเิหมาะ

สมกบังานของฉัน

ปฏิบัตกิารประจ�าสัปดาห์—ค้นดูทางเลอืกด้านการศึกษา เรียนรู้เกีย่วกบัโปรแกรม

ต่างๆ โดยการพูดคุยกบัคนอืน่ และเตรียมแผนการศึกษา

ฉนัจะท�าแผนการศึกษาของฉนัอยา่งไร
  ฝึกปฏิบตั:ิ ระหวา่งสปัดาห์ เราจะท�า “แผนการศึกษา” (ดู หนา้ 33) การฝึกปฏิบติัน้ีจะช่วยใหเ้รา

เรียนรู้วธีิท�า ทีละขั้นตอน

ขั้นที ่1 อ่านตวัอยา่ง จากนั้น เพื่อฝึกปฏิบติั ใหเ้ขียนทางเลือกดา้นการศึกษาท่ีท่าน

ก�าลงัพิจารณาใต ้“ตวัอยา่งของท่าน” เขียนรายช่ือทุกคนท่ีท่านสามารถพดูคุยดว้ย

เก่ียวตวัเลือกนั้น

แผนการศึกษาของฉนั: ฉนัมีทางเลือกในการศึกษาอะไรบา้ง

ตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่งของทา่น

เขียนรายการโปรแกรม
การอบรมหรือสถาน
ศึกษาท่ีท่านก�าลงัดอูยู่

โรงเรยีนฝึกอาชพี ศนูยก์ารรบัรองซอฟทแ์วร์

มีใครทราบเก่ียวกบัโปรแกรมหรอืสถานศึกษาเหลา่น้ีบา้ง

เขียนรายช่ือคนท่ีท่าน
จะพดูคุยดว้ยไดเ้ก่ียวกบั
โปรแกรมแต่ละอยา่งหรือ
สถานศึกษาแต่ละแหง่

ซสิเตอรอ์รดาท�างานทีน่ัน่
ทีป่รกึษาของสถานศกึษา ครู

สภุา เพือ่นของฉนัเคยเรยีนทีน่ัน่
นกัเรยีน

เพือ่นทีร่า้นคอมพวิเตอร์
บราเดอรม์านะมใีบอนุญาต
บางคนทีศ่นูยก์ารรบัรอง

ซอฟทแ์วร์
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ขั้นที ่2 อ่านค�าถามและตวัอยา่งดา้นล่าง เขียนในช่อง “ตวัอยา่งของท่าน” ในการฝึก

ปฏิบติัน้ี ท่านอาจตอ้งเดา

ฉนัจะถามอะไร

ตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่งของทา่น

มีผูเ้รียนจบก่ีคน มีคนได้
งานดีๆ ก่ีคน

80% เรยีนจบและไดใ้บรบัรอง
ผูเ้รยีนจบสว่นใหญ่ไดง้านดี

หลายคนไดเ้ป็นผูจ้ดัการภายใน
หน่ึงปี

60–65% ไดใ้บรบัรอง
เกอืบทกุคนทีผ่า่นไดง้านดี

ตอ้งท�าอะไรบา้งเพ่ือจะ
ไดเ้ขา้เรียนโปรแกรม
หรือสถานศึกษาน้ัน

สถานศกึษารบั 100 คนในสาขา
ชา่งเชือ่ม ตอ้งผา่นการสอบ

คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน ตอ้งมใีบรบั
รอง 2 ฉบบั

สอบคณติศาสตรผ์า่น
จา่ยคา่ธรรมเนียม

มแีลป็ทอ็ปคอมพวิเตอร์

ใชเ้วลานานเท่าไรจึงจะ
ไดใ้บรบัรองหรือจบการ
ศึกษา

18 เดอืนจงึจะไดใ้บรบัรอง
6 เดอืนในการเป็นชา่งฝึกหดัตาม
ทีแ่นะน�า (สถานศกึษาจดัหาให ้

ไมม่คีา่ธรรมเนียม)

9 เดอืนและสอบเพือ่ใหไ้ด้
รบัรอง 

คา่ใชจ้า่ยปีละเท่าไร ทั้ง
โปรแกรมมีคา่ใชจ้า่ย
เท่าไร คา่ใชจ้า่ยจนไดร้บั
ใบรบัรอง

10000/ปี คา่เลา่เรยีนและ
ธรรมเนียม

15000 ส�าหรบัทัง้โปรแกรม
8000 (เพิม่เตมิ) ส�าหรบัใบรบัรอง 

และเครือ่งมอื

15000/9 เดอืน
(15000 ส�าหรบัทัง้โปรแกรม)
5000 (เพิม่เตมิ) ส�าหรบัการ

ตรวจสอบใบรบัรอง

มีทุนการศึกษาหรือไม ่มี
เงินชว่ยเหลือหรือไม ่มี
เงินกูย้มืหรือไม่

ทนุการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนดเีดน่
ใน 6 เดอืนสดุทา้ย ไมม่เีงนิชว่ย

เหลอื มเีงนิกูย้มื อตัราดอกเบีย้สงู
ไมม่ี

ตารางการเรียนเป็น
อยา่งไร การเดินทางเป็น
อยา่งไร

3 รอบ  
(ภาคเชา้  

ภาคบา่ย ภาคค�่า)
สายรถประจ�าทางทีใ่กล ้เดนิทาง 

45 นาทสี�าหรบัฉนั

เชา้และค�่า
นัง่รถประจ�าทางสองครัง้ ไป

กลบัครัง้ละ1 ชัว่โมง
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2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

ขั้นที ่3 อ่านตวัอยา่งและจากนั้นสรุปค�าตอบ “ตวัอยา่งของท่าน” ในช่องขวามือ จ�า

ไวว้า่น่ีเป็นเพียงการฝึกปฏิบติั เราจะหาขอ้มูลท่ีถกูตอ้งมากข้ึนในสปัดาห์น้ี

งานใดท่ีดเูหมือนจะมีรายไดดี้ท่ีสุดและตรงกบัจดุแข็งและทกัษะของฉนั

ตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง 2 ตวัอยา่งของทา่น

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั
ทางเลือกเหล่าน้ี ทาง
เลือกใดดเูหมือนจะดี
ท่ีสุดส�าหรบัฉนั

ใชเ้วลามากขึน้ คา่ใชจ้า่ยมากกวา่
เลก็น้อย โอกาสบรรจเุขา้ท�างาน

ด ีทนุการศกึษา เวลายดืหยุน่ได ้มี
เครอืขา่ยทีด่กีบันายจา้ง

เวลาน้อยกวา่ คา่ใชจ้า่ยน้อย
กวา่ มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะลม้

เหลว โอกาสบรรจเุขา้ท�างานมี
มาก เดนิทางล�าบาก

  อา่น: หลงัจากการรวบรวมขอ้มูลในสปัดาห์น้ี เราจะตอ้งตดัสินใจ เราสามารถสวด

ออ้นวอนและอ่านปิตุพรของเราเพื่อช่วยเรา เม่ือเรามีค่าควรและจริงใจ พระวญิญาณ

บริสุทธ์ิจะทรงน�าทางเรา พระเจา้ทรงปรารถนาจะประทานพรแก่เรา ใหเ้ราแสวงหา

ความช่วยเหลือจากพระองค์

ฉนัจะน�าเสนอแผนการศึกษาของฉนัอยา่งไร
  อา่น: เพื่อเตรียมตวัส�าหรับสปัดาห์หนา้ ใหฝึ้กการน�าเสนอแผนการศึกษา

  ฝึกปฏิบตั:ิ ยนืข้ึนและไปหาคู่ฝึกปฏิบติัคนใหม่ น�าเสนอแผนการศึกษาตวัอยา่งเสมือนหน่ึงเป็น

ของท่านเอง (ดู หนา้ 30–31) ถา้ท่านไม่มีขอ้มูลทั้งหมด ใหใ้ชจิ้นตนาการของท่าน 

ท�าในสามนาที จากนั้นใชเ้วลาสองนาทีขอค�าติชมจากอีกคนหน่ึง

สลบับทบาทกนัและใหอี้กคนน�าเสนอ

  สนทนา: กลบัมารวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ พดูเก่ียวกบัวธีิท่ีท่านจะรวบรวมขอ้มูลระหวา่งสปัดาห์

และวธีิท่ีท่านจะน�าเสนอแผนการศึกษาของท่านในสปัดาห์หนา้กบักลุ่มใหญ่ ถาม

ค�าถามและแบ่งปันแนวคิด

  อา่น: ระหวา่งสปัดาห์ รวบรวมขอ้มูลและใส่ไวใ้นแผนการศึกษาน้ี พดูคุยกบัคนใหม้าก

ท่ีสุดเท่าท่ีท่านจะท�าได ้ถามหลายๆ ค�าถามและเพ่ิมค�าถามในบนัทึกของท่าน หาก

ท่านตอ้งการแบบฟอร์มแผนการศึกษาอีกฉบบั มีส�าเนาในหนา้ 39 
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2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

แผนการศึกษาของฉนั: ทางเลือกในการศึกษาของฉนัมีอะไรบา้ง

เขียนรายการโปรแกรม
การอบรมหรือสถาน
ศึกษาท่ีท่านก�าลงัดอูยู่

มีใครทราบเก่ียวกบัโปรแกรมหรอืสถานศึกษาเหลา่น้ีบา้ง

เขียนรายช่ือคนท่ีท่าน
จะพดูคุยไดเ้ก่ียวกบั
โปรแกรมแต่ละอยา่งหรือ
สถานศึกษาแต่ละแหง่

ฉนัจะถามอะไร

มีคนเรียนจบก่ีคน มีคน
ไดง้านดีๆ ก่ีคน

ตอ้งท�าอะไรบา้งจึงจะได้
เรียนโปรแกรมน้ันหรือ
ในสถานศึกษาน้ัน

ใชเ้วลานานเท่าไรจึงจะ
ไดร้บัประกาศนียบตัร
หรือจบการศึกษา

คา่ใชจ้า่ยปีละเท่าไร ทั้ง
โปรแกรมมีคา่ใชจ้า่ย
เท่าไร ศึกษาจนไดร้บั
ประกาศนียบตัรมีคา่ใช้
จา่ยเท่าไร

มีทุนการศึกษาหรือไม ่ 
มีเงินชว่ยเหลือหรือไม ่ 
มีเงินกูย้มืหรือไม่

ตารางเรียนเป็นอยา่งไร 
การเดินทางเป็นอยา่งไร

ฉนัเลือกสถานศึกษาใด

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั
ทางเลือกเหล่าน้ี ทาง
เลือกใดดเูหมือนจะดี
ท่ีสุดส�าหรบัฉนั
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2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

ฉนัจะเตรยีมรบัเงินกูย้มื กตศ. ไดอ้ยา่งไร

แผนการศึกษาของท่านจะชว่ยท่านเตรียมรบัเงินกูย้มื กตศ. ดว้ย ถา้ท่านตอ้งการเงินกูย้มืเพ่ือชว่ยจา่ยคา่

เล่าเรียนหรือการอบรมของท่าน ถา้ท่านคิดวา่ท่านอาจตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. ตอบค�าถามเหล่าน้ีเม่ือ

ท่านท�าแผนการศึกษาของท่านและเก็บขอ้มลูน้ีไวส้�าหรบัการสมคัร กตศ.

แผนการศึกษาของฉนั: ฉนัจะศึกษาหรอืเขา้รบัอบรมอะไร
เพ่ือใหมี้คณุสมบตัเิหมาะสมกบังานของฉนั

สถานศึกษาท่ีเลือก  
(จากรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือกของ SRS)

สาขาวชิาหรือโปรแกรม  
(จากรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือกของ SRS)

งานท่ีเลือก  
(จากรายการงานท่ีเลือกของ SRS):

ตามค�าขอกูเ้งินครั้งน้ี  
ท่านจะเร่ิมเรียนเม่ือใด

เดือนและปีจบการศึกษาท่ีวางแผนไว:้

หมายเหตุ ถา้สถานศึกษาหรือโปรแกรมไม่ไดอ้ยูใ่นรายการสถานศึกษาและ

โปรแกรมท่ีเลือกของ SRS แต่ท่านปรารถนาจะสมคัรรับเงินกู ้ขอใหติ้ดต่อผูจ้ดัการ

หน่วยบริการพึ่งพาตนเอง
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“เราจะแนะน�าและสอน
เจา้ถึงทางท่ีเจา้ควร
จะเดินไป เราจะใหค้�า
ปรึกษาแกเ่จา้และเฝ้าดู
เจา้อยู”่

สดดีุ 32:8

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

ไตรต่รอง

ฉนัควรท�าอะไรเพ่ือปรบัปรุง
  เวลา:  ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

  แนวปฏิบตั:ิ  อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวาหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ีท่าน

ก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่งท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

  สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่



36

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

ใหค้�ามัน่สญัญา

ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร
  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อ่านออกเสียงค�ามัน่สัญญาแต่ละข้อให้คู่ร่วมปฏิบัตขิองท่าน
ฟัง สัญญาว่าจะรักษาค�ามัน่สัญญาของท่าน เซ็นช่ือด้านล่าง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉนัจะพดูคยุกบัคนอยา่งนอ้ยหา้คนเพ่ือรวบรวมขอ้มูลส�าหรบัแผนการศึกษาของฉนั
   เป้าหมายของฉนั:    5   8   10

ฉนัจะเตรยีมน�าเสนอแผนการศึกษาของฉนั

ฉนัจะฝึกหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพ่ิมเงินออม — แมเ้พียงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่่วมปฏิบติัของฉนั

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั
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ยนิดีรบัค�าตชิม

กรุณาส่งความคิดเห็น 
ค�าติชม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณข์องท่าน
ไปท่ี srsfeedback@ 
ldschurch. org

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน

ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร
  ฝึกปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้ของ

ท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษาค�ามัน่สญัญา

นั้น

คยุกบัคน
อย่างน้อยห้า
คนเก่ียวกบั
ตวัเลือกการ
ศึกษาของ
ฉัน (เขียน

จ�านวนครัง้)

เตรียม
น�าเสนอ
แผนการ

ศึกษา  
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและสอน

ให้ครอบครวั  
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

  อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสารหนทางสู่การพ่ึงพาตนเองของฉ ัน 

ดว้ย

ในการประชุมคร้ังต่อไป วทิยากรกระบวนการจะวาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบน

กระดาน (ดงัตวัอยา่งขา้งบน) เราจะไปถึงก่อนการประชุมเร่ิม 10 นาทีและเขียน

ความกา้วหนา้ของเราบนแผนภมิู

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป เตือน

วทิยากรหวัขอ้น้ีใหท้�าตามเน้ือหาและไม่น�าเน้ือหาเพิ่มเติมเขา้มา (ไม่รู้วธีิเป็น

วทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 17 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด
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แหลง่ขอ้มูล
การเลือกสถานศึกษาหรอืโปรแกรมการอบรม

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

คมสัน: ผมคิดวา่ผมมีแนวคิดเก่ียวกบังานดีๆ สอง

อยา่งท่ีผมอยากจะท�าแลว้

ขวญั: น่ีจะช่วยใหคุุ้ณบรรลุเป้าหมายในการพึ่งพา

ตนเองไหมคะ

คมสัน: ผมคิดวา่อยา่งนั้นครับ แต่ผมยงัไม่มีทกัษะ

พอจะท�างานทั้งสองอยา่ง

เมขลา: ค่ะ ดิฉนักเ็หมือนกนั

รังสรรค์: เราทุกคนตอ้งเรียนต่อหรือเขา้รับการ

อบรมเพิ่มเติม

ขวญั: แต่ในตวัเลือกสถานศึกษาทั้งหมด เราจะรู้ได้

อยา่งไรวา่จะไปท่ีไหน ค่าใชจ่้ายกต่็างกนัไปหมด 

เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ท่ีเหล่าน้ีดีหรือเปล่า

คมสัน: คนท่ีวอร์ดผมไปเรียนท่ีนิวเอจ เป็น

โรงเรียนฝึกสอนอาชีพ ผมอาจจะไปท่ีนัน่

เมขลา: ดิฉนัเห็นโปสเตอร์เยอะแยะบอกวา่

มหาวทิยาลยัรัฐดีท่ีสุดแลว้ แต่ดิฉนัคงไม่มีทางเขา้

ได้

รังสรรค์: ผมไดย้นิวา่มีโอกาสมากกวา่ท่ีจะไดง้าน

ดีๆ ถา้คุณฝึกหดัหรือฝึกงาน

ขวญั: เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรล่ะ

คมสัน: เราไปถามคนท่ีสถานศึกษาเหล่านั้นได้

ไหม หรืออาจจะถามคนท่ีจบแลว้

เมขลา: น่าจะยากนะ ฉนัประหม่ามาก

รังสรรค์: แต่นัน่เป็นส่ิงท่ีเราตอ้งท�า เราตอ้งคุยกบั

พวกเขาเพื่อจะรู้วา่นกัศึกษาในสถาบนัของพวกเขา

เรียนจบกนัหรือเปล่าและไดง้านดีหรือเปล่า ค่าใช้

จ่ายและทุนการศึกษาอีก เร่ืองการเงินทั้งหลายอีก

ล่ะครับ ผมคิดวา่เราตอ้งคุยกบัพวกเขา และกบัคน

ท่ีเคยเรียนท่ีนัน่มาก่อนดว้ย

ขวญั: ดิฉนัจะไปกบัคุณค่ะ เมขลา ไปดว้ยกนันะ

คะ

เมขลา: ดีค่ะ

คมสัน: น่ีเป็นการตดัสินใจคร้ังใหญ่ - เงินของเรา

และอนาคตของเรา บางทีเราน่าจะสวดออ้นวอน

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีดว้ย หรือขอพรเพื่อน�าทางเรา ผม

เรียนรู้จากงานเผยแผว่า่เราจะรับการน�าทางจาก

พระเจา้ได้

เมขลา: ดิฉนัเช่ืออยา่งนั้นดว้ยค่ะ บางทีศรัทธาเป็น

ส่วนส�าคญัมากในเร่ืองน้ี  ศรัทธา ความหวงั และ

ความพยายามของเรา ดิฉนัเร่ิมรู้สึกวา่พระบิดาบน

สวรรคท์รงตอ้งการประทานพรเราในเร่ืองน้ี

รังสรรค์: พวกเราอยา่ลืมรายช่ือสถานศึกษาและ

โปรแกรมท่ีเลือก นัน่จะใหแ้นวคิดท่ีดีเก่ียวกบั

โปรแกรมหรือทกัษะท่ีจะช่วยใหเ้รามีคุณสมบติั

เหมาะกบังานท่ีเลือก บางทีนัน่อาจเป็นจุดเร่ิมตน้

—ไม่วา่เราจะตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. หรือไม่

กลบัไปหนา้ 29

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน
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แผนการศึกษาของฉนั: ทางเลือกในการศึกษาของฉนัมีอะไรบา้ง

เขียนรายการโปรแกรมการอบรมหรือสถาน
ศึกษาท่ีท่านก�าลงัดอูยู่

มีใครทราบเก่ียวกบัโปรแกรมหรอืสถานศึกษาเหลา่น้ีบา้ง

เขียนรายช่ือคนท่ีท่านจะพดูคุยไดเ้ก่ียวกบั
โปรแกรมแต่ละอยา่งหรือสถานศึกษาแต่ละแหง่

ฉนัจะถามอะไร

มีคนเรียนจบก่ีคน มีคนไดง้านดีๆ ก่ีคน

ตอ้งท�าอะไรบา้งจึงจะไดเ้รียนโปรแกรมน้ันหรือ
ในสถานศึกษาน้ัน

ใชเ้วลานานเท่าไรจึงจะไดร้บัประกาศนียบตัร
หรือจบการศึกษา

คา่ใชจ้า่ยปีละเท่าไร ทั้งโปรแกรมมีคา่ใชจ้า่ย
เท่าไร ศึกษาจนไดร้บัประกาศนียบตัรมีคา่ใช้
จา่ยเท่าไร

มีทุนการศึกษาหรือไม ่มีเงินชว่ยเหลือหรือไม ่ 
มีเงินกูย้มืหรือไม่

ตารางเรียนเป็นอยา่งไร การเดินทางเป็น
อยา่งไร

ฉนัเลือกสถานศึกษาใด

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบัทางเลือกเหล่าน้ี  
ทางเลือกใดดเูหมือนจะดีท่ีสุดส�าหรบัฉนั

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน
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หมายเหตุ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: ฉันจะศึกษาอะไรเพือ่ให้มคุีณสมบัตเิหมาะสมกบังานของฉัน



3
ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรยีน

ของฉันอย่างไร
การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งข้อความหรอืโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  

10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม:

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จัดเก้าอีเ้ป็นวงรอบโตะ๊เพื่อทุกคนจะอยู่ ใกล้กัน
• วาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาต่อไปน้ีบนกระดาน

ช่ือสมาชิก
กลุ่ม

คยุกบั
สมาชิกอย่าง
น้อยห้าคน
เก่ียวกบัตวั
เลือกการ
ศึกษาของ
ฉัน (เขียน

จ�านวนครัง้)

เตรียม
น�าเสนอ
แผนการ

ศึกษา  
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงิน
ออม  

(ใช่/ไม่ใช่)

กญัญา 7 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทักทายสมาชิกกลุ่มอย่างอบอุ่นเมื่อพวกเขามาถึง
• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอให้ผู้เข้ารบัการอบรมปิดโทรศัพท์หรอือุปกรณ์อื่นๆ
• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ  

ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 3 ใน รากฐานของฉนั จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดัและอ่าน  

หนา้ต่อไป

3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร
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3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

รายงาน

ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งหมวดรายงาน)

  ฝึกปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 

(ปรบมือ)

  อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน เราควรพยายามรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา นัน่เป็นนิสยั

ส�าคญัอยา่งหน่ึงของคนท่ีพึ่งพาตนเอง ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

และเป็นจดุประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหวิ้สุทธิชนของเรา, 

เพราะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรา.

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ดว้ยศรทัธาในพระเจา้ เราก�าลงัท�างานดว้ยกนัเพ่ือพ่ึงพา

ตนเอง

  อา่น: นัง่ลงได้

  สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรเม่ือท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่านในสปัดาห์น้ี ท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลืออะไรหรือไม่จากกลุ่ม
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3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

ฉนัเรยีนรูอ้ะไรจากการเตรยีมแผนการศึกษาของฉนั

  เวลา: ตั้งเวลา 40 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

  ฝึกปฏิบตั:ิ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนควรใชเ้วลาไม่เกิน

สามนาทีในการน�าเสนอแผนการศึกษาของ

ตนเองต่อกลุ่ม

หลงัจากท่านจบการน�าเสนอของท่าน ใหข้อ

ค�าติชม จดค�าติชมท่ีท่านไดรั้บ ใชท่ี้วา่งดา้น

ล่างเพื่อจดบนัทีก

ใหค้ �าติชมสั้นๆ เพื่อทุกคนจะมีโอกาส

รายงานภายในเวลาท่ีจ�ากดั

  สนทนา: ท่านไดแ้นวคิดอะไรจากรายงานเพ่ือช่วยท่าน

ตดัสินใจ เขียนความคิดของท่าน

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

แผนการศึกษาของฉนั: ทางเลือกในการศึกษาของฉนัมีอะไรบา้ง

เขียนรายการโปรแกรม

การอบรมหรือสถาน

ศึกษาท่ีท่านก�าลงัดอูยู่

มีใครทราบเก่ียวกบัโปรแกรมหรอืสถานศึกษาเหลา่น้ีบา้ง

เขียนรายช่ือคนท่ีท่าน

จะพดูคุยไดเ้ก่ียวกบั

โปรแกรมแต่ละอยา่งหรือ

สถานศึกษาแต่ละแหง่

ฉนัจะถามอะไร

มีคนเรียนจบก่ีคน มีคน

ไดง้านดีๆ ก่ีคน

ตอ้งท�าอะไรบา้งจึงจะได้

เรียนโปรแกรมน้ันหรือ

ในสถานศึกษาน้ัน

ใชเ้วลานานเท่าไรจึงจะ

ไดร้บัประกาศนียบตัร

หรือจบการศึกษา

คา่ใชจ้า่ยปีละเท่าไร ทั้ง

โปรแกรมมีคา่ใชจ้า่ย

เท่าไร ศึกษาจนไดร้บั

ประกาศนียบตัรมีคา่ใช้

จา่ยเท่าไร

มีทุนการศึกษาหรือไม ่มี

เงินชว่ยเหลือหรือไม ่มี

เงินกูย้มืหรือไม่

ตารางเรียนเป็นอยา่งไร 

การเดินทางเป็นอยา่งไร

ฉนัเลือกสถานศึกษาใด

ฉนัเรียนรูอ้ะไรเก่ียวกบั

ทางเลือกเหล่าน้ี ทาง

เลือกใดดเูหมือนจะดี

ท่ีสุดส�าหรบัฉนั
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“แต่กอ่นท่ีท่านจะ
แสวงหาความมัง่คัง่, 
ท่านจงแสวงหาอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็นเจา้ และ
หลงัจากท่านไดร้บัความ
หวงัในพระคริสตแ์ลว้ 
ท่านจะไดร้บัความมัง่คัง่, 
หากท่านแสวงหามนั; 
และท่านจะแสวงหามนั
ดว้ยเจตนาท�าดี—เพ่ือหอ่
หุม้คนเปลือยเปล่า, และ
เล้ียงคนหิวโหย, และ
ใหอิ้สระแกเ่ชลย, และ
ใหก้ารบรรเทาทุกขแ์กผู่ ้
ป่วยและคนทุกขย์าก”

เจคอบ 2:18-19

3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

เรยีนรู ้

ฉนัจะจา่ยค่าเลา่เรยีนอยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 30 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

  อา่น: ตอนน้ีเรามีแนวคิดท่ีดีข้ึนเก่ียวกบัการศึกษาหรือการอบรมท่ีจะช่วยใหเ้รามี

คุณสมบติัเหมาะสมกบังานในอนาคตของเรา ทีน้ีเราจะมาหาตวัเลขค่าใชจ่้ายส�าหรับ

การศึกษาของเราวา่เราจะจ่ายเท่าไรและจะจ่ายอยา่งไร อาจมีทางเลือกและแหล่งช่วย

หลายทาง รวมถึงเงินออมส่วนตวั ความช่วยเหลือจากครอบครัว ทุนการศึกษา และ

เงินกูย้มื

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 สปัดาห ์6

งานประเภทใด

ท่ีจะชว่ยใหฉ้นั

พ่ึงพาตนเองได้

ฉนัจะศึกษา

อะไรเพ่ือใหมี้

คุณสมบติัเหมาะ

กบังานของฉนั

ฉนัจะจา่ยคา่เล่า

เรียนอยา่งไร

ฉนัควรสมคัร

ขอรบัเงินกูย้มื

กองทุนต่อเน่ือง

เพ่ือการศึกษา

หรือไม่

ฉนัจะประสบ

ความส�าเร็จใน

หอ้งเรียนได้

อยา่งไร

ฉนัจะประสบ

ความส�าเร็จนอก

หอ้งเรียนได้

อยา่งไร

  ด:ู “การจ่ายค่าเล่าเรียนของฉนั” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 54) 

  อา่น: สปัดาห์น้ี เราจะพบค�าตอบส�าหรับค�าถามน้ีและเราจะปฏิบติัการในเร่ืองน้ี:

  อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนอย่างไร

ปฏิบัตกิารประจ�าสัปดาห์—ค้นหาค�าตอบว่าฉันต้องจ่ายค่าโปรแกรมการศึกษาทีฉั่น

ก�าลงัพจิารณาอยู่นีเ้ท่าไร เรียนรู้เกีย่วกบัวธีิจ่าย และท�าแผนการเงนิ

  อา่น: เราจะคิดเร่ืองเงินมากเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนของเรา น่ีอาจเป็นเร่ืองน่าอึดอดัในตอนแรก 

แต่จะช่วยเราวางแผนการเงินอยา่งฉลาดและไดรั้บการศึกษาท่ีเราตอ้งการ

  สนทนา:  อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือ สนทนาหลกัธรรมในพระคมัภีร์เป็นกลุ่ม ท่านรู้สึก

อยา่งไรเก่ียวกบัเงินเม่ือท่านเขา้ใจหลกัธรรมเหล่าน้ี
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3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

ฉนัจะคาดการณค่์าใชจ้า่ยเหลา่น้ีไดอ้ยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ อ่านตวัอยา่งดา้นล่างออกเสียงและสนทนาเร่ืองการค�านวณค่าใชจ่้ายเม่ือท่านไป

เรียน

มานูเอลวางแผนจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญเคร่ืองท�าความเย็น งานน้ีเป็นท่ีตอ้งการสงูมากในเขตของ

เขา เป็นงานท่ีอยูใ่นรายการงานท่ีเลือก เขากบัอลิซาเบ็ธ ภรรยา เลือกโปรแกรมและสถาน

ศึกษาจากรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือก แต่พวกเขาไมแ่น่ใจวา่จะจา่ยคา่เรียน

อยา่งไร พวกเขาท�างานดว้ยกนัเพ่ือจดัระเบียบการเงินของพวกเขา พวกเขาจดคา่ใชจ้า่ยและ

รายไดข้องพวกเขา บนัทึกขอ้มลูล่าสุดของรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยประจ�าเดือนของพวกเขาใน

จุลสาร หนทางของฉนั น่ีคือส่ิงท่ีพวกเขาพบ:

รายไดป้ระจ �าเดือน

รายไดจ้ากงาน 1450

เงินชว่ยเหลือจากครอบครวั 100

รายไดอ่ื้นๆ (ต่อเดือน) 100

“ก” ยอดรายไดต้อ่เดือน 1650

ค่าใชจ้า่ยประจ �าเดือน

ส่วนสิบและเงินบริจาค 170

คา่เชา่ 550

อาหาร 450

คา่เดินทาง 200

คา่น�้า คา่ไฟฟ้า คา่โทรศพัท์ 230

“ข ยอดค่าใชจ้า่ยตอ่เดือน 1600

พวกเขาค�านวณวา่พวกเขาสามารถจา่ยคา่เล่าเรียนต่อเดือนไดเ้ท่าไร: “ 

ก ยอดรายไดต้อ่เดือน – ข ยอดค่าใชจ้า่ยตอ่เดือน = ค หรอื 50

จากน้ันพวกเขาค�านวณวา่พวกเขาจะจา่ยคา่

เล่าเรียนต่อปีเท่าไร: “ 
ค (50) x 12 (เดือน) =“ 
ง (600) ง หรอื 600 คือยอดท่ีเขาจา่ย

คา่เรียนไดต่้อปี

ต่อไปพวกเขาค�านวณวา่คา่เล่าเรียนของ

พวกเขาจะเป็นเท่าไร“จ”

และในท่ีสุด พวกเขาค�านวณเงินท่ีพวกเขา

ไมส่ามารถจา่ยไดใ้นปัจจุบนั ฉ”
พวกเขาตอ้งจา่ยเงินจ�านวนน้ีโดยท�างาน

พิเศษ โดยการกูย้มื หรือวธีิอ่ืนๆ

ค่าเลา่เรยีน  
(ส�าหรบัหน่ึงปี)

INSTITUTO 
TECHNICO

คา่เล่าเรียน 9800

บวก คา่สอบและคา่ธรรมเนียม + 500

บวก คา่หนังสือและอุปกรณก์ารศึกษา + 1200

ลบ ทุนการศึกษา -1150

“จ” ค่าเลา่เรยีนของฉนั  = 10350

“ง” ท่ีเราจา่ยได้ -600

“ฉ” ท่ีเราจา่ยไม่ได้ = 9750

  สนทนา:  มานูเอลและอลิซาเบธ็จะตอ้งการเงินเพิ่ม 9750 เพื่อจ่ายในปีแรกของการศึกษา ท่าน

มองเห็นวธีิท่ีพวกเขาค�านวณหรือไม่ คุยกนัเก่ียวกบัค�าถามท่ีท่านมี
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ฉนัมีรายไดเ้ทา่ไร ค่าใชจ้า่ยของฉนัเทา่ไร

  อา่น: ใหเ้ราท�าแผนการเงินเพื่อการศึกษาของเราเอง

  ฝึกปฏิบตั:ิ ใชเ้วลาสองสามนาทีเติมแบบฟอร์ม ดว้ยตนเอง ซ่ือสตัยก์บัตวัท่านเอง ท่านอาจใช้

ดินสอ จากนั้น ระหวา่งสปัดาห์ ท�างานกบัครอบครัวของท่านเพื่อท�าใหถ้กูตอ้งยิง่

ข้ึน ส�าหรับตอนน้ี ประเมินตวัเลขใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด

รายไดป้ระจ �าเดือน  
(รวมรายไดคู้่สมรส ถา้แตง่งานแลว้)

รายไดจ้ากงาน

เงินชว่ยเหลือจากครอบครวัส�าหรบัคา่เล่าเรียน

รายไดอ่ื้นๆ

รายไดอ่ื้นๆ

“ก” ยอดรายไดต้อ่เดือน

หลงัจากท่านเติมจ�านวนรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยของท่านแลว้  

ใหค้�านวณวา่ท่านสามารถจา่ยคา่เล่าเรียนของท่านได้

เดือนละเท่าไร;

ก” ยอดรายไดต้อ่เดือน–  

ข” ยอดค่าใชจ้า่ยตอ่เดือน = “ค”       .

ถา้ “ค” เป็น 0 หรือนอ้ยกวา่ ท่านไมมี่เงินเหลือเพ่ือจา่ยคา่เล่าเรียน

ของท่าน

หาก “ค”  มากกวา่ 0 ใหค้�านวณวา่ท่านจะจา่ยไดเ้ท่าไรต่อปี:

“ค”        x 12 (เดือน) =  ง      .

“ง” เป็น ยอดรวมท่ีทา่นจา่ยได ้แต่ละปีส�าหรบัคา่เล่าเรียน

ค่าใชจ้า่ยประจ �าเดือน

ส่วนสิบและเงินบริจาค

เงินออม

อาหาร

คา่บา้น

น�้า

คา่รกัษาพยาบาล

คา่เดินทาง

คา่ใชจ้า่ยในการศึกษา

หน้ีสินท่ีตอ้งช�าระ

เส้ือผา้

คา่ไฟฟ้า

คา่โทรศพัท์

อ่ืนๆ

“ข” ยอดค่าใชจ้า่ยตอ่เดือน

ใชต้วัเลขท่ี
ทา่นจดไวห้ลงั 
หนทางของฉนั
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ค่าเลา่เรยีนของฉนัเป็นจ �านวนเงินเทา่ไร

  อา่น: ต่อไป เราดูท่ีค่าเล่าเรียนของเรา

  ฝึกปฏิบตั:ิ พยายามเติมขอ้มูลในช่องวา่งและค�านวณ ใชดิ้นสอ หากท่านเลือกหน่ึงโปรแกรม

ท่ีก�าหนดไวแ้ลว้ เติมในช่องเดียว หากท่านนึกถึงสองหรือสามโปรแกรม เติมใน

ช่องเหล่านั้นเพื่อเปรียบเทียบ ท�างานดว้ยกนัหรือท�ากบัวทิยากรกระบวนการถา้ท่าน

ตอ้งการความช่วยเหลือ

ตวัอยา่งท่ีใหส้�าหรับหน่ึงปี หากโปรแกรมของท่านสั้นกวา่ ใหป้รับการประเมิน

ตวัเลขของท่าน รายการสถานศึกษารวมทั้งโปรแกรมท่ีเลือกของ SRS และขอ้มูล

แผนการศึกษาของท่านจะช่วยท่าน

แผนการเงินเพ่ือการศึกษาของฉนั  

(ส�าหรบัหน่ึงปี)

ตวัอยา่ง

เทคนิคแพทย์
รงัสีวทิยา

โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3

คา่เล่าเรียน (หน่ึงปี) 12000

บวก คา่สอบและคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ: (คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

ใบรบัรอง ประกาศนียบตัร คา่สอบปลายภาค และคา่ธรรมเนีย

มอ่ืนๆ—หน่ึงปี)

+ 2000 + + +

บวก คา่หนังสือและอุปกรณก์ารศึกษา (หน่ึงปี) + 1000 + + +

ลบ ทุนการศึกษาหรือเงินชว่ยเหลือ (หากมี—หน่ึงปี) - 1000 - - -

“จ” ค่าเลา่เรยีนของฉนั (หน่ึงปี) = 14000 = = =

“ง” ท่ีเราจา่ยได ้(หน่ึงปี) - 1000 - - -

“ฉ” เหลือจ �านวนเงินท่ีตอ้งจา่ย (หน่ึงปี) = 13000 = = =

ฉนัสามารถจา่ยค่าเลา่เรยีนไดเ้ทา่ไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ดูท่ีบรรทดัล่างของแผนภมิูดา้นบน

หาก “ฉ” เป็น 0 หรือนอ้ยกวา่ ท่านสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนของท่านไดท้ั้งหมด — 

ยนิดีดว้ย

หาก “ฉ” มากกวา่ 0 ท่านตอ้งหาทางท่ีจะจ่ายไดม้ากกวา่น้ี ท่านอาจเติมส่วนท่ียงัขาด

อยูด่ว้ยทุนการศึกษาท่ีมากข้ึน งานพิเศษอีกหน่ึงงาน หรือเงินกูย้มื
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ฉนัมีทางเลือกอะไรบา้งถา้ฉนัไม่สามารถจา่ยไดด้ว้ยตนเอง

  อา่น: จะเป็นการดีท่ีสุดหากท่านสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนดว้ยตวัเอง แมว้า่ตอ้งเสียสละบา้ง 

ถา้การค�านวณของเราแสดงวา่เราไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนดว้ยตนเองไดแ้ลว้ เราจึง

หนัไปหาแหล่งช่วยอ่ืนๆ

  สนทนา: ผลดักนัอ่านแต่ละหมวดในตารางน้ีเป็นกลุ่ม สนทนาเก่ียวกบัทางเลือกแต่ละอยา่ง

พอสงัเขป อะไรดีท่ีสุดส�าหรับท่าน

ทางเลือกดา้นการเงิน จดุแข็ง จดุออ่น

เร่ิมท�างานพิเศษอีกหน่ึงงานเม่ือไปเรียน
ไมมี่หน้ีสินหรือดอกเบ้ีย เรียนรูห้รือพฒันา

ทกัษะ ติดต่อคนรูจ้กัท่ีมีความส�าคญั

อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะท�างานสองอยา่งและ

ประสบความส�าเร็จในหอ้งเรียน อาจเป็น

เร่ืองยากส�าหรบัครอบครวั อาจใชเ้วลา

นานข้ึนกวา่จะจบโปรแกรม

ยมืเงินจากครอบครวั
คนท่ีท่านรูจ้กัและไวว้างใจ พวกเขา

ตอ้งการใหท่้านประสบความส�าเร็จ

อาจบัน่ทอนความสมัพนัธใ์นครอบครวั 

อาจเป็นเร่ืองยากถา้มีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน

ในครอบครวั

หาทุนการศึกษาหรือเงินชว่ยเหลือ
ไมมี่หน้ีสินหรือดอกเบ้ีย ใหอิ้สระในการ

ศึกษาโดยไมต่อ้งท�างานพิเศษ
อาจหายาก แต่คุม้คา่กบัความพยายาม

หางานฝึกหดัหรือการฝึกงานท่ีจา่ยคา่

จา้ง

เรียนรูท้กัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ได้

ประสบการณ ์อาจน�าไปสู่การไดง้าน

อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะท�างาน เรียน และ

ฝึกงานไปพรอ้มๆ กนั

กูเ้งินจากธนาคารหรือหน่วยงานรฐั
สรา้งสินเช่ือกบัธนาคาร เงินกูย้มืบางอยา่ง

ของรฐับาลมีอตัราดอกเบ้ียต�า่

ดอกเบ้ียอาจจะสงู เป็นเงินกูย้มื ตอ้งจา่ย

คืน

สมคัรขอรบัเงินกูย้มืจากกองทุนต่อเน่ือง

เพ่ือการศึกษา (กตศ.)

มีใหส้มาชิกศาสนจกัรท่ีมีคา่ควร อตัรา

ดอกเบ้ียต�า่ มีส่วนลดจากผลงานเพ่ือชว่ย

จา่ยคืนเงินกูย้มื

เป็นเงินกูย้มืและตอ้งจา่ยคืน (เพ่ือท่ีคนอ่ืน

จะรบัเงินกูย้มืได)้

  สนทนา: ท่านพบสถานศึกษาท่ีคุม้ค่าท่ีสุดหรือไม่ โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพ

หากท่านคิดจะกูเ้งิน ท่านจะจ่ายคืนไดห้รือไม่ ค �าแนะน�า การจ่ายคืนเงินกูย้มืราย

เดือนของท่านหลงัจากท่ีท่านจบโปรแกรมการศึกษาไม่ควรเกิน 10 เปอร์เซ็นตข์อง

รายไดป้ระจ�าเดือนท่ีท่านคาดวา่จะไดรั้บ

หากท่านตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจ่ายคืนค่าเล่าเรียน ใครจะใหค้ �าตอบท่าน

ได ้ท่านจะสนทนากบัครอบครัวท่านเก่ียวกบัเร่ืองน้ีหรือไม่ ท่านจะไปหาขอ้มูลราย

ละเอียดอ่ืนๆ ไดจ้ากท่ีใด
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ฉนัจะน�าเสนอแผนการเงินเพ่ือการศึกษาของฉนัอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ สปัดาห์หนา้ ท่านจะน�าเสนอแผนการเงินของท่านภายในสามนาทีหรือนอ้ยกวา่นั้น 

ท่านสามารถใชบ้ทพดูดา้นล่าง ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นความลบั หลงั

จากการน�าเสนอในสปัดาห์หนา้ กลุ่มจะคน้ควา้หาทางเลือกดา้นการเงินหน่ึงทาง

เลือก—เงินกูย้มืจากกองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษา

ระหวา่งสปัดาห์ ไปหาค�าตอบเหล่าน้ีและเติมลงในช่องวา่ ฝึกน�าเสนอต่อครอบครัว

ของท่านหรือคนอ่ืนๆ 

แผนการเงินเพ่ือการศึกษาของฉนั

 1. ฉนัเปรียบเทียบ            ราคาและความคุม้คา่ของสถานศึกษา 

(จ�านวน) แหง่

 2. สถานศึกษาซ่ึงดีท่ีสุดสามแหง่ส�าหรบัฉนัคือ:

                                ,                                 ,  .

 3. ขณะน้ี ฉนัเช่ือวา่สถานศึกษาน้ี   จะดีท่ีสุดส�าหรบัฉนัเพราะ 

 .

 4. ฉนัดรูายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยกบัครอบครวัของฉนั ฉนัเรียนรูส่ิ้งเหล่าน้ี:

 .

 5. ฉนัค�านวณดวูา่ฉนัจะจา่ยคา่เล่าเรียนของฉนัเองไดห้รือไมแ่ละพบวา่ (ฉนัจา่ยไดห้รือจา่ยไมไ่ด)้

(ถา้ฉนัจา่ยไดด้ว้ยตนเอง ขา้มไปท่ีขอ้ 9; หากจา่ยไมไ่ดไ้ปท่ีขอ้ 6)

 6. ฉนัจะตอ้งหาเพ่ิมอีก         (จ�านวนเงิน) เพ่ือเรียนปีแรกโดยหางานพิเศษท�า 

ขอทุนการศึกษา ขอความชว่ยเหลือจากครอบครวั หรือเงินกูย้มื

 7. หลงัจากปีแรกน้ี ฉนัตอ้งการเงินเพ่ิมประมาณ       (จ�านวนเงิน) ส�าหรบัปีหนา้     

จ�านวนปีท่ีเรียน

 8. ฉนัเร่ิมคน้หาทางเลือกต่างๆ เพ่ือจา่ยคา่เล่าเรียนของฉนั ปัจจุบนั ฉนัมีแนวโนม้ดงัน้ี  .

 9. (หากท่านเลือกแบ่งปัน) ฉนัสวดออ้นวอนเก่ียวกบัการศึกษาของฉนัและแผนการเงินของฉนัและ 

 .

 10. ฉนัตอ้งการค�าแนะน�าและความชว่ยเหลือจากคุณ คุณมีค�าแนะน�าใหฉ้นัไหม เขียนแนวคิดท่ีน่ี
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“ชยัชนะและรศัมีภาพทั้ง
ปวงเกิดกบัเจา้โดยผ่าน
ความขยนัหมัน่เพียร, 
ความซ่ือสตัย,์ และค�า
สวดออ้นวอนแหง่ศรทัธา
ของเจา้”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 103:36

3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

ไตรต่รอง

ฉนัควรท�าอะไรเพ่ือปรบัปรุง

  เวลา:  ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

  ฝึกปฏิบตั:ิ  อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ีท่าน

ก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่ง ท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

  สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันความคิดของตนเองหรือไม่
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3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา

ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อ่านออกเสียงค�ามัน่สัญญาแต่ละข้อให้คู่ร่วมปฏิบัตขิองท่าน
ฟัง สัญญาว่าจะรักษาค�ามัน่สัญญาของท่าน เซ็นช่ือด้านล่าง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉนัจะท�างานกบัครอบครวัของฉนัเพ่ือจดขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในการครองชีพของฉนั

อยา่งถูกตอ้ง

ฉนัจะบนัทึกค่าใชจ้า่ยการศึกษาของฉนัและเรยีนรูเ้ก่ียวกบัทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ  

เงินกูย้มื และทางเลือกอ่ืนๆ ดา้นการเงิน

ฉนัจะเตรยีมน�าเสนอแผนการเงินของฉนั

ฉนัจะฝึกปฏิบติัหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพ่ิมเงินออม — แมเ้พียงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่่วมปฏิบติัของฉนั

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั
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ยนิดีรบัค�าตชิม

กรุณาส่งความคิดเห็น 
ค�าติชม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณข์องท่าน
ไปท่ี srsfeedback@ 
ldschurch. org

หมายเหตสุ �าหรบั

วิทยากรกระบวนการ:

กอ่นการประชุมครั้งต่อไป 
เตรียมค�าแนะน�าส�าหรบั
การจา่ยเงินกูย้มื กตศ. 
ในประเทศของท่าน ใน
การประชุมครั้งต่อไป น�า
ส�าเนาค�าแนะน�ามาให้
สมาชิกกลุ่มแต่ละคน

3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร

ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้ของ

ท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษาค�ามัน่สญัญา

ท�ากบั
ครอบครวั

เพ่ือจดข้อมลู
รายได้และค่า

ใช้จ่าย  
(ใช่/ไม่ใช่)

บนัทึกค่า
ใช้จ่ายการ

ศึกษา; ศึกษา
ทางเลือก

ด้านการเงิน 
(ใช่/ไม่ใช่)

เตรียม
น�าเสนอ

แผนการเงิน  
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกปฏิบติัหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

  อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของ

ฉนั ดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมตร้ังต่อไป (ไม่รู้วธีิ

เป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 17 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด



54

แหลง่ขอ้มูล
การจา่ยค่าเลา่เรยีนของฉนั

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

เมขลา: วา้ว ดิฉนัเรียนรู้เก่ียวกบัสถานศึกษาต่างๆ 

เยอะมากในสปัดาห์น้ี

ขวญั: คุณน่าจะไดเ้ห็นเธอ เธอเดินไปพดูคุยกบัคน

เหล่านั้นทุกคน ฉนัตามไม่ทนัเลย

รังสรรค์: คุณมีตวัเลือกสุดทา้ยหรือยงั

เมขลา: ไม่ค่ะ แต่ดิฉนัเหลือแค่ทางเลือกสองอยา่ง

ขวญั:  และดิฉนักเ็หลือทางเลือกสามอยา่ง

คมสัน: เยีย่มเลยครับ ทุกคน ผมคิดวา่ ผมยงัไม่ถึง

ไหนเลย

รังสรรค์: คุณหมายความวา่อยา่งไร

คมสัน: อ๋อ ผมยงัรู้สึกสบัสนอยูเ่ลย บางทีอาจจะ

แค่กลวั ไม่มีใครในครอบครัวผมเรียนเกินขั้นพื้น

ฐานเลยครับ ผมคุยกบัสถานศึกษาหา้แห่ง นบัวา่

เยอะทีเดียว ขอ้ก�าหนดดูจะซบัซอ้นและค่าใชจ่้าย

—ผมไม่มีทางหาเงินไดม้ากขนาดนั้น

รังสรรค์: นัน่ไม่ใช่ความรู้สึกท่ีคุณมีตอนท่ีคุณเร่ิม

งานเผยแผห่รือครับ

คมสัน: ใช่ครับ ถา้นึกดูดีๆ  ผมรู้สึกอยา่งนั้น

ขวญั: แต่คุณกป็ระสบความส�าเร็จจริงๆ

คมสัน: ใชเ้วลาสกัหน่อย แต่ผมไดรั้บพรจริงๆ 

และผมกเ็ติบโตจนท�าได้

เมขลา: ดิฉนักลวัอยูเ่หมือนกนัค่ะ การเงินดูเหมือน

เป็นไปไม่ได ้แต่ดิฉนัคุยกบัซิสเตอร์ในวอร์ดของ

ดิฉนั เธอท�าทุกอยา่งท่ีท�าไดแ้ละกูย้มืเงินเพื่อจ่าย

ท่ีเหลือ เงินกูย้มื กตศ.ค่ะ บางทีถา้เรายงัคงช่วยกนั 

รายละเอียดต่างๆ จะเป็นไปได้

รังสรรค์: มีบราเดอร์ในวอร์ดของผมท่ีจ่ายค่าเรียน

ปีแรกและไดรั้บทุนการศึกษาในปีท่ีสอง

ขวญั: ดิฉนักบัสามีก�าลงัพยายามคิดหาทางเกบ็เงิน

สกัเลก็นอ้ย และดิฉนัมีลุงท่ีอาจจะช่วยได้

คมสัน: ไม่มีลุงรวยๆ ในครอบครัวผมเลย แต่เรา

มาไกลขนาดน้ีและผมหยดุฝันไม่ได ้บางทีคุณอาจ

จะพดูถกู เมขลา ผมจะดูอีกสกัสองสปัดาห์ ถา้พวก

คุณจะยงัใหก้�าลงัใจผมต่อไป

กลบัไปหนา้ 45

3: ฉันจะจ่ายค่าเล่าเรียนของฉันอย่างไร



4
ฉันควรสมัครขอรบัเงิน
กู้ยืมกองทุนต่อเน่ือง
เพ่ือการศกึษาหรอืไม่

การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งข้อความหรอืโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  
10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม

• รับส�าเนาจุลสาร กตศ. ทอ้งท่ีจากศนูยก์ารพึ่งพาตนเองสเตคส�าหรับแจกสมาชิกกลุ่ม
แต่ละคน น�ามาท่ีการประชุมในวนัน้ี

• น�าเอาค�าแนะน�าในการจ่ายคืนเงินกูย้มื กตศ. ในประเทศของท่าน (มีอยูท่ี่ศนูยก์าร
พึ่งพาตนเองสเตคของท่านหรือออนไลนท่ี์ srs. lds. org/ pef) มาดว้ย ท�าส�าเนาใหส้มาชิก

กลุ่มแต่ละคน

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จัดเก้าอีเ้ป็นวงรอบโตะ๊เพื่อให้ทุกคนอยู่ ใกล้กัน
• วาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาต่อไปน้ีบนกระดาน

ช่ือสมาชิก
กลุ่ม

จดราย
ละเอียดราย

ได้และค่า
ใช้จ่ายกบั
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

บนัทึกค่าเล่า
เรียน; ศึกษา

ทางเลือก
ด้านการเงิน 
(ใช่/ไม่ใช่)

เตรียม
น�าเสนอ

แผนการเงิน 
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

กญัญา ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทักทายสมาชิกกลุ่มอย่างอบอุ่นเมื่อพวกเขามาถึง
• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอให้ผู้เข้ารบัการอบรมปิดโทรศัพท์หรอือุปกรณ์อื่นๆ
• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ  

ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 4 ใน รากฐานของฉนั จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดัและอ่าน  

หนา้ต่อไป

ใหม่! 

ใหม่! 

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งหมวดรายงาน)

  ฝึกปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 

(ปรบมือ)

  อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน เราควรพยายามรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา นัน่เป็นนิสยั

ส�าคญัอยา่งหน่ึงของคนท่ีพึ่งพาตนเอง  ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจดุประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหวิ้สุทธิชนของเรา, 

เพราะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรา”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ดว้ยศรทัธาในพระเจา้ เราก�าลงัท�างานดว้ยกนัเพ่ือพ่ึงพา

ตนเอง

  อา่น: นัง่ลงได้

  สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรเม่ือท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่านในสปัดาห์น้ี ท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลืออะไรหรือไม่จากกลุ่ม

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่

รายงาน
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ฉนัเรยีนรูอ้ะไรจากการเตรยีมแผนการเงินของฉนั

  เวลา: ตั้งเวลา 40 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

  ฝึกปฏิบตั:ิ 

MY EDUCATION FINANCE PLAN

 1. I compared   (number) schools for price and value.

 2. The three best schools for me are:

  ,  ,  .

 3. At this point, I believe the school   will be best for me

 because  .

 4. I looked at my income and expenses with my family. I learned these things:

  .

 5. I did the calculations to see if I could pay for my education myself and I found that  
(I could or could not).

 (If you can pay for yourself, skip to number 9; if you cannot, go on to number 6.)

 6.  
through another job, scholarships, family help, or a loan.

 7.   (amount) more for the next   years of 
school.

 8. I have begun to explore different options to pay for my education. Right now, I’m  

leaning toward  .

 9. (If you choose to share)  

 

 10. I’d like your advice and help. Do you have any suggestions for me? Write any ideas here. 

  

  

 

สมาชิกกลุ่มแต่ละคนควรใชเ้วลาไม่เกินสามนาที

ในการน�าเสนอแผนการเงินของตนเองต่อกลุ่ม

หลงัจากท่านจบการน�าเสนอของท่าน ใหข้อค�าติ

ชม จดค�าติชมท่ีท่านไดรั้บ ใชท่ี้วา่งดา้นล่างเพื่อจด

บนัทีก

ใหค้ �าติชมสั้นๆ เพื่อทุกคนจะมีโอกาสรายงาน

ภายในเวลาท่ีจ�ากดั

  สนทนา: ท่านไดแ้นวคิดอะไรจากรายงานเพ่ือช่วยท่าน

ตดัสินใจ เขียนความคิดของท่านดา้นล่าง

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

แผนการเงินเพ่ือการศึกษาของฉนั

 1. ฉนัเปรียบเทียบ   ราคาและความคุม้คา่ของสถานศึกษา (จ�านวน) แหง่

 2. สถานศึกษาซ่ึงดีท่ีสุดสามแหง่ส�าหรบัฉนัคือ:

                               ,                                ,                                .

 3. ขณะน้ี ฉนัเช่ือวา่สถานศึกษาน้ี   จะดีท่ีสุดส�าหรบัฉนัเพราะ 

 .

 4. ฉนัดรูายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยกบัครอบครวัของฉนั ฉนัเรียนรูส่ิ้งเหล่าน้ี:

 .

 5. ฉนัค�านวณดวูา่ฉนัจะจา่ยคา่เล่าเรียนของฉนัเองไดห้รือไมแ่ละพบวา่ (ฉนัจา่ยไดห้รือจา่ยไมไ่ด)้

(ถา้ฉนัจา่ยไดด้ว้ยตนเอง ขา้มไปท่ีขอ้ 9; หากจา่ยไมไ่ดไ้ปท่ีขอ้ 6)

 6. ฉนัจะตอ้งหาเพ่ิมอีก         (จ�านวนเงิน) เพ่ือเรียนปีแรกโดยหางานพิเศษท�า ขอทุน

การศึกษา ขอความชว่ยเหลือจากครอบครวั หรือเงินกูย้มื

 7. หลงัจากปีแรกน้ี ฉนัตอ้งการเงินเพ่ิมประมาณ       (จ�านวนเงิน) ส�าหรบัปีหนา้     

จ�านวนปีท่ีเรียน

 8. ฉนัเร่ิมคน้หาทางเลือกต่างๆ เพ่ือจา่ยคา่เล่าเรียนของฉนั ปัจจุบนั ฉนัมีแนวโนม้ดงัน้ี  .

 9. (หากท่านเลือกแบ่งปัน) ฉนัสวดออ้นวอนเก่ียวกบัการศึกษาของฉนัและแผนการเงินของฉนัและ 

 .

 10. ฉนัตอ้งการค�าแนะน�าและความชว่ยเหลือจากคุณ คุณมีค�าแนะน�าใหฉ้นัไหม เขียนแนวคิดท่ีน่ี

 

 

 

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่



59

ฉนัควรสมคัรขอรบัเงินกูย้มืกองทุนตอ่เน่ืองเพ่ือการศึกษาหรอืไม่

  เวลา: ตั้งเวลา 30 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

  อา่น: เราพิจารณาวธีิต่างๆ ในการจ่ายค่าเล่าเรียนของเรา ทางเลือกทางหน่ึงคือเงินกูย้มื

กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษา (กตศ.)

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 สปัดาห ์6

งานประเภทใดจะ

ชว่ยใหฉ้นัพ่ึงพา

ตนเองได้

ฉนัจะศึกษา

อะไรเพ่ือใหมี้

คุณสมบติัเหมาะ

กบังานของฉนั

ฉนัจะจา่ยคา่เล่า

เรียนอยา่งไร

ฉนัควรสมคัร

ขอรบัเงินกูย้มื

กองทุนต่อเน่ือง

เพ่ือการศึกษา

หรือไม่

ฉนัจะประสบ

ความส�าเร็จใน

หอ้งเรียนได้

อยา่งไร

ฉนัจะประสบ

ความส�าเร็จนอก

หอ้งเรียนได้

อยา่งไร

  อา่น: สปัดาห์น้ี เราจะพบค�าตอบส�าหรับค�าถามน้ีและเราจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี:

  อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษา

หรือไม่

ปฏิบัตกิารประจ�าสัปดาห์—ตดัสินใจกบัครอบครัวฉันว่าฉันจะสมคัรขอรับเงนิกู้ยมื 

กตศ. หรือไม่ หากเงนิกู้ยมื กตศ. เป็นส่ิงทีถู่กต้องส�าหรับฉัน ฉันจะกรอกใบสมคัร

ขอรับเงนิกู้ยมื

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่

เรยีนรู ้
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เงินกูย้มืกองทุนตอ่เน่ืองเพ่ือการศึกษาคืออะไร

  ด:ู “เงินกูย้มื กตศ. คืออะไร” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 68)

  สนทนา: ท่านมีความคิดหรือความรู้สึกอะไรระหวา่งดูวดิีทศันน์ั้น

  ฝึกปฏิบตั:ิ รวมกลุ่มๆ ละสองหรือสามคน ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ีโดยประธานกอร์

ดอน บี. ฮิงคลี์ยเ์ก่ียวกบัคนท่ีรับเงินกูย้มื กตศ.

“[พวกเขา] จะเรียนรู.้ . .ทกัษะซ่ึงเป็นท่ี
ตอ้งการ . . .ดว้ยทกัษะการจา้งงานท่ีดี 
เยาวชนชายและเยาวชนหญิงเหล่าน้ีจะ
ออกจาก. . .ความยากจน . . .การศึกษา
เป็นกุญแจไขสู่โอกาส” (“กองทุนต่อเน่ือง
เพ่ือการศึกษา” เลียโฮนา ก.ค. 2001 
หนา้ 74)

“พวกเขาจะแต่งงานและออกไปพรอ้มกบั
ความสามารถท่ีจะท�าใหพ้วกเขามีรายได้
ดีและมีฐานะทางสงัคมท่ีท�าใหพ้วกเขา
สามารถกระท�าคุณประโยชน์ไดม้าก” 
(“The Church Goes Forward,” Ensign,  
พ.ค. 2002, 6–7)

“พวกเขาจะเป็นผูน้�าในงานอนัส�าคญั
ยิง่น้ีในบา้นเกิดเมืองนอนของตน  พวก
เขาจะจา่ยส่วนสิบและเงินบริจาค ซ่ึงจะ
ท�าใหศ้าสนจกัรขยายงานไดท้ัว่โลก” 
(“Reaching Down to Lift Another,” Ensign, 
พ.ย. 2001, 53–54)

“[พวกเขา] จะจา่ยเงินคืน และเม่ือท�าเชน่
น้ัน พวกเขาจะรูสึ้กอศัจรรยใ์จต่อเสรีภาพ
เพราะพวกเขาท�าใหชี้วติของตนเองดีข้ึน 
. . . พวกเขาจะเชิดหนา้ข้ึนดว้ยวญิญาณ
แหง่การพ่ึงพาตนเอง” Ensign, พ.ค. 
2001, 53) 

  สนทนา: ค �าสญัญาขา้งบนน้ี ขอ้ความใดส�าคญัต่อท่าน ชีวติจะแตกต่างส�าหรับท่านและ

ครอบครัวของท่านอยา่งไรหากค�าสญัญาเหล่าน้ีมีสมัฤทธิผล

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่



61

ใครจะไดร้บัเงินกูย้มื กตศ.

  อา่น: ก่อนหนา้น้ี เงินกูย้มื กตศ. มีใหเ้ฉพาะอดีตผูส้อนศาสนาอาย ุ18 ถึง 30 ปีเท่านั้น 

ปัจจุบนัมีเงินทุนใหส้มาชิกศาสนจกัรท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นอาย ุ18 ปีข้ึนไป ขอ้

ก�าหนดระบุไวด้งัน้ี (ขอ้ยกเวน้ส�าหรับขอ้ก�าหนดเหล่าน้ีอาจไดรั้บอนุมติัจากผูน้�า

ฐานะปุโรหิตเพื่อสนองความตอ้งการท่ีไม่เป็นไปตามปกติ)

  ฝึกปฏิบตั:ิ หนัเกา้อ้ีของท่านไปหาสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง อ่านขอ้ก�าหนดในช่องล่างดา้น

ซา้ยดว้ยกนั จากนั้นลากเสน้ไปยงัขอ้ความดา้นขวามือท่ีเติมในช่องวา่ง มีตวัอยา่ง

อยูห่น่ึงขอ้

ผูเ้ขา้รว่มโปรแกรมเงินกูย้มื กตศ. ควรมีคณุสมบตัดิงัน้ี:

เป็นสมาชิกท่ีแข็งขนัของศาสนจกัรและรบัใชใ้น  . สถาบนั

ไดร้บัการลงนามรบัรองโดยผูน้�าฐานะปุโรหิตวา่               มีคา่ควร ตอ้งการความ

ชว่ยเหลือดา้นการเงิน และอุทิศตนเพ่ือประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย
18 ปีข้ึนไป

อายุ  . การเรียก

ก�าลงัเรียนในโปรแกรมและสถานศึกษาซ่ึงไดแ้ก ่ . การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกวา่เดิม

เตรียมโดยเขา้รบัการอบรมใน   กลุ่มและท�าแผนกูย้มืเงิน กตศ. พระวหิาร

ใชชี้วติ ท�างาน และเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษาของทอ้งท่ีในเขตซ่ึง  .
อยูใ่นรายการสถานศึกษาและโปรแกรม

ท่ีเลือก

ใหค้�ามัน่สญัญาต่อความสุจริตและการพ่ึงพาตนเองโดย  . ครพ่ีูเล้ียง

จบัคูก่บั  , ซ่ึงจะชว่ยผูเ้ขา้รบัการอบรมประสบความส�าเร็จในการเรียน การท�างาน และ

การจา่ยคืนเงินกูย้มื
เงินกูย้มื กตศ. ไดร้บัอนุมติั

เขา้รบัการอบรม  , หากหนุ่มสาวโสด จา่ยคืนเงินกูย้มืทั้งหมด

ดูขอ้มูลใน หนา้ 69 เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจขอ้ก�าหนด
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จะใช ้เงินกูย้มื กตศ. อยา่งไร
หมายเหตุส�าหรับวทิยากรกระบวนการ: แจกจุลสาร กตศ. ทอ้งท่ีซ่ึงมีค�าแนะน�า
โปรแกรม กตศ. เฉพาะในเขตของท่าน

  สนทนา: อ่านจุลสาร กตศ. ทอ้งท่ีพอสงัเขป ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางเก่ียวกบัเงินกูย้มื กตศ. 

ส�าหรับพื้นท่ีของท่าน ท่านเรียนรู้อะไร

  อา่น: เม่ือเราท�าไดดี้ เราจะไดรั้บส่วนลดในการจ่ายคืนเงินกูข้องเรา  ยอดจ�านวนเงินกูท่ี้ถึง

ก�าหนดจ่ายคืนสามารถลดลงไดเ้ม่ือเรา (1) ไดเ้กรดดี (2) เรียนจบ (3) บรรลุเป้าหมาย

การจา้งงาน และ (4) จ่ายคืนเงินกูต้รงเวลา ถา้ท่านท�าส่ิงเหล่าน้ี ท่านจะไดส่้วนลด

จากผลงานท่ีดี และจ�านวนท่ีเราเป็นหน้ีลดลง

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเงินกูย้มื กตศ. หนา้ 70 อ่านขอ้มูลน้ีโดยละเอียดอีกคร้ังท่ี

บา้น ท่านอาจติดต่อศนูยก์ารพึ่งพาตนเองไดเ้ช่นกนัหากมีค�าถาม

  สนทนา: ท่านมีค�าถามอ่ืนหรือไม่ท่ีกลุ่มสามารถช่วยตอบได้

ฉนัจะสมคัรอยา่งไร

  อา่น: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสมคัรขอรับเงินกูย้มื กตศ.  ไปกบัคู่และเรียนรู้เก่ียวกบัขอ้มูล

ท่ีท่านตอ้งการส�าหรับขั้นตอนแต่ละอยา่ง เปิดไปหนา้ท่ีระบุขั้นตอนแต่ละอยา่ง

และผลดักนัอ่าน (แต่ไม่ตอ้งใส่ขอ้มูลในหนา้อ่ืนๆ) จากนั้นกลบัไปท่ีหนา้น้ีและใส่

เคร่ืองหมายถูกในช่องส�าหรับขั้นตอนนั้น

 ☐ 1. เลือกงาน โปรแกรม และสถานศึกษาจากรายการท่ีเลือกของ SRS (ด ูหนา้ 11, 

14, 33, 34)

 ☐ 2. ท�าแผนการเงินเพ่ือการศึกษา (ด ูหนา้ 50)

 ☐ 3. เลือกครพ่ีูเล้ียงเงินกูย้มื กตศ. (ด ูหนา้ 71-72)

 ☐ 4. ท�าแผ่นงานแผนกูย้มืเงิน กตศ.  (ด ูหนา้ 73-74)

 ☐ 5. รบัการลงนามรบัรองจากผูน้�าฐานะปุโรหิต (ด ูหนา้ 75-76)

 ☐ 6. กรอกใบสมคัรเงินกูย้มื กตศ. ออนไลน์ท่ี srs. lds. org/ pef (ด ูหนา้ 77)

  สนทนา: ท่านมีขอ้มูลทุกอยา่งท่ีท่านตอ้งการเพื่อท�าขั้นตอนเหล่าน้ีหรือไม่ ถา้ไม่มี ท่านจะหา

ขอ้มูลนั้นไดอ้ยา่งไร

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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เกิดอะไรข้ึนหลงัจากฉนัสมคัร

  อา่น: หลงัจากกรอกใบสมคัรแลว้จ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ

ท่านส่งใบสมคัร
เจา้หนา้ท่ี กตศ. และ

ผูน้�าตรวจใบสมคัร

หากใบสมคัรของ

ท่านไดร้บัอนุมติั 

ท่านยอมรบัขอ้ตกลง

เงินกูย้มืในเว็บไซต ์

กตศ.

ผูเ้ช่ียวชาญ กตศ. 

สมัภาษณ์ท่่าน

ทางโทรศพัทแ์ละ

สมัภาษณค์รพ่ีู

เล้ียงของท่านทาง

โทรศพัท์

ท่านลงทะเบียน

สถานศึกษาและขอ

ใหช้�าระเงินกบัสถาน

ศึกษา

1 2 3 4 5

  สนทนา: มีค �าถามหรือไม่ หากท่านไม่ทราบค�าตอบ ไปท่ีศนูยก์ารพึ่งพาตนเองท่ีใกลท่ี้สุด

หลงัการประชุม หากวทิยากรกระบวนการของท่านเขา้อินเตอร์เน็ต เขาอาจเปิด

เวบ็ไซตก์ารสมคัรเงินกูย้มื กตศ. และแสดงวธีิใช้

ฉนัจะจา่ยเงินคืนไดอ้ยา่งไร

  อา่น: เงินกูย้มื กตศ. ไม่ใช่ของขวญัและเราไดรั้บการคาดหวงัใหจ่้ายคืน เราใหค้ �ามัน่

สญัญาวา่จะจ่ายคืน เราใหค้ �ามัน่สญัญาน้ีระหวา่งการสมัภาษณ์รับรองเงินกูย้มื กตศ. 

กบัผูน้�าฐานะปุโรหิตและเม่ือเราสมคัรทางออนไลนเ์สร็จส้ิน

การจ่ายคืนเงินกูย้มื กตศ.ของเราท�าใหผู้อ่ื้นมีโอกาสรับเงินกูย้มื กตศ. ในอนาคต 

รวมถึงสมาชิกสเตคหรือทอ้งถ่ินของเรา หากเราไม่จ่ายคืน จะมีเงินนอ้ยลงส�าหรับ

เงินกูย้มื กตศ. ในอนาคต

อ่านขอ้ความดา้นขวามือ

  สนทนา: เหตุใดการจ่ายคืนเงินกูย้มื กตศ. จึงส�าคญั พิจารณาเหตุผลต่อไปน้ี:

• ใหเ้กียรติค�ามัน่สญัญาและเพิ่มความสามารถในการรักษาพนัธสญัญา

• ท�าใหผู้อ่ื้นมีโอกาสเดียวกนัในการรับเงินกูย้มื

• รับพรท่ีสญัญาไวส้�าหรับตนเองและครอบครัว

• เพิ่มศรัทธาของท่านในพระเยซูคริสตแ์ละพึ่งพาตนเองได้

  อา่น: เพื่อใหแ้น่ใจวา่เรารู้วธีิจ่ายคืนเงินกูย้มื เราตอ้งจ่ายคืนเงินกูย้มืคร้ังแรก ก่อน สถาน

ศึกษาของเราจะไดรั้บเงิน

หมายเหตุส�าหรับวทิยากรกระบวนการ: แจกค�าแนะน�าการจ่ายเงินคืนส�าหรับ

ประเทศของท่าน

ทบทวนดว้ยกนัพอสงัเขปเก่ียวกบัค�าแนะน�าการจ่ายเงินคืนส�าหรับประเทศของท่าน

“ผูไ้ดร้บัเงินกู ้จะจา่ยเงิน
คืน และเม่ือท�าเชน่น้ัน 
เขาจะรูสึ้กอศัจรรยใ์จต่อ
เสรีภาพเพราะพวกเขา
ท�าใหชี้วติของตนเองดีข้ึน 
ไมใ่ชจ่ากเงินชว่ยเหลือ
หรือเงินใหเ้ปล่า แต่จาก
การยมืแลว้จา่ยคืน เขาจะ
เชิดหนา้ข้ึนดว้ยวญิญาณ
แหง่การพ่ึงพาตนเอง 
แนวโนม้วา่พวกเขาจะ
ยงัคงซ่ือสตัยแ์ละแข็งขนั
ตลอดชีวติของพวกเขาจะ
สงูข้ึน”

กอรด์อน บี. ฮิงคลี์ย ์
กองทุนตอ่เน่ืองเพ่ือการ
ศึกษา เลียโฮนา ก.ค. 
2001 หนา้ 71–74

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่



64

ตอ้งท�าอะไรบา้งเพ่ิอใหป้ระสบความส�าเรจ็กบัเงินกูย้มื กตศ.

  ด:ู “ฉนัมีสองมือไวท้ �างาน” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 78)

  สนทนา: เลือกหน่ึงค�ามาอธิบายส่ิงท่ีท่านรู้สึกในวดิีทศันน้ี์ แบ่งปันค�าของท่าน

จากส่ิงท่ีท่านทราบตอนน้ี ท่านจะเลือกสมคัรเงินกูย้มื กตศ. หรือไม่ ท่านจะท�า

อะไรไดบ้า้งระหวา่งสปัดาห์เพื่อตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกน้ี

  อา่น: เม่ือเรากา้วหนา้ เราจะไม่โดดเด่ียว ขอใหเ้ราจ�าไวว้า่ “ขา้พเจา้เผชิญไดทุ้กอยา่ง  

โดยพระองคผ์ูท้รงเสริมก�าลงัขา้พเจา้” (ฟีลิปปี 4:13)

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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“แต่จงสดบัฟังพระวจนะ
ของพระเจา้, และทลูขอ
พระบิดาในพระนามของ
พระเยซเูพ่ือส่ิงใดก็ตาม
ท่ีท่านขดัสน  อยา่สงสยั, 
แต่จงเช่ือ”

มอรมอน 9:27

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่

ไตรต่รอง

ฉนัควรท�าอะไรเพ่ือปรบัปรุง

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

  ฝึกปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ีท่าน

ก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่งท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

  สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันแนวคิดของตนเองหรือไม่
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อ่านออกเสียงค�ามัน่สัญญาแต่ละข้อให้คู่ร่วมปฏิบัตขิองท่าน
ฟัง สัญญาว่าจะรักษาค�ามัน่สัญญาของท่าน เซ็นช่ือข้างล่าง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉนัจะพดูคยุเรือ่งงาน การศึกษาและแผนการเงินของฉนักบัครอบครวั

ฉนัจะตดัสินใจกบัครอบครวัว่าฉนัตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. หรอืไม่

ฉนัจะหาครูพ่ีเล้ียงเก่ียวกบัการกูย้มื คยุกบัผูน้ �าฐานะปุโรหิต และเริม่ขั้นตอนการสมคัร

ฉนัจะฝึกหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพ่ิมเงินออม — แมเ้พียงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่่วมปฏิบติัของฉนั

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้ของ

ท่าน ในช่องขา้งล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษาค�ามัน่สญัญา

พดูคยุเรื่อง
งาน การ

ศึกษาและ
แผนการเงิน
กบัครอบครวั

ของฉัน 
(ใช่/ไม่ใช่)

ตดัสินใจว่า
จ�าเป็นต้อง
กู้เงิน กตศ. 

หรือไม่  
(ใช่/ไม่ใช่)

ถ้าฉันจ�าเป็น
ต้องกู้เงิน 

กตศ. ฉันเร่ิม
ขัน้ตอนการ
สมคัรแล้ว 
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

  อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของ

ฉนั ดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้วธีิ

เป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 17 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยนิดีรบัค�าตชิม

กรุณาส่งความคิดเห็น 
ค�าติชม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณข์องท่าน
ไปท่ี srsfeedback@ 
ldschurch. org

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่

แหลง่ขอ้มูล
เงินกูย้มื กตศ. คืออะไร

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

บราเดอร์ชาวบราซิล: เม่ือผมกลบัมาจากงานเผยแผ ่

ผมอยากเรียนต่อจริงๆ ผมพยายามแลว้พยายาม

อีก ปีแลว้ปีเล่า แต่กเ็ร่ิมเรียนไม่ไดส้กัที ผมคิดวา่

หลกัสูตรจะถกูลง แต่กไ็ม่เคยถกูลง มนัแพงข้ึน

ตลอด หนกัข้ึน หนกัข้ึนตลอด

ซิสเตอร์ชาวเฮต:ิ ถา้ไม่มีการศึกษา ทุกอยา่งเป็นไป

ไม่ไดเ้ลยในเฮติ คุณอยูไ่ม่ไดถ้า้ไม่มีการศึกษา

บราเดอร์ชาวอาร์เจนตนิา: ผมมีความฝันเดียวกนั

กบัคนหนุ่มสาวในศาสนจกัร—เร่ิมสร้างครอบครัว

และรับใชใ้นศาสนจกัร และเพื่อท่ีจะท�าส่ิงเหล่าน้ี

ไดดี้ ผมตอ้งไดง้านท่ีดี

ประธานฮิงค์ลย์ี: ในความพยายามเพื่อแกไ้ข

สถานการณ์น้ี เราเสนอแผน—แผนท่ีเราเช่ือวา่

ไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ . . .เราจะเรียกส่ิงน้ีวา่

กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษา

เวนเดอเล: เม่ือผมกลบัจากงานเผยแผ ่ผมไม่มี

โอกาสเรียนต่อ จากนั้นก ็บูม! กองทุนต่อเน่ือง

เพื่อการศึกษามาถึง ผมมีความสุขมากๆ ผมไปท่ี

วทิยาลยั ลงทะเบียนเรียน และจ่ายค่าหลกัสูตร ผม

ทุ่มเทเตม็ท่ีและประสบความส�าเร็จ ผมเรียนดีท่ีสุด

ในหอ้ง ก่อนท่ีผมลงเรียน ผมท�างานรับจา้ง คน

อ่ืนสัง่ผม เม่ือผมเรียนจบหลกัสูตร ผมมีผูว้า่จา้ง

ใหบ้ริหารทีมงาน 450 คน และวนัน้ีผมมีเงินเดือน

ดีข้ึนมาก ภรรยาผมไม่ตอ้งท�างานอีกต่อไป เธอดู

แลลกูๆ ของเรา ซ่ึงเป็นส่ิงส�าคญัท่ีสุดส�าหรับเรา 

ผมสามารถรับใชใ้นศาสนจกัรดว้ยความรัก ผม

สามารถรับใชด้ว้ยการอุทิศตน ส่ิงน้ีเปล่ียนชีวติผม

และชีวติครอบครัวของผมจริงๆ 

นาดนี: ฉนัตอ้งท�าทุกอยา่งท่ีฉนัท�าไดเ้พื่อจ่ายคืน

เงินกู ้เพราะฉนัรู้วา่จะช่วยใหค้นอ่ืนมีส่วนร่วมและ

ไดรั้บการศึกษา คุณตอ้งซ่ือสตัยห์ากคุณเป็นส่วน

หน่ึงของโปรแกรมน้ี

คาร์ลอส: ในปิตุพรของผมมีกล่าวไวว้า่ผมจะมี

โอกาสน้ี และกส็�าเร็จตามนั้นแลว้ ส�าหรับเรา

กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาไม่ใช่แค่เร่ืองทาง

โลก ส�าหรับเราน่ีคือค�าพยากรณ์ เป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิ

เควนิ: ผมรู้สึกวา่ศาสดาพยากรณ์ก�าลงัมองดูผม 

ท่านเห็นสภาพท่ีผมอยู ่แต่ผมแค่รู้สึกวา่ท่านพดูวา่ 

“เราตอ้งช่วยคุณ”

ประธานฮิงค์ลย์ี: หนทางต่อหนา้เรานั้นชดัเจน 

ความจ�าเป็นนั้นใหญ่หลวง และพระเจา้ทรงช้ีทาง 

กตศ. จะกลายเป็นพรกบัทุกชีวติท่ีเก่ียวขอ้ง— 

ไม่วา่จะเป็นเยาวชนชายเยาวชนหญิง ครอบครัว

ในอนาคตของพวกเขา และศาสนจกัร เราสวด

ออ้นวอนอยา่งนอบนอ้มและขอบพระทยัท่ีพระผู ้

เป็นเจา้จะทรงท�าใหค้วามพยายามน้ีรุ่งเรือง

กลบัไปหนา้ 60
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มีขอ้ก�าหนดอะไรบา้งเพ่ือจะรบัเงินกูย้มื กตศ. 
• เข้ารบัการอบรมในกลุ่มการศึกษาเพื่อไดง้านดกีวา่เดมิ ท�าแผน่งานแผนกูย้มืเงิน 

กตศ. 

• เลือกงาน สถานศึกษา และโปรแกรมจากรายการท่ีเลือกของ SRS ; ส�าหรับขอ้ยกเวน้ตอ้ง

ยืน่เร่ืองขอ

• เลือกครูพี่เล้ียงเงินกูย้มืเพื่อช่วยเร่ืองการเรียน การท�างาน และค�ามัน่สญัญาเงินกูย้มื

• เขา้ร่วมสถาบนั (ส�าหรับหนุ่มสาวโสด)

• อาย ุ18 ปีข้ึนไป

• มีค่าควรพระวหิารและรับใชใ้นการเรียก

• ได้รัับการลงนามรับรองจากผูน้�าฐานะปุโรหิต

กลบัไปหนา้ 61

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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จะใชเ้งินกูย้มื กตศ. อยา่งไร จะจา่ยเงินคืนอยา่งไร

เงินกูย้มื กตศ. สามารถใชจ่้ายส�าหรับ:

• การศึกษาและการฝึกอบรมซ่ึงน�าไปสู่งานหรอืธุรกิจที่หาได้ ในท้องถิ่น
• ค่าเล่าเรียน ค่าหนงัสือ และอุปกรณ์การศึกษาบางอยา่ง (ค่าเล่าเรียนจะจ่ายใหส้ถานศึกษา) 

แนวทางในการจ่ายคืนเงินกูมี้ดงัต่อไปน้ี:

• จ�านวนเงินที่เจาะจงและค�าแนะน�าในการจ่ายคนืมีส�าหรบัแตล่ะประเทศ
• การจ่ายเงินคืนท�าไดโ้ดยรวมส่วนลดจากผลงานและเงินสด

◦ ส่วนลดส�าหรับผลงาน จะลดยอดเงินกูด้งัต่อไปน้ี: 

• ลดการช�าระเงินกูย้มืรายปี 5% ถา้เกรดดีในแต่ละปี (ดูจุลสาร กตศ. ส�าหรับ

นิยามค�าวา่เกรดดี)

• ลด 10% เม่ือเรียนจบโปรแกรมการศึกษา (เรียนจบ)

• ลด 10% เม่ือท�าตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้(เป้าหมายและระดบัของรายได)้

• ส่วนลด 25 % เม่ือจ่ายเงินคืนตรงเวลา

• ลดเพิ่มอีก 10 % จากจ�านวนเงินกูท่ี้เหลือหากจ่ายคืนทั้งหมดเร็วกวา่ก�าหนด

◦ จ่ายคนืเงนิกู้ยมื กตศ.ในแต่ละเดอืนขณะศึกษา

• ตอ้งจ่ายคืนคร้ังแรกก่อนท่ีสถานศึกษาจะไดรั้บเงิน

• จ่ายคืนเลก็นอ้ยในแต่ละเดือนขณะเรียนโปรแกรมท่ีมีค่าเล่าเรียนต�่า และใช้

เวลาเรียนสั้นกวา่

• จ่ายคืนมากข้ึนในแต่ละเดือนขณะเรียนโปรแกรมท่ีมีค่าเล่าเรียนสูง และใช้

เวลาเรียนนานข้ึน

◦ จ่ายคนืเงนิกู้รายเดอืนเร่ิมจ่ายหลงัจากเรียนจบหรือเลกิเรียนหกเดอืน

• การจ่ายพิจารณาจากจ�านวนเงินกูย้มืและระยะเวลาของโปรแกรม

• รวมดอกเบ้ียเลก็นอ้ย

• สามารถจ่ายคืนทั้งหมดภายในสามถึงส่ีปีพร้อมรับส่วนลดเตม็จ�านวนจากผล

งาน
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ครูพ่ีเล้ียงเงินกูย้มื กตศ.

ครูพ่ีเล้ียงเงินกูย้มื กตศ. เป็นใคร

ครูพี่เล้ียงเงินกูย้มื กตศ.เป็นผูใ้หญ่ท่ีช่วยใหท่้านประสบความส�าเร็จในการเรียน 

การท�างาน และการจ่ายคืนเงินกูย้มื ครูพีเ่ลีย้งเงนิกู้ยมื กตศ.ไม่ใช่ผู้เซ็นช่ือร่วม

หรือผู้ค�า้ประกนัเงนิกู้และไม่มพีนัธะรับผดิชอบทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิกู้ยมื 

กตศ.

ฉนัจะเลือกครูพ่ีเล้ียงเงินกูย้มื กตศ.ของฉนัอยา่งไร

ขอผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผดิชอบเป็นครูพี่เล้ียงเงินกูย้มื กตศ. ของท่าน ท่านอาจเลือก

คนท่ีทราบแผนของท่าน รวมถึงคนท่ีท่านพดูคุยกบัเขาเร่ืองงานหรือเร่ืองเรียน ครู

พี่เล้ียงอาจเป็นสมาชิกศาสนจกัรหรือไม่ใช่สมาชิก

การเขา้ไปท่ีหนา้ครูพี่เล้ียงเงินกูย้มื กตศ. ในเวบ็ไซต ์กตศ. ครูพี่เล้ียงเงินกูย้มื กตศ. 

จะตอ้งมีบญัชีแอลดีเอส ท่านจะตอ้งมีขอ้มูลต่อไปน้ีจากครูพี่เล้ียงของท่านเพื่อ

กรอกใบสมคัรเงินกูย้มื กตศ. ออนไลน:์

 1. ช่ือผูใ้ชบ้ญัชีแอลดีเอส (ไม่บงัคบั)  

  
 (ทุกคนสามารถมีบญัชีแอลดีเอสได)้

 2. โทรศพัท ์(หลกั)  

 3. โทรศพัท ์ (ส�ารอง)  

 4. อีเมล  

ตวัแทน กตศ. จะติดต่อครูพี่เล้ียงเงินกูย้มื กตศ. ของท่านเพื่อใหรั้บหนา้ท่ีเป็นครูพี่

เล้ียง

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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ตอ่หนา้ถดัไป

ครูพ่ีเล้ียงเงินกูย้มื กตศ. ของฉนัตอ้งรูห้รอืตอ้งท�าอะไร

ครูพี่เล้ียงของท่าน:

• พึงทราบวา่ครูพี่เล้ียงไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการเงินส�าหรับเงินกูย้มื กตศ. 

ของท่าน

• จะใหก้�าลงัใจและใหค้ �าแนะน�าแก่ท่านเม่ือท่านมีปัญหาดา้นการเรียน การท�างาน 

หรือการจ่ายเงินคืนและช่วยท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่านในการจ่ายคืนเงินกู้

ยมื กตศ.

• ตอ้งรับโทรศพัทห์รือขอ้ความอิเลก็ทรอนิกส์จากตวัแทน กตศ. และผูน้�าฐานะ

ปุโรหิตเพื่อพดูคุยเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของท่าน

• ควรรักษาความลบัเก่ียวกบัขอ้มูลเงินกูย้มืของท่าน

• ยนิยอมและรับเง่ือนไขให ้กตศ. เขา้ถึง เกบ็ และท�าขอ้มูลส�าหรับบนัทึกสมาชิก

ภาพศาสนจกัรเพื่อวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบับทบาทในการเป็นครูพี่เล้ียงเงินกู้

ยมื กตศ. 
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แผนกูย้มืเงิน กตศ.

ท�าแผนน้ีมาจากบา้น ไม่ใช่ระหว่างการประชุม ใชข้อ้มลูจากสมุดแบบฝึกหดั การศึกษาเพ่ือไดง้านท่ีดีกวา่ 
ของท่าน ใหผู้น้�าฐานะปุโรหิตของท่านดแูผนน้ีระหวา่งการสมัภาษณเ์พ่ือลงนามรบัรองเงินกูย้มื กตศ. ของท่าน

ครูพ่ีเล้ียงของฉนั (จากสปัดาห ์4, หนา้ 71)

ช่ือ:  

ช่ือผูใ้ชบ้ญัชีแอลดีเอส (ไมบ่งัคบั):  

โทรศพัท ์(หลกั):  

โทรศพัท ์(ส�ารอง):  

อีเมล:  

แผนการท�างานของฉนั (จากสปัดาห ์1, หนา้ 14)

แผนการท�างานของฉนั:  งานอะไรท่ีจะช่วยใหฉ้นัพ่ึงพาตนเองได้

งานปัจจบุนั

ชัว่โมงท�างานต่อสปัดาห ์(งานทุกอยา่ง)

ต�าแหน่งงาน (ทุกงาน):

รายไดต่้อเดือน:

งานในอนาคต (ตอ้งอยูใ่นรายการงานท่ีเลือกของ SRS หรอืหากมีขอ้ยกเวน้ตอ้งยืน่เรือ่งขอ)

ต�าแหน่งงานในอนาคต:

รายไดต่้อเดือนท่ีประเมินไว ้
(หลงัจากจบโปรแกรม):

แผนการศึกษาของฉนั (จากสปัดาห ์2, หนา้ 34)

แผนการศึกษาของฉนั: การศึกษาหรอืการอบรมอะไรจะ
ท�าใหฉ้นัมีคณุสมบตัเิหมาะสมกบังานของฉนั

สถานศึกษาท่ีเลือก  
(จากรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือกของ SRS)

สาขาวชิาหรือโปรแกรม  
(จากรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ีเลือกของ SRS)

งานท่ีเลือก (จากรายการงานท่ีเลือกของ SRS):

ตามค�าขอกูเ้งินครั้งน้ี ท่านจะเร่ิมเรียนเม่ือใด

เดือนและปีจบการศึกษาท่ีวางแผนไว:้

ตอ่หนา้ถดัไป
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แผนกูย้มืเงิน กตศ. (ตอ่)

รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยของฉนั (จากสปัดาห ์3, หนา้ 47)

ใสร่ายไดต้อ่เดือน   
(รวมทั้งรายไดข้องคู่สมรส ถา้แตง่งานแลว้)

รายไดจ้ากงาน

เงินชว่ยเหลือจากครอบครวัส�าหรบัคา่เล่าเรียน

รายไดอ่ื้นๆ

รายไดอ่ื้นๆ (ต่อเดือน)

“ก” ยอดรายไดต้อ่เดือน

ใหค้�านวณวา่ท่านสามารถจา่ยคา่เล่าเรียนของท่านไดเ้ดือนละเท่าไร:

“ก” ยอดรายไดต้อ่เดือน– “ข” ยอดค่าใชจ้า่ยตอ่เดือน  

= “ค”        x 12 (เดือน) = “ง”      .

ใสค่่าใชจ้า่ยตอ่เดือน

ส่วนสิบและเงินบริจาค

เงินออม

อาหาร

คา่บา้น

น�้า

คา่รกัษาพยาบาล

คา่เดินทาง

คา่ใชจ้า่ยการศึกษา

หน้ีสินท่ีตอ้งช�าระ

เส้ือผา้

คา่ไฟฟ้า

โทรศพัท์

อ่ืนๆ

“ข” ยอดค่าใชจ้า่ยตอ่เดือนค่าเลา่เรยีนของฉนั (จากสปัดาห ์3, หนา้ 48)

แผนการเงินเพ่ือการศึกษาของฉนั (ส�าหรบัหน่ึงปี) สถานศึกษาท่ีเลือก

คา่เล่าเรียน (หน่ึงปี)

บวก คา่สอบและคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ (คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ ใบรบัรอง ประกาศนียบตัร  
คา่สอบปลายภาค และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ—หน่ึงปี) +

บวก คา่หนังสือและอุปกรณก์ารศึกษา (หน่ึงปี) +

ลบ ทุนการศึกษาหรือเงินชว่ยเหลือ (หากมี—หน่ึงปี) -

“จ” ค่าเลา่เรยีนของฉนั (หน่ึงปี) =

“ง” ท่ีเราจา่ยได ้(หน่ึงปี) -

“ฉ” เหลือท่ีตอ้งจา่ย (หน่ึงปี) =

การลงนามรับรองของวทิยากรกระบวนการ
                                               (ช่ือ) ไดจ้บบทเรียนส่ีบทเร่ือง การศึกษาเพื่อไดง้านท่ีดีกวา่  

และพร้อมสมคัรขอรับเงินกูย้มื กตศ.

ช่ือวทิยากรกระบวนการ  ลายเซ็นวทิยากรกระบวนการ  วนัเดือนปี 
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การลงนามรบัรองของผูน้ �าฐานะปุโรหิต

แบบฟอรม์น้ีมีท่ีศนูยพ่ึ์งพาตนเองสเตคของท่านหรือทางออนไลน์ท่ี srs. lds. org/ pef น�าแผนกูย้มืเงิน 

กตศ. ของท่าน (หนา้73–74) ไปท่ีการสมัภาษณเ์พ่ือลงนามรบัรองจากผูน้�าฐานะปุโรหิต

ตอ่หนา้ถดัไป
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หลกัค�าสอนส�าคญัของการพ่ึงพาตนเองส�าหรบัผูน้ �าฐานะปุโรหิตและผูส้มคัร

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 

คพ. 104:15; อีเธอร์ 12:27

วางใจวา่เป็นจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะจดัหาส่ิง

จ�าเป็นทางโลกใหว้สุิทธิชนของพระองคแ์ละพระองคท์รง

มีอ�านาจทั้งปวงท่ีจะท�าเช่นนั้น

การเช่ือฟัง 

คพ. 130:21; มทัธิว 7:21

พรของการพึ่งพาตนเองข้ึนอยูก่บัการเช่ือฟังกฎและศาสน

พิธีซ่ึงในนั้นก�าหนดใหพ้ึ่งพาตนเอง

บุคคลต้องกระท�า 

2 นีไฟ 2:16, 26

การพึ่งพาตนเองคือการช่วยตนเอง ไม่ใช่สิทธ์ิ ท่านตอ้ง

ท�างาน ท่านตอ้งกระท�าและไม่ถกูกระท�า

ความเป็นหน่ึงเดยีวกนัและการรับใช้ 

โมเสส 7:18; คพ. 56: 16-17

คนจนกบัคนมัง่มีตอ้งเป็นหน่ึงเดียว ทุกคนตอ้งรับใชก้นั

และรักกนั

กลบัไป หนา้ 62
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เช่ือมตอ่การสมคัรเงินกูย้มื กตศ. ออนไลน์

เพ่ือสมคัรขอรบัเงินกูย้มื กตศ. ท่านตอ้งสมคัรขอรบัเงินกูย้มืออนไลน์ท่ี srs. lds. org/ pef  
โดยใชบ้ญัชีแอลดีเอสของท่าน

ครพ่ีูเล้ียงเงินกูย้มื กตศ. ท่ีมีบญัชีแอลดีเอสสามารถเขไ้ปท่ีหนา้ครพ่ีูเล้ียงเงินกูย้มื กตศ.  

ในเว็บไซต ์กตศ.

ถา้ท่านเพ่ิงรบัใชง้านเผยแผ่ ท่านอาจมีบญัชีแอลดีเอสแลว้ หากไมมี่ ท่านสามารถรบับญัชีแอลดี

เอสไดท่ี้ ldsaccount. lds. org

ค�าถามทัว่ไป

 1. บัญชีแอลดเีอสคอือะไร?

บญัชีแอลดีเอสเป็นระบบการเขา้ใช ้(ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น) ส�าหรับเวบ็ไซตส่์วน

ใหญ่ของศาสนจกัร รวมถึง ldsjobs. org ประวติัครอบครัว การสมคัรเป็นผูส้อน

ศาสนาออนไลน ์และเวบ็ไซตว์อร์ดหรือสเตค

 2. ฉันต้องเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายเพือ่ใช้บัญชีแอลดเีอสหรือไม่

ไม่ตอ้ง แมว้า่สมาชิกศาสนจกัรจะสามารถเขา้ใชแ้หล่งช่วยเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีก�าหนดไว้

เฉพาะสมาชิกภาพ (ก�าหนดไวส้�าหรับเงินกูย้มื กตศ.) แต่บุคคลทัว่ไปกส็ามารถลง

ทะเบียนเพื่อมีบญัชีในฐานะ “เพ่ือน” (รวมถึงครูพี่เล้ียงเงินกูย้มืท่ีไม่ใช่สมาชิก) 

 3. ฉันต้องมข้ีอมูลอะไรเพือ่เปิดใช้บัญชีแอลดเีอส

หากท่านเป็นสมาชิกศาสนจกัร ท่านจะตอ้งมีหมายเลขบนัทึกสมาชิกภาพ วนัเดือน

ปีเกิดของท่าน และท่ีอยูอี่เมลท่ีใชไ้ด ้ขอทราบหมายเลขบนัทึกสมาชิกภาพของท่าน

ไดจ้ากพนกังานวอร์ดหรือพนกังานสาขาของท่าน หากครูพี่เล้ียงเงินกูย้มืของท่าน

ไม่ใช่สมาชิกศาสนจกัร เขาจะตอ้งใหช่ื้อ วนัเดือนปีเกิด เพศ และประเทศของเขา

เพื่อเขา้สู่การสมคัรขอรับเงินกูย้มื กตศ. ออนไลน ์เราตอ้งมี:

 1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตนเองและครอบครวั

 2. การลงนามรบัรองของผูน้ �าฐานะปุโรหิต

 3. “แผนกูย้มืเงิน กตศ.” ท่ีสมบูรณ์

◦ ขอ้มูลของครูพี่เล้ียง

◦ แผนการท�างาน

◦ แผนการศึกษา

◦ แผนการเงินเพื่อการศึกษา

◦ การลงนามรับรองของวทิยากรกระบวนการ

กลบัไป หนา้ 62

4: ฉันควรสมคัรขอรับเงนิกู้ยมืกองทุนต่อเน่ืองเพือ่การศึกษาหรือไม่
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ฉนัมีสองมือเพ่ือท�างาน

ผลดักนัอ่านเร่ืองราวน้ีเก่ียวกบัอารท์โูร สมาชิกศาสนจกัรจากเปรู

การไปสนามเผยแผไ่ม่ใช่เร่ืองง่ายเลย ผมมีเป้า

หมายและความฝันหลายอยา่ง แต่เม่ือผมกลบัมาผม

ตอ้งเผชิญความจริง ผมไม่ไดมี้ทกัษะอะไรเลยและ

มีรายไดไ้ม่มาก การหางานไม่ใช่เร่ืองง่าย

ในท่ีสุด ผมตั้งแผงขายผลไม ้และดว้ยเงินนั้นผม

จ่ายค่าเล่าเรียน ช่วยท่ีบา้นผมจ่ายส่วนสิบและเงิน

บริจาคของผม

ผมท�าอยา่งนั้นจนกระทัง่เดือนกนัยายน ตอนนั้น

ผมก�าลงัขายผลไม ้รถบนัทุกไวนแ์ล่นมาชนผมขา้ง

หลงั รถอดัผมติดก�าแพงและท�าใหข้าขวาผมขาด 

ผมเสียขาขา้งขวาและตาบอดไปหน่ึงปี แขนขวา

และขาซา้ยผมกไ็ดรั้บบาดเจบ็ดว้ย

หลงัจากเหตุการณ์ทั้งหมดนั้น ผมไดย้นิศาสดา

พยากรณ์พดูวา่ความยากจนตอ้งถูกก�าจดั และ

อดีตผูส้อนศาสนาท่ีไม่มีแหล่งช่วยทางการเงินจะ

สามารถไดรั้บการศึกษา กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการ

ศึกษาจะจดัตั้งข้ึนเพื่อเยาวชนท่ีมีความมานะบาก

บัน่ เป็นเร่ืองจริงท่ีผมเสียขาขวาและสายตาแต่ผม

ไม่ไดสู้ญเสียความปรารถนาท่ีจะฝันต่อไป ผม

ตดัสินใจต่อสูเ้พื่อบรรลุเป้าหมายของผม

ตอ้งขอบคุณกองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษา ผมจบ

การฝึกอบรมงานอาชีพในสามปี ผมจึงตอ้งการ

มากกวา่นั้น ผมสมคัรเรียนต่อและมหาวทิยาลยัรับ

ผมเขา้เรียน

ตอนน้ีผมท�างานดว้ยตนเองเป็นตวัแทนฝ่าย

สนบัสนุน ผมใหก้ารสนบัสนุนลกูคา้และช่วย

เหลือดา้นเทคนิคคอมพิวเตอร์ใหบ้ริษทับางแห่ง

ในช่วงเชา้ถึงส่ีโมงเยน็ ผมซ่อมคอมพิวเตอร์ท่ีบา้น

ดว้ย ในช่วงเยน็ผมไปเรียน ผมออกจากบา้นตอน

หา้โมง และเร่ิมเรียนตอนหกโมง ชั้นเรียนเลิกหา้

ทุ่ม ผมนัง่รถแทก็ซ่ีกลบับา้นประมาณหา้ทุ่มคร่ึง

และถึงบา้นระหวา่งเท่ียงคืนถึงเท่ียงคืนคร่ึง ผมกิน

อาหาร ทบทวนการบา้นและเขา้นอน วนัต่อมาผม

ต่ืนแต่เชา้ไปท�างานหรือไปหางาน ผมท�างานจน

กระทัง่บ่ายสองหรือบ่ายสาม และจากนั้นกต็รงไป

มหาวทิยาลยั

ผมขอบพระทยัพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งมากส�าหรับทุก

ส่ิงท่ีผมมี ผมอยากตอบแทนพระองคบ์า้งส�าหรับ

ทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงท�าเพื่อผม ผมไม่ไดมี้มากนกั

และผมจะเป็นหน้ีพระองคเ์สมอ ผมรับใชเ้ป็นอาสา

สมคัรท่ีศนูยบ์ริการทางโทรศพัทใ์นส�านกังาน

กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาของศาสนจกัร

ในสองปีคร่ึงผมคาดวา่จะเรียนจบวศิวะระบบ ใน

อีกหา้ปี ผมจะท�างานใหบ้ริษทัส�าคญัแห่งหน่ึงเพื่อ

จุนเจือครอบครัวรวมทั้งครอบครัวในอนาคตของ

ผมและลกูๆ ดว้ย

เป้าหมายของผมคือแต่งงานในพระวหิาร นัน่คือ

สาเหตุท่ีผมเรียน และนัน่คือสาเหตุท่ีผมท�างาน  
นัน่คือสาเหตุท่ีผมต่อสูทุ้กวนั

ผมรู้วา่ไม่ง่าย แต่ผมไดเ้รียนรู้วา่พระเจา้ไม่เคย

ประทานพระบญัญติัแก่เราโดยไม่ทรงเตรียมทาง

พระองคป์ระทานชีวติใหผ้ม พระองคป์ระทาน

กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาใหผ้ม พระองค์

ประทานสองมือใหผ้มสามารถท�างาน สมองใหคิ้ด 

ปากใหพ้ดู และหวัใจใหรู้้สึกและไปต่อพร้อมกบั

ความฝันของผม

ผมรู้วา่ทุกอยา่งเป็นไปได ้ดงัท่ีเปาโลกล่าว: “เพราะ

วา่ขา้พเจา้อ่อนแอเม่ือใด ขา้พเจา้กจ็ะเขม้แขง็มาก

เม่ือนั้น” พระเจา้ทรงช่วยผม

ทุกส่ิงท่ีผมมี—ครอบครัวผม ท่ีเรียนของผม และ

แมแ้ต่ชีวติผม—ผมเป็นหน้ีพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกส่ิง

มาจากพระหตัถข์องพระองคแ์ละผมขอบพระทยั

ส�าหรับส่ิงนั้น

กลบัไป หนา้ 64
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ฉันจะประสบความส�าเรจ็
ในห้องเรยีนได้อย่างไร
การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม
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ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  

10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• เตรียมอุปกรณ์การประชุม

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• วาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาต่อไปน้ีบนกระดาน

ช่ือสมาชิก
กลุ่ม

พดูคยุเรื่อง
งาน การ

ศึกษาและ
แผนการ
เงินกบั

ครอบครวั
(ใช่/ไม่ใช่)

ตดัสินใจว่า
ต้องการเงิน
กู้ยืม กตศ. 

หรือไม่  
(ใช่/ไม่ใช่)

ถ้าฉัน
ต้องการเงิน
กู้ยืม กตศ.  
ฉันเร่ิมขัน้
ตอนการ

สมคัรแล้ว  
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

กญัญา ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ  

ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรมท่ี 5 ใน รากฐานของฉนั จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดัและอ่าน  

หนา้ต่อไป

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

  เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น (ไม่ใช่ทั้งหมวดรายงาน)

  ฝึกปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 

(ปรบมือ)

  อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน เราควรพยายามรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา นัน่เป็นนิสยั

ส�าคญัอยา่งหน่ึงของคนท่ีพึ่งพาตนเอง  ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจดุประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหวิ้สุทธิชนของเรา, 

เพราะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรา”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ดว้ยศรทัธาในพระเจา้ เราก�าลงัท�างานดว้ยกนัเพ่ือพ่ึงพา

ตนเอง

  อา่น: นัง่ลงได้

  สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรเม่ือท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่านในสปัดาห์น้ี ท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลืออะไรหรือไม่จากกลุ่ม

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร

รายงาน
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ความกา้วหนา้ของฉนั

  เวลา: ตั้งเวลา 15 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

  อา่น: เราจะรายงานความกา้วหนา้ท่ีผา่นมาของเรา วดิีทศันน้ี์จะช่วยใหเ้ราเรียนรู้วธีิ

รายงาน 

  ด:ู “การรายงานความกา้วหนา้ของฉนั” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 92)

  ฝึกปฏิบตั:ิ ตอนน้ีสมาชิกกลุ่มจะแบ่งปันความกา้วหนา้ของพวกเขาตลอดสองสามสปัดาห์ท่ี

ผา่นมา อ่านค�าแนะน�าเหล่าน้ีก่อน

 1. ใชเ้วลาหน่ึงนาทีนึกถึงค�าตอบของค�าถามส�าคญัดา้นล่างดว้ยตนเอง ขอ้มูลควรจะ

อยูใ่นสมุดแบบฝึกหดัจากสปัดาห์ท่ีผา่นมา

 2. เม่ือทุกคนพร้อม ผลดักนัน�าเสนอค�าตอบกบัคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ใหแ้น่ใจวา่ได้

ขอค�าติชม

ความกา้วหนา้ของฉนัสูก่ารศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม

ท�าไมฉนัจึงตอ้งการพ่ึงพาตนเองมากข้ึน  

ฉนัตอ้งมีรายไดเ้ท่าไรจึงจะพ่ึงพาตนเองได ้ 

ฉนัเลือกงานในอนาคตประเภทใดเพ่ือใหมี้รายไดน้ั้น  

การอบรมหรือการศึกษาอะไรท่ีฉนัตอ้งการเพ่ือใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบังานในอนาคตของฉนั  

สถานศึกษาและโปรแกรมอะไรท่ีฉนัเลือก เพราะเหตุใด  

ฉนัทราบคา่ใชจ้า่ยในการศึกษาของฉนัหรือไม ่ฉนัจะจา่ยคา่เล่าเรียนของฉนัอยา่งไร จากการท�างาน  จาก

ครอบครวั จากเงินกู ้ 

ฉนัตอ้งสมคัรขอรบัเงินกูย้มื กตศ. เพ่ือชว่ยจา่ยคา่เล่าเรียนเหล่าน้ันไหม  

ถา้ตอ้งสมคัร ฉนัไดค้รพ่ีูเล้ียงและติดต่อผูน้�าฐานะปุโรหิตของฉนัหรือยงั  

ถา้ท�าแลว้ ฉนัท�าขั้นตอนการสมคัรขอรบัเงินกูย้มืเสร็จหรือยงั   

 

น่ีคือส่ิงท่ีฉนักงัวลมากหรือค�าถามของฉนั:  

มีค�าติชมหรือค�าแนะน�าส�าหรบัฉนัไหม   

 

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร



83

เม่ือฉนัเรยีน ฉนัจะประสบความส�าเรจ็อยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 45 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

  อา่น: เรากา้วหนา้ไปมากในการวางแผนการศึกษาของเรา แต่เม่ือเราเรียนจริงๆ เราตอ้งท�า

อะไรบา้งจึงจะประสบความส�าเร็จ

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 สปัดาห ์6

งานประเภทใด

ท่ีจะชว่ยใหฉ้นั

พ่ึงพาตนเองได้

ฉนัจะศึกษา

อะไรเพ่ือใหมี้

คุณสมบติัเหมาะ

สมกบังานของฉนั

ฉนัจะจา่ยคา่

เล่าเรียนของฉนั

อยา่งไร

ฉนัควรสมคัร

ขอรบัเงินกูย้มื

กองทุนต่อเน่ือง

เพ่ือการศึกษา

หรือไม่

ฉนัจะประสบ

ความส�าเร็จใน

หอ้งเรียนได้

อยา่งไร

ฉนัจะประสบ

ความส�าเร็จนอก

หอ้งเรียนได้

อยา่งไร

  อา่น: สปัดาห์น้ี เราจะพบค�าตอบส�าหรับค�าถามน้ีและเราจะปฏิบติัดงัน้ี:

  อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร

ปฏิบัตกิารประจ�าสัปดาห์—เสริมสร้างการเช่ือฟังหลกัธรรมทางวญิญานของฉัน

และพฒันาทกัษะตลอดจนนิสัยการเรียนรู้ของฉัน

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร

เรยีนรู ้
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เหตใุดพระเจา้จงึทรงแนะน�าใหเ้ราเรยีนรู ้

  อา่น: พระเจา้และศาสดาพยากรณ์ของพระองคแ์นะน�าใหเ้ราแสวงหาการศึกษาและการ

อบรม เพิ่มทกัษะท่ีจะช่วยใหไ้ดง้านดี และขยนัขนัแขง็

  ด:ู “การศึกษาเป็นกญุแจไขสู่โอกาส” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 93)

  สนทนา: แบ่งกลุ่มๆ ละสามคน ใชเ้วลาสองสามนาทีสนทนาค�าถามเหล่าน้ี จากนั้นใหส้รุปส่ิง

ท่ีท่านเรียนรู้เป็นกลุ่ม

 1. เหตุใดพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราไดรั้บการศึกษาและการอบรม พระองคจ์ะทรง

ช่วยใหเ้ราประสบความส�าเร็จไดห้รือไม่

 2. การศึกษาและการอบรมจะช่วยใหเ้รา “ขยายการเรียก” ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทาน

แก่เราอยา่งไร

ฉนัจะเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาอยา่งไร

  อา่น: อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือ

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกหลกัธรรมหน่ึงในตารางและอ่านดว้ยตนเอง ถามตนเองวา่: “ส่ิงน้ีจะเปล่ียนวธีิ

ท่ีฉนัเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร”

หลกัธรรมแห่งศรทัธา

ด�ารงค่าควร “ถา้พวกเจา้เต็มใจและเช่ือฟัง เจา้จะไดกิ้นผลดีแหง่แผ่นดิน” (อิสยาห ์1:19) “เม่ือเราไดร้บัพรประการ

ใด. . .ยอ่มเป็นไปเน่ืองจากการเช่ือฟังกฎน้ันซ่ึงในน้ันทรงก�าหนดพรไว.้” (คพ. 130:21)

แสวงหาพระวิญญาณ “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ. . .จะทรงสอนพวกท่านทุกส่ิงและจะท�าใหร้ะลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรากล่าวกบัท่าน

แลว้” (ยอหน์ 14:26); “จงคน้หาอยา่งขยนัหมัน่เพียร, สวดออ้นวอนเสมอ, และจงเช่ือ” (คพ. 90:24)

ฟัง ไตรต่รอง เช่ือ “จงฟังสุรเสียงของพระเยซคูริสต,์ พระผูไ้ถ่ของเจา้” (คพ. 29:1); “เสียงสงบแผ่วเบาตรสัไวด้งัน้ี”  

(คพ. 85:6); “อยา่ประหลาดใจ. . .อยา่สงสยั, แต่จงเช่ือ” (มอรมอน 9:27)

ท�า มีสว่นรว่ม “ถา้ใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงคข์องพระองค ์ คนน้ันก็จะรู”้ (ยอหฺน 7:17); “ขา้พเจา้จะไปและท�าส่ิง

ท่ีพระเจา้ทรงบญัชา” (1 นีไฟ 3:7); “ มนุษยค์วรท�างานอยา่งทุ่มเท. . .และท�าใหเ้กิดความชอบธรรมยิง่” (คพ. 58:27)

สนทนาส่ิงท่ีท่านเรียนรู้เป็นกลุ่ม ท่านจะประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมส่ีขอ้น้ีในชีวติท่าน

อยา่งไร ท่านจะสอนหลกัธรรมเหล่าน้ีใหค้รอบครัวท่านอยา่งไร

  อา่น: เราสามารถเรียนรู้ดว้ยศรัทธาเพราะเรารู้ความจริง พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระบิดา

ของเราและเราคือบุตรธิดาของพระองค ์พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเป็นเหมือน

พระองค ์พระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าใหเ้รามีความสามารถไดด้ว้ยอ�านาจของพระองค ์

พระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิทรงเพิ่มความเขา้ใจของเราไดแ้ละทรงช่วยเราจ�า เพราะเรารู้

ความจริงเหล่าน้ี เราจึงมีศรัทธาท่ีจะเป็นผูเ้รียนรู้ท่ียิง่ใหญ่

“เจา้จงแสวงหาอยา่ง
ขยนัหมัน่เพียรและสอน
ถอ้ยค�าแหง่ปัญญาให้
กนั; แทจ้ริงแลว้, เจา้
จงแสวงหาถอ้ยค�าแหง่
ปัญญาจากบรรดาหนังสือ
ดีท่ีสุด; แสวงหาการเรียน
รู,้ แมโ้ดยการศึกษาและ
โดยศรทัธาดว้ย”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 88:118

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะเรยีนรูโ้ดยการศึกษาไดอ้ยา่งไร

  อา่น: นอกจากการเรียนรู้ดว้ยศรัทธา เราตอ้งเรียนรู้โดยการศึกษาเช่นกนั การศึกษาเก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงท่ีเราท�า ใน ชั้นเรียนและวธีิท่ีเราเตรียมตวั นอก ชั้นเรียน เวลาท่ีเหลือในการ

ประชุม เราจะมุ่งเนน้กญุแจส�าคญัท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในชั้นเรียน สปัดาห์หนา้ เราจะ

สนทนาเก่ียวกบัการเตรียมตวันอกชั้นเรียน

เก็บและจดจ�าส่ิงท่ีฉนัเรยีนรู ้ มีสว่นรว่มอยา่งแข็งขนั เอ้ือ
ประโยชนใ์นชั้นเรยีน

เรยีนรูแ้ละตอบสนอง
ความคาดหวงั

เรยีนรูท่ี้จะท�าขอ้สอบ
อยา่งมีประสิทธิภาพ

เรยีนรูโ้ดยการ
ศึกษา: ในชั้นเรยีน

ฉนัจะจดบนัทึกเพ่ือเก็บส่ิงท่ีฉนัเรยีนรูอ้ยา่งไร

  อา่น: เราจดบนัทึกเพื่อเกบ็ส่ิงท่ีเราเห็นและไดย้นิในชั้นเรียน เราทบทวนบนัทึกเหล่าน้ีเพื่อจ�า

ส่ิงท่ีเราเรียนรู้

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกหน่ึงคนใหอ่้าน “การศึกษาในชีวติจริง” ใน หนา้ 94 คนอ่ืนๆ ในกลุ่มควรฟังและดู

ท่ีบนัทึกดา้นล่าง บนัทึกเหล่าน้ีเกบ็ส่ิงท่ีประธานอายริงกพ์ดูหรือไม่

การศึกษาในชีวิตจริง: ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

การเปลีย่นใจเลือ่มใสน�ามาซึง่ความปรารถนาจะเรยีนรู้

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเรยีนรูแ้ละรบัใช้

พระคณุของพระองคช์ว่ยใหเ้ราเรยีนรูเ้รว็ขึน้ ดขีึน้

สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกคอืการเรยีนรูท้างวญิญาณ

พระเจา้ทรงทราบวา่เราตอ้งท�าอะไร

ชวีติจรงิคอืชวีตินิรนัดร์

สิง่ทีเ่ราเรยีนรูจ้ะด�ารงอยูก่บัเรา

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราเรยีนรู ้รบัใช้

สวดออ้นวอนมากขึน้เกีย่วกบัการศกึษา พึง่พาพระวญิญาณศกัดิส์ทิธิ ์

1. เขียนหวัขอ้  
ช่ือผูพ้ดู

2. เม่ือพวกเขาพดู 
เขียนประเด็นส�าคญั
ในพ้ืนท่ีว่างตรงสว่นน้ี 
ท�าอยา่งเรยีบง่าย

3. หลงัจากจบชั้น
เรยีน ใหส้รุปบนัทึก
ของทา่นในช่องว่าง
น้ีทนัทีท่ีท�าได้

4. ตดัสินใจเลือกส่ิง
ส�าคญัท่ีสุดเพ่ือจ �า
และท�า

พระเจา้ทรงตอ้งการให้
ฉนัเรยีนรู;้ พระคณุของ
พระองคจ์ะชว่ยเหลอื

การเรยีนรูท้�าใหฉ้นัรบัใช้

ชวีติจรงิคอืชวีตินิรนัดร์

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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  สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัการจดบนัทึกท่ีดี

  ฝึกปฏิบตั:ิ ตอนน้ี ใหเ้ลือกหน่ึงคนอ่าน “การเรียนรู้และวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย” ใน หนา้ 95 ฟัง

และจดบนัทึกในช่องวา่งดา้นล่าง

 1. ดา้นบน เขียนหวัขอ้ ผูพ้ดู และวนัเดือนปี

 2. ขณะท่ีท่านฟัง บนัทึกประเดน็ส�าคญัใน (พ้ืนท่ีวา่ง )ดา้นขวา

 3. หลงัจากอ่าน ใชเ้วลาสองนาทีสรุปท่ีดา้นซา้ย

 4. ดา้นล่าง เขียนส่ิงท่ีท่านตอ้งการเปล่ียนหรือท�าใหดี้กวา่เดิม

  สนทนา: เปรียบเทียบการจดบนัทึกของท่านกบัสมาชิกกลุ่มคนอ่ืนๆ ท่านจดบนัทึกไดดี้หรือ

ไม่ ท่านจะฝึกท�าส่ิงน้ีเพื่อท�าใหเ้ป็นนิสยัไดอ้ยา่งไร

  อา่น: ขอใหจ้ดจ�าส่ิงเหล่าน้ีเพื่อช่วยเราเกบ็ส่ิงท่ีเราเรียนรู้:

• ลากเสน้แบ่งบนกระดาษจดบนัทึก ท�าตามขั้นตอนต่อไปน้ี

• เกบ็แนวคิดหลกัไว ้เติมรายละเอียดทีหลงั

• เช่ือมต่อขอ้มูลใหม่กบัส่ิงท่ีท่านรู้อยูแ่ลว้ในใจ

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะจ �าส่ิงท่ีฉนัเรยีนรูอ้ยา่งไร

  อา่น: หากเรามีค่าควร พระวญิญานบริสุทธ์ิจะทรงช่วย “ท�าให ้[เรา] ระลึกถึงทุกส่ิง” 

(ยอห์น 14:26) เราสามารถช่วยเพิ่มปริมาณส่ิงท่ีเราจ�าไดเ้ช่นกนัโดยการทบทวนเป็น

ช่วงๆ  นกัวทิยาศาสตร์แสดงใหเ้ห็นวา่เราสามารถจ�าไดเ้กือบ ทั้งหมด ของส่ิงท่ีเรา

เรียนรู้ถา้เราท�าตามรูปแบบดา้นล่าง

ขอ้มูลใหม่ 1 ชัว่โมงตอ่มา 1 วนัตอ่มา 1 สปัดาหต์อ่มา 1 เดือนตอ่มา

อ่านบางส่ิงหรือเรียนรู ้

บางส่ิงในชั้นเรียนและ

จดบนัทึก

ใชเ้วลา 10 นาทีเพ่ือ

ทบทวนบนัทึก

ใชเ้วลา 10 นาทีเพ่ือ

ทบทวนอีกครั้ง สรุป

บนัทึกของท่าน

ใชเ้วลา 10 นาทีเพ่ือ

ทบทวนอีกครั้ง

ใชเ้วลา 10 นาทีเพ่ือ

ทบทวนอีกครั้ง ท่าน

ไมค่วรลืม

  สนทนา: ท่านจะเปล่ียนนิสยัการศึกษาและตารางเวลาของท่านใหร้วมการทบทวนเหล่าน้ีไว้

ดว้ยไดอ้ยา่งไร ท่านจะท�าหรือไม่

ฉนัจะมีสว่นรว่มในชั้นเรยีนอยา่งแข็งขนัไดอ้ยา่งไร

  สนทนา: เหตุใดจึงเป็นส่ิงส�าคญัมากในการมีส่วนรวมในชั้นเรียนหรือกลุ่ม ท่านแสดงอะไร

ใหอ้าจารยเ์ห็นเม่ือท่านมีส่วนร่วม

  ฝึกปฏิบตั:ิ ใหป้ระเมินวา่ท่านมีส่วนร่วมดีเพียงใดโดยตอบค�าถามต่อไปน้ี

กาเคร่ืองหมาย “x” ในหน่ึงชอ่งจากส่ีชอ่งท่ีอยูติ่ดกบัขอ้ความแต่ละขอ้เพ่ือแสดงวา่ท่านท�าไดดี้เพียงใดในแต่ละดา้น

ในกลุ่มการพ่ึงพาตนเองของเรา ฉนัเตรียมตวัมา ฉนัตอบค�าถามและ

มีส่วนร่วมบ่อยๆ 

ไมเ่คย บางครั้ง บ่อยๆ ตลอดเวลา

เม่ือฉนัอยูใ่นชั้นเรียน ฉนัเตรียมตวัมา ฉนัท�าส่วนของฉนั ตอบ

ค�าถาม และท�ากิจกรรมท่ีก�าหนดทั้งหมด

ไมเ่คย บางครั้ง บ่อยๆ ตลอดเวลา

ฉนัพยายามชว่ยคนในกลุ่มหรือชั้นเรียนโดยการฟังพวกเขาและโดย

การศึกษาหรือท�างานร่วมกบัพวกเขาอยา่งแข็งขนั

ไมเ่คย บางครั้ง บ่อยๆ ตลอดเวลา

ฉนัศึกษาทุกวนั ฉนัวางแผนเวลาของฉนัและท�าตามแผนของฉนั ฉนั

ท�างานมอบหมายตรงเวลา

ไมเ่คย บางครั้ง บ่อยๆ ตลอดเวลา

ฉนัพยายามชว่ยอาจารยห์รือวทิยากรกระบวนการของฉนัโดยการฟัง

และท�ามากกวา่ท่ีเขาคาดหวงั

ไมเ่คย บางครั้ง บ่อย ตลอดเวลา

  สนทนา: ท่านจะปรับปรุงการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของท่านทุกวนัอยา่งไร

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะท�าขอ้สอบอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งไร

  อา่น: การท�าขอ้สอบอาจเป็นเร่ืองยาก แต่การสอบจ�าเป็นส�าหรับเราเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่เรา

เรียนรู้ไดดี้ขนาดไหน การสอบท�าใหเ้ราแสดงความรับผดิชอบ—ซ่ึงเป็นเร่ืองดีหาก

เราตอ้งการประสบความส�าเร็จ

  สนทนา: แบ่งปันแนวคิดของท่านเก่ียวกบัค�าถามเหล่าน้ีเป็นกลุ่ม

 1. ท่านท�าอะไรเพื่อใหท้�าขอ้สอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 2. ท่านกลวัอะไรบา้งเก่ียวกบัการท�าขอ้สอบ ท่านเอาชนะความกลวัเหล่านั้นได้

อยา่งไร

 3. ท่านจะเปล่ียนวธีิท่ีท่านเตรียมตวัสอบไดอ้ยา่งไร

  อา่น: ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเราท�าไดเ้พื่อเป็นผูส้อบท่ีดี:

• สวดออ้นวอนดว้ยศรัทธา สวดออ้นวอนก่อนศึกษา และ ก่อนสอบ

• ท�างานหนกัเพื่อเตรียมตวั ท�าขอ้สอบของท่านข้ึนเองล่วงหนา้

• บริหารจดัการเวลาของท่านระหวา่งการสอบ ตดัสินใจวา่ท่านจะใชเ้วลาในแต่ละ

ค�าถามหรือแต่ละหมวดไดม้ากเพียงใดเม่ือท่านเร่ิมสอบ

• อ่านและอ่านทวนค�าแนะน�าอยา่งรอบคอบ: ขอ้สอบตอ้งการใหท้�าอะไรแน่

• ตอบค�าถามท่ีง่ายท่ีสุดก่อนเพื่อใหไ้ดค้วามมัน่ใจ จากนั้นไปท�าขอ้อ่ืน

• ถามวา่ท่านจะไดค้ะแนนติดลบส�าหรับค�าตอบท่ีผดิหรือไม่ ถา้ไม่ ใหเ้ดา

ฉนัจะท�าส่ิงท่ีอาจารยค์าดหวงัไดอ้ยา่งไร

  สนทนา: เหตุใดการรู้และบรรลุผลส�าเร็จตามส่ิงท่ีอาจารยข์องท่านคาดหวงัจึงส�าคญั

  ฝึกปฏิบตั:ิ หนัไปหาสมาชิกอีกคนของกลุ่ม คนหน่ึงจะแสดงเป็นอาจารยแ์ละอีกคนจะเป็น

นกัเรียน นกัเรียนควรถามค�าถามดา้นล่างกบัอาจารย ์อาจารยส์ามารถคิดหาค�าตอบ

เอง จากนั้นสลบับทบาทกนัและท�าอีกคร้ัง

 1. ฉนัจะประสบความส�าเร็จในชั้นเรียนของคุณไดอ้ยา่งไร

 2. คุณตอ้งการใหเ้ราเรียนรู้และท�าอะไร

 3. คุณจะประเมินผลการเรียนของฉนัอยา่งไร

 4. คุณใหคุ้ณค่าในเร่ืองใดมากท่ีสุด การมีส่วนร่วม ความต่ืนตวั การเตรียม มีอะไร

อีกไหม

  สนทนา: หลงัจากท่ีท่านไดฝึ้กถามค�าถามไปแลว้ ท่านจะท�าเช่นน้ีกบัอาจารยจ์ริงๆ ของท่าน

ไดห้รือไม่ ท่านจะท�าส่ิงน้ีเม่ือไร

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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“ขอ, แลว้เจา้จะไดร้บั; 
หา, แลว้เจา้จะพบ; เคาะ, 
และจะเปิดมนัใหเ้จา้”

3 นีไฟ 14:7

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร

ไตรต่รอง

ฉนัควรท�าอะไรเพ่ือปรบัปรุง

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

  ฝึกปฏิบตั:ิ อ่านพระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์ขอ้อ่ืน ไตร่ตรองในใจถึงส่ิงท่ีท่าน

ก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่งท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

  สนทนา: มีใครท่ีอยากแบ่งปันแนวคิดของตนเองหรือไม่
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ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อ่านออกเสียงค�ามัน่สัญญาแต่ละข้อให้คู่ร่วมปฏิบัตขิองท่าน
ฟัง สัญญาว่าจะรักษาค�ามัน่สัญญาของท่าน เซ็นช่ือด้านล่าง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉนัจะสอนวิธีเรยีนรูด้ว้ยศรทัธาใหค้รอบครวัและเพ่ือนของฉนั

ฉนัจะฝึกกุญแจไขสูก่ารเรยีนรูโ้ดยศึกษาในชั้นเรยีนทุกวนั

ฉนัจะท�าขั้นตอนเงินกูย้มื กตศ. ตอ่ไป ถา้ฉนัตอ้งการเงินกูย้มื

ฉนัจะฝึกหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพ่ิมเงินออม — แมเ้พียงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่่วมปฏิบติัของฉนั

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้ของ

ท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” หรือจ�านวนคร้ังท่ีท่านรักษาค�ามัน่สญัญา

สอนวิธีเรียน
รู้ด้วยศรทัธา
ให้ครอบครวั

และเพ่ือน
ของฉัน (ใช่/

ไม่ใช่)

ฝึกกญุแจไข
สู่การเรียนรู้
ทัง้หมดโดย
ศึกษาในชัน้
เรียนทกุวนั 
(ใช่/ไม่ใช่)

ท�าตามขัน้
ตอนเงินกู้
ยืม กตศ. 

ต่อไปถ้าฉัน
ต้องการเงิน

กู้ยืม  
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลกัธรรม 
รากฐาน 

และสอนให้
ครอบครวั 
(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม  
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานต่อ
คู่ร่วมปฏิบติั 

(ใช่/ไม่ใช่)

  อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของ

ฉนั ดว้ย

ในการประชุมคร้ังต่อไป เราจะประเมินการพึ่งพาตนเองของเราอีกคร้ังเพื่อดูวา่เรา

พึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนหรือไม่ เราจะตอ้งน�าจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของ

ขา้พเจา้ มาดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้วธีิ

เป็นวทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 17 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

ยนิดีรบัค�าตชิม

กรุณาส่งความคิดเห็น 
ค�าติชม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณข์องท่าน
ไปท่ี srsfeedback@ 
ldschurch. org

หมายเหตสุ �าหรบั

วิทยากรกระบวนการ:

ในการประชุมครั้งต่อไป 
น�าจุลสาร หนทางสู่การ

พึ่งพาตนเองของฉนัมา
เพ่ิมหา้ฉบบั

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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การรายงานความกา้วหนา้ของฉนั

เลือกบทบาทและแสดงตามบทบาทต่อไปน้ี

วทิยากรกระบวนการ: เราจะรายงานความกา้วหนา้

ของเราตอนน้ี รังสรรค ์คุณจะเร่ิมไดไ้หม

รังสรรค์: ไดค้รับ ค�าถามแรกคือ “ท�าไมฉนัจึง

ตอ้งการพึ่งพาตนเองมากข้ึน” จริงๆ แลว้ คุณรู้

สถานการณ์ของผม—ครอบครัวท่ีก�าลงัเติบโตและ

ความรับผดิชอบมากมาย—ผมเลยตอ้งการงานท่ี

ดี ผมตอ้งการพึ่งพาตนเองใหไ้ดจ้ริงๆ เพื่อดูแล

ครอบครัวและรับใชใ้นการเรียกของผมใหดี้ข้ึน

รังสรรค์: ค�าถามต่อไปคือ “ผมตอ้งการรายได้

เท่าไร” เป็นเร่ืองดีส�าหรับเราท่ีจะท�าตามขั้นตอน

งบประมาณ เราตอ้งการเงินมากกวา่สองเท่าท่ีเรา

ท�าไดต้อนน้ีนิดหน่อย และนัน่จะดี ผมเช่ือวา่จะ

เป็นไปได้

รังสรรค์: ต่อไป “งานในอนาคตประเภทใดจะ

ท�าใหมี้รายไดน้ั้น” เรารู้สึกดีเก่ียวกบังานแปล ผม

พดูไดส้องภาษาตอนน้ี ชัว่โมงท�างานของงานน้ีก็

ยดืหยุน่ไดด้ว้ย

เมขลา: เป็นงานท่ีอยูใ่นรายการงานท่ีเลือกหรือ

เปล่าคะ

รังสรรค์: ใช่ครับ งานน้ีเป็นท่ีตอ้งการมากและ

ก�าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว

รังสรรค์: โอเค “การอบรมอะไรท่ีฉนัตอ้งการ” ผม

ตอ้งพฒันาทกัษะดา้นภาษาของผม นอกจากนั้น 

ผมตอ้งเรียนรู้เทคโนโลยแีละทกัษะบางอยา่งทาง

ธุรกิจดว้ย ผมเพิ่งรู้วา่ผมตอ้งฝึกงานถึงจะไดง้าน

ดว้ยครับ

คมสัน: คุณเจอท่ีเรียนท่ีมีทุกอยา่งนั้นหรือยงัครับ

รังสรรค์: เจอแลว้ครับ ทั้งโปรแกรมและสถาน

ศึกษากอ็ยูใ่นรายการสถานศึกษาและโปรแกรมท่ี

เลือก ผมหวงัวา่จะเขา้เรียนโปรแกรมแปลชั้นสูงท่ี 

Lingua Celeri. ท่ีนัน่มีอตัราการไดง้านหลงัจบสูง 

มีการฝึกงานท่ีดี และมีเครือข่ายท่ีดี

จรรยา: หลกัสูตรใชเ้วลานานแค่ไหนและมีค่าใช้

จ่ายเท่าไรคะ

รังสรรค์: เป็นหลกัสูตรสองปีครับ รวมฝึกงานดว้ย 

ส่วนใหญ่ผมไปเรียนช่วงค�่า ผมเลยท�าการเรียก

ของผมต่อไปได ้เราจ่ายค่าเรียนไดค้ร่ึงหน่ึงและผม

ตอ้งการเงินกูย้มื กตศ. เพื่อจ่ายท่ีเหลือ

วทิยากรกระบวนการ: ฟังดูดีนะครับ คุณรังสรรค ์

คุณมีขอ้กงัวลหรือค�าถามหรือเปล่า

รังสรรค์: จริงๆแลว้ ผมกบัภรรยากงัวลเร่ืองเวลา

ท่ีผมจะอยูห่่างจากครอบครัว โดยเฉพาะกบัการ

เรียกของผมท่ีโบสถ ์แต่ผมถามลกูๆ แลว้ ทุกคน

สนบัสนุนมาก น่ีอาจจะท�าใหผ้มมีรายไดม้ากข้ึน

สามเท่าเลย

วทิยากรกระบวนการ: เป็นรายงานท่ีดีครับ มีค�าติ

ชมหรือค�าแนะน�าส�าหรับรังสรรคไ์หมครับ

จรรยา: การเดินทางไปเรียนสะดวกไหมคะคุณ

วางแผนเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายตรงน้ีหรือเปล่าคะ

รังสรรค์: ผมตอ้งนัง่รถประจ�าทางสองสายใน

แต่ละเท่ียว และไม่ครับ ผมยงัไม่ไดคิ้ด ขอบคุณ

มากครับส�าหรับค�าถามนั้น

คมสัน: ผมคิดวา่คุณจะเป็นผูแ้ปลท่ีดี  คุณคิดเร็ว

และพดูไดดี้ คุณท�างานแปลระหวา่งท่ีคุณเรียนได้

ไหมครับเพื่อสะสมประสบการณ์

รังสรรค์: นัน่เป็นความคิดท่ียอดเยีย่มเลยครับ มี

ใครแนะน�างานไดไ้หมครับ

กลบัไป หนา้ 82

แหลง่ขอ้มูล
5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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การศึกษาเป็นกุญแจไขสูโ่อกาส

ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

โธมสั เอส. มอนสนั

“ขา้พเจา้กระตุน้ท่านใหแ้สวงหาการศึกษาของท่านและเรียนรูท้กัษะซ่ึงขายไดเ้พ่ือ

วา่. . .ท่านจะพรอ้มในการจดัหา พรสวรรคข์องท่านจะเพ่ิมข้ึนเม่ือท่านศึกษาและเรียน

รู ้ท่านจะสามารถชว่ยลกูๆ ไดดี้ข้ึนในการเรียนของพวกเขา และท่านจะมีสนัติสุขในใจ

เพราะรูว้า่ท่านพรอ้ม” (“‘Be Thou an Example,’” เลียโฮนา พ.ย. 2001 หนา้ 152)

กอรด์อน บี. ฮิงคลี์ย์

“วางแผนตอนน้ีส�าหรบัการศึกษาทั้งหมดท่ีท่านจะท�าได ้และจากน้ันท�างานเพ่ือให ้

แผนน้ันบรรลุผลส�าเร็จ . . .จงปลกูฝังวสิยัทศัน์อนัยาวไกลของชีวติท่าน” (“Four B’s  
for Boys,”Ensign, พ.ย. 1981, 40).

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 130:18

“หลกัธรรมแหง่ความรูแ้จง้ขั้นใดก็ตามท่ีเราบรรลุในชีวติน้ี, จะลุกข้ึนพรอ้มกบัเราในการ

ฟ้ืนคืนชีวติ”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 88:78-80

“เจา้จงสอนอยา่งขยนัหมัน่เพียรและพระคุณของเราจะอยูก่บัเจา้, เพ่ือเจา้จะไดร้บัการ

แนะน�าอยา่งสมบรูณย์ิง่ข้ึน . . .ก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ทั้งในฟ้าสวรรคแ์ละในแผ่นดินโลก, และ

ใตแ้ผ่นดินโลก; ส่ิงท่ีเป็นมา, ส่ิงท่ีเป็นอยู,่ ส่ิงท่ีตอ้งบงัเกิดในไมช่า้ . . .เพ่ือเจา้จะพรอ้ม

ในส่ิงทั้งปวงเม่ือเราจะส่งเจา้ไปอีกเพ่ือขยายการเรียกซ่ึงในการเรียกน้ันเราเรียกเจา้, 

และพนัธกิจน้ันซ่ึงเรามอบหมายเจา้”

กลบัไป หนา้ 84

5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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การศึกษาในชีวิตจรงิ

ใหส้มาชิกกลุ่มหน่ึงคนอ่านออกเสียงขอ้ความต่อไปน้ีในขณะคนท่ีเหลือในกลุ่มดบูนัทึกใน หนา้ 85

เฮนรีย์ บี. อายริงก์

การเปล่ียนใจเล่ือมใสสู่พระกิตติคุณของพระเยซู

คริสตน์�ามาซ่ึงความปรารถนาจะเรียนรู้ . . . นัน่ 
เป็นผลทางธรรมชาติของการด�าเนินชีวติตาม 

 พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์. . . หากเรายงัคง

แสวงหาการเรียนรู้เพื่อรับใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้และบุตร

ธิดาของพระองคใ์หดี้ข้ึน นัน่เป็นพรท่ีมีคุณค่าล�้า

เลิศ . . .

พระเจา้และศาสนจกัรของพระองคก์ระตุน้เราอยู่

เสมอใหแ้สวงหาการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถ

ของเราในการรับใชพ้ระองคแ์ละบุตรธิดา (ของ

พระองค)์ ส�าหรับเราแต่ละคน ไม่วา่เราจะมี

พรสวรรคอ์ะไร พระองคท์รงมีการรับใชใ้หเ้ราท�า 

และการจะท�าไดดี้นั้นมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเรียน

รู้เสมอ ไม่ใช่เพียงคร้ังเดียวหรือในเวลาท่ีจ�ากดั แต่

ตลอดไป

. . . โดยผา่นการสวดออ้นวอน การอดอาหาร และ

การท�างานหนกั พร้อมแรงจูงใจท่ีจะรับใชพ้ระองค ์

เราคาดหวงัไดว้า่พระคุณของพระองคจ์ะช่วยเรา 

. . . [น่ี] หมายความวา่เราจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

และเติบโตในทกัษะเกินกวา่ท่ีเราจะท�าไดด้ว้ยความ

สามารถของเราตามธรรมชาติอนัปราศจากความ

ช่วยเหลือ . . .

ส่ิงส�าคญัอนัดบัแรกของเราควรเป็นการเรียนรู้

ทางวญิญาณ . . . . . . ท่านสนใจการศึกษา ไม่เพียง

ส�าหรับชีวติมรรตยัเท่านั้น แต่ส�าหรับชีวตินิรัน

ดร์ดว้ย เม่ือท่านเห็นความจริงนั้นชดัเจน ท่านจะ

ใหก้ารเรียนรู้ทางวญิญาณมาก่อนแต่กไ็ม่ละเลย

การเรียนรู้ทางโลก อนัท่ีจริง ท่านจะท�างานหนกั

ข้ึนในการเรียนรู้ทางโลกถา้ท่านไม่มีวสิยัทศันท์าง

วญิญาณ . . .

. . .พระเจา้ทรงทราบทั้งสองอยา่งวา่พระองคท์รง

ตอ้งการใหท่้านท�าอะไรและท่านจะตอ้งรู้อะไรเพื่อ

ท�าส่ิงนั้น ท่านสามารถคาดหวงัดว้ยความมัน่ใจได้

วา่พระองคจ์ะทรงเตรียมโอกาสใหท่้านเรียนรู้ . . .

การศึกษาของเราตอ้งไม่มีวนัส้ินสุด . . .ชีวติจริง

ท่ีเราก�าลงัเตรียมรับคือชีวตินิรันดร์ . . .ความเช่ือ

ของเราคือพระผูเ้ป็นเจา้ พระบิดาบนสวรรคข์อง

เรา ทรงตอ้งการใหเ้ราด�าเนินชีวติอยา่งท่ีพระองค์

ทรงท�า ทั้งหมดท่ีเราเรียนรู้ไดว้า่เป็นความจริงขณะ

อยูใ่นชีวติน้ีจะลุกข้ึนพร้อมกบัเราในการฟ้ืนคืน

ชีวติ  และทั้งหมดท่ีเราเรียนรู้ไดจ้ะยกระดบัความ

สามารถของเราในการรับใช ้. . .

ขา้พเจา้สวดออ้นวอนวา่ท่านจะรู้สึกเป็นหน้ีบุญ

คุณพระอาจารย ์พระผูท้รงเป็นครู พระผูช่้วยให้

รอดของเราพระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้สวดออ้นวอน

วา่ท่านจะส�านึกในการรับใชอ้นัยิง่ใหญ่ท่ีพระบิดา

บนสวรรคผ์ูท้รงรักเราทรงคาดหวงัใหท่้านมอบแก่

บุตรธิดาของพระองคแ์ละท่านจะเห็นโอกาสในการ

เรียนรู้ท่ีพระองคท์รงเตรียมไวใ้หท่้าน “Real-Life 
Education,” New Era, เม.ย. 2009, 2-8

กลบัไป หนา้ 85
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การเรยีนรูแ้ละวิสุทธิชนยุคสุดทา้ย

ใหส้มาชิกกลุ่มหน่ึงคนอ่านออกเสียงขอ้ความน้ีขณะท่ีกลุ่มฝึกจดบนัทึกใน หนา้ 86

ดลัลนิ เอช. และ คริสเตน็ เอม็. โอ๊คส์

ในฐานะวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเราเช่ือในการศึกษา 

. . . ศรัทธาทางศาสนาของเราสอนเราวา่เราตอ้ง

แสวงหาการเรียนรู้โดยพระวญิญาณและเรามีความ

รับผดิชอบในการใชค้วามรู้ของเราเพื่อประโยชน์

ของมนุษยชาติ . . . พระวญิญาณของ [พระบิดาบน

สวรรค]์ จะน�าและเพิ่มพนูความพยายามของเรา

เพื่อเรียนรู้และขยายความสามารถของเราในการ

ซึมซบัความจริง . . .

ความพยายามของเราท่ีจะเรียนรู้ตอ้งประสานกบั

ความมีค่าควรส่วนตวัส�าหรับเราเพื่อรับการน�าทาง

จากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ . . . บาปขบัพระวญิญาณ

ของพระเจา้ และเม่ือเกิดข้ึน แสงพิเศษของพระ

วญิญาณจะหายไปและตะเกียงแห่งการเรียนรู้กริ็บ

หร่ีลง . . .

. . .เรามีค�าสญัญาวา่หากดวงตาของเราเห็นแก่รัศมี

ภาพของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งเดียว ซ่ึงรวมถึงการมี

ค่าควรส่วนตวั  “ทัว่ร่างของ[เรา]จะเตม็ไปดว้ย

แสงสวา่ง, และจะไม่มีความมืดใน[เรา]; และร่าง

นั้นซ่ึงเตม็ไปดว้ยแสงสวา่งเขา้ใจส่ิงทั้งปวง” (คพ. 

88:67) . . .

. . . การกลบัใจ ซ่ึงจะช�าระเราจากบาปผา่นการ

พลีพระชนมชี์พเพื่อการชดใชข้องพระเยซูคริสต ์

แทจ้ริงแลว้เป็นขั้นตอนส�าคญัยิง่บนหนทางของ

การเรียนรู้ส�าหรับทุกคนท่ีแสวงหาแสงสวา่งและ

ความจริงโดยผา่นพลงัการสอนของพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ . . .

ในทางเลือกดา้นการศึกษา เราควรเตรียมสนบัสนุน

ตนเองและคนท่ีอาจจะตอ้งพึ่งพาเรา เป็นเร่ือง

จ�าเป็นท่ีเราตอ้งมีทกัษะท่ีขายได ้การศึกษาเป็น

รากฐานสู่ความมัน่คงส่วนตวัและความเป็นอยูท่ี่ดี

พระบิดาบนสวรรคข์องเราคาดหวงัใหเ้ราใชสิ้ทธ์ิ

เสรีและแรงบนัดาลใจเพื่อตรวจสอบตวัเราเอง

ตลอดจนความสามารถของเราและตดัสินใจวา่เรา

ควรเดินตามเสน้ทางใดของการศึกษา . . . อ่านปิตุ

พรของท่าน พิจารณาทกัษะและพรสวรรคท่ี์ติดตวั

ท่านมา แลว้กา้วออกไป จากกา้วแรก ประตูจะเปิด

ออก . . . กบัพระเจา้ “ ทุกอยา่งร่วมกนัก่อผลดีแก่

[เรา]” (โรม 8:28) . . .

เราอาจตอ้งฝ่าฟันเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย แต่การ

ฝ่าฟันของเราจะก่อใหเ้กิดการเติบโตเท่าๆ กบัการ

เรียนรู้   ความเขม้แขง็ท่ีเราพฒันาขณะเอาชนะ

ความทา้ทายจะอยูก่บัเราในนิรันดรท่ีจะมาถึง . . .

ส่ิงส�าคญัท่ีสุด เรามีพนัธะรับผดิชอบท่ีจะศึกษา

ทางวญิญาณต่อไปโดยการศึกษาพระคมัภีร์และ

วรรณกรรมของศาสนจกัรรวมทั้งการไปโบสถแ์ละ

พระวหิาร การด่ืมด�่าพระวจนะแห่งชีวติจะท�าให้

เรามัง่คัง่ เพิ่มพนูความสามารถของเราในการสอน

คนท่ีเรารัก และเตรียมเราใหพ้ร้อมรับชีวตินิรันดร์

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือท�าใหเ้ราเป็นพอ่

แม่และผูรั้บใชท่ี้ดีข้ึนในอาณาจกัร . . . การศึกษา

เป็นของประทานจากพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นศิลาหลกั

ของศาสนาเราเม่ือเราใชก้ารศึกษาเพื่อประโยชน์

ของผูอ่ื้น  (“Learning and Latter-day 
Saints,” เลียโฮนา, พ.ย. 2009, 26-31)

กลบัไป หนา้ 86
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5: ฉันจะประสบความส�าเร็จในห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉันจะประสบความส�าเรจ็
นอกห้องเรยีนได้อย่างไร
การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม



98

ส�าหรบัวิทยากรกระบวนการ
วนัประชุม:

• ส่งขอ้ความหรือโทรไปหาสมาชิกกลุ่มทุกคน เช้ือเชิญใหพ้วกเขามาถึงก่อน  

10 นาทีเพื่อรายงานค�ามัน่สญัญา

• น�าจุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของฉนั มาเพิ่มหา้ฉบบั

• ในการประชุมคร้ังต่อไป เราจะใชห้นงัสือ การหางานของฉนั  น�าหนงัสือเล่มน้ี

มาท่ีการประชุมสองสามเล่มเพื่อท่ีสมาชิกกลุ่มจะไดเ้ห็น

30 นาทีก่อนการประชุม:

• จดัเกา้อ้ีเป็นวงรอบโตะ๊เพื่อใหทุ้กคนอยูใ่กลก้นั

• วาดแผนภมิูค�ามัน่สญัญาต่อไปน้ีบนกระดาน

ช่ือสมาชิก
กลุ่ม

สอนวิธีเรียน
รู้ด้วยศรทัธา
ให้ครอบครวั

และเพ่ือน
ของฉัน  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกกญุแจไข
สู่การเรียน
รู้โดยการ

ศึกษาในชัน้
เรียนทกุวนั 
(ใช่/ไม่ใช่)

ท�าขัน้ตอนกู้
ยืมเงิน กตศ. 
ต่อไปถ้าฉัน
ต้องการเงิน

กู้ยืม  
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกฝนหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

กญัญา ใช่ ใช่ ไมใ่ช่ ใช่ ใช่ ใช่

10 นาทีก่อนการประชุม:

• ทกัทายสมาชิกกลุ่มอยา่งอบอุ่นเม่ือพวกเขามาถึง

• เม่ือสมาชิกกลุ่มมาถึง ขอใหพ้วกเขาเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาบนกระดาน

• มอบหมายใหมี้ผูจ้บัเวลา

ในตอนเริม่:

• ขอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมปิดโทรศพัทห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ

• ใหมี้การสวดออ้นวอนเปิด (และเพลงสวดเปิด หากตอ้งการ)

• ขอใหค้นท่ีมาสายปิดโทรศพัทแ์ละเติมขอ้มูลในแผนภมิูค�ามัน่สญัญาอยา่งเงียบๆ  

ระหวา่งท่ีกลุ่มยงัคงสนทนากนัต่อไป

• ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับ รากฐานของฉนั

• ท�า หลกัธรรม 6 ใน รากฐานของฉนั จากนั้นกลบัไปดูสมุดแบบฝึกหดัและอ่าน  

หนา้ต่อไป

ใหม่! 

ใหม่! 

การหางานของฉัน
การพึ่งพาตนเอง

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัรกัษาค�ามัน่สญัญาของฉนัหรอืไม่

  เวลา: ตั้งเวลา 20 นาทีส�าหรับหมวดรายงาน

  ฝึกปฏิบตั:ิ เราจะรายงานค�ามัน่สญัญาของเรา คนท่ีรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมด ขอใหย้นืข้ึน 

(ปรบมือ)

  อา่น: ขอใหทุ้กคนยนืข้ึน เราควรพยายามรักษาค�ามัน่สญัญาทั้งหมดของเรา นัน่เป็นนิสยั

ส�าคญัอยา่งหน่ึงของคนท่ีพึ่งพาตนเอง ขอใหเ้ราอ่านหวัขอ้ของเราดว้ยกนัอีกคร้ัง

“และเป็นจดุประสงคข์องเราท่ีจะจดัหาใหวิ้สุทธิชนของเรา, 

เพราะส่ิงทั้งปวงเป็นของเรา”

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15

ดว้ยศรทัธาในพระเจา้ เราก�าลงัท�างานดว้ยกนัเพ่ือพ่ึงพา

ตนเอง

  อา่น: นัง่ลงได้

  สนทนา: ท่านเรียนรู้อะไรเม่ือท่านรักษาค�ามัน่สญัญาของท่านในสปัดาห์น้ี ท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลืออะไรจากกลุ่มหรือไม่

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร

รายงาน
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ฉนัจะเตรยีมตวันอกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 60 นาทีส�าหรับหมวดเรียนรู้

  อา่น: สปัดาห์ท่ีแลว้ เราสนทนาวธีิเรียนรู้โดยศรัทธาและวธีิเรียนรู้โดยการศึกษาใน

หอ้งเรียน สปัดาห์น้ี เราจะเนน้วธีิเตรียมนอกหอ้งเรียน

สปัดาห ์1 สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 สปัดาห ์5 สปัดาห ์6
งานประเภทใด

ทีจ่ะชว่ยใหฉ้นั

พึง่พาตนเองได้

ฉนัจะศกึษา

อะไรเพือ่ใหม้ี

คณุสมบตัเิหมาะ

สมกบังานของฉนั

ฉนัจะจา่ยคา่เลา่

เรยีนอยา่งไร

ฉนัควรสมคัร

ขอรบัเงนิกูย้มื

กองทนุต่อเน่ือง

เพือ่การศกึษา

หรอืไม่

ฉนัจะประสบ

ความส�าเรจ็ใน

หอ้งเรยีนได้

อยา่งไร

ฉนัจะประสบ
ความส�าเรจ็
นอกหอ้งเรยีน
ไดอ้ยา่งไร

  อา่น: สปัดาห์น้ี เราจะพบค�าตอบส�าหรับค�าถามน้ีและเราจะปฏิบติัการณ์น้ี:

  อา่น: ค�าถามประจ�าสัปดาห์—ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร

ปฏิบัตกิารประจ�าสัปดาห์—เสริมสร้างความเข้มแขง็ในการเตรียมทางวญิญาณและ

พฒันาทกัษะและตลอดจนนิสัยทางการศึกษาของฉัน รวมถงึการท�างานกบัผู้อืน่และ

การท�างานมอบหมายให้ลุล่วง

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร

เรยีนรู ้
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“ท่านและขา้พเจา้อยูท่ี่
น่ีบนโลกน้ีเพ่ือเตรียม
รบันิรนัดร เพ่ือเรียนรู ้
วธีิเรียนรู ้เพ่ือเรียนรูส่ิ้ง
ท่ีมีความส�าคญัทางโลก
และส�าคญัทางวญิญาณ
และเพ่ือชว่ยผูอ่ื้นเรียนรู ้
ปัญญาและความจริง  
[ด ูคพ. 97:1]”

เดวิด เอ. เบดนาร,์ 
“Learning to Love 
Learning,” Ensign,  
ก.พ. 2010, 27

ฉนัจะเตรยีมทางวิญญาณไดอ้ยา่งไร

  อา่น: เรามีขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งมากเม่ือเราแสวงหาการศึกษา เราสามารถท�าตามพระวญิญาณ

ศกัด์ิสิทธ์ิ ผูท้รงทราบความจริงทุกเร่ือง แมเ้ราจะยุง่มาก แต่เราตอ้งใชเ้วลาแต่ละวนั

เพื่อเตรียมทางวญิญาณ จากนั้นพระวญิญาณจะทรงช่วยเราเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึนและจ�าได้

มากข้ึน

  ด:ู “เตรียมพร้อมทางวญิญาณ” (ไม่มีวดิีทศัน?์ อ่าน หนา้ 112)

  สนทนา: เราจะมีคุณสมบติัคู่ควรแก่การน�าทางของพระวญิญาณไดอ้ยา่งไร พระวญิญาณจะ

ทรงช่วยใหเ้ราเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร

  อา่น: ต่อไปน้ีเป็นกญุแจบางอยา่งท่ีน�าไปสู่การเตรียมทางวญิญาณ

• สวดออ้นวอนทุกเชา้ค�่า สวดออ้นวอนก่อนและหลงัจากเราศึกษา ทูลขอพระบิดา

บนสวรรคป์ระทานพรใหค้วามคิดของเราและความพยายามของเรา

• อ่านพระคมัภีร์ทุกวนั

• รักษาพระบญัญติั รักษาตวัเราใหส้ะอาดและบริสุทธ์ิ

• รับใชผู้อ่ื้น ช่วยผูอ่ื้นเรียนรู้กบัเรา

  ฝึกปฏิบตั:ิ แผนภมิูดา้นล่างมีรายการหลกัธรรมท่ีจะช่วยท่านเตรียมทางวญิญาณและประสบ

ความส�าเร็จในการศึกษาของท่าน

คิดวา่ท่านท�าไดดี้เพียงใดในดา้นต่อไปน้ี เขียนวธีิปรับปรุง

ฉนัรูส้กึวา่พระวญิญาณทรงชว่ยฉนัและท�างานผา่นฉนั

ความปรารถนาทีจ่ะเรยีนรูข้องฉนั ความรกัในการเรยีนรูข้องฉนั  
และความสามารถในการเรยีนรูข้องฉนัมมีากขึน้

ฉนัเชือ่ฟงัพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้และฉนัประยกุตใ์ชห้ลกั
ธรรมของการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ฉนัศกึษาทกุวนั ฉนัวางแผนเวลาของฉนัและท�าตามแผนของฉนั  
ฉนัท�างานมอบหมายเสรจ็ทนัเวลา

ฉนัพฒันาคณุลกัษณะเหมอืนพระครสิตแ์ละชว่ยผูอ้ืน่ใหท้�าเชน่
เดยีวกนั:

  สนทนา: เราแต่ละคนสามารถใหค้ �ามัน่สญัญาอะไรเพื่อพฒันาการเตรียมทางวญิญาณของเรา 

เราจะช่วยกนัรักษาค�ามัน่สญัญาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะเตรยีมนอกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งไร

  อา่น: ต่อไปน้ีเป็นส่ิงส�าคญัส่ีขอ้ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จเม่ือเราเตรียมนอกหอ้งเรียน เราจะ

เรียนรู้แต่ละขอ้

วางแผนการเรยีนรู ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ท�างานและเรยีนรูก้บัผูอ่ื้น

อา่นเพ่ือเขา้ใจและจ �า
ท�างานมอบหมาย
เสรจ็ทนัเวลา

เรยีนรูโ้ดยการศึกษา: 
เตรยีมนอกหอ้งเรยีน

ฉนัจะวางแผนเพ่ือเรยีนรูอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร

  สนทนา: เหตุใดการวางแผนวา่ท่านจะศึกษาท่ีไหนและเม่ือไรจึงส�าคญั เหตุใดการบริหารเวลา

ของท่านอยา่งรอบคอบจึงส�าคญั

  ฝึกปฏิบตั:ิ จบัคู่กบัสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง ช่วยกนัตดัสินใจวา่ท่านจะศึกษาเม่ือไรและท่ีไหน

เม่ือท่านเร่ิมเรียน

 1. ท่านสามารถหาสถานท่ีศึกษาท่ีสะอาดและเงียบในแต่ละวนัไดห้รือไม่ ท่านจะ

ศึกษาท่ีไหน  

 2. ท่านจะวางแผนศึกษาในบางช่วงเวลาของแต่ละวนัไดห้รือไม่

จนัทร์   องัคาร   พธุ   

พฤหสั   ศุกร์   เสาร์   

  ฝึกปฏิบตั:ิ จบัคู่กบัสมาชิกกลุ่มอีกคนหน่ึง เขียนรายการปัญหาท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ในแต่ละวนั ทีน้ีตดัสินใจวา่ท่านจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีอยา่งไร

อะไรท่ีจะท�าใหฉ้นัศึกษาไม่ได้ ฉนัจะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร

เพือ่นบา้นสง่เสยีงดงั ขอรอ้งอยา่งสภุาพใหเ้ขาหยดุเสยีงดงัระหวา่งบา่ย  
3 - 5 โมงเยน็

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะเตรยีมนอกหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งไร

  อา่น: บางคนเรียนรู้ไดดี้เป็นกลุ่ม กลุ่มการพึ่งพาตนเองเป็นแบบอยา่งท่ีดี

  สนทนา: อะไรท�าใหก้ลุ่มการพึ่งพาตนเองของเราเป็นสถานท่ีเรียนรู้ท่ีดีเยีย่ม กลุ่มของเราช่วย

ใหท่้านลงมือท�าและรับผดิชอบอยา่งไร

  อา่น: เม่ือเราก�าลงัเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยปกติเราจะมีเพื่อนร่วมหอ้งอยูร่อบขา้งเรา 

พวกเขาก�าลงัพยายามเรียนรู้เช่นกนั ถา้เราพบคนท่ีถกูตอ้ง พวกเขาช่วยเราไดแ้ละเรา

ช่วยพวกเขาได้

  สนทนา: พดูเก่ียวกบักญุแจเหล่าน้ีท่ีไขสู่การเรียนรู้ในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ พดูเก่ียวกบั

ช่วงเวลาท่ีท่านไดรั้บหลายส่ิงหลายอยา่งจากกลุ่มศึกษา พดูเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีท่าน

ไม่ไดอ้ะไรมากนกั มีอะไรต่างกนับา้ง

• หาเพื่อนสนิทท่ีจะท�างานดว้ย—โดยเฉพาะคนท่ีมุ่งมัน่เช่นเดียวกนักบัท่าน

• ก�าหนดเวลาท่ีท่านจะศึกษาดว้ยกนัเป็นประจ�า

• เพื่อเร่ิมช่วงการศึกษาในแต่ละช่วง ใหต้กลงกนัเก่ียวกบัเป้าหมายท่ีเจาะจง

• จบแต่ละช่วงการศึกษาโดยการใหค้ �ามัน่สญัญา—ท่านแต่ละคนจะท�าอะไรและ

จะท�าเสร็จเม่ือไร

• ใหส้นุกไปดว้ยกนัแต่ยงัยดึมัน่อยูก่บัเป้าหมาย

• เตรียมพร้อมและท�าส่วนของท่าน ช่วยสมาชิกกลุ่มของท่านเรียนรู้ เรียนรู้ทุก

อยา่งท่ีท�าไดจ้ากพวกเขา

  ฝึกปฏิบตั:ิ ท่านจะใชก้ลุ่มศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของท่านอยา่งไร เขียนแนวคิด

ของท่านแลว้ท�าตามแนวคิดเหล่านั้น

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะเขา้ใจและจ �าส่ิงท่ีฉนัอา่นไดอ้ยา่งไร

  อา่น: เรามีแนวโนม้ท่ีจะอ่านไดม้ากเม่ืออยูส่ถานศีกษา มีหลายอยา่งท่ีเราท�าไดเ้พื่อให้

เขา้ใจและจ�าส่ิงท่ีเราอ่าน

  สนทนา: พดูเก่ียวกบัขั้นตอนเหล่าน้ีท่ีจะช่วยใหท่้านเขา้ใจ จ�า และประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีท่านอ่าน

 1. สวดออ้นวอน ขอพระวญิญาณทรงช่วยใหท่้านเขา้ใจและจ�า

 2. ท�าโครงร่าง เขียนแนวคิดหลกัท่ีท่านอ่าน จากนั้นใส่แนวคิดสนบัสนุน ขอ้เทจ็

จริง และตวัเลข ทบทวนบนัทึกน้ีอีกคร้ังในวนันั้น หน่ึงสปัดาห์ถดัมา และหน่ึง

เดือนถดัมา

 3. หากหนงัสือเรียนเป็นของท่าน ขีดเสน้ใตห้รือเนน้ค�าส�าคญัและค�าศพัทใ์หม่ 

เขียนนิยามตรงช่องวา่งริมหนา้

 4. เขียนบนัทึกตรงช่องวา่งริมหนา้ แสดงการเช่ือมโยงและกระบวนการ โยง

ขอ้มูลใหม่ไปหาส่ิงท่ีท่านรู้แลว้

 5. ทดสอบตนเอง หาวธีิใชแ้ละประยกุตใ์ชข้อมูลน้ี

  ฝึกปฏิบตั:ิ ดูท่ีบทความน้ีเป็นกลุ่ม ผูอ่้านใชแ้นวคิดทั้งหมดท่ีใหไ้วข้า้งตน้อยา่งไร ทบทวน

โครงร่างการศึกษาของผูอ่้านใน หนา้ต่อไป ท่านเรียนรู้อะไรจากการอ่านอยา่งมี

ประสิทธิภาพ

สามอาร ์(R) ในการเลือก
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

ขา้พเจา้ครุ่นคิดเก่ียวกบั การเลือกและผลของการเลือก ในชว่งท่ีผ่านมา เม่ือขา้พเจา้ไตร่ตรองถึงทุกดา้นของ

การเลือกแลว้ ขา้พเจา้ใส่ไวใ้นสามประเภท สิทธิ ท่ีจะเลือก ความรบัผิดชอบของการเลือก และประการท่ี

สาม ผลของการเลือก . . .

ขา้พเจา้พดูถึงส่ิงแรก สิทธิ ท่ีจะเลือก ขา้พเจา้ขอบพระทยัพระบิดาบนสวรรคผ์ูท้รงรกัเราส�าหรบั ของ

ประทานแหง่สิทธ์ิเสรี หรือสิทธิในการเลือก . . .เราทราบวา่เรามีสิทธิเสรีกอ่นโลกน้ีเป็นอยูแ่ละลซิูเฟอร์

พยายามน�าไปจากเรา . . . เราผูไ้ดเ้ลือกแผนของพระผูช้ว่ยใหร้อดรูว้า่เราจะลงเรือไปในการเดินทางท่ี

อนัตรายและยาก เพราะเราเดินบนหนทางของโลก เราท�าบาปและสะดุด ตดัขาดเราจากพระบิดาของเรา 

แต่พระบุตรองคแ์รกในพระวญิญาณเสนอพระองคเ์องเป็นเคร่ืองพลีบชูาเพ่ือไถ่บาปของมนุษยท์ั้งปวง . . . 

ภายในขอ้จ�ากดัของสภาวการณใ์ดก็ตามท่ีเราอยู ่เราจะมีสิทธิเลือกเสมอ

การสวดออ้นวอน: 
รูส้กึเหมอืนวา่ฉนั
ตอ้งการขา่วสารน้ี

“สทิธเิสร”ี เป็นสทิธทิี่
จะเลอืก

การชดใชส้ามารถ
แกไ้ขการเลอืกทีไ่มด่ี
ถา้ฉนักลบัใจ

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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สามอาร ์(R) ในการเลือก (ต่อ)

ต่อไป เน่ืองจาก สิทธิ ในการเลือกจึงน�ามาสู่ ความรบัผิดชอบ ท่ีจะเลือก . . .พระบิดา

บนสวรรคไ์มท่รงปล่อยเราไวใ้นการเดินทางนิรนัดรโ์ดยไมจ่ดัเตรียมหนทางใหเ้ราไดร้บั

การน�าทางจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพ่ือชว่ยใหเ้รากลบัไปอยา่งปลอดภยั ณ จุดจบชีวติมรรตยั   

ขา้พเจา้พดูถึง การสวดออ้นวอน ขา้พเจา้พดูถึงสุรเสียง สงบแผ่วเบา น้ันดว้ยท่ีอยูใ่นเรา

แต่ละคนและขา้พเจา้ไมไ่ดม้องขา้ม พระคมัภีรศ์กัด์ิสิทธ์ิ ท่ีเขียนโดยนักเดินเรือผูป้ระสบ

ความส�าเร็จในการล่องเรือออกทะเลท่ีเราเองก็ตอ้งขา้มเชน่กนั . . . การตดัสินใจ ก�าหนด 
 จุดหมาย . . .

ทา้ยท่ีสุด. . .ขา้พเจา้พดูถึง ผล ของการเลือก การเลือกทุกอยา่งของเรามีผล . . .ท่านคือผูมี้สิทธิก�าเนิดอนั

สงูส่ง ชีวตินิรนัดรใ์นอาณาจกัรของพระบิดาของเราคือเป้าหมายของท่าน เป้าหมายเชน่น้ันไมอ่าจบรรลุ

ไดด้ว้ยความพยายามอนัน่าช่ืนชมเพียงครั้งเดียว แต่เป็นผลจากชัว่ชีวติของความชอบธรรม การสัง่สมการ

เลือกอยา่งฉลาด . . .

ขอใหเ้ราเป่ียมดว้ยความ ส�านึกคุณ ส�าหรบั สิทธิ ในการเลือก ยอมรบั ความรบัผิดชอบ ในการเลือก และ

ตระหนักถึง ผล ของการเลือก . . .เราก�าลงัมีส่วนร่วมในงานของพระเจา้ พระเยซคูริสต ์เฉกเชน่ในสมยั

โบราณ เราตอบรบัการเรียกของพระองค ์เราอยูก่บัธุระของพระเจา้ (Ensign หรือ เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 

67-70)

โครงร่างการศึกษา (ในสมดุบนัทึกการศึกษา)

 1. สทิธใินการเลอืก
เรามสีทิธเิสร ีพระเจา้ประทานทางเลอืกแก่เรา

 2. ความรบัผดิชอบในการเลอืก
 3. ผลจากการเลอืกของเรา

บรรลุเป้าหมายโดยท�าการเลอืกทีด่ตีลอดเวลา
 4. จ�าเป็นตอ้งท�าการเลอืกทีด่ ีส�าคญัส�าหรบัชวีติ

ฉนัตอ้งฟงัใหด้ขี ึน้เมือ่
ฉนัสวดออ้นวอน

ฉนัเรยีนรูส้ ิง่น้ีจากงาน
เผยแผข่องฉนั

สิง่น้ีเชือ่มโยงกบัเป้า
หมายของฉนัอยา่งไร

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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  ฝึกปฏิบตั:ิ เปิดไป หนา้ 113 และอ่าน “แสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธา” ดว้ยตนเอง ท�างานหนกั

เพื่อเขา้ใจและจ�า ท�าทั้งหา้ขั้นตอนใน หนา้ 104

โดยไม่ตอ้งกลบัไปดูบทความ ท�าแบบทดสอบน้ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านอ่าน ท่านอ่านเพื่อ

เขา้ใจและจ�าหรือไม่

 1. เราตอ้งท�าอะไรเพื่อแสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธา

 
 2. เหตุใดจึงส�าคญัท่ีเราแต่ละคนตอ้งแสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธา

 
 3. โจเซฟ สมิธแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านตอ้งการเรียนรู้โดยศรัทธาอยา่งไร

 

  สนทนา: ท่านจะใชข้ั้นตอนการศึกษาหา้ขอ้เหล่าน้ีช่วยใหท่้านจ�าขอ้มูลไดดี้ข้ึนอยา่งไร

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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ฉนัจะท�างานมอบหมายใหเ้สรจ็อยา่งไร

  อา่น: เราจะเขา้ใจและท�างานมอบหมายใหเ้สร็จทนัเวลาไดอ้ยา่งไร เราจะท�าสุดความ

สามารถของเราไดอ้ยา่งไร ค�าถามเหล่าน้ีเป็นค�าถามท่ีนกัเรียนทุกคนเผชิญ

  สนทนา: ท่านท�าอะไรบา้งเพื่อใหเ้ขา้ใจงานมอบหมาย อะไรช่วยใหท่้านท�างานมอบหมายได้

ดีและเสร็จทนัเวลา

  อา่น: นึกไวเ้สมอวา่การเร่ิมตน้ท่ีดีมกัจะน�าไปสู่จุดจบท่ีดีช่วยไดม้าก เม่ือเรารับงานมอบ

หมาย จะดีท่ีสุดถา้วางแผนและเร่ิมท�าแต่เน่ินๆ

  ฝึกปฏิบตั:ิ ตรวจสอบตนเองดว้ยกิจกรรมน้ี กาเคร่ืองหมาย “x” ในหน่ึงช่องจากส่ีช่องท่ีติดกบั

แต่ละแถวเพื่อแสดงวา่ท่านท�าไดดี้เพียงใดในดา้นเหล่าน้ี ท�าซ�้ าทุกสองสามสปัดาห์

เพื่อปรับปรุง

ฉนัถามค�าถามจนฉนัเขา้ใจงานมอบหมายอยา่งครบถว้น ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยๆ ตลอดเวลา

เมือ่ฉนัรบังานมอบหมายหรอืโครงการ ฉนัจดวนัก�าหนดสง่ไว้
ในปฏทินิและฉนัวางแผนขัน้ตอนเพือ่ท�าใหเ้สรจ็

ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยๆ ตลอดเวลา

ฉนัท�าใหแ้น่ใจวา่ฉนัรูว้ธิรีบัเกรด ฉนัเรยีนรูแ้ละท�าทกุอยา่งที่
จ�าเป็นเพือ่ประสบความส�าเรจ็

ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยๆ ตลอดเวลา

ฉนัตัง้ใจท�างานมอบหมายใหเ้สรจ็โดยไมร่อชา้ ฉนัไมผ่ดัวนั
ประกนัพรุง่

ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยๆ ตลอดเวลา

หากเป็นไปได ้ฉนัแบง่ปนัความกา้วหน้าของฉนักบัอาจารย์
และขอความชว่ยเหลอืหากจ�าเป็น ก่อน ถงึก�าหนดสง่งานมอบ
หมาย

ไมเ่คย บางครัง้ บอ่ยๆ ตลอดเวลา

ค�ามัน่สญัญาและความบากบัน่

  อา่น: เราใหค้ �ามัน่สญัญาท่ีจะเรียนรู้ “โดยการศึกษาและโดยศรัทธา” หรือไม่  

(คพ. 88:118) เราใหค้ �ามัน่สญัญาท่ีจะพยายามต่อไปและไม่ลม้เลิกหรือไม่

เราเช่ือหรือไม่วา่พระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิจะขยายความพยายามของเราถา้เรามีค่า

ควร เราก�าลงัเรียนรู้เพื่อท่ีเราจะสามารถออกไปรับใชห้รือไม่

  สนทนา: เราจะช่วยกนัประสบความส�าเร็จไดอ้ยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ตรวจสอบการเตรียมตวัเพื่อประสบความส�าเร็จใน หนา้ 114ท่ีบา้น 

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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ตอนน้ีฉนัพ่ึงพาตนเองมากข้ึนหรอืไม่

  เวลา: ตั้งเวลา 15 นาทีส�าหรับหนา้น้ีเท่านั้น

  อา่น: เป้าหมายของเราคือการพึ่งพาตนเอง ทั้งทางโลกและทางวญิญาณ การไดรั้บการ

ศึกษาและงานเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเป้าหมายนั้น การเพิ่มศรัทธาและการเติบโต

ทางวญิญาณเป็นอีกส่วนหน่ึง

  สนทนา: ท่านพึ่งพาตนเองมากข้ึนเม่ือท่านฝึกปฏิบติัและสอนหลกัธรรม รากฐานของฉนั 

หรือไม่

  ฝึกปฏิบตั:ิ วนัน้ีท่านและครอบครัวของท่านพึ่งพาตนเองไดดี้เพียงไร เปิดจุลสาร หนทาง

สู่การพึ่งพาตนเองของฉนั ไปท่ีการประเมินการพึ่งพาตนเอง ท�าขั้นตอนต่อ

ไปน้ี ใชเ้วลาสองสามนาทีไตร่ตรองส่ิงต่อไปน้ี

ปัจจุบนัท่านตระหนกัถึงรายจ่ายของท่านมากข้ึนหรือไม่ ตอนน้ีท่านสามารถ

ตอบค�าถามเหล่านั้นวา่ “บ่อยๆ “ หรือ “ตลอดเวลา” ไดม้ากข้ึนหรือไม่ ท่าน

มัน่ใจมากข้ึนหรือไม่ในจ�านวนรายไดท่ี้ตั้งไวว้า่จะเป็นรายไดท่ี้ท�าใหท่้าน

พึ่งพาตนเอง ท่านใกลจ้ะมีรายไดท่ี้ท�าใหท่้านพึ่งพาตนเองหรือไม่

  อา่น: เป้าหมายของเราคือการพึ่งพาตนเอง ทั้งทางโลกและทางวญิญาณ การไดรั้บ

การศึกษาเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเป้าหมายนั้น เราพึ่งพาตนเองผา่นการด�าเนิน

ชีวติตามหลกัธรรมใน รากฐานของฉนั และผา่นการไดง้านท่ีดีกวา่เดิมเช่นกนั

ในการประชุมคร้ังต่อไปอีกหกคร้ัง เราจะยงัคงฝึกปฏิบติัหลกัธรรม รากฐาน

ของฉนั เราจะจบหลกัธรรมท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดและท�าโครงการสุดทา้ย

เราจะฝึกปฏิบติัการหางานท่ีดีกวา่เดิมโดยใช ้สมุดแบบฝึกหดั การหางาน

ของฉนั 

เสน้ทางของฉนัสู่
การพ่ึงพาตนเอง

การหางานของฉัน
การพึ่งพาตนเอง

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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“จงเรียนรูจ้ากเรา,  
และฟังถอ้ยค�าของเรา;  
จงเดินดว้ยความสุภาพ
อ่อนนอ้มแหง่พระ
วญิญาณเรา, และเจา้จะมี
สนัติสุขในเรา.”

หลกัค�าสอนและพนัธ-
สญัญา 19:23

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร

ไตรต่รอง

ฉนัควรท�าอะไรเพ่ือปรบัปรุง

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดไตร่ตรอง

  ฝึกปฏิบตั:ิ อ่านขอ้พระคมัภีร์ดา้นขวามือหรือนึกถึงพระคมัภีร์อีกขอ้หน่ึง ไตร่ตรองในใจถึงส่ิง

ท่ีท่านก�าลงัเรียนรู้ เขียนความประทบัใจทุกอยา่งท่ีท่านมีดา้นล่าง

  

  

  

  

  

 

  สนทนา: มีใครอยากแบ่งปันแนวคิดของตนเองหรือไม่



110

ฉนัจะกา้วหนา้ในแตล่ะวนัไดอ้ยา่งไร

  เวลา: ตั้งเวลา 10 นาทีส�าหรับหมวดใหค้ �ามัน่สญัญา

  ฝึกปฏิบตั:ิ เลือกคู่ร่วมปฏิบติัของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะติดต่อกนัเม่ือไรและอยา่งไร

ช่ือคู่ร่วมปฏิบติั ขอ้มูลติดต่อ

อ่านออกเสียงค�ามัน่สัญญาแต่ละข้อให้คู่ร่วมปฏิบัตขิองท่าน
ฟัง สัญญาว่าจะรักษาค�ามัน่สัญญาของท่าน เช็นช่ือด้านล่าง

ค�ามัน่สญัญาของฉนั

ฉันจะสอนวิธีเตรียมทางวิญญาณเพ่ือเรียนรู้ให้ครอบครวัหรือเพ่ือนของฉัน

ฉันจะฝึกกญุแจไขสู่การเรียนรู้โดยการศึกษานอกชัน้เรียนทกุวนั

ฉันจะสมคัรเงินกู้ยืม กตศ. ถ้าฉันต้องการเงินกู้ยืม

ฉนัจะฝึกหลกัธรรม รากฐานของฉนั วนัน้ีและสอนใหค้รอบครวัของฉนั

ฉนัจะเพิม่เงนิออม — แมเ้พยีงบาทสองบาท

ฉนัจะรายงานต่อคูร่ว่มปฏบิตัขิองฉนั

ลายเซ็นของฉนั ลายเซ็นของคู่ร่วมปฏิบติั

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร

ใหค้�ามัน่สญัญา
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ฉนัจะรายงานความกา้วหนา้ของฉนัอยา่งไร

  ฝึกปฏิบตั:ิ ก่อนการประชุมคร้ังต่อไป ใชแ้ผนภมิูค�ามัน่สญัญาน้ีเพื่อบนัทึกความกา้วหนา้ของ

ท่าน ในช่องดา้นล่าง เขียน “ใช่” “ไม่ใช่” 

สอนวิธี
เตรียมทาง

วิญญาณเพ่ือ
เรียนรู้ให้
ครอบครวั
และเพ่ือน
ของฉัน  

(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกกญุแจไข
สู่การเรียน
รู้โดยการ

ศึกษานอก
ชัน้เรียนทกุ

วนั  
(ใช่/ไม่ใช่)

สมคัร
เงินกู้ยืม 

กตศ. เสรจ็
สมบรูณ์ถ้า
ฉันต้องการ

เงินกู้ยืม 
(ใช่/ไม่ใช่)

ฝึกหลกั
ธรรมรากฐานและ
สอนให้ครอบครวั 

(ใช่/ไม่ใช่)

เพ่ิมเงินออม 
(ใช่/ไม่ใช่)

รายงานคู่
ร่วมปฏิบติั 
(ใช่/ไม่ใช่)

  อา่น: อยา่ลืมจดค่าใชจ่้ายส่วนตวัของท่านดา้นหลงัจุลสารหนทางสู่การพึ่งพาตนเองของ

ฉนั ดว้ย

เลือกผูท่ี้จะเป็นวทิยากรหวัขอ้รากฐานของฉนัในการประชุมคร้ังต่อไป (ไม่รู้วธีิเป็น

วทิยากรหวัขอ้ รากฐานของฉนั ? อ่าน หนา้ 17 และ ปกหนา้ดา้นใน)

ขอใหบ้างคนสวดออ้นวอนปิด

หมายเหตุส�าหรับวทิยากรกระบวนการ: น�าสมุดแบบฝึกหดั การหางานของฉนั มา

ใหส้มาชิกกลุ่มทุกคนในการประชุมคร้ังต่อไป

เร่ิมท่ี หนา้ 1 ของ การหางานของฉนั ในการประชุมคร้ังต่อไป ถึงแมว้า่เน้ือหาจะ

บอกใหท่้านไปท่ีจดหมายของฝ่ายประธานสูงสุดและหลกัธรรม 1 ของ รากฐาน

ของฉนั แต่ใหเ้ร่ิมท่ี หลกัธรรม7 ในการประชุมอีกหกคร้ังต่อไป เราจะจบหลกัธรรม 

รากฐานของฉนั ท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมดและท�าโครงการสุดทา้ย

ระหวา่งการประชุมคร้ังท่ี 12 อยา่ลืมประเมินการพึ่งพาตนเองอีกหน่ึงเร่ืองดา้นหลงั

จุลสาร หนทางสู่การพึ่งพาตนเองของฉนั 

หมายเหตสุ �าหรบั

วิทยากรกระบวนการ:

หลงัจากจบหลกัธรรมทั้ง
สิบสองขอ้ใน รากฐาน

ของฉนั อยา่ลืมรายงาน
ความกา้วหนา้ของกลุ่มท่ี 
srs. lds. org/ report  
เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดร้บั
เกียรติบตัรจาก  
LDS Business College

ยนิดีรบัค�าตชิม

กรุณาส่งความคิดเห็น 
ค�าติชม ค�าแนะน�า และ
ประสบการณข์องท่าน
ไปท่ี srsfeedback@ 
ldschurch. org

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร
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เตรยีมพรอ้มทางวิญญาณ

ผลดักนัอ่านขอ้ความต่อไปน้ี

จลู ีบี. เบค

ความสามารถในการมีคุณสมบติัคู่ควรแก่การได้

รับ และท�าตามการเปิดเผยส่วนตวัเป็นทกัษะส�าคญั

ท่ีสุดอยา่งเดียวท่ีจะไดม้าในชีวติน้ี การมีคุณสมบติั

คู่ควรแก่การไดรั้บพระวญิญาณของพระเจา้เร่ิมตน้

จากความปรารถนาจะไดรั้บพระวญิญาณนั้นและ

แสดงถึงความมีค่าควรในระดบัหน่ึง

การรักษาพระบญัญติั การกลบัใจ และการต่อพนัธ

สญัญาท่ีเราท�าเม่ือบพัติศมาน�าไปสู่พรของการมี

พระวญิญาณของพระเจา้อยูก่บัเราตลอดเวลา  

[ดู คพ. 20:77] การท�าและรักษาพนัธสญัญาพระ

วหิารจะเพิ่มความเขม้แขง็และพลงัทางวญิญาณ

เช่นกนั . . .

เราพบค�าตอบมากมายต่อค�าถามท่ียากโดยการอ่าน

พระคมัภีร์เพราะพระคมัภีร์เป็นเคร่ืองช่วยในการ

เปิดเผย [ดู 2 นีไฟ 32:3] ความเขา้ใจอนัลึกซ้ึงใน

พระคมัภีร์สัง่สมตามเวลา ดงันั้นการใชเ้วลากบั

พระคมัภีร์ทุกวนัจึงเป็นส่ิงส�าคญั

การสวดออ้นวอนทุกวนัเป็นส่ิงส�าคญัเช่นกนัใน

การมีพระวญิญาณของพระเจา้อยูก่บัเรา (ดู 3 นีไฟ  

19:24–33) คนท่ีแสวงหาความช่วยเหลือผา่นการ

สวดออ้นวอนและพระคมัภีร์อยา่งจริงใจมกัจะ

มีกระดาษและดินสออยูใ่กล้ๆ  เพื่อเขียนค�าถาม 

บนัทึกความประทบัใจและความคิด

การเปิดเผยจะมาทีละชัว่โมงและทีละขณะเม่ือเรา

ท�าส่ิงท่ีถกูตอ้ง . . .การเปิดเผยส่วนตวัใหค้วาม

เขา้ใจแก่เราถึงส่ิงท่ีตอ้งท�าทุกวนัเพื่อเพิ่มพนู

ศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตวั เสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใหค้รอบครัวและบา้น เสาะหาผูท่ี้

ตอ้งการความช่วยเหลือจากเรา เน่ืองจากการเปิด

เผยส่วนตวัเป็นแหล่งความเขม้แขง็ท่ีต่อใหม่ได้

เสมอ จึงเป็นไปไดท่ี้จะรู้สึกวา่ไดรั้บการชโลมไป

ดว้ยความช่วยเหลือแมใ้นยามยากล�าบาก

เราทราบมาวา่เราตอ้งวางใจในพระวญิญาณซ่ึงจะ

น�าเรา “ใหเ้ดินอยา่งถ่อมตน, ใหพ้ิพากษาอยา่งชอบ

ธรรม” (คพ. 11:12) เราทราบมาวา่พระวญิญาณ

น้ีจะใหค้วามสวา่งแก่ความคิดเรา จะท�าใหจิ้ต

วญิญาณเราเป่ียมดว้ยปีติ และช่วยเรารู้ทุกส่ิงท่ีเรา

ควรท�า (ดู คพ. 11:13–14)

การเปิดเผยส่วนตวัท่ีสญัญาไวม้าถึงเม่ือเราขอ 

เตรียมรับ และด�าเนินต่อไปดว้ยศรัทธา โดยวางใจ

วา่จะเทลงมาท่ีเรา (“ในกาลคร้ังนั้นเราจะเทพระ

วญิญาณของเรามาเหนือกระทัง่คนใชช้ายหญิง” 

Ensign หรือดู เลียโฮนา พ.ค. 2010 หนา้ 12–15)

กลบัไป หนา้ 101 
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แสวงหาการเรยีนรูโ้ดยศรทัธา

อ่านขอ้ความน้ีคนเดียวหรือกบัสมาชิกลุ่มอีกคนหน่ึง อ่านและท�าเคร่ืองหมายโดยใชแ้นวคิดจาก หนา้ 

104 ทบทวนอีกครั้งในวนัน้ี ในอีกหน่ึงสปัดาห ์และในอีกหน่ึงเดือน หากท่านท�า ท่านจะจ�าส่ิงท่ีท่าน

เรียนรูเ้กือบทุกอยา่ง

เดวดิ เอ. เบดนาร์

แสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธาหมายความวา่

อยา่งไร

. . . ในฐานะบุตรและธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์

เราไดรั้บพรดว้ยของประทานแห่งสิทธ์ิเสรี . . . ใน

ฐานะผูเ้รียนรู้ ท่านและขา้พเจา้ตอ้งกระท�าและเป็น

ผูก้ระท�าพระค�านั้น . . . ท่านและขา้พเจา้ผูมี้สิทธ์ิ

เสรีของตนเองจะกระท�าและแสวงหาการเรียนรู้

โดยศรัทธา หรือเราจะรอรับการสอนและถกูกระท�า 

. . . เราทั้งหลายทุ่มเทท่ีจะขอ หา และเคาะหรือไม่ 

[ดู 3 นีไฟ 14:7]

. . . การเรียนรู้โดยศรัทธาเรียกร้องความพยายาม

อยา่งเตม็ท่ีทางวญิญาณ จิตใจ และร่างกาย ไม่ใช่

รับอยา่งเดียว การเรียนรู้โดยศรัทธาเรียกร้องทั้ง 

“ใจและความคิดท่ีเตม็ใจ” (คพ. 64:34) การเรียน

รู้โดยศรัทธาเป็นผลมาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ท่ีน�าพลงัแห่งพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ไปสู่ใจ

และเขา้ไปในใจ การเรียนรู้โดยศรัทธาไม่สามารถ

ส่งผา่นจากผูส้อนสู่ผูเ้รียนได ้. . . แต่ผูเ้รียนตอ้งใช้

ศรัทธาและการกระท�าเพื่อใหไ้ดค้วามรู้ดว้ยตนเอง

เดก็หนุ่มโจเซฟ สมิธ . . . เขา้ใจวา่การแสวงหาการ

เรียนรู้โดยศรัทธาหมายความวา่อยา่งไร . . . ท่าน

เตรียมตวัท่านเองใหพ้ร้อมเพื่อ “ขอดว้ยความเช่ือ” 

[ยากอบ 1:6] และกระท�า . . . สงัเกตวา่ค�าถามของ

โจเซฟไม่ไดมุ่้งแนน้แค่ส่ิงท่ีท่านตอ้งการรู้แต่ส่ิง

ท่ีท่านตอ้งท�าดว้ย. . .ค �าสวดออ้นวอนของท่านไม่

เพียงศาสนจกัรไหนจริงเท่านั้น ค�าถามของท่านคือ

ศาสนจกัรใดท่ีท่านควรเขา้ร่วม โจเซฟเขา้ไปในป่า

เพื่อเรียนรู้โดยศรัทธา ท่านตั้งใจท่ีจะท�า . . .

โดยแทแ้ลว้ ความทา้ทายท่ียิง่ใหญ่อยา่งหน่ึงของ

ชีวติมรรตยัคือแสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธา 

. . . โจเซฟสอนวา่ “วธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะไดค้วามจริง

และปัญญาคือไม่ใช่ถามจากหนงัสือ แต่ไปหา

พระผูเ้ป็นเจา้ในการสวดออ้นวอนและไดรั้บการ

สอนจากสวรรค”์ [History of the Church, 
4:425] . . .

. . . ประสบการณ์ท�าใหข้า้พเจา้เขา้ใจไดว้า่ค �าตอบ

ท่ีคนอ่ืนใหม้กัจะจ�าไดไ้ม่นาน . . . แต่ค�าตอบท่ีเรา

คน้พบหรือไดรั้บผา่นการใชศ้รัทธา โดยปกติแลว้

จะอยูช่ัว่ชีวติ . . .

ความรับผดิชอบท่ีจะแสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธา

อยูก่บัเราแต่ละคน . . . การเรียนรู้โดยศรัทธาส�าคญั

ต่อการพฒันาทางวญิญาณของเราและส�าหรับการ

เติบโตของศาสนจกัร . . .ขอใหเ้ราแต่ละคนหิวโหย

และกระหายความชอบธรรมและเป่ียมดว้ยพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ  [ดู 3 นีไฟ 12:6] —เพื่อเราอาจ

แสวงหาการเรียนรู้โดยศรัทธา (“Seek Learning 
by Faith,” Ensign, ก.ย. 2007, 63–68 หรือดู 

เลียโฮนา ก.ย. 2007, 19–24)

กลบัไป หนา้ 106
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กิจกรรมท่ีบา้น: ฉนัพรอ้มจะประสบความส�าเรจ็ในสถานศึกษาหรอืไม่

เราตอ้งเตรียมรบัความส�าเร็จในการศึกษาหรือการอบรมของเรา ท�างานมอบหมายน้ีดว้ยตวัท่านเอง 

ท่านอาจขอใหค้นอ่ืนเสนอความคิดเห็นของเขาได้

ใส่ตวัเลขหนา้ขอ้ความแต่ละขอ้ 1, 2, หรือ 3       1= ตอ้งปรบัปรุง 2= พอใช ้ 3=ดีมาก

เขียนแนวคิดบางอยา่งเก่ียวกบัวธีิปรบัปรุงในดา้นน้ัน

     มแีรงจูงใจด้วยตนเอง ฉนัสามารถท�าเร่ืองยากๆ ไดด้ว้ยตนเอง ฉนัท�างานทุก

วนัโดยไม่ตอ้งใหผู้อ่ื้นผลกัดนั

วธีิปรับปรุง:

 

     การตดัสินใจเร่ืองงานอาชีพ ฉนัมีเป้าหมายชดัเจน และฉนัใหค้ �ามัน่วา่จะเรียน

ใหจ้บ

วธีิปรับปรุง:

 

     ปรารถนาจะเรียนรู้ ฉนัมีความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะเรียนรู้ และจะไม่ปล่อย

ใหค้วามทา้ทายมาเป็นอุปสรรค

วธีิปรับปรุง:

 

     การวางแผน: ฉนัดูแลรับผดิชอบชีวติฉนัเอง ฉนัวางแผนเป็นวนัและเป็น

สปัดาห์ ฉนัยอมใหพ้ระวญิญาณน�าทางฉนั

วธีิปรับปรุง:

 

     สนับสนุน ฉนัมีคนรอบขา้งคอยสนบัสนุน น�าทาง และรักฉนั หากไม่มี ฉนัจะ

หาคนสนบัสนุน

วธีิปรับปรุง

 

     การบริหารเงนิ ฉนัสามารถหาและเกบ็เงินได ้ฉนัช�าระค่าใชจ่้ายของฉนัเม่ือถึง

ก�าหนด รวมถึงการจ่ายคืนเงินกูย้มื กตศ.  ฉนัด�าเนินชีวติภายในรายไดข้องฉนั

วธีิปรับปรุง:

 

ท่านเรียนรูอ้ะไรจากประสบการณน้ี์ แบ่งปันแนวคิดของท่านกบัครอบครวัหรือเพ่ือนของท่าน

6: ฉันจะประสบความส�าเร็จนอกห้องเรียนได้อย่างไร



  




