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ความยาว

บทเรียนท่ี 1
45 นาที

บทเรียนท่ี 2
45 นาที

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 

ความกล้าหาญจากภายใน
n เพ่ือให้ตระหนักถึงความกล้าหาญและคุณลักษณะของบุคคลต้นแบบท่ีมีได้ในผู้อ่ืนและในตนเอง
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5: บทเรียนท่ี 10

เพื่อทำาความเข้าใจแนวคิดด้านการเป็นบุคคลต้นแบบและสามารถระบุคุณลักษณะของ

ความกล้าหาญที่ตนอาจมีเป็นลักษณะร่วมกับบุคคลต้นแบบ

กิจกรรมท่ี 1 - 10 นาที

เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบ

กิจกรรมท่ี 2 - 15 นาที

เพื่อระบุบุคคลต้นแบบของตนเอง และคุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ

กิจกรรมท่ี 3 - 15 นาที

เพื่อระบุการกระทำาที่เรียกว่าเป็นความกล้าหาญ และตระหนักรู้ถึง
ความกล้าหาญที่มีในตัวเอง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและอธิบายความหมาย  
ของบุคคลต้นแบบ

10 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับบุคคลต้นแบบ

บันทึกของผู้นำากิจกรรมข้ันตอนท่ี 1 ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและติดตามแผนการลงมือทำา - 5 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกชื่อกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนที่แล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าผู้เรียนสามารถจดจำาการเรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ และการสร้างแผนการลงมือทำาสำาหรับเป้าหมายของพวกเขา

ถามคำาถามต่อไปนี้กับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ถ้าได้ทำา รู้สึกอย่างไรกับการทำาแผนการลงมือทำา ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่นๆ ระหว่างทำาตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่

• ถ้าไม่ได้ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้ไม่ได้ทำาตามเป้าหมาย มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะสามารถลงมือทำาในสัปดาห์นี้

• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ถ้าใช่ การมีกลุ่มคู่หูทำาแผนการลงมือทำาเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือการทำาตามแผนของเธอหรือไม่

• ถ้าไม่ใช่ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้เธอกับกลุ่มคู่หูในการทำาแผนไม่ได้ช่วยเหลือกัน มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะช่วย
เหลือกันได้ในสัปดาห์นี้

เตือนผู้เรียนว่าแผนการลงมือทำาของพวกเราสำาคัญมาก เพราะจะช่วยให้เราลงมือทำาตามความฝันได้โดยตรง ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัด
ทำาแผนการลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง และให้กลุ่มคู่หูในการทำาแผนคอยช่วยเหลือกัน

อธิบายว่าวันนี้เราจะสำารวจอีกส่วนของเครือข่ายความช่วยเหลือได้แก่บุคคลต้นแบบของเรา

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ

บุคคลต้นแบบ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและอธิบายความหมาย  
ของบุคคลต้นแบบ
(ต่อ)

บันทึกของผู้นำากิจกรรมขั้นตอนที่ 2 การอธิบายความหมายของบุคคลต้นแบบ - 5 นาที

เขียนคำาว่า “บุคคลต้นแบบ" บนกระดาน ถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• รู้ไหมว่า "บุคคลต้นแบบ" คืออะไร เธอจะอธิบายคำาว่า "บุคคลต้นแบบ" ว่าอย่างไร

คำาตอบท่ีอาจได้รับ: บุคคลต้นแบบคือคนท่ีเรามองเป็นแบบอย่าง เราช่ืนชมพวกเขาเพราะคุณสมบัติท่ีเขามีหรือส่ิงท่ีพวกเขาประสบ
ความสำาเร็จ พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา หรือเราอยากเป็นอย่างพวกเขา

เคล็ดลับ: เม่ือผู้เรียนตอบความหมายของบุคคลต้นแบบและอธิบายว่าทำาไมบุคคลน้ันจึงเป็นบุคคลต้นแบบของพวกเขา คุณอาจเขียน
คำาสำาคัญจากคำาตอบของพวกเขาบนกระดาน

อธิบายว่าบุคคลต้นแบบคือคนท่ีเราอยากเป็นเหมือน คนท่ีเราช่ืนชมเพราะอยากเป็นอย่างพวกเขา หรืออยากมีจุดแข็งอย่างพวกเขา
เพ่ือให้เราประสบความสำาเร็จในชีวิต อาจเป็นคนใกล้ชิดของเราและคนท่ีเราได้พบบ่อย หรือคนท่ีเราไม่เคยพบ แต่เราได้รู้จักพวกเขา
ผ่านหนังสือหรือส่ือ และพวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา บุคคลต้นแบบอาจเป็นคนท่ีไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ แต่เราได้รับแรงบันดาลใจ
จากชีวิตและจุดแข็งของพวกเขา และเราปรารถนาอยากเป็นอย่างพวกเขา

เล่าเร่ืองบุคคลต้นแบบท่ีคุณช่ืนชม และวิธีท่ีคุณนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบุคคลเหล่าน้ันมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง

role model

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ
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กิจกรรมท่ี 2 
บุคคลต้นแบบของฉันคือ...

13 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อระบุบุคคลต้นแบบของตนเอง และ

คุณสมบัติที่น่าชื่นชมซึ่งสามารถสร้างแรง

บันดาลใจให้ผู้อื่น

บอกให้ผู้เรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นและนึกถึงบุคคลต้นแบบ หรือคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา คนคนนี้อาจเป็น
คนมีชื่อเสียง คนใกล้ตัว หรือใครก็ได้ที่พวกเขารู้จักหรือเคยได้ยินเรื่องของคนนั้นๆ ยกตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน

• คนที่มีชื่อเสียงที่เอาชนะอุปสรรคยิ่งใหญ่ หรือทำางานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

• คนในครอบครัวของคุณที่เสียสละตนเองเพื่อดูแลครอบครัว

• คนในชุมชนหรือจังหวัดของผู้เรียนที่ทำาเรื่องดีๆ ในชุมชน 

• เด็กที่รู้สึกว่าการเรียนหนังสือเป็นเรื่องยาก แต่ก็พยายามจนเรียนจบ

• เด็กสาวจากประเทศไทยและทั่วโลกในเรื่องที่ผู้เรียนได้ฟังหรือเห็นตลอดทุกบทเรียนที่ผ่านมา

เคล็ดลับ: ตรงนี้คุณสามารถสรุปทบทวน หรือจะขอให้ผู้เรียนเป็นอาสาสมัครออกมาสรุปทบทวนเรื่องราวจากวิดีโอ Girl Rising 
หรือฮีโร่ประจำาสัปดาห์ก็ได้ เพื่อกระตุ้นความจำาของผู้เรียน

- ถ้าผู้เรียนบางคนระบุชื่อบุคคลต้นแบบหรือที่ปรึกษาในทางที่ดีได้ยาก ให้ผู้เรียนอธิบายประเภทของบุคคลที่พวกเขาคิดว่าจะเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีให้พวกเขา ขอให้พวกเขาจินตนาการคนที่มีคุณสมบัติเหล่านั้น แล้วแนะผู้เรียนว่านี่คือบุคคลที่ผู้เรียนอาจพิจารณาขอ
คำาปรึกษาเมื่อเราได้พบพวกเขาในอนาคต

ขอให้ผู้เรียนเขียนออกมาด้วยว่าบุคคลต้นแบบคนนี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้อย่างไรและเพราะเหตุใด อาจลองคิดว่าพวก
เขามีคุณสมบัติอะไร พวกเขาประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายอะไรมาบ้าง หรือ พวกเขาเคยทำาอะไรที่น่าชื่นชมมาก

ให้เวลาผู้เรียนเขียน 5 นาที

บอกให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 3-4 คน แล้วขอให้พวกเขาบอกเล่าคำาตอบกันภายในกลุ่ม ขอให้ผู้เรียนคนหนึ่งเป็นตัวแทนจดเหตุผล
ทั้งหมดลงในกระดาษอีกแผ่นว่าทำาไมคนเหล่านี้ถึงได้เป็นบุคคลต้นแบบ

ให้เวลาผู้เรียน 5 นาทีเพื่อบอกเล่าคำาตอบกัน

ขออาสาสมัครหนึ่งคนจากแต่ละกลุ่มมาบอกเล่าเหตุผลที่คนเหล่านี้ได้เป็นบุคคลต้นแบบ

อธิบายว่าบุคคลต้นแบบสามารถแนะแนวให้เราทำาตามคุณสมบัติและทัศนคติที่ดี ช่วยให้เราประสบความสำาเร็จตามความฝันและ
เป้าหมายของเราได้

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน

ความตั้งใจ
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กิจกรรมท่ี 3 
อะไรท่ีต้องการความกล้าหาญ 

ความกล้าหาญ

เขียนคำาว่า "ความกล้าหาญ" ลงบนกระดาน ถามคำาถามดังต่อไป และขอคำาตอบจากผู้เรียน 2-3 คน

• ผู้เรียนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำาว่าความกล้าหาญ

• คิดว่าบุคคลต้นแบบของผู้เรียนมีความกล้าหาญหรือไม่ ทำาไมคิดแบบนั้น

• ย้อนคิดไปถึงเด็กผู้หญิงทั้งหลายที่เราได้เห็นจากในวิดีโอจนถึงตอนนี้ รุคซานา สุมา วาดลีย์ และ มาเรียมา พวกเขามีความกล้า
หาญอย่างไรบ้าง พวกเขาตัดสินใจทำาอะไร

จากคำาตอบของผู้เรียน ให้เขียนการกระทำาหลักๆ นั้นลงไปบนกระดาน หรือขออาสาสมัครจากผู้เรียนเขียนคำาตอบให้

ส่งเสริมให้ผู้เรียนครุ่นคิดถึงการกระทำาที่เกิดจากความกล้าหาญของเด็กผู้หญิงเหล่านั้นตามที่เห็นในวิดีโอ ดังต่อไปนี้

• รุคซานา: กล้าที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆ ก็ตาม โดยมีครอบครัวอยู่เคียงข้าง

•  สุมา: กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเอง กล้าที่จะออกเสียงต่อต้านการกระทำาผิดที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น กล้าที่จะช่วยเหลือผู้
อื่นที่กำาลังต่อสู้ในสิ่งเดียวกับที่เธอเคยผ่านมาแล้ว

•  วาดลีย์: กล้าที่จะสู้เพื่อสิทธิในการได้รับการศึกษา กล้าที่จะลุกขึ้นมาใหม่หลังจากความล้มเหลว กล้าที่จะประกาศให้ทุกคนรู้
ว่าเป้าหมายและความต้องการของเธอคืออะไร

• มาเรียมา: กล้าที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนอื่นๆ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ กล้าที่จะแก้ไขปัญหาใดๆ ที่
เกิดขึ้น

ถามคำาถามต่อไปนี้กับผู้เรียน และเขียนการกระทำาหลักๆ จากคำาตอบนั้นลงไปบนกระดาน คุณอาจให้เวลาคิดกับผู้เรียนประมาณ 
1-2 นาที และพยายามขอคำาตอบให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่มี

•  อะไรคือการกระทำาที่เราคิดว่าเป็นการกระทำาที่มีความกล้าหาญ อาจเป็นการกระทำาที่เล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามที่เรา
ต้องการ

คำาตอบที่อาจได้รับ: เช่น การพูดในสิ่งที่คิด การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย การลุกขึ้นยืนและแสดงออกหน้าชั้นเรียน         
การยืนหยัดต่อการโดนกลั่นแกล้ง การช่วยเหลือผู้อื่น และอื่นๆ

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

20 นาที

วัตถุประสงค์ 

เพื่อระบุการกระทำาที่เรียกว่าเป็นความกล้า

หาญ และตระหนักรู้ถึงความกล้าหาญที่มีใน

ตัวเอง รุคซานา.....

สุมา.....

วาดลีย์.....

มาเรียมา.....

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน
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กิจกรรมท่ี 3 
อะไรท่ีต้องการความกล้าหาญ
(ต่อ) 

ความกล้าหาญ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีเวลาเหลือ (5-10 นาที) คุณอาจทำาให้กิจกรรมนี้กลายเป็นเกมได้ แบ่งผู้เรียนออกเป็นสองทีม แล้วให้ทั้งสองทีม
ต่อแถวหน้ากระดานหรือฟลิปชาร์ต คนแรกในแต่ละทีมจะเขียนการกระทำาที่กล้าหาญ ก่อนที่จะส่งปากกาต่อไปยังคนต่อไป ทีมที่
เขียนได้มากกว่าภายในเวลาที่กำาหนดให้จะเป็นทีมที่ชนะ

ขอให้ผู้เรียนดูบนกระดาน และพิจารณาการกระทำาที่พวกเขาร่วมกันเขียนลงไป ถามคำาถามต่อไปนี้ และขอให้ผู้เรียนตอบ 2-3 คน

•  การกระทำาที่แสดงถึงความกล้าหาญใดบนกระดานที่เราคิดว่าทำาได้ยากที่สุดสำาหรับตัวเราเองทำาไมถึงคิดว่าในบางครั้งการ
แสดงความกล้าหาญถึงเป็นเรื่องยาก

คำาตอบที่อาจได้รับ: บางครั้งเป็นเรื่องยากที่จะแสดงความกล้าหาญ เพราะสถานการณ์ในขณะนั้นมันน่ากลัว 

เคล็ดลับ: ช่วงนี้อาจเป็นเวลาดีที่เราควรพูดถึงข้อตกลงในชั้นเรียนในเรื่องการรักษาความลับและการเคารพในความคิดเห็นของผู้
อื่น ขอให้ผู้เรียนนึกถึงกฎเหล่านี้ไว้ขณะที่พวกเขาแบ่งปันและรับฟังเรื่องราว

อธิบายว่าเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกลัว เพราะมนุษย์มีความกลัวกันทุกคน ในบางครั้งเราจะรู้สึกกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา
หรือบางครั้งเราอาจกลัวความคิดของผู้อื่นที่มีต่อเรา หรือเราอาจกลัวผลกระทบที่ตามมาหลังจากเราพูดหรือทำาบางสิ่งบางอย่าง
ไป

ถามคำาถามดังต่อไปนี้กับพวกเขา แล้วขอสองสามคำาตอบ

• การกระทำาที่แสดงความกล้าหาญเหล่านี้มีข้อใดบ้างที่ผู้เรียนเคยทำา เล่าเรื่องให้เราฟังสักเรื่องได้ไหม

อธิบายว่าถึงแม้ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวจนไม่คิดว่าเราจะมีความกล้าหาญได้ในขณะนั้น แต่จริงๆ แล้วเราอาจมี
ความกล้าหาญได้มากกว่าที่เราคิด เราต่างเคยทำาสิ่งที่กล้าหาญมาแล้วทั้งนั้น บางทีเราอาจทำาไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่อง
หนึ่งที่เรามีความคล้ายคลึงกับบุคคลต้นแบบ ดังนั้นเราเองก็อาจจะเป็นบุคคลต้นแบบให้กับคนอื่นได้เช่นกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

แรงบันดาลใจ

การสนับสนุน
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กิจกรรมท่ี 4 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์

2 นาที

ข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

เล่าเร่ืองราวของ ธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักด์ิ และความฝันท่ีจะเป็นผู้สำารวจความสุขคนไข้ของเธอ หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่
ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

วัตถุประสงค์

สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนผ่านทาง

บุคคลต้นแบบ

แรงบันดาลใจ



อายุ 14 ปี ตอนที่เธอตกลงไปบนรางรถไฟฟ้าใต้ดินและโดนรถไฟทับ อุบัติเหตุครั้งนั้นร้ายแรงมาก เธอ

ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถคลื่อนย้ายตัวเธอออกมาจากใต้ท้องรถไฟได้ 30 

แต่ธันย์ไม่เคยรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอรู้ว่าการคิดบวกเป็นเรื่องสำาคัญ และเธอมองว่านี่กลับเป็น

โอกาสดีที่เธอจะได้มีขาคู่ใหม่

ในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษานั้นเป็นช่วงที่เจ็บปวดมาก ถึงขนาดที่เธอต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้เธอนอนหลับ 

แต่เธอกลับสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นี้ได้โดยการเปลี่ยนให้โรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่แห่งความ

สุข หลังจากผ่านไป 7 ปี ในที่สุดเธอก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ปัจจุบันเธอเป็น “ผู้สำารวจความสุขคนไข้” ซึ่งเป็นงานที่เธอเคยใฝ่ฝันตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอประสบอุบัติเหตุ 

เพราะเธอรู้ว่างานนี้จะสามารถช่วยคนไข้ได้มากขนาดไหน 31 

“ถ้าวันน้ันธันย์ไม่เลือกท่ีจะลุกข้ึนมาก็คงไม่สามารถท่ีจะเดินก้าวต่อไปได้อย่างทุกวันน้ี
ไม่มีใครบอกหรอกว่าน่ีคือข้อจำากัดของเรา นอกจากตัวเราเองเป็นคนบอก แม้ว่าวัน
น้ีมันอาจจะไม่ได้ประสบความสำาเร็จ ส่ิงหน่ึงท่ีเราประสบความสำาเร็จได้คือเราชนะ
ใจตัวเอง”

32

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์

30��www.bangkokbiznews.com/news/detail/793165
31��teen.mthai.com/campus_star/122745.html
32��www.youtube.com/watch?v=s5O7HQAKcIU
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5: บทเรียนท่ี 11

เพื่อการเรียนรู้และชื่นชมในการล้มแล้วลุกและความกล้าหาญในตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมท่ี 1 - 25 นาที

เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของการไม่ยอมแพ้ และขยายมุมมองเรื่อง
ส่วนบุคคลผ่านสายตาผู้อื่น

กิจกรรมท่ี 2 - 15 นาที

เพื่อเชิดชูความกล้าหาญและการล้มแล้วลุกภายในตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมท่ี 3 - 5 นาที

ฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – มารีญา พูลเลิศลาภ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและสัมภาษณ์เร่ือง      
การล้มแล้วลุก

27 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ของ

การไม่ยอมแพ้และขยายมุมมองเรื่องส่วน

บุคคลผ่านสายตาผู้อื่น

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนบทเรียนก่อนหน้าและติดตามแผนการลงมือทำา - 2 นาที

กล่าวต้อนรับผู้เรียนโดยเรียกช่ือกลุ่มและอ่านข้อตกลงในห้องเรียน

ถามคำาถามต่อไปน้ีกับผู้เรียนและรับฟังคำาตอบ 2-3 คำาตอบ

• เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่

• ถ้าได้ทำา รู้สึกอย่างไรกับการทำาแผนการลงมือทำา ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองหรือสิ่งอื่น ๆ ระหว่างทำาตามเป้าหมาย
ของตนเองหรือไม่

• ถ้าไม่ได้ มีเหตุผลอะไรเป็นสาเหตุให้ไม่ได้ทำาตามเป้าหมาย มีทางที่จะแน่ใจได้หรือไม่ว่าเธอจะสามารถลงมือทำาในสัปดาห์นี้

• เธอกับกลุ่มคู่หูช่วยเหลือกันในการทำาแผนการลงมือทำาหรือไม่ การช่วยเหลือกันนั้นมีประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณผู้เรียนสำาหรับการแบ่งปันความคืบหน้า แล้วยำ้าเตือนพวกเขาว่าให้ทำาตามแผนการลงมือทำาต่อไปพร้อมๆ กับช่วยเหลือ
กันและกัน

ถามผู้เรียนว่าจำาอะไรจากบทเรียนท่ีแล้วได้บ้าง ดูแลให้แน่ใจว่าพวกเขาได้คิดถึงบุคคลต้นแบบและความกล้าหาญของพวกเขา

อธิบายว่าในวันน้ี เราจะมาสำารวจและศึกษาอีกแนวคิดหน่ึงคือการล้มแล้วลุก

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์เรื่องการล้มแล้วลุก - 25 นาที

ถามผู้เรียนว่าพวกเขายังจำากิจกรรมเร่ืองความผิดพลาดได้หรือไม่ (หน่วยการเรียนท่ี 3 บทเรียนท่ี 6) ยำ้าให้พวกเขาระลึกไว้ว่า
ความล้มเหลวและความผิดพลาดช่วยให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโต

เขียนคำาว่า “การล้มแล้วลุก” ลงบนกระดาน ถามคำาถามดังต่อไป และขอคำาตอบจากผู้เรียน 2-3 คน

• ผู้เรียนคิดถึงอะไรเมื่อได้ยินคำาว่า “ล้มแล้วลุก” จะเป็นการกระทำา สถานการณ์ หรือบุคคลก็ได้

• ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์กับการล้มแล้วลุกบ้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นจากตัวผู้เรียนเองหรือจากคนอื่นรอบตัว

ขอให้ผู้เรียนหลับตาแล้วย้อนคิดถึงช่วงเวลาท่ีพวกเขาล้มเหลวกับบางส่ิง แต่พวกเขากลับลุกข้ึนมาแล้วก้าวเดินต่อไปได้ยก
ตัวอย่างเช่น พวกเขาเคยเล่นวิดีโอเกมแล้วแพ้ แข่งกีฬาแพ้ หรือทำาส่ิงผิดพลาดตอนทำางานศิลปะ แต่พวกเขาลุกข้ึนมาแล้วลองใหม่
หรือไม่ พวกเขาทำาอะไร พวกเขารู้สึกอย่างไร และอะไรคือส่ิงท่ีพวกเขาต้องทำาเพ่ือท่ีจะเอาชนะสถานการณ์ท่ีท้าทายเหล่าน้ัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

ล้มแล้วลุก

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

การสนับสนุน

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง
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กิจกรรมท่ี 1 
เกร่ินนำาและสัมภาษณ์เร่ือง      
การล้มแล้วลุก
(ต่อ) 

บอกให้ผู้เรียนเปิดตาข้ึน แล้วจับคู่กัน

อธิบายว่าตอนน้ีเราจะให้แต่ละคู่สัมภาษณ์กันและกัน อธิบายวิธีการสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี

• เราจินตนาการว่าเรากำาลังจะสัมภาษณ์พิเศษให้กับนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

• แต่ละคู่จะสลับกันเป็นคนสัมภาษณ์และคนถูกสัมภาษณ์ เราจะสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่องการล้มแล้วลุก

• ผู้ถูกสัมภาษณ์จะเล่าเรื่องการล้มแล้วลุกที่ได้คิดไว้แล้วในขั้นตอนที่ผ่านมา

• ผู้สัมภาษณ์จะใช้คำาถามดังต่อไปนี้หรือจะตั้งคำาถามขึ้นมาเองตามที่คิดก็ได้ เพื่อให้สามารถดึงเอาเรื่องราวและประสบการณ์
ของการล้มแล้วลุกออกมาได้

- ตอนน้ันผู้เรียนอยู่ท่ีไหน และผู้เรียนกำาลังทำาอะไรอยู่

- เกิดอะไรข้ึนในวันน้ัน ผู้เรียนล้มเหลวได้อย่างไร อะไรคือส่ิงท่ีทำาพลาด หรืออะไรคือสถานการณ์ท่ีท้าทายในขณะน้ัน

- ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรและคิดอะไรอยู่ในตอนน้ัน

- ผู้เรียนทำาอะไรหลังจากน้ัน ผู้เรียนได้ทำาอะไรเพ่ือแก้ปัญหาน้ัน แล้วผลลัพธ์ท่ีได้เป็นอย่างไร

- ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรภายหลังจากท่ีผ่านเหตุการณ์น้ันไปแล้ว และ/หรือ รู้สึกอย่างไรในตอนน้ี เม่ือมองย้อนกลับไปถึงการท่ีผู้
เรียนสามารถก้าวข้ามสถานการณ์ท่ีท้าทายน้ันได้

• ผู้สัมภาษณ์จะเขียนคำาตอบลงในกระดาษ เพื่อนำาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

เคล็ดลับ: เขียนคำาถามข้างต้นลงบนกระดานเพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแบบเพ่ือเร่ิมสัมภาษณ์

ให้เวลาผู้เรียน 15 นาที สำาหรับการสัมภาษณ์กันและกัน (ประมาณคนละ 7 นาที)

ขอให้ผู้เรียน 2-3 คนเป็นอาสาสมัครเล่าเร่ืองของตัวเองหรือเร่ืองของเพ่ือนในกลุ่ม ปรบมือให้กับเร่ืองเล่าแต่ละเร่ือง อย่าลืมบอกผู้
เรียนให้ขออนุญาตจากเพ่ือนก่อนท่ีจะเล่าเร่ืองของเขา

ขอบคุณผู้เรียนท่ีแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเอง ขอบคุณท้ังในช่วงจับคู่และขอบคุณกับท้ังช้ันเรียน ขอให้ผู้เรียนส่งกระดาษท่ีจด
ไว้ในฐานะผู้สัมภาษณ์ให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือนำาไปใช้ในกิจกรรมต่อไป

เคล็ดลับ: ถ้ามีเวลา คุณอาจขอให้ผู้สัมภาษณ์เขียนความคิดหรือคำาพูดให้กำาลังใจลงในกระดาษท่ีจดไว้ก่อนท่ีจะมอบให้กับผู้ถูก
สัมภาษณ์

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

การสนับสนุน

แรงบันดาลใจ

ความคาดหวัง
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กิจกรรมท่ี 2 
ผู้ได้รับรางวัลแห่งความกล้าหาญ 
และการล้มแล้วลุกได้แก่...

15 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อเชิดชูความกล้าหาญและการล้มแล้วลุก

ภายในตนเองและผู้อื่น

อธิบายว่าต่อไปน้ีเราจะทำาประกาศนียบัตรรางวัลด้วยตัวเราเอง

แจกกระดาษขนาด A4 อธิบายว่าในกระดาษ A4 น้ี เราจะประดิษฐ์ประกาศนียบัตรข้ึนมาเพ่ือให้รางวัลกับตัวเอง และให้รางวัลกับ
การกระทำาท่ีกล้าหาญและการล้มแล้วลุกของตัวเอง ผู้เรียนอาจนึกถึงเร่ืองท่ีพวกเขาเพ่ิงได้เล่าไป การกระทำาท่ีกล้าหาญท่ีเราพูด
ถึงในบทเรียนท่ีผ่านมา หรือการกระทำาท่ีกล้าหาญหรือการล้มแล้วลุกอ่ืนใดก็ได้ท่ีพวกเขาเคยทำา

เขียนลงบนกระดานเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียน และ/หรือเพ่ือให้ผู้เรียนปรับให้เป็นสไตล์ของตนเอง ผู้เรียนสามารถตกแต่ง
ประกาศนียบัตรใบน้ีได้ตามต้องการ

เคล็ดลับ: คุณอาจประดิษฐ์ประกาศนียบัตรของตัวเองข้ึนมาแล้วแสดงเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนในช้ัน

ให้เวลาผู้เรียน 10 นาที เพ่ือเขียนและ/หรือตกแต่งประกาศนียบัตร

ขออาสาสมัครจากผู้เรียน 2-3 คนเพ่ือออกมาแสดงประกาศนียบัตรและเล่าเร่ืองของตน

ขอบคุณผู้เรียนสำาหรับการแบ่งปันเร่ืองราวและประสบการณ์ของตน โดยขอบคุณท้ังแบบตัวต่อตัวและท้ังช้ันเรียน พูดถึงความ
รู้สึกขอบคุณท่ีคุณมีต่อผู้เรียนท่ีกล้าหาญและรู้จักการล้มแล้วลุก

อธิบายว่าความกล้าหาญและการล้มแล้วลุกของเราสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่ืนได้ ขอให้ผู้เรียนให้คำาจำากัดความของคำา
ว่า "บุคคลต้นแบบ" อีกคร้ัง ดูแลให้แน่ใจว่าบุคคลต้นแบบน้ันคือคนท่ีพวกเขาช่ืนชมเน่ืองจากคุณสมบัติหรือความสำาเร็จบางอย่าง
ของเขา

อธิบายว่าประกาศนียบัตรท่ีพวกเขาได้ให้เป็นรางวัลกับตัวเองน้ัน เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าพวกเราทุกคนมีคุณสมบัติท่ีน่ายกย่อง
เหมือนกัน เช่นเดียวกับจุดแข็งท่ีเราเคยศึกษาและสำารวจไปแล้ว

ขอให้ผู้เรียนติดประกาศนียบัตรบนฝาผนังท่ีบ้านของตัวเองในตำาแหน่งท่ีสามารถเห็นได้ชัด ซ่ึงจะเป็นการยำ้าเตือนให้รู้ว่าตัวเราเอง
สามารถเป็นบุคคลต้นแบบให้กับผู้อ่ืนได้เช่นกัน

บันทึกของผู้นำากิจกรรม

การสนับสนุน

ความตั้งใจ

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

S1 S2 S3

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6

S12

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2

S4 S5

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3

S6 S7

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4

S8 S9

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5

S10 S11

ประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรฉบับนี้มอบไว้เพื่อแสดงว่า 

....................................................................  
(ชื่อตัวเอง)

เป็นผู้มีความกล้าหาญ/ความสามารถในการล้ม
แล้วลุกขึ้นมาใหม่เพราะว่า

..........................................................................................

..........................................................................................

มอบให้ ณ วันที่ (วันที่)

....................................................................
ชื่อของเรา 
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กิจกรรมท่ี 3 
ฮีโร่ประจำาสัปดาห์และ            
ภารกิจนอกช้ันเรียน

3 นาที

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ความกล้าหาญในการสื่อสารความฝัน

ของเราไปยังเครือข่ายความช่วยเหลือ

ข้ันตอนท่ี 1 แนะนำาฮีโร่ประจำาสัปดาห์ – มารีญา พูลเลิศลาภ

มารีญา พูลเลิศลาภ เป็นท่ีรู้จักดีท่ีสุดในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2017 แต่ทราบไหมว่าเธอยงัสนใจปัญหาสังคมหลายๆ 
อย่างด้วย หากเป็นไปได้ ฉายรูปฮีโร่ประจำาสัปดาห์ (ในหน้าถัดไป) บนโปรเจคเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: กิจกรรมนอกชั้นเรียน 

ถามคำาถามดังต่อไปน้ีกับผู้เรียน 2-3 คนเพ่ือสรุปบทเรียน

• เราได้กล่าวถึงหวัข้ออะไรบ้างในบทเรยีนนี ้เราได้เรียนรูอ้ะไรบ้าง

ยำา้เตือนผู้เรียนว่าหลังจากท่ีพวกเขาได้สำารวจและศึกษาความกล้าหาญท่ีมีในตนเองแล้ว พวกเขาสามารถใช้ความกล้าหาญน้ี
นอกช้ันเรียนกับสถานการณ์ท้าทายท่ีอาจเกิดข้ึนกับพวกเขาได้ และความกล้าหาญน้ียังช่วยให้พวกเขาสามารถทำาตามแผนการ
ลงมือทำาและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้อีกด้วย

แบ่งปันเร่ืองของฮีโร่ประจำาสัปดาห์ด้านล่างน้ี

ขอให้ผู้เรียนทำาภารกิจนอกช้ันเรียนดังต่อไปน้ี

• จากทีเ่ราได้สำารวจและศกึษาเรือ่งความกล้าหาญไปแล้ววนัน้ี ครอูยากจะขอให้พวกเราทำาบางสิง่ที ่ ต้องใช้ความกล้าหาญ
อย่างมาก ครูต้องการให้พวกเราเล่าความฝัน เป้าหมาย และแผนการลงมือทำาของตัวเองให้กับคนอ่ืนนอกช้ันเรียนน้ีฟัง 
ก่อนท่ีเราจะมาพบกันในบทเรียนต่อไป บุคคลน้ีอาจเป็นผู้ปกครอง พ่ีน้อง ญาติ ครูท่ีโรงเรียน หรือใครก็ได้ในชุมชน จุดมุ่ง
หมายคือเพ่ือส่ือสารความฝันของเราให้พวกเขาได้รับรู้ เพ่ือท่ีเราจะได้รับการช่วยเหลือไปสู่เป้าหมายของเรา 

• จำาไว้ว่า ถ้าการเริม่ต้นพูดดงันัน้เป็นเรือ่งท่ียาก และเราต้องการความช่วยเหลอืมากกว่าทีเ่ป็นอยู ่เราสามารถเข้ามาคยุกับ
ใครก็ได้ในช้ันเรียนน้ี ซ่ึงรวมถึงตัวครูเองด้วย เราจะใช้กลยุทธการส่ือสารบางอย่างท่ีเราได้เรียนรู้ไปแล้วเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การเล่าความฝันของเราก็ได้ ขอให้ทุกคนโชคดีกับภารกิจน้ี

บันทึกของผู้นำากิจกรรม
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มารีญา พูลเลิศลาภเป็นที่รู้จักดีที่สุดในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี 2017 แต่ทราบไหมว่าเธอยังสนใจปัญหา

สังคมหลายๆ อย่างด้วย

หลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    มารีญาพบว่าเธอไม่อยากทำางานในสำานักงาน แต่อยากช่วยเหลือผู้คน

มากกว่า ความฝันนี้เริ่มตั้งแต่สมัยเธอยังเด็ก เมื่อเธอไปร่วมกิจกรรมการกุศล และได้เห็นปัญหาสังคมด้วยตนเอง33

 ฝันของเธอเป็นจริงเมื่อเธอเข้าประกวด  มิสยูนิเวิร์ส สำาหรับมารีญา นี่คือโอกาสที่เธอจะได้ใช้ชื่อเสียงเป็นกระบอก

เสียงสำาหรับปัญหาสังคม 

เมื่อเร็วๆ นี้ มารีญายังได้ออกเสียงเพื่อช่วยเหลือนักเคลื่อนไหวชาวไทยที่หายตัวไปด้วย มารีญากล่าวว่าเธอ         

“รู้สึกตื่นเต้นที่ผู้คนส่งเสียงแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น ใกล้ถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว”34

นอกจากนี้ เธอยังเคยเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้มูลนิธิดวงประทีป และทำางานร่วมกับ UNFPA          

(กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ)  เพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเรื่องสิทธิ ในประเทศไทย36 

ปัจจุบัน มารีญาได้ร่วมก่อตั้งองค์กรชื่อ SOS Earth เพื่อระดมทุนสำาหรับโครงการต่างๆ ที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อม37 เธอต้องการอุทิศตนเองเพื่อช่วยประเด็นสังคมนี้ 

“แม้ชะตาของโลกอาจดูส้ินหวัง ฉันเช่ือว่าเรามีทางเลือก เลือกท่ีจะน่ังดูทุกอย่างในขณะท่ีมัน

แย่ลงเร่ือยๆ หรือ เลือกท่ีจะทำาอะไรสักอย่าง ฉันเลือกท่ีจะลงมือแก้ปัญหาตอนน้ีเลย” 

ฮีโร่ประจำ�สัปดาห์

มารีญา พูลเลิศลาภมารีญา พูลเลิศลาภ

33�tinyurl.com/yxonf3sj�
34�www.prachachat.net/social-media-viral/news-474656
35�www.bangkokbiznews.com/news/detail/782951
36�www.matichon.co.th/lifestyle/news_644877
37�www.instagram.com/sos.thailand/
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