
Coaching โดย “อ.บัต”ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย.์ดร.สมบัต ิอยู่เมือง 
(ม.ท. 1035 รุ่นที่ 16)

@ WATMAI STEAM EDUCATION CENTER 1

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
24-26 พฤศจิกายน 2564

#TCAS65 ... “ชวนนักเรียนชั้น ม.6 คิดแล้วท า … ท าแล้วคิด 
กับก้าวต่อๆ ไป เพื่อความส าเร็จในอนาคต…”
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#TCAS65 ... “ชวนนักเรียนชั้น ม.6 คิดแล้วท า … ท าแล้วคิด 
กับก้าวต่อๆ ไป เพื่อความส าเร็จในอนาคต …”

1) เพื่อ “สร้างแรงบันดาลใจ” ด้วย “กระบวนการเรียนรู้ (Knowledge) อย่างเป็นระบบ” …

2) เพื่อน าไปสู่ “ปัญญา (Wisdom) ที่ชัดเจน” ได้ “แนวคิดแนวทางของทางเลือกส าหรับอนาคต”                                                 
กับก้าวต่อๆ ไปของนักเรียนท่ีจะเดินไปสู่จุดหมาย …เพื่อความส าเร็จและสร้างคุณค่าในชีวิต …” 

3) เพื่อชวนนักเรียน “สานฝัน..สร้างโอกาสให้ตัวเอง” ด้วยความมุ่งมั่นและ “ลงมือท า” ไปด้วยกัน
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Coaching “Mind Mapping & Implementing Your Future Roadmap for Success” Life-Long Project

โครงการ…ชีวิต…“แผนผังความคิดและการลงมือสร้างเส้นทางในอนาคตสู่ความส าเร็จ ด้วยตัวเรา”



ทัศนะคติของเรา

ความสามารถ

.. แรงจูงใจทีท่ าให้อยาก
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

หรือจะท างาน ..

..ส่ิงทีกั่งวลทีสุ่ดกับการ
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา

หรือจะท างาน ..

.. สองค าถามส าคัญทีอ่ยากรู้
จากนักเรียนชัน้ ม.6 ..

การเลือกของเรา
ทัศนคติ

มีความส าคัญเท่ากับ

ชีวิตของเรา…

..ไม่มีวันทีส่ายเกินไปส าหรับ
การเร่ิมต้นใหม่ในชีวิตของเรา..
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KEY…ผมเชือ่ม่ันได้อย่างไรว่าจะสามารถ COACHING นักเรียนชัน้ ม.6 แล้วจะเกิดประสิทธิผลขึน้ได้ !

 ด้วยความปรารถนาดแีละห่วงใยต่อคนทีผ่มก าลังพูดคุยอยู่ด้วย …มุทติาจิต …

 รักในแนวคิดทีไ่ด้*เรียนรู้และร้อยเรียงขึน้มา ทีม่ั่นใจกับการได้ช่วยนักเรียนชัน้ ม.6 เพราะถ้าย้อนเวลาได้ว่า..ถ้าเป็นตัวเราล่ะ !!

 และเชือ่ม่ันว่าจะสามารถช่วยได้เพราะได้ค้นคว้าวิจัยทีเ่ชือ่มโยงเข้ากับชีวิตจริง..“ข้อมูลฯทีเ่กีย่วข้อง”  ทีส่ามารถน ามาใช้ในการ
คิดวิเคราะหไ์ด้อย่างเป็นระบบ เพือ่ใช้เป็นองค์ความรู้..สู่ปัญญาต่อการเลือกตัดสินใจ ด้วยการทีนั่กเรียนชัน้ ม .6 สามารถลงมือ
กระท าและตัดสินใจได้ด้วยตนเองเป็นหลัก และสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางส าหรับก้าวต่อๆ ไปในอนาคตของนักเรียนได้ !!

โอกาส- OPPORTUNITY : “เมือ่มี โอกาส “ ต้อง “รีบฉกฉวยโอกาส”                                                  

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

2559

… 5 มีนาคม 2563 >>>
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องค์ความรู้…จากอดีตและปัจจุบัน คือกุญแจส าหรับอนาคตของเรา…Past and present are the keys for our future… 

..ความภมิูใจ



ม.ท.1035
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องค์ความรู้…จากอดีตและปัจจุบัน คือกุญแจส าหรับอนาคต…
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องค์ความรู้…จากอดีตและปัจจุบัน คือกุญแจส าหรับอนาคต…
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My Life-Journey Map # 55 คร้ัง ใน 26 ประเทศ (2527-2563) >> Experience, Knowledge, Wisdom, Values ..!!

11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 8

องค์ความรู้…จากอดตีและปัจจุบัน คือกุญแจส าหรับอนาคต…



6

>>Experience, Knowledge, Wisdom, .. Set “GOALS”  to Create Values ..!!

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

ไม่มีใคร
จะคาดการณ์

ได้ว่า
“ความสูง” แค่ไหน
ทีคุ่ณสามารถทยาน

ขึน้ไปได้ …

จนกว่า
คุณจะกาง “ปีก” 
ของคุณออกมา

และ “บิน” ขึน้ไป …

GOALS

“เป้าหมาย..s”6 @ San Diego, CA, USA in 1999
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ผูท้  ำแผนที่สนองพระมหำกรุณำธิคณุ - YouTube

11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 10

“…ได้แนวคิดและแนวทาง…ก่อเกิดแรงบันดาลใจ และการลงมือยกระดับการท างาน…สร้างคุณค่า…ในอนาคตตอ่ไป…ด้วยตัวเราและทีมงาน…”

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=qluAWx1-oXw&fbclid=IwAR3UP2b2V0qvxJyRQRcAPeBsGpUHzpz8DYoWHaqculGbMRewclMrLxz0H14


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 ากัดในสิ่งที่เราสามารถท าได้ … ยกเว้นมีเพียงข้อจ ากัดเพียงแค่จิตใจของตัวเราเอง …”

11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 11

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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http://www.gisthai.org/
https://www.facebook.com/Gisthai
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ห้องท างาน…ที่ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ในปีที่เกษียณราชการ ๒๕๖๐)



11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 14

FAMILY๑

..ความภมิูใจ



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

11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 15

http://www.gisthai.org/download/cv_of_sombat_Thai.pdf
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แรงบันดาลใจ … จินตนาการ … การระดมความคิด … องค์รวมความรู/้สู่ปัญญา … การลงมือท า !!!
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 าหรับนักเรียนชัน้ ม.6 
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กรอบแนวทางในการ COACHING เพือ่ “การสร้างโอกาส”  ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมทางความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงส าหรับนักเรียนชัน้ ม.6 



Coaching*

เพื่อ “ความส าเร็จ” ในทุกช่วงของชีวิต
… Lifelong Success …

Wisdom :ปัญญา* 

(คิดบวก +++)

“ตัวเลือก” เป็นของคุณ !!
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กรอบแนวทางในการ COACHING เพือ่ “การสร้างโอกาส”  
ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมทางความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงส าหรับนักเรียนชัน้ ม.6 



2564 … 2565                             … 2569 …                      ………….                       …………

“Mind Mapping & Implementing Your Future Roadmap for Success” Life-Long Project 
โครงการ…ชีวิต “แผนผังความคิดและการลงมือสร้างเส้นทางในอนาคตสู่ความส าเร็จ ด้วยตัวเรา”
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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



พ.ย. 2564   ธ.ค. 2564   ม.ค. 2565   ก.พ. 2565   มี.ค. 2565   เม.ย. 2565   พ.8. 2565 มิ.ย. 2565 …                                          

.. แรงจูงใจทีท่ าให้อยากเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาหรือท างาน ..

..ส่ิงทีกั่งวลทีสุ่ด (อุปสรรค) กับการเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา หรือการท างาน ..

..จะหาวิธีแก้ปัญหา อยู่กับปัญหา เพือ่ก้าว
ผ่านอุปสรรคทัง้หลาย ไปได้อย่างไร..

แผนผังความคิดและการลงมือสร้างเส้นทางในอนาคตสู่ความส าเร็จ เข้า
ในการเข้าเรียนในระดบัอุดมศึกษา/ท างาน : Milestone #1
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Write your 

first milestone

here !

………...
Milestone #1.1

เป้าหมายสูงสุด ...

………………………………..
Milestone #1.2

…………………………..
Milestone #1.3



(แรงต้าน)

(ความล้มเหลว)

(การเสียสละ สังเวย)

(ความผิดหวัง)

(วินัย)

(ความขยัน)

(ความทุ่มเทมุ่งมั่น)

(สิ่งที่ผู้คนมองเห็น)

(สิ่งที่ผู้คนมองไม่เห็น)

ภาพลวงตาของธารน  าแข็ง
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1. แผนผังความคิด (Mind Mapping) :
อนาคตในอุดมคติ “MY IDEAL FUTURE”

ไปตามฝัน !!
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อนาคต 

อาหาร & สุขภาพ 
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2. แผนผังความคิด (Mind Mapping) :
อนาคต “FUTURE”
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3. แผนผังความคิด (Mind Mapping) :
แผนที่น าทางของนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จ

ในการเป็นน้องใหม่ระดับอุดมศึกษา 1. มุ่งมั่นด้วยความรับผิดชอบด้วยตนเอง
เพื่อการศึกษาเรยีนรู้และเพื่อความส าเร็จ

2. ท าการพิเคราะห์ทุกอย่างเอาไว้ก่อน

3. ตั้งเป้าหมายหลายๆ ด้านและเฝ้าติดตามทั้งหมด4. ให้สัญญาท่ีจะเรียนรูต้ลอดชึวิต และเติบโตขึ้น

5. ค้นพบและกระท าตามสิ่งทีเ่รามีใจรักในอะไรสักอย่าง
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1

2

3

4

1. COACHING

BIG PICTURE-องค์รวม !!

2. CLARITY-ความชัดเจน
MOTIVATION-แรงจูงใจ

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

4. สรุปแนวทางเบื องต้นของแผนผังความคิด (Mind Mapping) : ในล าดับการบริหารเวลาของนักเรียนชั น ม. 6 #TCAS65



11/2564
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การวางแผนวชิาชีพ

เรียนรู้/รู้จกัตัวเอง

ส ารวจหาทางเลือกต่างๆ

มองหาโอกาสต่างๆ

ประสบความส าเร็จ
กบังาน/วชิาชีพ
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องค์ประกอบในการเลือกตัดสินใจก าหนด “เป้าหมายฯ” เพื่อการศึกษาต่อ/ท างาน ของนักเรียนชั น ม.6
1) ทัศนะคติ = ความสามารถ ความชอบ & ความต้องการของตลาดแรงงานและวิชาชีพ
2) ความพร้อมของครอบครัว…แหล่งทุนในการเรียน…
3) *คุณสมบัติและสิทธิของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกและภาคกลาง…
4)* ความหลากหลายของโอกาสทางเลือกในช่องทางการเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS65 (4 รอบ)
5)* ทางเลือกในช่องทางการเข้าศึกษาฯ ของสถาบันของเอกชน และของรัฐ !! ** ที่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในระบบของ TCAS65 และในต่างประเทศ

องค์ประกอบแผนผังเส้นทางการผจญชีวิตของนักเรียน
…ก้าวเดินในการผจญชีวิตของนักเรียน … ไปสู่ “เป้าหมาย !?”
“จุดส าคัญ (Milestones) ของกระบวนการในการตัดสินใจของนักเรียน” 
จะขึ้นอยูก่ับ
• ความรอบครอบ …
• ความเอาใจใส่ …
• การตัดสินใจ …
• การยื่นสมัคร…และการลงทะเบียนเรียน…
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เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายของนกัเรียน 

การปฏิสัมพันธ์กัน

เนื้อหา/สาระส าคัญ

วิธีการ

ก าหนดเวลา

การค้นหา การส ารวจ การค้นหา การจับคู่ การตัดสินใจ การยื่นสมัครการลงทะเบียน

การเตรียมตัว

การอ้างอิง



จะเลอืกสาขาวิชา/มหาวิทยาลยั อย่างไร ?

 ความท้าทายประการแรกในการเข้าสู่กระบวนการย่ืนสมคัรเข้าเรียนในมหาวทิยาลยั กคื็อ
“จะเลือกสาขาวชิาอะไรและมหาวทิยาลยัอะไรดี ?

 …จะเลือกแบบสุ่มไปเร่ือยๆ !!

 …หรือจะใช้เวลาหลายๆ เดือน ในการตดัสินใจ เพ่ือให้ได้เป็นทางเลือกหลายๆ ทางทีด่ทีี่สุด !!

 และทีส่ าคญัทีสุ่ด…เราจะต้องมัน่ใจว่าเราชอบและมคีวามสุข กบัการเลือกทางเลือกเหล่าน้ันทั้งหมด !!
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มีข้อแนะน าบางประการกบัการเลือกสาขาวิชาใดๆ ของแต่ล่ะมหาวิทยาลัย กนัอย่างไร…

 ม่ันใจแน่นอนแล้วว่าเราได้เลอืกสาขาวิชาทีถู่กต้องแล้ว … 

- โดยพืน้ฐานแล้วต้องมัน่ใจให้ได้ถึง 120 % เกีย่วกบัสาขาวชิาน้ันๆ !!

- เพราะคุณต้องใช้เวลาเรียน 4-6 ปี กบัสาขาวชิาน้ันๆ และยงัต้องใช้เวลาท างานอยู่ในสาขาวชิานี้ ต่อไปอกี 40-50  ปี !!

- ถ้ายงัสงสัยและกงัวลเกีย่วกบัตัวเลือกทั้งหลาย ให้อ่าน ค้นคว้า และหาค าปรึกษาให้ได้มากทีสุ่ดเท่าทีเ่ราจะท าได้ !!

- ตรวจสอบทางเลือกในการท างาน รายได้/เงนิเดือน สาระวชิาทั้งหลายที่ต้องเรียน… Google is your friend !!!

…ค้นหาวิชาชีพ…ทีเ่ราสามารถมุ่งไปยังเป้าหมายได้…
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https://www.mytcas.com/news/announcement-61
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1

2

3

……………..……..…..ระยะเวลาห่างกัน 3 เดือน..................................................

…ระยะเวลาห่างกัน 20-30 วัน ….

…...ระยะเวลาห่างกัน 15 วัน .....

11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 34



9 ?

1/13

?

1 2 3

9 ?

1/13 ?
12-15 ม.ีค.65

1/13 ?

9 ?
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……………..……..…..ระยะเวลาห่างกัน 3 เดือน..................................................

…ระยะเวลาห่างกัน 20-30 วัน ….

…...ระยะเวลาห่างกัน 15 วัน .....
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…อย่าเสียเวลาไปดขู้อสอบเก่า …
ให้ดหูนังสือของ สสวท. (ผู้พัฒนาหลักสูตร ม. 4-6)

… ฝึกท าโจทย์ท้ายบทการเรียนรู้ของแต่ล่ะเรือ่ง …
อะไรกต็ามทีข้่อสอบเก่านอกเหนือหลักสูตร ไม่ออก !!

https://youtu.be/8zs09Rm4zGw


https://www.youtube.com/watch?v=lFmYnqbLWns
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2564 … 2565                             … 2569 …                      ………….                       …………

“Mind Mapping & Implementing Your Future Roadmap for Success” Life-Long Project 
โครงการ…ชีวิต “แผนผังความคิดและการลงมือสร้างเส้นทางในอนาคตสู่ความส าเร็จ ด้วยตัวเรา”
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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



พ.ย. 2564   ธ.ค. 2564   ม.ค. 2565   ก.พ. 2565   มี.ค. 2565   เม.ย. 2565   พ.8. 2565 มิ.ย. 2565 …                                          

.. แรงจูงใจทีท่ าให้อยากเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาหรือท างาน ..

..ส่ิงทีกั่งวลทีสุ่ด (อุปสรรค) กับการเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา หรือการท างาน ..

..จะหาวิธีแก้ปัญหา อยู่กับปัญหา เพือ่ก้าว
ผ่านอุปสรรคทัง้หลาย ไปได้อย่างไร..

แผนผังความคิดและการลงมือสร้างเส้นทางในอนาคตสู่ความส าเร็จ เข้า
ในการเข้าเรียนในระดบัอุดมศึกษา/ท างาน : Milestone #1
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Write your 

first milestone

here !

………...
Milestone #1.1

เป้าหมายสูงสุด ...

………………………………..
Milestone #1.2

…………………………..
Milestone #1.3



MY GOAL IN 2022-2024

2022

1st year student in University..."

2023

2nd year student  with good grade!

2024

3rd year student with good Performances good grade

11/2564TCAS65 ... “ชวนนกัเรียนชัน้ ม.6 คิดแลว้ท ำ … ท ำแลว้คิด กบักำ้วต่อๆ ไป เพ่ือควำมส ำเรจ็ในอนำคต…COACHING โดย ผูช้่วยศำสตรำจำรย.์ดร.สมบตัิ อยู่เมือง  โรงเรยีนมธัยมวดัใหม่กรงทอง 58


