
 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 

หน่วยการจดักิจกรรมท่ี ๑ เรียนรู้สู่อนาคต              เรือ่ง SWOT for TCAS  
วิชา  แนะแนว           ชื่อรายวิชา  กน๐๑  กลุ่มกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

ชัน้   มธัยมศกึษาปีที ่๕ ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา  ( ๒ ชัว่โมง 

ผู้สอน  อาจารยพ์ชร วงัม ี  

 

ตวัช้ีวดั 
๑.นกัเรียนทราบถึงหลกัการของการใช ้SWOT 
๒.นกัเรียนเขา้ใจถึงระบบ TCAS 
๓.นกัเรียนเขา้ใจถึง ขอ้ดี-ขอ้เสีย โอกาส-อุปสรรค ของระบบ TCAS 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

๑.  เขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้SWOT  

 ๒. วิเคราะห์ระบบ TCAS 

 

สาระส าคญั 

 ระบบการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในปัจจุบนันั้น ไดใ้ชช่ื้อวา่   TCAS 

หรือช่ือเตม็วา่ Thai University Center Admission System การคดัเลือกของ TCAS จะมีดว้ยกนัทั้งหมด 

5 รอบ ซ่ึงแต่ละรอบบั้นก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกนัออกไป  

 จึงมีความจ าเป็นนอกจากการใหค้วามรู้เก่ียกกบัระบบ TCAS แลว้คือการใหน้กัเรียน

นั้นไดใ้ชห้ลกัของ SWOT ในการวิเคราะห์ ระบบTCAS เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึง ขอ้ดี-ขอ้เสีย,โอกาส-

อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นระบบ TCAS น้ีมากยิง่ขึ้นเพื่อท่ีจะไดว้างแผนเตรียมตวัเขา้มหาวิทยาลยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเขา้ใจหลกัการใช ้ SWOT ในการวิเคราะห์ส่ิงต่างๆหรือในการท างานของนกัเรียน

ต่อไป 

สาระการเรียนรู้ 

๑. ระบบ TCAS  

 ๒.  ความหมายของ SWOT  

๓. การใช ้SWOT  



๔.การน า SWOT มาใชใ้นการวิเคราะห์ระบบ TCAS 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ขอ้ที ่๔ ใฝ่เรยีนรู้ 
 ขอ้ที ่๖ มุ่งมัน่ในการท างาน 
สมรรถนะส าคญั 
 ๑. ความสามารถในการคดิ 
 ๒. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
  
กิจกรรมการเรียนรู้ 

๑.  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัระบบ TCAS  

 ๒.  ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั SWOT และการใช ้SWOT  

 ๓. น า SWOT นัน้มาใช่ในการวเิคราะหร์ะบบ TCAS  

 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 

 ๑.  อธิบายลกัษณะของการรับทั้ง 5 รอบของระบบ TCAS 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
 ๒. อธิบายเก่ียววบั SWOT วา่คืออะไร และมีวิธีการใชง้านอยา่งไร 

โดยอธิบายความหมายของตวัอกัษร SWOT 

1. Strengths จุดแขง็ 

               วิเคราะห์จุดแขง็เพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

2. Weaknesses จุดอ่อน 

วิเคราะห์ขอ้ดอ้ยในแผนหรืองานต่างๆ 

3. Opportunities โอกาส 

               วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีท าใหไ้ดเ้ปรียบ โดยรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์จาก

ข่าวสาร ผา่นส่ือต่าง ๆ 

4. Threats อุปสรรค 

               วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการท างาน 

 



 จากนั้นใหย้กสถานการณ์ประกอบเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงวิธีการใช ้SWOT   

ช่ัวโมงท่ี ๒ 

 ใหน้กัเรียนจบักลุ่ม 5 – 6 คน โดยก าหนดหวัขอ้ให ้วิเคราะห์ระบบ TCAS โดยใชห้ลกัการ

วิเคราะห์ของ SWOT พร้อมทั้งเลือกตวัแทนกลุ่มเพื่อท าการน าเสนอทา้ยคาบ 

กิจกรรมรวบยอด 

 ๑.  หลงันกัเรียน านเสนอสุดทา้ยใหค้รูสรุป ในแต่ละตวัอกัษรของ SWOT วา่ท าให้เราเห็นอะไร

ในระบบ TCAS ผา่น SWOT  

 ๒.  ครูอธิบายถึงประโญชน์ของ SWOT ท่ีสามารถใชใ้นการท างานได ้

 ๓. ครูช้ีใหเ้ห็นการวา่การวิเคราะห์TCAS ท่ีดีนั้นน ามาสู่การวางแผนท่ีเหมาะสมกบัตวัเองและ

เขา้ใจในระบบมากยิง่ขึ้นอีกดว้ย 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
๑.  ส่ือ PowerPoint  TCAS 

๒.  ส่ือ PowerPoint  SWOT 

 ๓.  ใบความรู้เร่ือง  การศึกษาต่อสายสามญั   

 ๔.  ส่ือ PowerPoint  เร่ือง  การศึกษาต่อสายสามญั   

 ๕.  ใบความรู้ เร่ืองการศึกษาต่อสายอาชีพ   

 ๖.  ใบความรู้เร่ืองเร่ืองการศึกษาต่อสายอาชีพ 

              ๗.  ใบงานเร่ือง  ฉันเหมาะจะเรียนอะไรดี 
  

 

การวดัและการประเมิน 

 

เป้าหมาย หลกัฐาน เครื่องมือวดั เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระส าคญั 
 

ใบงาน / การมสีว่น
ร่วมในชัน้เรยีน 

ความตัง้ใจในชัน้เรยีน/
การมสีว่นร่วมในชัน้
เรยีน / การสง่งาน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

ตวัช้ีวดั 
 

ใบงาน / การมสีว่น
ร่วมในชัน้เรยีน 

ความตัง้ใจในชัน้เรยี/
นการมสีว่นร่วมในชัน้
เรยีน / การสง่งาน 

 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 



คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 
 

ใบงาน / การมสีว่น
ร่วมในชัน้เรยีน 

ความตัง้ใจในชัน้เรยีน/
การมสีว่นร่วมในชัน้
เรยีน / การสง่งาน 

 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

สมรรถนะ ใบงาน / การมสีว่น
ร่วมในชัน้เรยีน 

ความตัง้ใจในชัน้เรยีน/
การมสีว่นร่วมในชัน้
เรยีน / การสง่งาน 

ผ่าน/ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ การจดัระเบียบความคิด  เร่ือง  Logic three 
วิชา  แนะแนว           ช่ือรายวิชา  น.๐๑  กลุ่มสารกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ชัน้   มธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เวลา  ๒  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารยพ์ชร วงัมี   
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑.นกัเรยีนรูจ้กัารจดัระเบยีบความคดิ ทีจ่ะช่วยในการเรยีนและชวีติประจ า 
 ๒.นกัเรยีนรูจ้กัเทคนิดคการจดัระเบยีบความคดิ 
  
สาระส าคญั 
 คนทีม่ทีกัษะการจดัระเบยีบความคดิจะมกีารจดัการความคิดทเีป็นระเบยีบไม่สบัสน สามารถ
จดัจ าแนก หรอืล าดบัความส าคญัไดเ้ป็นอย่างด ีตลอดจนการจบัประเดน็ส าคญัต่างๆ กลบักนัการทีไ่ม่
มหีรอืการขาดทกัษะในการจดัระเบยีบความคดิจะท างานได้ล่าช้า เพราะมขีอ้มูลยุ่งเหยิง่เป็นจ านวน
มากในหวั แลว้ไม่สามารถจดั าจแนกหรอืจบัความส าคญัของขอ้มลูได ้ท าใหข้าดการวางแผนทีด่ ี
 การจดัระเบียบความคิดนัน้เป็นจึงเป็นทกัษะที่ส าคญั สามารถฝึกได้ง่ายไม่อยาก สามารถ
น ามาประยุกตไ์ดท้ัง้ในการเรยีนและการใชช้วีติประจ าวนั 
 

สาระการเรียนรู้ 

๑. ท าไมถงึตอ้งจดัะรเบยีบความคดิ 

๒. การจดัระเบยีบความคดิคอือะไร? 

๓. อะไรบา้งทีเ่ป็นกระบวนคดิทเีป็นระเบยีบ 

๔. การฝึกการจดัระเบยีบความคดิ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑.เพือ่ใหน้กัเรยีนทราบถงึ ประโยชน์ของการจดัระเบยีบความคดิ 
 ๒. ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการจดัระเบยีบความคดิของตวัเอง 
 ๓. นกัเรยีนมสีามารถน าการจดัระเบยีบความคดิมาใชใ้นการเรยีนได ้
 
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ๑. มวีนิัย 



 ๒. กลา้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม 
 ๓. ใฝ่เรยีนรู ้
สมรรถนะส าคญั 
 ๑. ความสามารถในการคดิ 
 ๒. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. ท าความรูจ้กัเกีย่วกบัการจดัระเบยีบความคดิ 
 ๒. ศกึษาเกีย่วกบัตวัอย่างการจดัระเบยีบความคดิ 
 ๓. ฝึกกการจดัระเบยีบความคดิ 
ชัว่โมงท่ี 1 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

๑. ผูส้อน ยกตวัอย่างภาพการท างานของสมอง ว่าสมองของเรานัน้มสีว่นท ่าทหน้าทีใ่น
การคดิและการตดัสนิใจ ซึง่เราสามารถทีจ่ะฝึกสมองในส่วนน้ีได้ 

๒. ผูส้อนยกตวัอย่างว่าการจดัระเบยีบความดิคนัน้อยู่รอบตวัเรา เช่น เซเว่น เพราะเซเว่น
นัน้ไดม้กีารจดัสนิคา้เป็นโซนท าใหเ้ดนิงา่ย เราเดนิเขา้ไปในเซเว่นทุกทีเ่ราจะเดาออก
เลยว่าสนิคา้ทีเ่ราตอ้งการต้องเดนิไปตรงไหน เพรามกีารจดัจ าแนกประเภทสนิคา้ไว้
แลว้อย่างเป็นระเบยีบท าใหเ้ดนิซือ้ของไดง้่ายใชเ้วลาไม่นาน เป็นตน้ 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
๑. ผูส้อนยกตวัอย่างอะไรกไ้ดข้ึน้มาใหน้กัเรยีนบอกสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่นัน้ เช่น “สตัวปี์ก” 

อะไรบา้งทีม่ปีีก ใหน้กัเรยีนยกมอืแสดงความดิคเหน็ใหม้ากทีส่ดุแลว้ครกูเ็ขยีนลงใน
กระดาน (นกบา้ง,แมลงบา้ง,เครื่องบนิ) หลงัจากใหน้กัเรยีนแสดงควาเหน็แลว้ให้
นกัเรยีนดทูีก่ระดานเกี่ยวกบัสิง่ทัน่กเรยีนไดเ้สนอมา  

๒. ผูส้อนขึน้ว่า เราจะจดัระเบยีบความคดิในสิง่ทีเ่ราไดเ้ขยีนลงกระดานทัง้หมดโดย
จ าแนกตวามเกณฑง์า่ยๆ เช่น สิง่มชีวีติ,สิง่ไม่มชีวีติ,สตัรเ์ลอืดอุ่น,สตัวเลอืดเยน็ เป็นตน้ 

กิจกรรมรวบยอด 

 ผูส้อบสรุปว่าการจดัระเบยีบความดิคัน้สามารถฝึกฝนไดจ้ากสิง่ง่ายๆรอบตวัเรา ในชัว่โมง
ต่อไปจะใหน้กัเรยีนฝึกจดัระเบยีบความคดิทีส่ามารถนมาใชใ้นชวีติประจ าวนัของเรา 
ชัว่โมงท่ี 2  
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

๑. ผูส้อนทบทวนเนื้อหาเมอื่สปัดาหก์่อน ว่าเราจะเริม่การฝึกการจดัระเบยีบความคดิจาก
เรื่องในชวีติประจ าวนัโดยเปิด Slide ประกอบ 

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 



๑. ผูส้อนเปิด Slide เกยีกวบัการจดัระเบยีบความคดิ โดยก าหนดโจทยใืหน้กัเรยีนท าใน
ความว่าใน 1 วนัเราท าอะไรบา้ง? ใหน้กัเรยีนเขยีนใสส่มุด 

๒. หลงัจากเขยีนเสรจ็แลว้ ผูส้อนเปิด Slide เกีย่วกบั “รวบรวม จ าแนก และจดัล าดบั” 
เป็นตวัอย่างใหน้กัเรยีนในการจ าแนกประเภท 

๓. ใหน้กัเรยีนลงมอืจ าแนกประเภท กจิวตัรประจ าวนัใน 1 วนัของนกัเรยีน 
กิจกรรมรวบยอด 

 ผูส้อบสรุปว่าการจดัระเบยีบความดิคัน้สามารถฝึกฝนไดจ้ากสิง่ง่ายๆรอบตวัเรา ในชัว่โมง
ต่อไปจะใหน้กัเรยีนฝึกจดัระเบยีบความคดิทีส่ามารถมาใชใ้นชวีติประจ าวนัของเราได ้ โดยทิง้
การบา้นใหน้กัเรยีนนัน้ลองจดัระเบยีบความคดิโดยเลอืกวชิาเรยีนมา 1 วชิา จกานัน้ใหล้องจดั
ระเบยีบความตดิตามหลกัทีส่อนสง่เป็นการบา้ยต่อไป 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

๑. Power Point “การจดัระเบยีบความคดิ” 
๒. ใบงานการจดัระเบยีบความคดิ (ท าในสมุด) 

 
 
 
 
 
 
การวดัและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เครื่องมือวดั เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระส าคญั 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ตวัช้ีวดั 
 

 
 

 
 
 

 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 

 
 

 
 
 

 
 



 

สมรรถนะ    

 
 
            ลงชื่อ.........................................
ผูส้อน 
                     (                                      ) 
                                          

 
  



 
 
บนัทึกหลงัสอน 
 ๑.ผลการสอน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 ๒.ปัญหาและอุปสรรค
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
 ๓.ขอ้เสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การจดัระเบียบความคิด เร่ือง Decision Making by Existential 
วิชา  แนะแนว           ช่ือรายวิชา  กน ๐๑  กลุ่มสารกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ชัน้   มธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เวลา  ๒  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารยพ์ชร วงัมี   
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑  ใหน้กัเรยีนทราบถงึผลของการตดัสนิใจทีจ่ะสง่ผลต่อชวีติตนเอง 
 ๒. ฝึกใหน้กัเรยีนตดัสนิใจอย่างมเีหตุผล และมปีระสทิธภิาพ 
 ๓. ปฏบิตัตินอย่างรูเ้ท่าทนัอบายมุขและภยัสงัคมใกลต้วั 
  
สาระส าคญั 

“การลงทุนมคีวามเสีย่ง โปรดศกึษาขอ้มูลก่อนการลงทุน” เราจะได้ยนิประโยคนี้บ่อยๆใน

โฆษณาแบบจนบางคนอาจจะเริม่ตดิหู เพราะมนัเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจที่ถ้าตดัสนิใจถูกกจ็ะได้

ก าไรงอกงาม ตดัสนิใจผดิพลาดก็อาจจะขาดทุนได ้แม้กระทัง่ในชวีติเราก็ตาม ก็ผ่านการตดัสนิใจ

บ่อยๆ ใหคุ้ณลองนึกถงึเวลาท าขอ้สอบชอ้ย 4 ตวัเลอืก ก,ข,ค,ง แลว้ขอ้ ก กบั ค มนัดนัน่าจะถูกทัง้

คู่ แต่ความเป็นข้อสอบช้อยมนัจะถูกได้แค่ขอ้เดียว เราจะพบทางแยกในชีวติที่ต้องตดัสนิใจแบบ

ย่อมๆทนัท ี1 คะแนนนัน้อาจะเปลีย่นเกรดเราไดเ้ลย หรอืไม่เวน้แต่การตดัสนิใจเลอืกเสือ้ผา้ออกไป

เทีย่วของคุณผูห้ญงิกเ็ช่นกนั สิง่เหล่านี้ราวกบัมนุษยน์ัน้ไดถู้กสาปใหต้อ้งเลอืกตดัสนิใจอยู่เสมอ 

โดยหลกัของแนวคดิ “Existential” หรอื “อตัถภิาวะนิยม” นัน้ กล่าวว่ามนุษย์จะต้องเขา้ใจ

และรู้จกัตนเอง มนุษย์ทุกคนมคีวามส าคญัและมลีกัษณะเด่นเฉพาะตนเอง ทุกคนมเีสรภีาพที่จะ

เลอืกตดัสนิใจในการกระท าสิง่ใดๆ  แต่จะตอ้งรบัผดิชอบต่อการกระท านัน้ 

ซึ่งเวลาทีเ่ราจะเลอืกตดัสนิใจอะไรกต็ามอย่างเสร ีแต่เรากต็้องค านึงถงึผลทีต่ามมาอย่างถี่

ถ้วน เพราะสุดท้ายคนที่จะอยู่กบัผลลพัท์ของการตดัสนิใจทัง้หมดไม่ว่าจะดหีรือร้ายกค็อืตวัเราเอง

อนัดบัแรก 

สาระการเรียนรู้ 
  ๑. ผลกระทบของการตดัสนิใจ 

  ๒. อะไรคอื Existential ? 

 ๓. การน า Existential มาใชใ้นการตดัสนิใจ 



คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ๑. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๒. กลา้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม 
 ๓. ใฝ่เรยีนรู ้
สมรรถนะส าคญั 
 ๑. ความสามารถในการคดิ 
 ๒. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
ชัว่โมงท่ี ๑ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.เริม่กจิกรรมใหน้กัเรยีนท าโดยน าโจทยข์ึน้สไลดห์รอืกระดานโดยใหโ้จทยว์่านกัเรยีนจะ
เลอืกสิง่ใด โดยโจทยท์ีจ่ะใหน้กัเรยีนนัน้เลอืก อาทเิช่น "ภูเขา" หรอื "ทะเล" , "รถมอื1" หรอื "รถมอื 
๒", "เธอคนเก่า" หรอื "เขาคนใหม่" เป็นตน้ (ครสูามารถคดิเพิม่ไดค้รบัโดยเน้นโจทยท์ีค่อ้นขา้ง
ต่างกนัชดัเจนหรอืขัว้ตรงขา้มจะดมีากครบั) 
 
๒.เริม่เล่นไปทลีะขอ้ โดยใหน้กัเรยีนทีเ่ลอืกเหมอืนกนัยนืฝัง่เดยีวกนั เช่น คนทีเ่ลอืกภูเขามายนื
ทางขวา คนทีเ่ลอืกทะเลมายนืทางซ้าย เป็นตน้ 
 
๓.สุม่นกัเรยีนทีเ่ลอืกแต่ละอย่างมาถามเหตุผลในการเลอืกสกั 2-3 คนในแต่ละขอ้ 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๑. ใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็ว่าในแต่ละการเลอืกนัน้เพราะอะไรท าไมถงึเลอืกแบบนัน้
โดยใหน้กัเรยีนทุกคนไดแ้สดงความคดิเหน็ เพือ่ใหเ้หน็ค าตอบทีห่ลากหลาย พรอ้มทัง้
ระบุเหตุผล 

กิจกรรมรวบยอด 
ใหข้อ้คดินกัเรยีนว่า การเลอืกนัน้แต่ละคนกจ็ะมเีหตุผลทีห่ลากหลายขึน้อยู่กบัประสบการณ์ 

ความเชื่อและความตอ้งการแต่ละคน ซึง่ขนาดเลอืกเหมอืนกนั แต่กไ็ม่ไดห้มายความว่ามเีหตุผลใน
การเลอืกเหมอืนกนักนัเสมอไปกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
ชัว่โมงท่ี ๒ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ทบวนกจิกรรมครัง้ก่อน จากนัน้ผูส้อนใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิ Existential จาก Slide ที
ไดเ้ตรยีมมา 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
 ในช่วงนี้ให้เปรียบการตัดสินใจที่ผ่านมา ว่าถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดล่ะ 
หรือการตัดสินใจนั้นมันมีผลลัพท์ตามมาที่เราต้องรับผิดชอบต่อจากนั้นล่ะ เพราะทุกการตัดสินใจนั้น ย่อม



มีข้อดีข้อ-เสีย ซึ่งบางทีมันอาจจะให้ที่ตามมานั้นอาจเกินกว่าที่เราคาดคิดก็ได้ ดังนั้นแล้วจะตัดสินใจด้วย
อารมณ์หรือจะให้คนอ่ืนมาตัดสินใจแทนให้เราไม่ได้ (ในตอนนี้ผมยกตัวอย่างนักเรียนศิษย์เก่าท่ีมาให้ผม
ช่วยตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยให้) เพราะคนที่เราให่เขาตัดสินใจนั้น ไม่ได้มาช่วยรับผิดชอบผลที่ตามมา
ให้เรา ถ้าดีก็ถือว่าโชคดีไป ถ้าตัดสินใจผิดพลาดคนที่ต้องรับผิดชอบผลของการตัดสินใจนั้นก็คือตัวเราเอง 
ดังนั้นแล้วการตัดสินใจมันจะมีราคาของมันขึ้นอยู่กับว่า "ตัวเราเองนั้นจะรับความเสี่ยงหรือผลที่ตามมาได้
ไหม" โดยใช้ ใบงาน Decision Making by Existential ในการช่วยพิจาณาข้อดี-ข้อเสีย และความคุ้มค่า
ของผลลัพท์ในแต่ละทางเลือกเพ่ือให้การตัดสินใจนั้นเห็นภาพได้ชัดขึ้น 
กิจกรรมรวบยอด 
 ผลจากการทีเ่ราไดต้ดัสนิใจดว้ยตนเองนัน้ จะท าใหน้ักเรยีนจะไดรู้ส้กึถงึความเป็น 'เจา้ของ
ชวีติทีแ่ทจ้รงิ' ขึน้มาบา้ง ไม่ไดผ้่านกรอบความคดิใครเพราะเดก็นักเรยีนแต่ละคนกม็คีวามแตกต่าง
กนั การตดัสนิใจของเดก็แต่ละคนนัน้แม้จะเป็นเรื่องเดยีวกนัแต่ค าตอบที่ได้มานัน้อาจจะไม่ซ ้ากนั
เลยกเ็ป็นไดแ้ละผู้ทีต่้องรบักบัราคาของการตดัสนิใจนัน้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คอืตวันักเรยีน ดงันัน้แล้ว
เราต้องตดัสนิใจอย่างมเีหตุและผล จากนัน้กว็เิคราะห์ถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาในทุกๆดา้นเพื่อที่จะ
ไดม้าซึง่การตดัสนิใจทีด่ตี่อไป 
ส่ือการเรียนรู้ 

๑. สือ่ Power Point เรื่อง  Decision Making by Existential 
๒. ใบงาน Decision Making by Existential



Decision Making by Existential 

สถานการณ์ ....................................................... 
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แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การจดัระเบียบความคิด เร่ือง Design your Life 
วิชา  แนะแนว           ช่ือรายวิชา  กน ๐๑  กลุ่มสารกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ชัน้   มธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เวลา  ๒  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารยพ์ชร วงัมี   
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑  ใหน้กัเรยีนเหน็ประโยชน์ของการวางแผนชวีติ 
 ๒. ฝึกใหน้กัเรยีนนัน้ได้รูจ้กัแนวคดิ Design Thinking  
 ๓. ใหน้กัเรยีนนัน้น า Design Thinking มาใชใ้นการออกแบบชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สาระส าคญั 

Design Thinking  มีความหมายตรงตัวของมนัคือ เป็นการคิดเชิงออกแบบ ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในวงการธุรกจิ หรอืนวตักรรมต่างๆ  
นกัออกแบบนัน้ชอบตัง้ค าถามกบัสิง่ต่างๆรอบตวัเรา และเราสามารถมคีวามคดิแบบนักออกแบบได้ 
จาก Design Thinking ดงันี้ 

1.นักออกแบบชื่นชอบปัญหา สิง่ของรอบตวัเราทีเ่ราใชอ้ยู่นัน้มาจากการออกแบบทีเ่ริม่จาก
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น เราใชก้ลอ้งไม่เก่งเลย แถมเรายงัลา้งฟิลมไ์ม่เป็นดว้ย กลอ้งดจิติอลจงึถอื
ก าเนิดออกมา หรอื เราอยากจะท างานนอกบ้านหรอืนอกที่ท างาน เพื่อที่จะได้สมัผสับรรยากาศ
ภายนอกทีดู่สดชื่นร่มรื่นกว่าหอ้งสี่เหลีย่มเลก็ๆ เรากไ็ดโ้น๊ตบุ๊ค หรอื Tablet ขึน้มา แลว้ทุกท่านทีดู่
คลปินัน้นึกถงึอะไรบา้งทีเ่กดิจากปัญหาต่างๆ 

.นกัออกแบบชอบค าถาม ค าถามทีเ่กดิขึน้นัน้จะท าใหเ้รามองเหน็มุมมองชวีติทีม่ากกว่าเดมิ 
เช่น 
เราจะท างานอย่างมคีวามสุขและใชช้วีติสว่นตวัอย่างมคีวามสุขไปด้วยไดไ้หม? 
ค าถามเหล่านี้จะท าให้เราเขา้ใจถงึการออกแบบชวีติทีเ่ราไม่สามารถออกแบบชวีติทีส่มบูรณ์ขึ้นมา
ได้ ต าตอบที่ถูกต้องไม่ได้มเีพยีงค าตอบเดียว ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ชีวติไม่ได้จ ากดัอยู่ที่เส้นทางเดียว
เท่านัน้ 
 แต่ก็ไม่ได้จ ากดัอยู่เพยีงเท่านัน้ จากหนังสอื Designing your life นัน้ได้บอกเราถงึการน า 
Design Thinking มาใช้ในการออกแบบชีวติของเรา ซึ่งมนัจะต่างจากการวางแผนชวีติทัว่ไปที่จะ
เน้นว่าจุดหมายปลายทางของเรานัน้อยู่ทีใ่ด แต่ Design Thinking นัน้จะท าใหเ้ราเหน็ถงึอกีสิง่หนึ่ง
ทีส่ าคญัไม่แพก้นัคอื การหาวธิไีปยงัเป้าหมาย และอกีสิง่ทีเ่ราะจะไดเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัชวีติกค็อืชวีติที่



ออกแบบมาดนีัน้จะมคีวามเป็นเหตุเป็นคน ถ้าวนัหนึ่งมคีนมาถามเราว่าตอนนี้ชวีติเป็นอย่างไรบ้าง 
เรากส็ามารถตอบไดช้ดัเจนว่าดหีรอืไม่ อกีทัง้ยงับอกไดช้ดัเจนว่าดหีรอืไม่เพราอะไร 
สาระการเรียนรู้ 
  ๑. Design Thinking 

  ๒. การวางแผนชวีติโดยใชห้ลกัของ Design Thinking 

 ๓. การใช ้Odyssey plan 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ๑. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๒. กลา้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม 
 ๓. ใฝ่เรยีนรู ้
สมรรถนะส าคญั 
 ๑. ความสามารถในการคดิ 
 ๒. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
ชัว่โมงท่ี ๑ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.เริม่กจิกรรมโดยามถงึเป้าหมายในชวีติของเราคอือะไร ? สุม่นกัเรยีนตอบ 4 – 5 คน ถา้
นกัเรยีนตอบว่ายงัไม่มเีป้าหมาย ใหผู้ต้อบไปว่า “ไม่เป็นไร ชวิตเราไม่ม่ค าตอบทีด่ทีีสุ่ด แต่เรา
สามารถสรา้งแผนชวีติของตวัเองทีส่อดคลอ้งกบัตวัเราไดห้ลายแบบ”  
 ๒. ผูส้อนอธบิายเกีย่วกบั Design Thinking จาก Slide 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๑. ผูส้อนอธบิายเกีย่วกบั Design Thinking จาก Slide  
๒. ผูส้อนใหน้กัเรยีนตอบค าถามดงันี้ลงในสมุด 

๒.๑ ส าหรบันกัเรยีน อะไรคอืวตัถุประสงคข์องชวีติเรา? 
๒.๒ ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายของการเรยีนคอือะไร? 
๒.๓ นกัเรยีนใหคุ้ณค่ากบัอะไรมากทีสุ่ด 5 อนัดบั? 
๒๔ ชอบชวีติตวัเองในช่วงนี้ไหม? เพราะอะไร? 

๓. ผูส้อนเปิด Student Life Dash Board จากนัน้ใหอ้ธบิายใหเ้รยีนว่า Dash ใชอ้ย่างไร 
โดยก าหนดโจทยใืหน้กัเรยีนนัน้ประเมนิตวัเองใน 1 เดอืนทีผ่่านมาว่าเราเป็นอย่างไรลง
สมุด 

กิจกรรมรวบยอด 

ใหข้อ้คดินกัเรยีนว่า แผนทีด่นีัน้เราตอ้งเขา้ใจตวัเอง และสามารถประเมนิแผนของตวัเองได้ 
 



ชัว่โมงท่ี ๒ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ทบวนกจิกรรมครัง้ก่อน จากนัน้ใหอ้ธบิายถงึการวางแผนชวีติว่าเป็นอย่างไร และแผนทีด่ใีน 
Design Thinking นัน้เป็นอย่างไร?  
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๑. ให้นักเรียนได้ทำ Odyssey Plan ลงกระดาษ โดยอธิบายถึงแผนนี้ว่าเป็นการวางแผนชีวิต
ของตัวเองในระยะ 5 ปีต่อจากนนี้ โดยใช้การวาดรูปและอธิบายแบบง่ายๆ เพราการวาดรูป
นั้นจะช่วยการตระหนักรู้และอยู่กับตัวเองมายิ่งขึ้น โดยวาดทั้งหมด 3 แผนดังนี้ 

a. แผนที่ 1 “อนาคต 5 ปี” 
b. แผนที่ 2 “ถ้าเรามีทรัพยากรณไ์ม่จำกัดเราอยากทำอะไรกันแน่?” 
c. แผนที่ 3 “ถ้าสิ่งที่เราอยากจะทำในแผนที่ 1 หายไปเราจะทำอะไรแทน?” 

๒. จากนั้นแล้วให้นักเรียนนั้นกลับไปทำเป็นการบ้านโดยให้ครุกำหนดระยะเวลานานเพราเปิด
โอกาสให้นักเรียนนั้นได้มีเวลาวางแผนอย่างเต็มที่ 

กิจกรรมรวบยอด 
 ผู้สอนรุปแนวคิดให้นักเรียนฟังว่า แนวคิดนี้ได้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นไม่ใช่การหาแผนที่ดีที่สุดแล้วเดิน
ตามทางแผนนั้น แต่ชีวิตและแผนการที่ดีนั้นไม่ได้มีแค่แผนเดียว ซี่งเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเดิน
ไปตามแผนไหน ผ่านตัว Odyssey Plan 

“การค้นหาปัญหา + การแก้ไขปัญหา = ชีวิตดีๆจากการออกแบบ” 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

๑. สือ่ Power Point เรื่อง  Design Your Life 

๒. ใบงาน Student Life Dash Board ท าในสมุด 

๓. ใบงาน Odyssey Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวดัและการประเมิน 
 

เป้าหมาย หลกัฐาน เครื่องมือวดั เกณฑ์การ
ประเมิน 

สาระส าคญั 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ตวัช้ีวดั 
 

 
 

 
 
 

 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
 
 

 
 

 
 
 

 
 

สมรรถนะ    

 
 
            ลงชื่อ.........................................
ผูส้อน 
                     (                                      ) 
                                          

 
  



 
 
บนัทึกหลงัสอน 
 ๑.ผลการสอน
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
 ๒.ปัญหาและอุปสรรค
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
 ๓.ขอ้เสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
 
 
 

ลงชื่อ. ...................................................... 
ผูส้อน 

  (                                 ) 
 

 

 

 

 

 



 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การจดัระเบียบความคิด เร่ือง Design your Life 
วิชา  แนะแนว           ช่ือรายวิชา  กน ๐๑  กลุ่มสารกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ชัน้   มธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เวลา  ๒  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารยพ์ชร วงัมี   
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑  ใหน้กัเรยีนเหน็ประโยชน์ของการวางแผนชวีติ 
 ๒. ฝึกใหน้กัเรยีนนัน้ได้รูจ้กัแนวคดิ Design Thinking  
 ๓. ใหน้กัเรยีนนัน้น า Design Thinking มาใชใ้นการออกแบบชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สาระส าคญั 

Design Thinking  มีความหมายตรงตัวของมนัคือ เป็นการคิดเชิงออกแบบ ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในวงการธุรกจิ หรอืนวตักรรมต่างๆ  
นกัออกแบบนัน้ชอบตัง้ค าถามกบัสิง่ต่างๆรอบตวัเรา และเราสามารถมคีวามคดิแบบนักออกแบบได้ 
จาก Design Thinking ดงันี้ 

1.นักออกแบบชื่นชอบปัญหา สิง่ของรอบตวัเราทีเ่ราใชอ้ยู่นัน้มาจากการออกแบบทีเ่ริม่จาก
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น เราใชก้ลอ้งไม่เก่งเลย แถมเรายงัลา้งฟิลมไ์ม่เป็นดว้ย กลอ้งดจิติอลจงึถอื
ก าเนิดออกมา หรอื เราอยากจะท างานนอกบ้านหรอืนอกที่ท างาน เพื่อที่จะได้สมัผสับรรยากาศ
ภายนอกทีดู่สดชื่นร่มรื่นกว่าหอ้งสีเ่หลีย่มเลก็ๆ เรากไ็ดโ้น๊ตบุ๊ค หรอื Tablet ขึน้มา แลว้ทุกท่านทีดู่
คลปินัน้นึกถงึอะไรบา้งทีเ่กดิจากปัญหาต่างๆ 

.นกัออกแบบชอบค าถาม ค าถามทีเ่กดิขึน้นัน้จะท าใหเ้รามองเหน็มุมมองชวีติทีม่ากกว่าเดมิ 
เช่น 
เราจะท างานอย่างมคีวามสุขและใชช้วีติสว่นตวัอย่างมคีวามสุขไปดว้ยไดไ้หม? 
ค าถามเหล่านี้จะท าให้เราเขา้ใจถงึการออกแบบชวีติทีเ่ราไม่สามารถออกแบบชวีติทีส่มบูรณ์ขึ้นมา
ได้ ต าตอบที่ถูกต้องไม่ได้มเีพยีงค าตอบเดียว ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ชีวติไม่ได้จ ากดัอยู่ที่เส้นทางเดียว
เท่านัน้ 
 แต่ก็ไม่ได้จ ากดัอยู่เพยีงเท่านัน้ จากหนังสอื Designing your life นัน้ได้บอกเราถงึการน า 
Design Thinking มาใช้ในการออกแบบชีวติของเรา ซึ่งมนัจะต่างจากการวางแผนชวีติทัว่ไปที่จะ
เน้นว่าจุดหมายปลายทางของเรานัน้อยู่ทีใ่ด แต่ Design Thinking นัน้จะท าใหเ้ราเหน็ถงึอกีสิง่หนึ่ง
ทีส่ าคญัไม่แพก้นัคอื การหาวธิไีปยงัเป้าหมาย และอกีสิง่ทีเ่ราะจะไดเ้ขา้ใจเกี่ยวกบัชวีติกค็อืชวีติที่



ออกแบบมาดนีัน้จะมคีวามเป็นเหตุเป็นคน ถ้าวนัหนึ่งมคีนมาถามเราว่าตอนนี้ชวีติเป็นอย่างไรบ้าง 
เรากส็ามารถตอบไดช้ดัเจนว่าดหีรอืไม่ อกีทัง้ยงับอกไดช้ดัเจนว่าดหีรอืไม่เพราอะไร 
สาระการเรียนรู้ 
  ๑. Design Thinking 

  ๒. การวางแผนชวีติโดยใชห้ลกัของ Design Thinking 

 ๓. การใช ้Odyssey plan 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ๑. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๒. กลา้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม 
 ๓. ใฝ่เรยีนรู ้
สมรรถนะส าคญั 
 ๑. ความสามารถในการคดิ 
 ๒. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 
 ๓. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
ชัว่โมงท่ี ๑ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.เริม่กจิกรรมโดยามถงึเป้าหมายในชวีติของเราคอือะไร ? สุม่นกัเรยีนตอบ 4 – 5 คน ถา้
นกัเรยีนตอบว่ายงัไม่มเีป้าหมาย ใหผู้ต้อบไปว่า “ไม่เป็นไร ชวิตเราไม่ม่ค าตอบทีด่ทีีสุ่ด แต่เรา
สามารถสรา้งแผนชวีติของตวัเองทีส่อดคลอ้งกบัตวัเราไดห้ลายแบบ”  
 ๒. ผูส้อนอธบิายเกีย่วกบั Design Thinking จาก Slide 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๔. ผูส้อนอธบิายเกีย่วกบั Design Thinking จาก Slide  
๕. ผูส้อนใหน้กัเรยีนตอบค าถามดงันี้ลงในสมุด 

๒.๑ ส าหรบันกัเรยีน อะไรคอืวตัถุประสงคข์องชวีติเรา? 
๒.๒ ส าหรบันกัเรยีนเป้าหมายของการเรยีนคอือะไร? 
๒.๓ นกัเรยีนใหคุ้ณค่ากบัอะไรมากทีสุ่ด 5 อนัดบั? 
๒๔ ชอบชวีติตวัเองในช่วงนี้ไหม? เพราะอะไร? 

๖. ผูส้อนเปิด Student Life Dash Board จากนัน้ใหอ้ธบิายใหเ้รยีนว่า Dash ใชอ้ย่างไร 
โดยก าหนดโจทยใืหน้กัเรยีนนัน้ประเมนิตวัเองใน 1 เดอืนทีผ่่านมาว่าเราเป็นอย่างไรลง
สมุด 

กิจกรรมรวบยอด 

ใหข้อ้คดินกัเรยีนว่า แผนทีด่นีัน้เราตอ้งเขา้ใจตวัเอง และสามารถประเมนิแผนของตวัเองได้ 
 



ชัว่โมงท่ี ๒ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ทบวนกจิกรรมครัง้ก่อน จากนัน้ใหอ้ธบิายถงึการวางแผนชวีติว่าเป็นอย่างไร และแผนทีด่ใีน 
Design Thinking นัน้เป็นอย่างไร?  
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๓. ให้นักเรียนได้ทำ Odyssey Plan ลงกระดาษ โดยอธิบายถึงแผนนี้ว่าเป็นการวางแผนชีวิต
ของตัวเองในระยะ 5 ปีต่อจากนนี้ โดยใช้การวาดรูปและอธิบายแบบง่ายๆ เพราการวาดรูป
นั้นจะช่วยการตระหนักรู้และอยู่กับตัวเองมายิ่งขึ้น โดยวาดทั้งหมด 3 แผนดังนี้ 

a. แผนที่ 1 “อนาคต 5 ปี” 
b. แผนที่ 2 “ถ้าเรามีทรัพยากรณไ์ม่จำกัดเราอยากทำอะไรกันแน่?” 
c. แผนที่ 3 “ถ้าสิ่งที่เราอยากจะทำในแผนที่ 1 หายไปเราจะทำอะไรแทน?” 

๔. จากนั้นแล้วให้นักเรียนนั้นกลับไปทำเป็นการบ้านโดยให้ครุกำหนดระยะเวลานานเพราเปิด
โอกาสให้นักเรียนนั้นได้มีเวลาวางแผนอย่างเต็มที่ 

กิจกรรมรวบยอด 
 ผู้สอนรุปแนวคิดให้นักเรียนฟังว่า แนวคิดนี้ได้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นไม่ใช่การหาแผนที่ดีที่สุดแล้วเดิน
ตามทางแผนนั้น แต่ชีวิตและแผนการที่ดีนั้นไม่ได้มีแค่แผนเดียว ซี่งเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเดิน
ไปตามแผนไหน ผ่านตัว Odyssey Plan 

“การค้นหาปัญหา + การแก้ไขปัญหา = ชีวิตดีๆจากการออกแบบ” 

 
ส่ือการเรียนรู้ 

๔. สือ่ Power Point เรื่อง  Design Your Life 

๕. ใบงาน Student Life Dash Board ท าในสมุด 

๖. ใบงาน Odyssey Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Design Thinking : Odyssey Plan 

 

แผนที่ 1 : ให้เขียนเกี่ยวกับแผนชีวิตตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า? 

แผนที่ 2 : ถ้าเรามีทรพัยากรไม่จำกัด เราอยากจะทำอะไรในอีก 5 ปี

ข้างหน้า? 

แผนที่ 3 : ถ้าสิ่งที่เราอยากจะทำในแผนที่ 1 มันหายไป เราจะทำอะไรแทน ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

 

  

แผนท่ี 1ช่ือ........................................................... 

Start 

Goal 

ความน่าสนใจ ความท้าทาย ทรัพยากร ความสอดคล้องกับชีวิต 

รายลเอียด
........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................
.....  ค าถาม
.............................................................................................................................. 

อ.พชร วังมี ฝ่ายแนะแนว 



 

 

  

รายลเอียด
........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................
......  ค าถาม
.............................................................................................................................. 

แผนท่ี 2ช่ือ........................................................... 

Start 

Goal 

ความน่าสนใจ ความท้าทาย ทรัพยากร ความสอดคล้องกับชีวิต 



 

 

 

 

  

รายลเอียด
........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................
......  ค าถาม
.............................................................................................................................. 

Start 

Goal 

ความน่าสนใจ ความท้าทาย ทรัพยากร ความสอดคล้องกับชีวิต 

แผนท่ี 3 ช่ือ........................................................... 



 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี ๔ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ เทคนิคการสมัภาษณ์     เร่ือง ห้องจ าลองการสมัภาษณ์ 
วิชา  แนะแนว           ช่ือรายวิชา  กน ๐๑  กลุ่มสารกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ชัน้   มธัยมศึกษาปีท่ี ๕  ภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐  ชัว่โมง 
ผู้สอน  อาจารยพ์ชร วงัมี   
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ๑  ใหน้กัเรยีนนัน้ได้มกีารเตรยีมขอ้มลูในการเขา้มหาวทิยาลยั 
 ๒. ใหน้กัเรยีนนัน้คน้หาตวัเองและเป้าหมายในอนาคต  
 ๓. ฝึกเทคนิคในการสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ 
 ๔. ฝึกการสมัภาษณ์อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ๕. ฝึกการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั ( Feed Back) 
สาระส าคญั 
เน่ืองจากในการสอบเขา้มหาวิทยาลยัในระบบ TCAS นั้น ขั้นตอนการสัมภาษณ์จะมีอยู่ในทุกรอบ 
และถือเป็นตวัตดัสินไดว้่านกัเรียนจะสามารถไดเ้ขา้ศึกษาต่อหรือไม่ และเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นเช่น วนัสอบแต่ละปีหรือรอบ TCAS ท่ีเปิดในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกนั เพราะเหตุน้ีถา้ฝึก
ตอนม.6 และมีนกัเรียนเป็นจ านวนมาก เด็กครูและเด็กก็อาจจะไม่สามารถซอ้มสอบสัมภาษณ์ไดท้นัทุก
คน ดงันั้นแลว้ม.5 เทอม 2 นั้นจึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีนักเรียนจะไดต้ระหนักถึงความส าคญั
ของการสัมภาษณ์ อีกทั้งไดเ้ป็นการทบทวนตนเองวา่ตวัเองนั้นสนใจดา้นไหน 

สาระการเรียนรู้ 
  ๑. การคน้หาขอ้มลู 

  ๒. เทคนิคการสมัภาษณ์ 

 ๓. ฝึกการสมัภาษณ์ 

คณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ๑. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ๒. กลา้แสดงออกในทางทีเ่หมาะสม 
 ๓. ใฝ่เรยีนรู ้
สมรรถนะส าคญั 
 ๑. ความสามารถในการคดิ 
 ๒. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา 



 ๓. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
 
ชัว่โมงท่ี ๑ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.อาจารยเ์ปิด Slide เกีย่วกบัเทคนิคการสมัภาษณ์ในระบบ TCAS  
 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
             ๑. อธิบายวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พร้อมกับอธิบายกติกาและเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่าน (อันนี้

ครูแต่ละท่านสามารถนำเกณฑ์นั้นไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยครับ) ซึ่งเกณฑ์มีดังนี้  

                           ๑.๑ คะแนนจะเต็ม ๑๐๐ คะแนน นักเรียนต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนนจึง

จะผ่าน  

                           ๑.๒ นกัเรียนจะมีโอกาสแก้ตัวได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง (เผื่อในกรณีที่คะแนนรวมไม่ถึง ๖๐ 

คะแนน,ไม่พร้อมสัมภาษณ์วันนี้ผมขอบายครับครู เป็นต้น)  

                            ๑.๓ ชี้แจงเกี่ยวกับคะแนนนั้นว่ามีด้านใดบ้าง อันนี้ครูอาจจะอิงแบบให้คะแนนการ

สัมภาษณ์จริงของมหาลัยใดก็ได้ เช่น ด้านความรู้เกี่ยวกับคณะ/มหาวิทยาลัย ด้านบุคลิกภาพ ด้านความ

มั่นใจในตนเอง เป็นต้น)  

                            ๑.๔ แสดงตัวอย่างการสัมภาษณ์ที่ถูกต้องอันนี้ครูจะอธิบายเอง เปิดคลิป หรือ

เรียกชุดสาธิตเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ ชี้ให้เห็นว่าแบบที่ถูกและผิดนั้นเป็นอย่างไร เพ่ือให้นักเรียนนั้นได้

เตรียมความพร้อม จากนั้นแล้วให้เวลาหาข้อมูล ๑ สัปดาห์  

กิจกรรมรวบยอด 

ใหข้อ้คดินกัเรยีนว่า แผนทีด่นีัน้เราตอ้งเขา้ใจตวัเอง และสามารถประเมนิแผนของตวัเองได้ 
 
ชัว่โมงท่ี ๒ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑. เตรียมจัดสถานที่สอบ เอาโต๊ะมาไว้ตรงหน้าห้อง เพ่ือให้เพ่ือนๆที่รอสัมภาษณ์ได้เห็นเป็น
ตัวอย่าง วางกฎกติกาเล็กน้อย ว่าระหว่างสอบสัมภาษณ์นั้นคนที่รอห้ามก่อนกวนเพ่ือนที่กำลังสัมภาษณ์ 
ถ้าจะให้กำลังใจก็เงียบๆ มิเช่นนั้นจะ... แนะนำว่าให้เด็กท่ีนั้งรอนั้นเขียน Feedback ให้แก่เพ่ือนที่กำลัง
สัมภาษณ์ด้วยและมอบให้หลังสัมภาษณ์เสร็จ เด็กจะได้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกนัและมีสมาธิอยู่กับ
การสัมภษณ์แม้ว่าตัวเองจะยังไม่ได้สัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็ตาม 
           ๒. สุ่มตัวเลขนักเรียน โดยให้โอกาสพิเศษว่าใครจะอาสาเป็นคนแรกคนแรกถ้าไม่ผ่านจะไม่นับว่า



เสียแต้มชีวิต แต่ถ้าผ่านถือว่าผ่านเลย เพราะถือว่าเป็นชุดสาธิตให้เพ่ือนๆ แต่หลักจากนั้นให้ใช้การสุ่ม
ตัวเลขจนครบทุกคน 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

๑. สุ่มตัวเลขนักเรียน โดยให้โอกาสพิเศษว่าใครจะอาสาเป็นคนแรกคนแรกถ้าไม่ผ่านจะไม่นับว่า
เสียแต้มชีวิต แต่ถ้าผ่านถือว่าผ่านเลย เพราะถือว่าเป็นชุดสาธิตให้เพ่ือนๆ แต่หลักจากนั้นให้ใช้การสุ่ม
ตัวเลขจนครบทุกคน 
กิจกรรมรวบยอด 
 กิจกรรมนี้จะกินระยะเวลานานมาก จนหมดภาคเรียนเพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีโอกาสแก้ตัว ๓ 
ครั้ง ซึ่งถ้าไม่ผ่านก็จะต้องสุ่มสัมภษณ์ไปเรื่อยๆจนครบทุกคน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกจริง จะได้มีการวิเคราห์
ตนเองถึงข้อดีและข้อเสีย ประกอบกับได้รับ Feed Back จากครูและเพื่อนๆในห้องในการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
 
ส่ือการเรียนรู้ 

๑. สือ่ Power Point เรื่อง  เทคนิคการสมัภาษณ์ 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 


