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ต้อนรบั—ใช้เวลาไม่เกิน: 5 นาที

วธีิ ใช้สมุดแบบฝึกหัดเล่มน้ี

เม่ือท่านเห็นค�าสัง่เหล่าน้ีปรากฏขึน้ ให้ท�าตามค�าแนะน�าเหล่าน้ี

อ่าน ชมวดิีทัศน์ สนทนา ไตรต่รอง กิจกรรม

ให้คนหน่ึงอ่านออก
เสียงให้ทัง้กลุ่มฟัง

ทัง้กลุ่มชมวดีทิัศน์ สมาชิกกลุ่มแบ่งปัน
ความคดิเป็นเวลา
สองถึงส่ีนาที

แตล่ะคนพิจารณา 
ครุน่คดิ และเขียน
อย่างเงียบๆ

สมาชิกกลุ่มท�างาน
เป็นส่วนตวัหรอื
ท�างานรว่มกับผู้อื่น
ภายในเวลาที่ระบุไว้

เชิญผู้สวดอ้อนวอน

ขอให้ ใครสักคนจับเวลาส�าหรบัแตล่ะหมวด

ผู้เข้ารว่มแตล่ะคนควรใช้เวลา 30 วนิาทีบอกช่ือและบางส่ิงเกี่ยวกับตนเองให้กลุ่มฟัง

ยินดตีอ้นรบั! จุดประสงคข์องหนังสือเล่มน้ีคอืเพื่อแนะน�าท่านสู่กลุ่มการพึ่งพา

ตนเอง น่ีเป็นโครงการใหม่ของศาสนจักรที่จะช่วยให้สมาชิกเรยีนรูท้ักษะที่น�าไป

ใช้ ไดแ้ละเสรมิสรา้งนิสัยทางวญิญาณ การอบรมวนัน้ีจะดเูหมือนและรูสึ้กเหมือน

เป็นการประชุมกลุ่มการพึ่งพาตนเองที่ท่านจะเป็นวทิยากรกระบวนการ ในอีกสอง

ช่ัวโมงตอ่ไปเราจะครอบคลุมหัวข้อตอ่ไปน้ี

○ กลุ่มการพึ่งพาตนเองคอือะไร

○ บทบาทของท่านในฐานะวทิยากรกระบวนการ

○ โครงสรา้งของการประชุมกลุ่มการพึ่งพาตนเอง

○ คนจะเข้ารว่มกลุ่มการพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างไร

○ หน้าที่รบัผิดชอบดา้นธุรการส�าหรบัวทิยากรกระบวนการ

การสวดอ้อนวอน:

เวลา:

ค�าแนะน�า:

อ่าน:
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เรยีนรู—้ใช้เวลาไม่เกิน: 85 นาที

กลุ่มการพ่ึงพาตนเองคืออะไร (10 นาที)

“I Will Provide for My Saints,” มีที่ srs .lds .org/ videos ใต ้“Video Resource” ใน

หมวด “Facilitating Groups” (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

ศรทัธาของฉันในพระเยซูครสิตจ์ะส่งผลตอ่การพึ่งพาตนเองของฉันทางวญิญาณ

และทางโลกอย่างไร
สนทนา:

จุดประสงคข์องกลุ่มการพึ่งพาตนเองคอืเพื่อช่วยผู้คนเปลี่ยนแปลงวถิีชีวติ เอ็ลเดอร ์

เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์สอนวา่ “ข้าพเจ้าเช่ือวา่สภาเป็นวธิีที่ ไดผ้ลจรงิมากที่สุด 

นอกจากน้ี ข้าพเจ้ารูว้า่สภาเป็นวธิีของพระเจ้าและพระองคท์รงสรา้งส่ิงทัง้ปวงใน

จักรวาลผ่านสภาสวรรคด์งักล่าวไว้ ในพระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์” (“สภาครอบครวั,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 63)

โดยท�างานรว่มกันในแบบสภา สมาชิกกลุ่มเข้าถึงพรสวรรค ์แรงบันดาลใจ 

ประสบการณ์ และความรู้ ไดม้ากกวา่ที่พวกเขามีเพียงล�าพัง กลุ่มการพึ่งพาตนเอง:

○ ประกอบดว้ยสมาชิก 8–12 คนท�างานในเรือ่งที่มีความสนใจรว่มกัน เช่นการบรหิาร

เงิน การหางานที่ดกีวา่เดมิ การปรบัปรงุการศึกษา หรอืการเริม่ตน้และขยายธุรกิจ

○ เป็นสภาพแวดล้อมปลอดภัยที่ทุกคนสบายใจในการมีส่วนรว่มอย่างเท่าเทียมกัน

○ ประชุมกันทุกสัปดาห์เป็นเวลาถึง 12 สัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะและนิสัยใหม่ๆ

○ ใช้รปูแบบของสภาเพื่อสมาชิกสามารถเรยีนรูจ้ากกันและสนับสนุนกันได้

○ ให้ค�ามั่นสัญญาที่จะปฏิบัตส่ิิงที่สมาชิกเรยีนรู้ ในแตล่ะสัปดาห์

○ รายงานความก้าวหน้าเพื่อสมาชิกจะช่วยกันแสดงความรบัผิดชอบตอ่ค�ามั่นสัญญา

ของตนเอง

กลุ่มการพึ่งพาตนเองแตกตา่งจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิารหรอืชัน้เรยีนอื่นๆ ที่ท่าน

เคยเข้ารว่มอย่างไร
สนทนา:

ชมวดิีทัศน์:

อ่าน:
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บทบาทของท่านในฐานะวทิยากรกระบวนการ (15 นาที)

“How to Facilitate a Group,” มีอยู่ที่ srs .lds .org/ videos ใต ้“Video Resources” ใน

หมวด “Facilitating Groups” (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

วทิยากรกระบวนการในวดีทิัศน์ตอ้งเปลี่ยนแปลงอะไรจากการเป็นครเูพื่อไปเป็น

วทิยากรกระบวนการ ส่ิงน้ีส่งผลอย่างไรตอ่กลุ่ม
สนทนา:

พระเจ้าตรสัเกี่ยวกับสภาหรอืกลุ่มในศาสนจักรวา่ “อย่าให้ทุกคนเป็นผู้พูดพรอ้มกัน; 

แต่ ให้พูดทีละคนและให้ทุกคนฟังค�ากล่าวของเขา,  เพือ่วา่เมือ่ทุกคนพูดเพือ่ทุกคน

จะรบัการจรรโลงใจจากทุกคน, และเพื่อมนุษย์ทุกคนจะมีอภิสิทธิ์เท่าเทียมกัน” (คพ. 

88:122; เน้นตวัเอน)

ในกลุ่มการพึ่งพาตนเอง ไม่มี ใครไดร้บัการเรยีกให้สอน! ในฐานะวทิยากรกระบวนการ 

ท่านมีหน้าที่ช่วยสมาชิกกลุ่มท�าตามเน้ือหา มีส่วนรว่ม และเชือ้เชิญพระวญิญาณมาสู่

การสนทนา ท่านไม่ไดร้บัการเรยีกมาเพื่อเป็นผู้เช่ียวชาญในหัวข้อ แตท่่านควรมีส่วน

รว่มในฐานะสมาชิกกลุ่ม โดยรกัษาค�ามั่นสัญญาและเรยีนรูด้ว้ยกัน การท�าตามหลัก

ธรรมดา้นล่าง (ตวัหนา) จะช่วยให้กลุ่มของท่านมีประสบการณ์ที่ประสบความส�าเรจ็

สรา้งสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย แตล่ะสัปดาห์ผู้เข้ารว่มจะรายงานความก้าวหน้าใน

การรกัษาค�ามั่นสัญญาของตนตอ่กลุ่มอย่างเปิดเผย พวกเขาจะท�าผิดพลาดและ

ประสบความล้มเหลวขณะมุ่งหน้าสู่การพึ่งพาตนเองที่ดขีึน้ น่ีเป็นเรือ่งปกตแิละเป็น

ส่ิงที่ด ีส�าคญัอย่างยิ่งที่ผู้เข้ารว่มรูสึ้กวา่พวกเขาอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการ

พยายาม ล้มเหลว และประสบความส�าเรจ็ในที่สุด

ชมวดิีทัศน์:

อ่าน:
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มีวธิี ใดบ้างที่ท่านสามารถช่วยให้ผู้เข้ารว่มรูสึ้กปลอดภัย สบายใจ และเป็นที่ยอมรบัใน

กลุ่ม
สนทนา:

สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม ในฐานะวทิยากรกระบวนการ ท่านไม่ควรพูดมากกวา่คนอื่น

ในกลุ่ม ท่านควรท�าตวักลมกลืนเข้ากับกลุ่มและช่วยให้ทุกคนพูด

กิจกรรม

ขัน้ท่ี 1: ในกลุ่มสามคน อ่านการปฏิบัตขิองวทิยากรกระบวนการดา้นล่าง

ขัน้ท่ี 2: พวกท่านแตล่ะคนเลือกการปฏิบัตหิน่ึงอย่างจากแตล่ะคอลัมน์และสนทนาวา่ส่ิงน้ันเป็น

ประโยชน์หรอืให้ โทษตอ่การมีส่วนรว่มอย่างไร

สิง่ใดสง่เสรมิการมีสว่นรว่มและความเป็น
หน่ึงเดียวกัน

สิง่ใดท�ารา้ยการมีสว่นรว่มและความเป็นหน่ึง
เดียวกัน

○ ถามค�าถามไปที่กลุ่ม

○ พูดถึงผู้อื่นดว้ยความเคารพ

○ รูจ้ักช่ือของทุกคน

○ ยิม้และเป็นมิตร

○ เริม่และจบการประชุมตรงเวลา

○ วางใจและท�าตามคูม่ือ

○ ความเห็นที่เป็นการวพิากษ์วจิารณ์และบั่นทอน

ก�าลังใจ

○ ให้ความเห็นตอ่ทุกค�าถามและตอ้งพูดเป็นคน

สุดท้าย

○ จบการประชุมเกินเวลาที่ก�าหนด

○ พูดมากเกินไปหรอืแสดงท่าทีเหมือนเป็นครู

ท่านจะรบัมืออย่างไรกับคนที่มีส่วนรว่มมากเกินไปในการสนทนาหรอืไม่มีส่วนรว่ม

เลย
สนทนา:

อ่าน:
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เริม่และจบตรงเวลา สมาชิกกลุ่มควรวางใจไดว้า่กลุ่มจะเริม่และจบตรงเวลา แตล่ะ

หมวดและกิจกรรมมีค�าแนะน�าเรือ่งเวลาที่ก�าหนดไว ้แตล่ะสัปดาห์ท่านสามารถมอบ

หมายให้คนหน่ึงในกลุ่มเป็นผู้จับเวลา

ส่ิงอื่นใดอีกที่ท่านท�าไดเ้พื่อช่วยให้กลุ่มด�าเนินไปตรงเวลาสนทนา:

ท�าให้ความเห็นน้ันเก่ียวข้องและเป็นแง่บวก อย่าเล่าเรือ่งที่เป็นการจับผิดผู้อื่น 

แม้จะเป็นเรือ่งของคนที่สมาชิกกลุ่มไม่รูจ้ัก

ท่านจะส่งเสรมิความเห็นของกลุ่มให้ตรงประเด็นและมีความเคารพไดอ้ย่างไรสนทนา:

โครงสรา้งของการประชุมกลุ่มการพ่ึงพาตนเอง (40 นาที)

“‘Go and Do’ Learning,” มีอยู่ที่ srs .lds .org/ videos ใต ้“Video Resources” ใน

หมวด “Facilitating Groups” (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

การประชุมกลุ่มแตล่ะครัง้มีห้าหมวด ไม่ควรข้ามหมวดใดหมวดหน่ึง

รายงาน: ในหมวดน้ี ผู้เข้ารว่มกลุ่มประเมินผลความพยายามของตนและรายงาน

ความก้าวหน้าของตนตอ่กลุ่ม พวกเขาแบ่งปันส่ิงที่เรยีนรูจ้ากการฝึกทักษะและนิสัย

ใหม่ การประเมินความก้าวหน้าเป็นส่ิงส�าคญัตอ่การสรา้งนิสัยใหม่ (ใช้เวลา 20–30 

นาที)

การรายงานความก้าวหน้าของเราตอ่กลุ่มอย่างเปิดเผยช่วยเราอย่างไรสนทนา:

รากฐานของฉัน: ในหมวดน้ี สมาชิกเรยีนรูแ้ละน�าหลักธรรมแห่งศรทัธา การศึกษา 

ความพากเพียรในการท�างาน และการวางใจพระเจ้าไปปฏิบัต ิแตล่ะสัปดาห์ผู้เข้ารว่ม

ทบทวนหลักธรรมพืน้ฐานที่จะช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเองไดม้ากยิ่งขึน้ (ใช้เวลา 20 

นาที)

เหตใุดเราจึงศึกษาทัง้หลักค�าสอนและทักษะทางโลกในกลุ่มของเราสนทนา:

อ่าน:

อ่าน:

ชมวดิีทัศน์:

อ่าน:
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เรยีนรู:้ ในหมวดน้ี ผู้เข้ารว่มกลุ่มอ่าน สนทนา ฝึกแนวคดิและทักษะใหม่ที่จะช่วยให้

พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองทางโลก (ใช้เวลา 40–50 นาที)

ไตรต่รอง: ในหมวดน้ี ผู้เข้ารว่มกลุ่มไตรต่รองและเขียนเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้

ระหวา่งการประชุมกลุ่ม พวกเขาแสวงหาการน�าทางจากพระเจ้าและระบุวธิีปรบัปรงุ 

โปรดอย่าข้ามหมวดน้ี (ใช้เวลา 5–10 นาที)

การไตรต่รอง—ในใจและโดยไม่มีการสนทนา—ช่วยให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์สอนเรา

อย่างไร
สนทนา:

ให้ค�าม่ันสญัญา: ในหมวดน้ี ผู้เข้ารว่มให้ค�ามั่นสัญญาที่จะฝึกทักษะและนิสัยใหม่ที่

พวกเขาเรยีนรูแ้ละสนทนาในการประชุมกลุ่ม การให้และรกัษาค�ามั่นสัญญาเป็นส่วน

ส�าคญัตอ่ขัน้ตอนการเสรมิสรา้งนิสัยใหม่ เพื่อช่วยในเรือ่งดงักล่าว ผู้เข้ารว่มจะเลือก

สมาชิกกลุ่มคนหน่ึงเป็น คู่ปฏิบัติ คูป่ฏิบัตติรวจเช็คกันระหวา่งสัปดาห์เพื่อให้ก�าลัง

ใจและการสนับสนุน ผู้เข้ารว่มยังให้ค�ามั่นสัญญาที่จะสอนครอบครวัหรอืเพื่อนๆ ถึง

ส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู ้(ใช้เวลา 5–10 นาที)

เหตใุดการเป็นคูป่ฏิบัตหิรอืมีคูป่ฏิบัตจิึงส�าคญัสนทนา:

ปฏิบัติ: ผู้เข้ารว่มตอ้งปฏิบัตติามค�ามั่นสัญญาของพวกเขาระหวา่งสัปดาห์เพื่อเปลี่ยน

วถิีชีวติของตนเอง! การท�าและสอนผู้อื่นถึงส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูช่้วยพัฒนาทักษะและ

นิสัยของการพึ่งพาตนเอง (ใช้เวลาสัปดาห์ละ 3–8 ช่ัวโมง)

ฉันจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มปฏิบัตริะหวา่งสัปดาห์เพื่อสรา้งนิสัยที่ดี ไดอ้ย่างไรสนทนา:
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ถึงตอนน้ีท่านทราบเกี่ยวกับโครงสรา้งแล้ว ขอให้เรามาฝึกหมวดจรงิหมวดหน่ึงของ

การประชุมรว่มกัน

กิจกรรม

ขัน้ท่ี 1: เลือกคนในกลุ่มเป็นวทิยากรกระบวนการหมวดรากฐานของฉัน วทิยากรกระบวนการไม่ควร

สอนหลักธรรมให้กลุ่ม แตท่�าตามเน้ือหาที่มีเขียนไวแ้ละกระตุน้ให้ทุกคนมีส่วนรว่ม

ขัน้ท่ี 2: เปิดไป หน้า 12 และเริม่ที่หลักธรรมรากฐานของฉัน “การพึ่งพาตนเองเป็นหลักธรรมแห่ง

ความรอด”

ขัน้ท่ี 3: หลังจากเสรจ็สิน้หมวด รากฐานของฉัน แล้ว ใช้ค�าถามดา้นล่างเพื่อให้ค�าตชิมแก่วทิยากร

กระบวนการ

○ วทิยากรกระบวนการท�าตามบทไดด้เีพียงใด

○ วทิยากรกระบวนการกระตุน้การมีส่วนรว่มจากสมาชิกกลุ่มทุกคนอย่างไร

○ สมาชิกกลุ่มรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่

ผู้คนเข้ารว่มกลุ่มอย่างไร (10 นาที)

“Choosing a Self- Reliance Group,” มีอยู่ที่ srs .lds .org/ videos ใต ้“Video 

Resources” ในหมวด “Facilitating Groups” (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

ขัน้ตอนการเข้ารว่มกลุ่มมีสามขัน้ตอน

หน่ึง สภาวอรด์เชือ้เชิญให้สมาชิกเข้ารว่มการให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่งการพึ่งพา

ตนเอง

สอง สมาชิกที่เข้ารว่มการให้ข้อคดิทางวญิญาณจะ

○ เรยีนรูห้ลักค�าสอนและหลักธรรมพืน้ฐานของการพึ่งพาตนเอง

○ ประเมินความตอ้งการทางวญิญาณและทางโลกของตนเอง

○ เลือกกลุ่มที่จะปรบัปรงุทักษะของพวกเขา

○ เลือกวนั เวลา และสถานที่ส�าหรบัการประชุมกลุ่ม

สาม โดยปกตแิล้วสมาชิกเริม่เข้ารว่มกลุ่มที่เลือกไวห้น่ึงสัปดาห์หลังจากการให้ข้อคดิ

ทางวญิญาณ

อ่าน:

ชมวดิีทัศน์:

อ่าน:
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หน้าท่ีรบัผิดชอบด้านธุรการส�าหรบัวทิยากรกระบวนการ (10 นาที)

การลงทะเบียนกลุ่ม

เป็นส่ิงส�าคญัที่จะลงทะเบียนกลุ่มและท�ารายงานให้เสรจ็ในภายหลังเมื่อสิน้สุดการ

ประชุมกลุ่ม ขัน้ตอนน้ีจะอนุญาตให้ท่านขอเกียรตบิัตรส�าหรบัสมาชิกกลุ่ม รบัส่ือการ

อบรมเพิ่มเตมิ และช่วยศาสนจักรปรบัปรงุโครงการพึ่งพาตนเอง โปรดทบทวนค�าส่ัง

ดา้นล่าง

○ ก่อนเริม่การประชุมกลุ่มครัง้แรก ดาวน์โหลดแบบฟอรม์ลงทะเบียนกลุ่มที่  
srs .lds .org/ report กรอกแบบฟอรม์ให้ครบถ้วนระหวา่งการประชุมกลุ่มครัง้

แรก หลังกรอกแบบฟอรม์แล้ว ไปที่ srs .lds .org/ report เพื่อป้อนข้อมูล

○ ตดิตอ่ผู้เช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองสเตคทุกสัปดาห์เพื่อแจ้งให้เขาทราบวา่ใครมา

เข้ารว่มการประชุมและแจ้งเรือ่งราวความส�าเรจ็ของสมาชิกกลุ่ม

○ ก่อนเริม่การประชุมกลุ่มครัง้สุดท้าย ดาวน์โหลดแบบฟอรม์รายงานสิน้สุดการ

ประชุมกลุ่มและแบบฟอรม์ค�ารอ้งขอเกียรตบิัตรที่ srs .lds .org/ report กรอก

แบบฟอรม์ให้ครบถ้วนระหวา่งการประชุมกลุ่มครัง้สุดท้าย หลังกรอกแบบฟอรม์

แล้ว ไปที่ srs .lds .org/ report เพื่อป้อนข้อมูล

การเตรยีมห้องและวดิีทัศน์ส�าหรบัแต่ละสปัดาห์

ผู้เช่ียวชาญดา้นการพึ่งพาตนเองสเตคของท่านควรจองห้องในอาคารโบสถ์ ไว้ ให้ท่าน 

แตล่ะสัปดาห์ท่านควรมาก่อนเวลาสักเล็กน้อยเพื่อจัดโตะ๊เก้าอี ้ท่านควรจัดเตรยีม

โสตทัศนูปกรณ์และตรวจสอบวา่วดีทิัศน์และเสียงใช้งานได้

อ่าน:

อ่าน:
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กิจกรรม

ขัน้ท่ี 1: ทบทวนแผนผังห้องดา้นล่าง

ขัน้ท่ี 2: สนทนาวา่เหตใุดการจัดที่น่ังจึงส�าคญัตอ่ขัน้ตอนการเรยีนรูข้องกลุ่ม

หมายเหตุ: ดาวในภาพข้างบนแสดงถึงวทิยากรกระบวนการ

การเป็นวทิยากรกระบวนการกลุ่ม “หางานท่ีดีกวา่เดิม”

ถ้าท่านเป็นวทิยากรกระบวนการกลุ่ม หางานที่ดกีวา่เดมิ มีสองส่ิงที่ท่านควรทราบ

หน่ึง เมื่อท่านจัดกลุ่มที่การประชุมการให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่งการพึ่งพาตนเอง 

เชือ้เชิญให้สมาชิกกลุ่มน�ารายการหางานที่พวกเขาสนใจมาที่การประชุมกลุ่มแตล่ะ

ครัง้ดว้ย

สอง ทางเลือกส�าหรบัการประชุมของท่านยืดหยุ่นได ้โปรดอ่านหน้า 16–17 ในภาค

ผนวก เสนอทางเลือกส�าหรบัการประชุมให้คนที่เลือกกลุ่มของท่านที่การประชุมการ

ให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่งการพึ่งพาตนเอง

ไม่ ใช่แบบน้ี



11

สรปุ

กลับไปที่รายการน้ีบ่อยๆ ระหวา่งที่ท่านรบัใช้เป็นวทิยากรกระบวนการ

สิง่ท่ีท่านต้องท�า ก่อน การประชุมกลุ่ม

○ โทรศัพท์หรอืส่งข้อความหาสมาชิกกลุ่มเพื่อเตอืนพวกเขาถึงวนัเดอืนปี เวลา 

และสถานที่

○ ทบทวนเน้ือหาเพื่อเตรยีมเป็นวทิยากรกระบวนการ—แตอ่ย่าเตรยีมเพื่อสอน

บทเรยีน

○ ขอให้ผู้เช่ียวชาญดา้นการพึ่งพาตนเองสเตคเตรยีมหนังสือคูม่ือให้ท่านเพียง

พอส�าหรบัทุกคนที่ลงช่ือรวมถึงคูม่ือส�ารองสองเล่ม

○ มาถึงก่อนเวลาเพื่อจัดโตะ๊ เก้าอี ้และวดีทิัศน์อย่างเหมาะสม

○ เตรยีมปากกาและดนิสอส�าหรบัผู้ที่ลืมน�ามาดว้ย

สิง่ท่ีท่านต้องท�า ท่ี การประชุมกลุ่ม

○ ทักทายสมาชิกกลุ่มอย่างอบอุ่นและท�าความรูจ้ักพวกเขา

○ เห็นคณุคา่และชมเชยความส�าเรจ็และความก้าวหน้าของพวกเขา

○ มอบหมายผู้จับเวลาให้บรหิารเวลาที่แนะน�าไว้

○ กระตุน้การสนทนาท่ามกลางสมาชิกกลุ่ม

○ เน้นการท�าตามค�ามั่นสัญญาระหวา่งการประชุม

○ เตอืนสมาชิกกลุ่มให้เคารพข้อมูลที่ ไม่พึงเปิดเผย

สิง่ท่ีท่านต้องท�า หลัง การประชุมกลุ่ม

○ ไปที่ srs .lds .org/ report หลังการประชุมกลุ่มครัง้แรกและครัง้สุดท้ายเพื่อลง

ทะเบียน ท�ารายงาน และขอเกียรตบิัตร

○ กระตุน้คูป่ฏิบัติ ให้ตดิตอ่และช่วยเหลือกันระหวา่งสัปดาห์

○ ตดิตอ่ผู้เช่ียวชาญดา้นการพึ่งพาตนเองสเตคทุกสัปดาห์ โดยแจ้งให้ทราบถึง

คนที่มาและแจ้งวา่การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง

○ สวดอ้อนวอนทบทวนเน้ือหาส�าหรบัการประชุมกลุ่มครัง้ตอ่ไป

○ เตรยีมตวัทางวญิญาณและกระท�าตามการกระตุน้เตอืนที่ท่านไดร้บั

อ่าน:
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รากฐานของฉัน: การพ่ึงพาตนเองเป็นหลักธรรมแห่งความรอด—ใช้เวลาไม่เกิน: 25 นาที

ยอห์น 10:10 (ทางขวามือ)

ชีวติที่ครบบรบิูรณ์คอือะไร

“He Polished My Toe,” มีอยู่ที่ srs .lds .org/ videos (ไม่มีวดีทิัศน์? อ่าน 

หน้า 13)

ท่านเช่ือวา่ปัญหาของท่านมีทางแก้ ไขหรอืไม่ เราจะมีคณุสมบัตคิูค่วรแก่

การให้พลังของพระเจ้าช่วยเหลือเราไดอ้ย่างไร

อ้างอิง คูม่ือเล่ม 2 และค�าพูดของเอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ (ทางขวามือ) 

การพึ่งพาตนเองได้ ไม่ไดห้มายความวา่เราสามารถท�าหรอืไดร้บัส่ิงที่เรา

ตอ้งการได ้แตค่อืการเช่ือวา่โดยผ่านพระคณุ หรอืพระเดชานุภาพอัน

กอปรดว้ยพระปรชีาสามารถ ของพระเยซูครสิตแ์ละความพยายามของเรา

เอง เราจะสามารถไดร้บัส่ิงจ�าเป็นทัง้หมดทางวญิญาณและทางโลกของ

ชีวติที่เราตอ้งการส�าหรบัตนเองและครอบครวัเรา การพึ่งพาตนเองเป็น

หลักฐานวา่เราวางใจและมีศรทัธาในพระเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่

จะเคลื่อนภูเขาในชีวติเราและเสรมิก�าลังเราที่จะชนะการทดลองและความ

ทุกข์ยาก

พระคณุของพระครสิตช่์วยให้ท่านไดร้บัความจ�าเป็นของชีวติทางวญิญาณ

และทางโลกไดอ้ย่างไร

กิจกรรม

ขัน้ท่ี 1: จับคูแ่ละอ่านหลักธรรมแตล่ะข้อดา้นล่าง

ขัน้ท่ี 2: สนทนาวา่ท�าไมการเช่ือความจรงิเหล่าน้ีสามารถช่วยให้ท่านพึ่งพาตนเองไดม้ากขึน้

หลักธรรมเก่ียวกับหลักค�าสอนของการพ่ึงพาตนเอง 

 1. การพึ่งพาตนเองเป็นพระบัญญัติ “ศาสนจักรและสมาชิกไดร้บับัญชาจากพระเจ้า
ให้พึ่งพาตนเองและไม่พึ่งใคร” (ค�าสอนของ
ประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิ
บัลล์ [2006], 125)

 2. พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถและจะทรงจัด
เตรยีมหนทางให้บุตรธิดาที่ชอบธรรมของ
พระองคพ์ึ่งพาตนเองได้

“และเป็นจุดประสงคข์องเราที่จะจัดหาให้วสุิทธิ
ชนของเรา, เพราะส่ิงทัง้ปวงเป็นของเรา” (คพ. 
104:15)

 3. ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณเป็นหน่ึงเดยีว
กับพระผู้เป็นเจ้า

“ดงัน้ัน, ตามจรงิแล้ว เรากล่าวแก่เจ้าวา่ส�าหรบั
เราทุกส่ิงเป็นฝ่ายวญิญาณ” (คพ. 29:34)

ไตรต่รอง:

สนทนา:

ชมวดิีทัศน์:

สนทนา:

อ่าน:

สนทนา:

“เรา มา เพือ่ พวก เขา จะ ได ้ชีวติ 

และ จะ ได ้อย่าง ครบ บร ิบูรณ์”

ยอห์น 10:10

“การพึง่พาตนเองคอืความ

สามารถ ค�ามั่นสัญญา และ

ความพยายามในการจัดหาส่ิง

จ�าเป็นตอ่ชีวติส�าหรบัตนเอง

และครอบครวัทัง้ทางโลกและ

ทางวญิญาณ เมือ่สมาชิกพึง่พา

ตนเองได ้สมาชิกสามารถรบัใช้

และดแูลผู้อืน่ไดเ้ช่นกัน”

คู่มือเล่ม 2: การบรหิารงาน
ศาสนจักร (2010), 6.1.1

“ไม่วา่เราจะพึง่พาผู้อืน่ดว้ย

สาเหตใุดก็ตาม ทัง้เรือ่งการ

ตดัสินใจหรอืแหล่งช่วยตา่งๆ 

ซึง่เราสามารถจัดหาให้ตนเอง

ได ้เราย่อมท�าให้ตนเองอ่อนแอ

ทางวญิญาณและขัดขวางการ

เตบิโตของตนเองตามทีแ่ผน

พระกิตตคิณุมุ่งหมายให้เรา

เตบิโต”

ดัลลิน เอช. โอ๊คส,์ “การกลับ
ใจและการเปล่ียนแปลง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2003, 48
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เขาทาเล็บน้ิวเท้าของฉัน

หากท่านไม่สามารถดวูดีทิัศน์ ได ้ให้อ่านบทความน้ี

เอ็ลเดอรเ์อนรเิก อาร.์ ฟาลาเบยา เมื่อผม

เตบิโตขึน้มา เราไม่ไดร้�า่รวย ผมจ�าไดว้า่วนัหน่ึง

เมื่อผมถามคณุพ่อวา่ “พ่อครบั ผมตอ้งการ

รองเท้าคู่ ใหม่ คูน้ี่เก่ามากแล้ว” ท่านหยุดและ

มองไปที่รองเท้าผม เห็นวา่สภาพของมันเก่ามาก 

ท่านบอกวา่ “พ่อคดิวา่เราซ่อมได”้ ท่านน�ายาขัด

รองเท้าสีด�ามาขัดรองเท้าให้ผมจนเงาวบัและดดู ี

ท่านบอกวา่ “ซ่อมให้แล้วลูก” ผมตอบ “ยังครบั 

ยังมองเห็นน้ิวโป้งผมโผล่ออกมาจากรองเท้า” 

ท่านบอกวา่ “เราจะซ่อมมันดว้ย!” ท่านน�ายาขัด

รองเท้ามาเพิ่มอีกนิดและขัดน้ิวโป้งของผม!

วนัน้ันผมเรยีนรูว้า่ทุกปัญหามีทางแก้ ไข ผมเช่ือ

วา่หลักธรรมแห่งการพึ่งพาตนเองน้ีและ

โครงการน้ีเป็นวธิีหน่ึงในการเรง่งานของพระเจ้า 

เป็นส่วนหน่ึงของแผนแห่งความรอด เราทุกคน

สามารถเป็นไดด้กีวา่ที่เราเป็นในเวลาน้ี ท่านตอ้ง

มีความกระตอืรอืรน้ หลายครัง้เราพึงพอใจใน

ตนเองแล้ว และส่ิงน้ีท�าลายความก้าวหน้าของ

เรา ทุกวนัเป็นวนัที่ผมก้าวหน้าไดห้ากผมตดัสิน

ใจท�าบางส่ิงที่แตกตา่งออกไปเพื่อปรบัปรงุส่ิงที่

ผมท�าได้ ไม่ดนัีกในอดตี หากท่านท�าดว้ยศรทัธา 

ใช้ศรทัธาและความหวงัในพระครสิตว์า่พระองค์

จะทรงช่วยเหลือท่าน ท่านจะพบหนทาง

ก้าวหน้าในส่ิงฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ เพราะ

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่และท่านเป็นบุตร

หรอืธิดาของพระองค์

กลับไป หน้า 12

อ่านค�าพูดของประธานแมเรยีน จี. รอมนีย์ (ทางขวามือ) ท่านจะรู้ ได้

อย่างไรวา่ท่านก�าลังพึ่งพาตนเองไดม้ากขึน้

ให้ค�ามั่นสัญญาวา่จะท�าส่ิงตอ่ไปน้ีระหวา่งสัปดาห์ ท�าเครือ่งหมายในกล่อง

เมื่อท่านท�าแตล่ะอย่างเสรจ็สิน้

□ แบ่งปันส่ิงที่ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับการพึ่งพาตนเองกับครอบครวัหรอื

เพื่อนๆ ของท่าน

กลับไป หน้า 8

สนทนา:

ให้ค�าม่ัน:

“หากไม่พึง่พาตนเองเราจะใช้

ความปรารถนาจะรบัใช้ทีอ่ยู่ ใน

ตวัเราไม่ได ้เราจะให้ ไดอ้ย่างไร

ถ้าไม่มี ให้ อาหารส�าหรบัคน

หิวโหยจะมาจากชัน้วางของที่

วา่งเปล่าไม่ได ้เงินช่วยเหลือ

คนขัดสนจะมาจากกระเป๋าที่

วา่งเปล่าไม่ได ้การสนับสนุน

และความเข้าใจจะมาจากคนที่

หิวโหยทางอารมณ์ ไม่ได ้การ

สอนจะมาจากผู้ ไม่รูอ้ะไรเลย

ไม่ได ้และส�าคญัทีสุ่ดคอื 

การน�าทางทางวญิญาณจะมา

จากผู้อ่อนแอทางวญิญาณไม่

ได”้

แมเรยีน จี. รอมนีย์, 
“คุณลักษณะอันสูงสง่ของ
การพ่ึงพาตนเอง,” เลียโฮนา, 
มี.ค. 2009, 19
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ไตรต่รอง—ใช้เวลาไม่เกิน: 5 นาที

นึกถึงส่ิงทีท่่านเรยีนรูว้นัน้ีเป็นการส่วนตวัและพิจารณาส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านท�า อ่านค�า

อ้างอิงดา้นล่างและเขียนค�าตอบ

“น่ีคอืปาฏิหารยิ์ของสภาศาสนจักร: การฟังกันและการฟังพระวญิญาณ! เมื่อเรา

สนับสนุนกันในสภาศาสนจักร เราเริม่เข้าใจวธิีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงน�าชายหญิง

ธรรมดาและท�าให้พวกเขากลายเป็นผู้น�าที่ ไม่ธรรมดา” (เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, 

“Counseling with Our Councils,” Ensign, May 1994, 26)

ส่ิงที่มีความหมายมากที่สุดที่ฉันเรยีนรู้ ในวนัน้ีคอือะไร

  

  

  

 

ฉันจะท�าอะไรอันเป็นผลมาจากส่ิงที่ฉันเรยีนรูว้นัน้ี
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ให้ค�าม่ันสญัญา—ใช้เวลาไม่เกิน: 5 นาที

เราให้ค�ามั่นสัญญาในแตล่ะสัปดาห์ เมือ่เราประชุมกันสัปดาห์ถัดไป เราจะเริม่โดยรายงานค�ามั่นสัญญา

ของเรา อ่านออกเสียงค�ามั่นสัญญาแตล่ะข้อให้คูป่ฏิบัตขิองท่านฟัง สัญญาทีจ่ะรกัษาค�ามั่นสัญญาของ

ท่านและเซ็นชือ่ดา้นล่าง

กิจกรรม

ขัน้ท่ี 1: เลือกคูค่นหน่ึงในกลุ่มของท่านและอ่านออกเสียงค�ามั่นสัญญาให้กัน

ขัน้ท่ี 2: สัญญาตอ่กันวา่ท่านจะรกัษาค�ามั่นสัญญาเหล่าน้ันและเซ็นช่ือดา้นล่าง

□ ฉันจะดวูดีทิัศน์ดา้นล่าง (มีที่ srs .lds .org/ videos ในหมวด “Facilitating Groups”):

○ วธิีน�า: รายงาน (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

○ วธิีน�า: รากฐานของฉัน (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

○ วธิีน�า: เรยีนรู ้(ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

○ วธิีน�า: ไตรต่รอง (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

○ วธิีน�า: ให้ค�ามั่นสัญญา (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

○ วธิี: จัดการประชุม (ไม่มีวดีทิัศน์ใช่ไหม ให้อ่านตอ่)

□ ฉันจะลงทะเบียนกลุ่มของฉันหลังจากการประชุมครัง้แรกและท�ารายงานให้เสรจ็ในระหวา่งการ

ประชุมกลุ่มครัง้สุดท้าย (ไปที่ srs .lds .org/ report)

□ ฉันจะฝึกปฏิบัตหิลักธรรมใน รากฐานของฉัน และสอนหลักธรรมดงักล่าวให้ครอบครวัหรอืเพื่อน

ของฉัน

□ ฉันจะใช้แบบประเมินตนเองของวทิยากรกระบวนการ จาก (หน้า 18) ในแตล่ะสัปดาห์เพื่อ

ประเมินความก้าวหน้า

□ ฉันจะเริม่เปลี่ยนแปลงในเรือ่งส่วนตวัที่ฉันเขียนไวว้นัน้ีในหมวด “ไตรต่รอง”

ลายเซ็นของฉัน ลายเซ็นของคูป่ฏิบัต ิ

หมายเหต:ุ สมาชิกคณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตคคนหน่ึงจะตดิตามผลกับท่านในเรือ่งค�ามั่นสัญญา

เหล่าน้ี

มีสวดอ้อนวอนปิด
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ภาคผนวก

หางานท่ีดีกวา่เดิม: ทางเลือกส�าหรบัการประชุม

ขณะที่หลักสูตรน้ีใช้เวลา 12 สัปดาห์ ทางเลือกส�าหรบัการประชุมของท่านยืดหยุ่นได ้

หลายกลุ่มเลือกจะศึกษาทัง้ 10 บทของ หางานทีด่กีวา่เดมิ ภายในสองสัปดาห์แรก

เพื่อจะไดเ้ริม่ฝึกปฏิบัตแิละน�าทักษะเหล่าน้ันมาใช้ทันที ในการหางาน

เมื่อท่านศึกษาครบทุกบทใน หางานทีด่กีวา่เดมิ แล้ว ให้ประชุมกันอย่างน้อยสัปดาห์

ละครัง้ส�าหรบั 12 สัปดาห์ที่เหลือ การประชุมเหล่าน้ีใช้เวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมง และ

ท่านจะใช้หมวด “ปรบัปรงุทักษะของท่าน” เพื่อรายงานค�ามั่นสัญญาของท่าน ศึกษา

หมวด “รากฐานของฉัน” ฝึกฝนทักษะของท่าน และให้ค�ามั่นสัญญาทุกสัปดาห์

ตอ่ไปน้ีคอืค�าแนะน�าที่กลุ่มอื่นๆ พบวา่มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถท�าตามค�าแนะน�า

เหล่าน้ีหรอืคดิทางเลือกส�าหรบัการประชุมของท่านเองไดเ้ช่นกัน ตวัอย่างวาระการ

ประชุมอยู่ ใน หน้า 17

ประชุม 8–9 ช่ัวโมงส�าหรบัการประชุมครัง้แรกเพื่อศึกษาให้ครบทุกบท จากน้ัน

ประชุมสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ละประมาณหน่ึงช่ัวโมงส�าหรบั 11 สัปดาห์ที่เหลือ

ประชุมสองครัง้ ครัง้ละ 4–5 ช่ัวโมงภายในสองสัปดาห์แรกเพื่อศึกษาให้ครบทุกบท 

จากน้ันประชุมสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ละประมาณหน่ึงช่ัวโมงส�าหรบั 10 สัปดาห์ที่เหลือ

ประชุมส่ีครัง้ ครัง้ละ 2–3 ช่ัวโมงภายในสองสัปดาห์แรกเพื่อศึกษาให้ครบทุกบท จาก

น้ันประชุมสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ละประมาณหน่ึงช่ัวโมงส�าหรบั 10 สัปดาห์ที่เหลือ

ประชุมสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ละ 2 ช่ัวโมง ศึกษาสัปดาห์ละบท ซ่ึงจะใช้ 10 สัปดาห์ ใน

การศึกษาให้ครบทุกบท ประชุมสัปดาห์ละครัง้ ครัง้ละประมาณหน่ึงช่ัวโมงส�าหรบั 2 

สัปดาห์ที่เหลือ

ทางเลือก 1:

ทางเลือก 2:

ทางเลือก 3:

ทางเลือก 4:
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วาระการประชุม

ทางเลือก 1

การประชุม 1  
(8–9 ช่ัวโมง)

การประชุม 2–12  
(1–1.5 ช่ัวโมง)

รากฐานของฉัน

บทที่ 1–10

ให้ค�ามั่นสัญญา

รายงาน

รากฐานของฉัน

ปรบัปรงุทักษะของฉัน

ให้ค�ามั่นสัญญา

ทางเลือก 2

การประชุม 1  
(4–5 ช่ัวโมง)

การประชุม 2  
(4–5 ช่ัวโมง)

การประชุม 3–12  
(1–1.5 ช่ัวโมง)

รากฐานของฉัน

บทที่ 1–5

ให้ค�ามั่นสัญญา

รายงาน

รากฐานของฉัน

บทที่ 6–10

ให้ค�ามั่นสัญญา

รายงาน

รากฐานของฉัน

ปรบัปรงุทักษะของฉัน

ให้ค�ามั่นสัญญา

ทางเลือก 3

การประชุม 1 
 (3 ช่ัวโมง)

การประชุม 2 
 (2 ช่ัวโมง)

การประชุม 3  
(3 ช่ัวโมง)

การประชุม 4  
(2 ช่ัวโมง)

การประชุม 5–14 
(1–1.5 ช่ัวโมง)

รากฐานของฉัน

บทที่ 1–3

ให้ค�ามั่นสัญญา

บทที่ 4–6 รายงาน

รากฐานของฉัน

บทที่ 7–8

ให้ค�ามั่นสัญญา

บทที่ 9–10 รายงาน

รากฐานของฉัน

ปรบัปรงุทักษะของ

ฉัน

ให้ค�ามั่นสัญญา

ทางเลือก 4
การประชุม 1  

(2 ช่ัวโมง)
การประชุม 2–10  

(2 ช่ัวโมง)
การประชุม 11–12  

(1–1.5 ช่ัวโมง)
รากฐานของฉัน

บทที่ 1

ให้ค�ามั่นสัญญา

รายงาน

รากฐานของฉัน

บทที่ 2–10 (สัปดาห์ละ 1 บท)

ให้ค�ามั่นสัญญา

รายงาน

รากฐานของฉัน

ปรบัปรงุทักษะของฉัน

ให้ค�ามั่นสัญญา
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แบบประเมินตนเองของวทิยากรกระบวนการ

หลังจากการประชุมกลุ่มแตล่ะครัง้ ให้ทบทวนข้อความดา้นล่าง ท่านท�าไดด้เีพียงใด

ฉันเป็นวทิยากรกระบวนการได้ดีเพียงใด ไม่เคย บางครัง้ บ่อยๆ สม�่าเสมอ

 1. ฉันตดิตอ่สมาชิกกลุ่มระหวา่งสัปดาห์ □ □ □ □

 2. ฉันแสดงออกถึงความตืน่เตน้และความรกัที่มีตอ่สมาชิก

กลุ่มแตล่ะคน
□ □ □ □

 3. ฉันช่วยให้แน่ใจวา่สมาชิกกลุ่มทุกคนรายงานค�ามั่นสัญญา

ของเขา
□ □ □ □

 4. ฉันพูดน้อยกวา่สมาชิกกลุ่มคนอื่นๆ ทุกคนมีส่วนรว่มเท่า

เทียมกัน
□ □ □ □

 5. ฉันปล่อยให้สมาชิกกลุ่มตอบค�าถามแทนที่จะตอบค�าถาม

เหล่าน้ันดว้ยตวัฉันเอง
□ □ □ □

 6. ฉันใช้เวลาไม่เกินที่แนะน�าไวส้�าหรบัแตล่ะหมวดและ

กิจกรรม
□ □ □ □

 7. ฉันให้เวลากับหมวด “ไตรต่รอง” เพื่อวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์

จะน�าทางสมาชิกกลุ่มได้
□ □ □ □

 8. ฉันท�าตามที่คูม่ือเขียนไว ้ฉันท�าทุกหมวดและทุกกิจกรรม

เสรจ็สมบูรณ์
□ □ □ □

กลุ่มของฉันเป็นอย่างไรบ้าง ไม่เคย บางครัง้ บ่อยๆ สม�่าเสมอ

 1. สมาชิกกลุ่มรกั ให้ก�าลังใจ และรบัใช้กัน □ □ □ □

 2. สมาชิกกลุ่มรกัษาค�ามั่นสัญญา □ □ □ □

 3. สมาชิกกลุ่มก�าลังประสบผลส�าเรจ็ทัง้ทางโลกและทาง

วญิญาณ
□ □ □ □

 4. คูป่ฏิบัตติดิตอ่และกระตุน้กันเป็นประจ�าระหวา่งสัปดาห์ □ □ □ □
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