
Coaching โดย  “ครูใหญ่” ผอ.ดร.อุดม ช ำนิ (มท. รุ่นที่ 11)
“อ.บัติ” ที่ปรึกษำฯ ดร.สมบัติ อยูเ่มือง (มท. รุ่นที่ 16)

ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
27 ธันวาคม 2564

“ชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมฯ คิดแล้วท ำ … ท ำแล้วคิด 
กับก้ำวต่อๆ ไป เพื่อควำมส ำเร็จในอนำคต…”

1



1) เพื่อ “สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)” ด้วย “ความรักรักและความห่วงใยกัน”

2) เพื่อน าไปสู่ “ปัญญา (Wisdom) และแนวคิด (Attitude) เส้นทางชีวิตของตนเอง                                           
กับก้าวต่อๆ ไปในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย … เพื่อความส าเร็จในชีวิต …” 

3) เพื่อชวนกัน“สานฝัน..สร้างโอกาสให้ตัวเอง” ด้วยความมุ่งมั่น และ “เริ่มลงมือท า …” 
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Coaching “โครงกำร…ชีวิต…“แผนผังควำมคิดและกำรลงมือสร้ำงเส้นทำงในอนำคตสู่ควำมส ำเร็จ ด้วยตัวเรำ”
(Mind Mapping & Implementing Your Future Roadmap for Success” Life-Long Project)



ที่จะทัศนะคติของเรา !

ความสามารถ !

.. แรงจูงใจที่ท ำให้อยำก
เข้ำเรียนในระดับอุดมศึกษำ

หรือจะท ำงำน ..

..สิ่งที่กังวลที่สุดกับกำรที่จะ
เข้ำเรียนในระดับอุดมศึกษำ

หรือจะท ำงำน ..

.. สองค าถามส าคัญทีอ่ยากรู้
จากนักเรียนระดับชัน้มัธยม ..

การเลือก…ของเรา !
ทัศนคติ !

มีความส าคัญเท่ากับ

ชีวิตของเรา…!!!

..ไม่มีวันทีส่ายเกินไปส าหรับ                   
การเร่ิมต้นใหม่ในชีวิตของเรา

..
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KEY…ผมเชือ่ม่ันได้อย่างไรว่าจะสามารถ COACHING นักเรียนระดับชัน้มัธยมฯ แล้วจะเกิดประสิทธิผลข้น้ได้ !

 ด้วยความปรารถนาดแีละห่วงใยต่อคนทีผ่มก าลังพูดคุยอยู่ด้วย …

 รักในแนวคิดทีไ่ด้มา.. และม่ันใจกับการได้มีโอกาสได้ช่วยนักเรียนฯ เพราะถ้าย้อนเวลาได้ว่า..ถ้าเป็นตัวเราล่ะ..!!

 ทีเ่ชือ่ม่ันว่าจะสามารถช่วยได้เพราะ..มาจากชีวิตจริง..“ต้นแบบทีเ่กีย่วข้อง”  ทีส่ามารถน ามาใช้ในการคิดวิเคราะห ์ให้ได้                              
ความรู้..สู่ปัญญา..และเกิดแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้คิด เร่ิมลงมือกระท า และกล้าทีจ่ะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง !!

โอกาส- OPPORTUNITY : “เมือ่มี โอกาส “ ต้องรีบฉกฉวยโอกาส”                                                  

อย่า “ปล่อยโอกาส”  ให้ผ่านไป… “เมือ่ไม่มีโอกาส” ต้องหาทาง “สร้างโอกาส” ให้กับตนเองเสมอ !! 
…”จะรอสักวัน” หรือ “จะเป็นวันทีห่น่้ง” ทีนั่กเรียนจะตัดสินใจลงมือคิดและกระท า… !!
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ปี 2510-2516 ปี 2558 ปี 2559

ปี 2559

… 5 มีนาคม 2564 >>>
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..โอกาส ความขยัน และการมีวินัยรู้จักหน้าที ่แสวงหาความรู้…จากอดีตและปัจจุบัน คือกุญแจส าหรับอนาคตของเรา…
…Past and present are the keys for our future… 

..ภมิูใจตัวเรา
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ม.ท.1035
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..โอกาส ความขยัน และการมีวินัยรู้จักหน้าที ่แสวงหาความรู้…จากอดตีและปัจจุบัน คือกุญแจส าหรับอนาคตของเรา…
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>>Experience, Knowledge, Wisdom, .. Set “GOALS”  to Create Values ..!!

ประสบการณ์ ความรู้ สู่ปัญญา .. ตัง้ “เป้าหมาย” เพือ่สร้างคุณค่า ..

ไม่มีใคร
จะคาดการณ์

ได้ว่า
“ความสูง” แค่ไหน
ทีคุ่ณสามารถทยาน

ข้น้ไปได้ …

จนกว่า
คุณจะกาง “ปีก” 
ของคุณออกมา

และ “บิน” ข้น้ไป …

GOALS

“เป้าหมาย..s”
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Facebook

Gisthai Page

Sombat.yumuang@gmail.com

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org

Since 

1999

“… No Limitations In What We Can Do ... Except The Limitations Of Our Own Mind ... 
…ไม่มีข้อจ ำกัดในสิ่งที่เรำสำมำรถท ำได้ … ยกเว้นมีเพียงข้อจ ำกัดเพียงแค่จิตใจของตัวเรำเอง …”
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https://www.facebook.com/sombat.yumuang.1/
https://www.facebook.com/Gisthai
http://www.gisthai.org/


Gisthai Team

(Since 1999)

ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org Facebook: Gisthai Page
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ห้องท างาน…ที่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ในปีที่เกษียณราชการ ๒๕๖๐)
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แรงบันดำลใจ … จินตนำกำร … กำรระดมควำมคิด … องค์รวมควำมรู/้สู่ปัญญำ … กำรลงมือท ำ !!!
Inspiration … Imagination … Ideation … Integration (Knowledge/Wisdom) … Insight/Implementation !!!

Inspiration Pool of Minerals and Rocks @ Museum of Michigan Tech. University (Sombat Y., 2012)
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กรอบแนวทางในการ COACHING เพือ่ “การสร้างโอกาส”  ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมทางความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงส าหรับนักเรียนฯ

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง
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กรอบแนวทางในการ COACHING เพือ่ “การสร้างโอกาส”  ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมทางความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงส าหรับนักเรียนฯ
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Coaching*

เพื่อ “ควำมส ำเร็จ” ในทุกช่วงของชีวิต
… Lifelong Success …

Wisdom :ปัญญา* 

(คิดบวก +++)

“ตัวเลือก” เป็นของคุณ !!
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กรอบแนวทางในการ COACHING เพือ่ “การสร้างโอกาส”  
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมทางความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงส าหรับนักเรียนฯ

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง



2564..2565..2566..2567..2568..2569..                              ……                             ……                     

“โครงกำร…ชีวิต “แผนผังควำมคิดและกำรลงมือสรำ้งเส้นทำงในอนำคตสูค่วำมส ำเร็จ ด้วยตัวเรำ”
(Mind Mapping & Implementing Your Future Roadmap for Success” Life-Long Project) 
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Write your 

first milestone

here !

เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา/ท างาน
Milestone #1

เป้าหมายสูงสุด ...

จบปริญญาตรี/เรียนต่อ/ท างาน
Milestone #2

จบปริญญาโท/แอก/ท างาน
Milestone #3
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(แรงต้ำน)

(ควำมล้มเหลว)

(กำรเสียสละ สังเวย)

(ควำมผิดหวัง)

(วินัย)

(ควำมขยัน)

(ควำมทุ่มเทมุ่งมั่น)

(สิ่งที่ผู้คนมองเห็น)

(สิ่งที่ผู้คนมองไม่เห็น)

ภาพลวงตาของภูเขาน  าแข็ง
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(ควำมส ำเร็จ)
(ควำมส ำเร็จ

เปรียบเหมือนกับ     
ภูเขำน้ ำแข็ง…)



1. แผนผังความคิด (Mind Mapping) :
อนำคตในอุดมคติ “MY IDEAL FUTURE”

ไปตามฝัน !!
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อนำคต 

อำหำร & สุขภำพ 
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2. แผนผังความคิด (Mind Mapping) :
อนำคต “FUTURE”
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แผนผังความคิด (Mind Mapping) :
แผนที่น ำทำงของนักเรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรเป็นน้องใหม่ระดับอุดมศึกษำในปี 25.… 1. มุ่งมั่นด้วยควำมรับผิดชอบด้วยตนเอง

เพื่อกำรศึกษำเรยีนรู้และเพื่อควำมส ำเร็จ

2. ท ำกำรพิเครำะห์ทุกอย่ำงเอำไว้ก่อน

3. ตั้งเป้ำหมำยหลำยๆ ด้ำนและเฝ้ำติดตำมทั้งหมด4. ให้สัญญำท่ีจะเรียนรูต้ลอดชึวิต และเติบโตขึ้น

5. ค้นพบและกระท ำตำมสิ่งทีเ่รามีใจรักในอะไรสักอย่าง

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง
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1

2

3

4

1. COACHING

BIG PICTURE-องค์รวม !!

2. CLARITY-ความชัดเจน
INSPIRATION- แรงบันดาลใจ 

3. MINDTOOLS

MIND MAPPING-แผนผังความคิด

4. EFFECTIVENESS-ประสิทธิผล
ACTION PLANS-แผนปฏิบัติการ
PRIORITIES-ล าดับความส าคัญ

GOALS-เป้าหมาย …

5. CHOICES-ทางเลือก/ตัวเลือก
DECISIONS/TIME PERIOD

การตัดสินใจ/ช่วงเวลา …

5

แนวทางเบื องต้นของแผนผังความคิด (Mind Mapping) : ในล าดับการบริหารเวลาของนักเรียนฯ

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง
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การวางแผนวชิาชีพ

เรียนรู้/รู้จกัตัวเอง

ส ารวจหาทางเลือกต่างๆ

มองหาโอกาสต่างๆ

ประสบความส าเร็จ
กบังาน/วชิาชีพ

แนวทางเบื องต้นของแผนผังความคิด (Mind Mapping) : ในการวางแผนวิชาชีพของนักเรียนฯ

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง



กำรเลือกสำขำวิชำ/มหำวิทยำลัย ควรคิดและท ำอย่ำงไร ?

 ความท้าทายประการแรกในการเข้าสู่กระบวนการยื่นสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ก็คือ
“จะเลือกสาขาวิชาอะไรและมหาวิทยาลัยอะไรดี ?

 …จะเลือกแบบสุ่มไปเรื่อยๆ !!

 …หรือจะใช้เวลาหลายๆ ปี ในการตัดสินใจ เพื่อให้ได้เป็นทางเลือกหลายๆ ทางที่ดีที่สุด !!

 และที่ส าคัญที่สุด…เราจะต้องมั่นใจว่าเราชอบและมีความสุข กับการเลือกทางเลือกเหล่านั นทั งหมด !!
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…ค้นหาวิชาชีพ…ทีเ่ราสามารถมุ่งไปยังเป้าหมายได้…

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง

มีข้อแนะน ำบำงประกำรกับกำรเลือกสำขำวิชำใดๆ ของแต่ล่ะมหำวิทยำลัย กันอย่ำงไร…

 มั่นใจแน่นอนแล้วว่ำเรำไดเ้ลือกสำขำวิชำที่ถูกต้องแล้ว … 

- โดยพื นฐานแล้วต้องม่ันใจให้ได้ถึง 120 % เกี่ยวกับสาขาวิชานั นๆ !!

- เพราะคุณต้องใช้เวลาเรียน 4-6 ปี กับสาขาวิชานั นๆ และยังต้องใช้เวลาท างานอยู่ในสาขาวิชานี ต่อไปอีก 40-50  ปี !!

- ถ้ายังสงสัยและกังวลเกี่ยวกับตัวเลือกทั งหลาย ให้อ่าน ค้นคว้า และหาค าปรึกษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะท าได้ !!

- ตรวจสอบทางเลือกในการท างาน รายได/้เงินเดือน สาระวิชาทั งหลายที่ต้องเรียน… Google is your friend !!!



https://www.youtube.com/watch?v=lFmYnqbLWns
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https://www.youtube.com/watch?v=lFmYnqbLWns
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FAMILY๑

..ความภมิูใจ

“ชวนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมฯ    คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ดร.อดุม ช ำนิ และ .ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง



http://www.gisthai.org/download/cv_of_sombat_Thai.pdf
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