
 

 

Dek-D’s Admission Style เติม “ตน” ในชอ่งวา่ง 

คน้หาตวัตนทีใ่ช ่สูม่หาวทิยาลยัทีช่อบ 

หลักการและเหตุผล 

 เว็บไซต์ Dek-D.com [เด็กดีดอทคอม] เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมที่น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรด้ำนไลฟ์สไตล์ และกำรศึกษำ มำ
นำนกว่ำ 16 ปี ปัจจุบันถือเป็นเว็บไซต์ที่กลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษำ เข้ำใช้มำกท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย จำก
สถิติยอดเข้ำชม 800,000 คนต่อวัน เรำได้ท ำกำรน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัยรุ่นในทุกด้ำน โดยเฉพำะกำรแอดมิชชั่น 
กำรศึกษำต่อ และเส้นทำงสู่อนำคต ทั้งในรูปแบบข่ำวสำร และบทควำมแนะน ำ ตลอดจนมีกำรเปิดพ้ืนที่ให้รุ่นพ่ีจำกคณะของ
สถำบันต่ำงๆ หรือสมำชิกที่มีควำมสนใจเข้ำมำเขียน บรรยำย บอกเล่ำประสบกำรณ์ต่ำงๆ ตั้งแต่ช่วงวัยเตรียมสอบเข้ำ
มหำวิทยำลัยไปจนถึง กำรใช้ชีวิตหลังเรียนจบมหำวิทยำลัย 

จำกประสบกำรณ์ดังกล่ำวได้พบว่ำ “การค้นหาตนเอง” ถือเป็นปัญหำส ำคัญในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษำซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของเว็บไซต์ มักอยู่ในภำวะสับสน ไม่รู้เป้ำหมำย และไม่เข้ำใจตนเอง ส่งผลให้ขำดเป้ำหมำยในกำรศึกษำ
ต่อในระดับอุดมศึกษำ หรือ กำรศึกษำต่อในสำขำที่ไม่ตรงกับควำมถนัด ท ำให้เกิดปัญหำตำมมำ เช่น กำรพักกำรเรียนเพ่ือค้นหำ
ตนเอง กำรย้ำยคณะ หรือรอสอบใหม่ในปีกำรศึกษำถัดไป  

 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรสูญเสียทรัพยำกรทำงกำรศึกษำดังกล่ำวทำงเว็บไซต์ Dek-D.com จึงรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและประสบกำรณ์เฉพำะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรค้นหำตนเอง วิเครำะห์และกลั่นกรองออกมำในรูปแบบของกิจกรรม
และเครื่องมือที่น่ำสนใจ สอดแทรกควำมสนุกและสำระให้ตรงกับควำมต้องกำรกลุ่มเป้ำหมำย  เพ่ือใช้ในกำรค้นหำตนเองและ
น ำไปต่อยอดได้ในอนำคตในแบบเฉพำะ เช่น กำรวำงแผนกำรเรียน กำรศึกษำต่อ อำชีพ หรือ พัฒนำควำมสำมำรถและศักยภำพ
ภำยในตนเองให้ดีและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือค้นหำศักยภำพและควำมถนัดของนักเรียน และต่อยอดสู่ควำมเป็นเลิศในอนำคต 

2. เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำมำรถของตนเอง 

3. เพ่ือเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของบุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จ ถอดบทเรียนเพ่ือปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. เพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในกำรเป็นสมำชิกของสังคมที่มีประสิทธิภำพ 



 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก 

  -  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย [ม.4 – ม.6] ของโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 กลุ่มเป้าหมายรอง 

  -  นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย [ม.4 – ม.6] ที่เข้ำใช้เว็บไซต์ Dek-D.com เพ่ือติดตำมเคล็ดลับ
เทคนิคต่ำงๆในกำรค้นหำตนเอง 

 

ระยะเวลา 

 เดือนกันยำยน 2558 – เดือนกุมภำพันธ์ 2559 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

 1. กิจกรรมออกเยี่ยมตำมสถำบัน : กำรบรรยำยตำม โรงเรียนมัธยมศึกษำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 

 2. กิจกรรมต่อเนื่องบนเว็บไซต์ : กำรน ำภำพกิจกรรม และช่วงกำรถำมค ำถำมของแต่ละสถำบัน มำน ำเสนอบนเว็บไซต์  

 

หน่วยงานที่รับผิดสอบ 

 แผนก Web Content โดยทีมงำนคอลัมน์นิสต์ และผู้สื่อข่ำวสำยกำรศึกษำแอดมิชชั่น บริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ 
จ ำกัด (www.dek-d.com) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ทรำบถึงผลกำรทดสอบควำมถนัดที่เหมำะสมกับตนเอง  

2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพร้อมในกำรวำงแผนเพ่ือศึกษำต่อ หรือต่อยอดควำมถนัดในอนำคต 

3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมมั่นใจในตนเอง กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจจำกกำรวิเครำะห์ตนเอง 

4. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีทัศนคติ ค่ำนิยม ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

 

 



 

รูปแบบกิจกรรม 

 กำรท ำกิจกรรมจะใช้ชั่วโมงเรียนประมำณ 90-120 นำท ีโดยจะมีทีมงำนจำกเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม ไปท ำกิจกรรม

รวมถึงกำรบรรยำยประสบกำรณ์ พร้อมแนะแนว โดยได้แบ่งสัดส่วนเวลำและรูปแบบกิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้ 

ช่วงที่ 1 มองลึกข้างใน เข้าใจตนเอง : กิจกรรมค้นหำตนเองด้วยแบบฝึกหัดทำงจิตวิทยำผสมผสำนกับกำรเรียนรู้

แนวคิดส ำคัญในกำรค้นหำตนเอง และเรียนรู้ลักษณะเฉพำะของคณะ สำขำ อำชีพต่ำงๆ  

- ทักทำยน้องๆ พร้อมสร้ำงควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญในหัวข้อที่ว่ำ “เพรำะอะไรเรำจึงต้องค้นหำตัวเอง?” 

- กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในตนเอง โดยเป็นแบบฝึกหัดเฉพำะที่จะช่วยให้น้องๆตั้งค ำถำมกับตนเองน ำไปสู่

กำรเรียนรู้ตนเองมำกยิ่งขึ้น  

ช่วงที่ 2 เตรียมให้ไว อนาคตในมือเรา : บอกเล่ำประสบกำรณ์จริง รวบรวมจำกในเว็บไซต์ Dek-D.com ในกำร

เตรียมควำมพร้อมตนเองสู่อนำคต ถอดบทเรียนจำกบุคคลที่ประสบควำมส ำเร็จและเส้นทำงในชีวิตที่โดดเด่น รวมถึงเรียนรู้

ทักษะส ำคัญในกำรประสบควำมส ำเร็จในยุคปัจจุบัน 

- เป้ำหมำย 4 ด้ำนควำมต้องกำรของชีวิต : กำรวิเครำะห์จุดมุ่งหมำยในชีวิตเพ่ือน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรศึกษำต่อ 

- อำชีพกระแสไทย หรือ อำชีพวัยรุ่นชอบ : เปิดมุมมองเจำะลึกคณะและอำชีพใหม่ๆในยุคปัจจุบัน เทคนิคกำรค้นหำ

อำชีพที่เหมำะกับตนเองในอนำคต   

- เรียนรู้มุมมองชีวิต จำกไอดอลสุดยอดนักคิดและนักปฏิบัติ : เรียนรู้ประสบกำรณ์เส้นทำงชีวิตจริงของบุคคลที่

ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนต่ำงๆ  

- พลังของเรำท ำอะไรได้บ้ำง : กิจกรรมเสริมสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำตนเอง และกำรใช้ควำมสำมำรถของ

ตนเองในกำรสร้ำงประโยชน์เพื่อตอบแทนสู่สังคม  

ช่วงที่ 3 กิจกรรม ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการค้นหาตนเอง : ตอบค ำถำมข้อสงสัย ฝำกแนวคิดส่งท้ำยในกำร

ค้นหำตัวเอง และสรุปประเด็นจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  

 

หมายเหตุ - กิจกรรมมีค่ำใช้จ่ำย 

 

ติดต่อสอบถาม 

หำกมีข้อสงสัยประกำรใด หรือต้องกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถสอบถำมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2860-1142 

ต่อ 143 อีเมลล์ nan@dek-d.com หรือเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์เด็กดีได้ที่  www.dek-d.com 



 

ประวัติวิทยากร 
 
พ่ีอำตู - รัตนำภรณ์ วัชรสิทธิโรจน์ 
ประวัติการศึกษา   
มัธยมศึกษา แผนกคณิต-ศิลป์ โรงเรียนสำยปัญญำในพระบรมรำชินูปถัมภ์  
ปริญญาตรี สำขำวิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ปัจจุบัน ก ำลังศึกษำระดับปริญญำโท คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
 
 
 

ปัจจุบัน 

 Edutainer ด้ำนกำรศึกษำ-แอดมิชชั่น เว็บไซต์ Dek-D.com 

 Edutainer กิจกรรม Dek-D's Admission Style 

 Edutainer กิจกรรม Dek-D's Admission on Stage 

 Edutainer กิจกรรม Dek-D's Admission on Tour 
 

ผลงานที่ผ่านมา 
ด้านภาวะผู้น า 

 ประธำนนักเรียน โรงเรียนสำยปัญญำในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552  

 ผู้แทนนักเรียนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552  

 เยำวชนดีเด่น โครงกำรใสสะอำด พอเพียง เพ่ือพ่อ สู่สถำนศึกษำและชุมชน กิจกรรมเพ่ือสร้ำงสรรค์เยำวชนเป็น
พลเมืองเข้มแข็งใจอำสำ ประจ ำปี 2552  

 หัวหน้ำนิสิต ภำควิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554  

 ประธำนเชียร์ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555  
ด้านกิจกรรม 

 ประธำนค่ำยอบรมนักกิจกรรม ครั้งที่ 9 โดยสภำผู้แทนนักเรียน (Student Representative Council : SRC)  

 คณะท ำงำนค่ำยเยำวชนกอดทะเลด้วยเสียงเพลง ร่วมกับศิลปินวง Hope Family  

 หัวหน้ำส่วนประสำนพื้นที่ ศูนย์อ ำนวยกำรประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ภำคเยำวชน ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด(ป.ป.ส.)  

 1 ใน 3 ขุนพล Admission Reality (ตำมติดชีวิตเด็กAd’) ปี 1 ประจ ำปี 2552  โดย www.dek-d.com (เว็บไซต์ยอด
นิยมของวัยรุ่นไทย)  



 

 หัวหน้ำฝ่ำยกิจกรรมโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 2 ปี 2556  โดย สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลำโหม 

 หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำรและกิจกรรมโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 3 ปี 2557 โดย สถำบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม 
 

ด้านวิชาการ  

 วิทยำกร ค่ำยวิชำกำร โดยสถำบันนวัตกรรมศึกษำสำกล  
 วิทยำกรพิเศษ บรรยำยกำรสอบ O-NET วิชำสังคมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 วิทยำกรพิเศษ บรรยำยกำรสอบ GAT (เชื่อมโยง) ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  

 

 


