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แบบทดสอบวัดเชาวอ์ารมณ์ 

• แบบวัดเชาว์อารมณ์ 
http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=test&grou
p=7

การบ้าน 1

ส่งผลการทดสอบทั้ง 2 ชุด ที่ตู้ส่งการบ้านหน้าส านักงานสหกิจศึกษาฯ ในวันที่  26 ธันวาคม 2561



การบ้าน 2

• http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_

holland_readiness.php
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แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ SDS



L/O/G/O

เอกราช แก้วเขยีว
kekkarat@wu.ac.th



การวางแผนชีวติและอาชีพ
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อาชีพกับคุณค่าของชีวติ1.

บทที่ 1 การรู้จักตนเอง2.

บทที่ 2 การรู้จักโลกของงาน3.

บทที่ 3 การวางแผนเข้าสู่งาน4.

5. บทสรุป



วงจรชีวิตคน



วงจรอาชีพ
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L/O/G/O

Miss Khanistha To-isor

Wailailak University 

COOPERATIVE EDUCATION 

at Thasalaprasitsuksa school



My Research

The Study of Sentence Fragments in Writing of M.6 
Thasalaprasitsuksa School Students in 2012

การศึกษาประโยคที่ไม่สมบูรณ์ในงานเขียนของนักเรียน                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ปีการศึกษา 2556



“The Study of Sentence Fragments in Writing of M.6 

Thasalaprasitsuksa School Students in 2012



What I am most happy is not when I graduate but 

when I know what I am happy to do. 

ส่ิงทีฉั่นมคีวามสุขทีสุ่ดไม่ใช่การส าเร็จการศึกษา 
หากแต่เม่ือฉันได้ค้นพบว่าฉันมคีวามสุขกบัการท าอะไร 

ขนิษฐา  โต๊ะอสิอ



น้องแนน : กบัความฝันในการเป็นนักร้อง



ดัดแปลงจาก: http://therichmustknow.com/p/240
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1. วางแผนอนาคต 
2. ท าในสิ่งที่มีความสุข
3. เข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง
4. ก าหนดส่ิงที่ต้องการ
5. มีทศันคตเิชิงบวกเป็นหลัก
6. ลงมือท าอย่างตัง้ใจ และไม่หยุดยัง้
7. วางแผนล่วงหน้า และมีแผน2 เสมอ
8. มีคุณธรรม และความอดทน
9. วางแผนการส่ือสาร และ มีเครือข่าย
10. ชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน

การวางแผนอาชีพ



3 C :  Walailak University
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1. Care your life : Self - Discovery  

ปี 1 – ปี 2 

การคน้หาความชอบ ความสนใจ บุคลิกภาพ งานในอนาคต
การคน้หาทกัษะ และ พฒันาบุคลิกภาพของตน
 จุดแขง็ จุดอ่อน และ ขอ้จ ากดัของตนเอง
ความส าเร็จท่ีไดรั้บทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ อนาคต
จดัท าแผนการเรียนหรือแผนการศึกษาของตนเอง
ก าหนดเป้าหมายของตนเอง ทั้งดา้นการเรียนและการใชชี้วิต 
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2. Care your learn : Identifying / 

Researching 

ปี 2 – ปี 3 

ศึกษาวิธีเรียนรู้ในระดบัมหาวิทยาลยั และวางแผนการเรียนใน
หลกัสูตรท่ีตนเองเลือกเขา้มาศึกษาเล่าเรียน 

 เรียนรู้การปรับตวัในการใชชี้วิตมหาวิทยาลยั 
 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเราสนใจ หรือ พฒันาทกัษะท่ีตนเองมีความถนดั  

ค้นหาต้นแบบหรือแรงบันดาลใจในสายอาชีพของเรา และ
เส้นทางความส าเร็จ

3 C :  Walailak University
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3. Career plan :  Decision Making /Goal 

setting / Action Planning

ปี 3 – ปี 4 เตรียมพร้อมเขา้สู่การท างาน
จดัท าแผนการพฒันาตนเองไปสู่อาชีพท่ีตนเองก าหนดไว ้

(Action Plan)

พฒันาทกัษะการเขา้สู่การท างาน  /ท างานพิเศษ Part-time 

ช่วยงานอาจารย ์/ ท ากิจกรรมนกัศึกษา
ช่วยงานจิตอาสา / ท่องเท่ียว

3 C :  Walailak University



กระบวนการวางแผนด้านอาชีพ
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ประชุมสัมมนา ประกวดแข่งขนั เขา้ร่วมกิจกรรมในชมรมและ
สโมสรนกัศึกษา

พฒันาตนเองตามตน้แบบ  Role Model ในสายอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ

 เขา้สู่กระบวนการสหกิจศึกษา  หรือ  การฝึกงานในรูปแบบต่าง  
ศึกษารายละเอียดของต าแหน่งงานท่ีสนใจในอนาคต
ประเมินและทบทวนปรับแผนด้านอาชีพอย่างสม ่าเสมอ

ปรึกษานักแนะแนว หรือ หน่วยให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ
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Stages of Career Planning

1.Evaluating Myself:  learning about yourself

2.Exploration:  learning about work opportunities

3.Making Decisions:  deciding on your future path

4.Setting Goals:  creating a plan

5. Implementing My Plan: carrying out your plan



“Where Do You See Yourself in Five Years?”



ตัวอย่างการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
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คลิปที่ 1  “การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพของเด็กญี่ปุ่น ” 

คลิปที่ 2  “แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ ” 
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แหล่งเรียนรู้ด้านอาชพี คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ 
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1.อาชีพ นักดับเพลิง
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1.อาชีพ นักดับเพลิง
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2.อาชีพ พนักงานบริการประจ าสถานีน้ ามัน
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3.อาชีพ พนักงานบริการประจ าร้านเซเว่น



www.themegallery.com

4.อาชีพ พนักงานบริการประจ าร้านแมคโดนัล
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4.อาชีพ พนักงานบริการประจ าร้านแมคโดนัล
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5.อาชีพ แพทย์ผ่าตัด
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6.อาชีพ แพทย์ - พยาบาลประจ ารถฉุกเฉิน
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6.อาชีพ แพทย์ - พยาบาลประจ ารถฉุกเฉิน
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7.อาชีพ ทนายความและผู้พิพากษา
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8. อาชีพ สัตวแพทย์
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9.อาชีพ ผลิตเครื่องดื่มโค้ก
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10.อาชีพ ผลิตนมเมจิ
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10.อาชีพ ผลิตนมเมจิ
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10.อาชีพ ผลิตนมเมจิ
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11.อาชีพ นักไต่เขา



CAREER = LIFESTYLE ?
Decisions can't be made in isolation

Education

Work

Family

Leisure



• การท างานเป็นสิง่ท่ีท าให้คนเรา
มีความรู้สกึวา่ได้สมัผสักบัความ
เป็นจริงของชีวิต Freud

• ความหมายของชีวิตมนษุย์อยูท่ี่
การได้ท างาน ได้ร่วมสร้าง
สมัพนัธ์ท่ีมีความหมายกบัผู้ อ่ืน
และมีความสามารถท่ีจะรัก 
Adler

• งานมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 
Marx

• งานเป็นสิง่ท่ีน่าสรรเสริญและ
เป็นหน้าท่ีพืน้ฐานและสิ่งท่ี
มนษุย์สามารถรับใช้พระเจ้าได้ 
St.Thomas Aquinas
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1. อาชีพกับคุณค่าของชีวิต



• การท างานได้สร้างมิตรภาพให้
เกิดขึน้และมีความหมายกบัชีวิต
ปัจจบุนั

• งานจะถกูใช้เป็นเคร่ืองวดั
สถานภาพทางสงัคม 

• การท างานมีผลโดยตรงตอ่การ
พฒันาอตัตาของตน Self

• งานมีความสมัพนัธ์อยา่งลกึซึง้
กบัจดุมุง่หมายของมนษุย์อยา่ง
ยิ่ง เพราะมุง่ไปสูก่ารใช้ศกัยภาพ
สงูสดุท่ีตนมีในการท าประโยชน์
ตอ่ตนเอง สงัคมประเทศชาติ
และมนษุยชาติ 
Self-actualization

• รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหติย์
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1. อาชีพกับคุณค่าของชีวิต
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1. อาชีพกับคุณค่าของชีวิต

• สิ่งท่ีท าอยู่เป็นสิ่งเดียวกบัท่ี เคยฝันไว้ วา่จะได้
เป็นเม่ือมีอายเุทา่นีห้รือไม ่? 

• ชอบสิ่งที่เรียนอยู่จริงหรือ ? 

• เรียนจบแลว้ ตอ้งการประกอบอาชีพอะไร?
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1. อาชีพกับคุณค่าของชีวิต

• จะมีรายได้ ตามท่ีควรจะได้หรือเปลา่ ?

• อยากท าอาชีพในปัจจบุนัในระยะเวลาอีก 20 ปี
ข้างหน้า อยู่หรือไม ่? 

• สามารถด ารงชีวิต หรือใช้ชีวิตโดย                       
ไม่ต้องท างานได้หรือไม ่? 



• ความสามารถ

• ทกัษะ

• คา่นิยม

• ความสนใจใน
อาชีพ

• บคุลิกภาพ

• เชาว์ปัญญา

• เชาว์อารมณ์
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• จดุแข็ง / จดุออ่น

• สขุภาพ

• นิสยัใจคอ

• การจดัการด้านการเงิน

• เพศ

• เปา้หมายในชีวิต

• การบริหารเวลา

บทที่ 1 การรู้จักตนเอง



MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

ทดสอบความสนใจในอาชีพ  
ประโยชน์

• ช่วยในการเขา้ใจตนเอง และการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่ง
ตนเองกบัผูอ่ื้น
• ช่วยจดัอาชีพใหเ้ขา้กบั Style ของบุคคล

• ช่วยในการรู้จกัสไตลก์ารเรียนรู้ของบุคคล
• ช่วยในการเลือกการเรียน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

www.themegallery.com
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แถว (E) แถว (I)

เสียงจอแจและฝงูชนไมเ่ป็นปัญหา มกัเลี่ยงฝงูชนและชอบความสงบ

ฟังน้อยกวา่พดู ฟังมากกวา่พดู

สื่อด้วยความกระตือรือร้น เก็บความกระตือรือร้นไว้ในใจ

เสียสมาธิง่าย มีสมาธิดี

พดูคยุกบัคนง่ายและชอบร่วมกิจกรรม เลือกพบคนและกิจกรรมที่จะเข้าร่วม

พดูโดยไมท่นัคิด คิดดีแล้วคอ่ยพดู

เติมพลงัด้วยการสงัสรรค์ หยดุพกัโดยล าพงั

อยูว่า่งไมไ่ด้ ต้องหาอะไรท า ให้เวลาตวัเองเพื่อนัง่คิดถงึสิง่ทีไ่ด้ท าไป

ชอบท างานและสงัสรรค์เป็นกลุม่ ชอบสงัสรรค์ในกลุม่เลก็ หรือท างานเอง

ชอบเป็นคนเด่นในงาน ชอบเป็นแนวร่วม

SCALE 1  เปิดเผยสู่ภายนอก VS เก็บตวั เก็บไว้ภายใน
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แถว (S) แถว (N)
เรียนรู้สิ่งใหม่จากการสงัเกตและลองท า เรียนรู้สิ่งใหม่จากแนวคิดกว้างๆ

ให้ความส าคญักบัวิธีการท่ีมีหลกัการเป็นขัน้เป็นตอน

ให้ความส าคญักบัประสบการณ์จริง ให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีเป็นไปได้

ให้ข้อมลูชดัเจนพร้อมรายละเอียด
มกัจะให้ข้อมลูกว้างๆ ให้เห็นภาพ และใช้ค า
เปรียบเทียบ

ประพฤติตนอย่างสมเหตสุมผล ประพฤติตนตามความคิดสร้างสรรค์

อาศยัประสบการณ์ในอดีต อาศยัลางสงัหรณ์

ชอบความสมัพนัธ์ท่ีคาดการณ์ได้ ความสมัพนัธ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งท่ีดี

ชอบใช้หลกัการในการแก้ปัญหา ชอบลองวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา

ท างานเป็นขัน้เป็นตอน ท างานท่ีน่าสนใจก่อน ไม่จ าเป็นต้องเป็นขัน้เป็นตอน

ให้ความส าคญักบัความเป็นจริงและความคิดพืน้ฐาน ให้ความส าคญักบัจินตนาการและการค้นพบสิ่งใหม่

SCALE 2 สัมผัสเพื่อรับข้อมูล VS ใช้การคาดคะเน คาดการณ์
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SCALE 3 ใช้ความคิดมีเหตุผล VS ใช้ค่านิยม ความรู้สึก
แถว (T) แถว (F)

มุ่งหาความจริง มุ่งหาความปรองดอง

ใช้เหตผุลในการตดัสินใจ ใช้ความรู้สกึในการตดัสินใจ

ไตร่ตรองข้อสรุป เห็นด้วยกบัข้อสรุปของผู้ อ่ืนเพราะ

มกัจะรู้เม่ือมีการใช้เหตผุลอย่างผิดๆ มกัจะรู้เม่ือคนอ่ืนต้องการความช่วยเหลือ

เลือกท่ีจะพดูความจริงแทนที่จะพดูในสิ่งท่ีเหมาะสม เลือกท่ีจะพดูในสิ่งท่ีเหมาะสมมากกวา่จะพดูความจริง

ประพฤติตนกบัคนอ่ืน อย่างมีหลกัการ ตามท่ีจ าเป็น ประพฤติตนกบัคนอ่ืนอย่างเมตตาและจริงใจ

โลกควรจะอยู่ด้วยหลกัการเหตผุล โลกควรจะรับรู้ถึงความแตกต่างของตวับคุคล

วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบต่อผู้ อ่ืน

มกัเห็นข้อผิดพลาดของผู้ อ่ืน ชอบเอาใจคนอ่ืนและแสดงความขอบใจ

ไม่ชอบให้ถามความรู้สกึเก่ียวกบัความสมัพนัธ์บอ่ยๆ ชอบให้คนถามอยู่เสมอวา่รู้สกึอย่างไรบ้าง

ความรู้สกึจะถกูก็ต่อเม่ือมีเหตผุล ความรู้สกึทกุอนัมีความหมาย
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SCALE 4  ใช้การวางแผน VS ใช้การยืดหยุ่น
แถว (J ) แถว (P)

อยากให้ชีวิตชดัเจน ตัง้เปา้หมายให้กบัตวัเอง หาวิธีปรับตวั และเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเข้ามา 

ชอบรู้ลว่งหน้าวา่ จะพบกบัอะไร ชอบการปรับตวั เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ๆ

รู้สกึดีขึน้ เม่ือได้ตดัสินใจไปแล้ว ชอบท่ีจะเปิดโอกาสไว้เสมอ

สนกุกบัการท าสิ่งตา่งๆ ให้ส าเร็จ สนกุกบัการเร่ิมต้นสิ่งใหม่ๆ

ท างานเพื่อให้มีชีวิตท่ีลงตวั เป็นไปตามแผน ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นเท่าท่ีจะท าได้ 

ไม่ชอบเร่ืองประหลาดใจ ต้องการรู้ลว่งหน้า ชอบเร่ืองประหลาดใจ และปรับในนาทีสดุท้าย

เห็นวา่เวลามีจ ากดั ท าตามก าหนดการเคร่งครัด เห็นวา่เวลามีอยู่เหลือเฟือ ก าหนดการยืดหยุ่นได้

ชอบการท างานตามแผนให้เสร็จ ไม่สนใจงานตามแผน ถึงแม้จะท าแผนไว้ก็ตาม

รู้สกึดีขึน้ถ้าวางแผนไว้ อยากท าอะไรก็ตามท่ีผ่านเข้ามามากกว่า



ลกัษณะทางบุคลกิภาพ
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Extroverts (E) ESTJ ESTP ENTJ ENFJ

เปิดเผย ESFJ ESFP ENTP ENFP

Introverts (I) ISTJ ISTP INTJ INFJ

เกบ็ตัว ISFJ ISFP INTP INFP



อาชีพไหนที่ใช่ … ตัวเรา
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ธรุกิจ
ข้าราชการ
การเงิน
การศกึษา
กฏหมาย/เทคนิค
การแพทย์ 
นกับริหาร
ทนัตแพทย์
ต ารวจ/นกัสืบ
ผู้ตรวจสอบบญัชี/นกับญัชี
ทหาร

การแพทย์
สงัคมสงเคราะห์
วิจยัทางสงัคมศาสตร์
นกัธรุกิจ /ผู้จดัการ
พระ /ผู้สอนศาสนา
นกัตกแตง่ภายใน/พยาบาล
เสมียน
ครู /นกัเศรษฐศาสตร์
บรรณารักษ์
เทคนิคการแพทย์
เจ้าหน้าท่ีดแูลนกัโทษ

ให้ค าปรึกษา/นกัจิตวิทยา
นกัดนตรี /นกัเขียน
นกัสงัคมสงเคราะห์
ศิลปะ /นกัปรัชญา
แพทย์ /นกัคณิตศาสตร์
ธรุกิจ/นกัวิทยาศาสตร์
แนะแนวการศกึษา
พระ
แพทย์
นกันิเทศศาสตร์
ครู(ภาษา/ศิลปะ)

นกัคณิตศาสตร์
อาจารย์มหาวิทยาลยั
การแพทย์
โปรแกรมเมอร์
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
นกักฏหมาย/ผู้พิพากษา
นกัวิทยาศาสตร์
นกัวิเคราะห์ระบบ
วิศวกรเคมี
นกัเศรษฐศาสตร์
สถาปนิก /นกัประดิษฐ์

ISTJ ISFJ INFJ INTJ



อาชีพไหนที่ใช่ … ตัวเรา
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ช่างฝีมือ
นกัสถิติ
ธรุกิจ/การเงิน
การค้า
เกษตรกร
ช่างกล
ช่างไฟฟ้า
วิศวกร
นกัทนัตอนามยั
นกัสืบราชการลบั

งานฝีมือ ช่างไม้
สาธารณสขุ/
กุ๊ก/บริการท่องเท่ียว
ผู้บงัคบัใช้กฎหมาย
นกัจิตบ าบดั
เสมียนพสัดุ
พยาบาล
ผู้ช่วยทนัตแพทย์
นกับญัชี / ครู
ช่างกล/นกัดนตรี

ศิลปะ
การสอน/ให้ค าปรึกษา
ศาสนา
งานพฒันาองค์กร
จิตแพทย์
นกัจิตวิทยา
นกัเขียน/ศิลปิน/
บรรณาธิการ
ครู
นกัสงัคมสงเคราะห์
นกัดนตรี/นกัแตง่เพลง

งานวางแผนและพฒันา
สาธารณสขุ/เทคนิค
สถาปนิก /ครู               
นกัคณิตศาสตร์
งานวิชาการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์
นกัเขียน /ศิลปิน
นกัเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
นกัสงัคมวิทยา
นกักฏหมาย

ISTP ISFP INFP INTP
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อาชีพไหนที่ใช่ … ตัวเรา

ข้าราชการ
งานใช้ก าลงั
การเงิน
บนัเทิง/ศิลปะ
การค้า
ธรุกิจ
นกัการตลาด
ต ารวจและนกัสืบ
นกับริหาร
พนกังานขายหน้าร้าน
ผู้ตรวจสอบบญัชี
ต ารวจดบัเพลิง

การศกึษา
สาธารณสขุ/สงัคม
สงเคราะห์
บนัเทิง
ธรุกิจ
นกัการเมือง
ผู้ช่วยเลีย้งเดก็
ประชาสมัพนัธ์
นกัขาย
พระ/ครู
นกัดนตรี
ครูฝึกสนุขั

ใช้ความคิดสร้างสรรค์
การตลาด/วางแผน
สงัคมสงเคราะห์
การศกึษา
ธรุกิจ/ธรุกิจส่วนตวั
ท่ีปรีกษาสถานฟืน้ฟู
ครู (ศิลปะ/การแสดง)
นกัเขียน/ศิลปิน/นกัแสดง
นกัจิตวิทยา
พระ

นกัแสดง/นกัการเมือง
นกัวิจยัการตลาด
ธรุกิจสว่นตวั/นกัลงทนุ
งานวางแผนและพฒันา
ช่างภาพ
นกัการตลาด
นกัประดิษฐ์
นกัหนงัสือพิมพ์
นกัวิเคราะห์ระบบ
คอมพิวเตอร์
นกัประดิษฐ์
นายหน้าอสงัหาริมทรัพย์

ESFP ENFP ENTPESTP
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อาชีพไหนที่ใช่ … ตัวเรา

บริการ
เทคนิค
การบริหาร
มืออาชีพ
ครู
ผู้บริหารโรงเรียน
แพทย์ผ่าตดั
ช่างควบคมุโรงงาน
นกักฏหมาย

สาธารณสขุ
การศกึษา
สงัคมสงเคราะห์
ธุรกิจ/บริการ/เสมียน
ผู้ช่วยแพทย์
พระ
พยาบาล
แมบ้่าน
ช่างแตง่ผม
ช่างเสริมสวย

การสื่อสาร
การให้ค าปรึกษา
การศกึษา
ทรัพยากรบคุคล
ธุรกิจ/ท่ีปรึกษา
พระ
ครู /นกัพดู
นกัแสดง
นกัเขียน/ศิลปิน
ท่ีปรึกษา

นกัธุรกิจ/นกัลงทนุ
การเงิน /ต ารวจ
สืบสวน 
ท่ีปรึกษาฝึกอบรม
นกัจดัการ
นกักฏหมาย
นกับริหาร
โบรกเกอร์
นกัแสดง /นกักีฬา
นกัวิทยาศาสตร์

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ
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การทดสอบเพื่อการรู้จักตนเอง

• แบบวัดเชาว์อารมณ์ 
http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=test&grou
p=7

• แบบวัดเชาว์ปัญญา  “ทฤษฎีพหุปัญญา”

• แบบวัดความถนัด

• แบบวัดบุคลิกภาพ 

• แบบวัดค่านิยมในงาน

• แบบวัดความสนใจในงาน



https://www.samsungslc.org/scd/

www.themegallery.com

“ทฤษฎีพหุปัญญา”

ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์ “ทฤษฎีพหุปัญญา”

“ ปัญญาของคนเราไมไ่ด้จํากดัอยูเ่ฉพาะความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และภาษาเทา่นัน้” ทกุคนตา่งมีปัญญาโดดเดน่
หลากหลายแบง่ออกได้ไม่น้อยกวา่ 8 ด้าน ซึง่ทําให้แตล่ะคนมี
วิธีการเรียนรู้และมีความสามารถเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

คลิปที่ 3  “พหุปัญญา ” 
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“ทฤษฎีพหุปัญญา”

1.ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

2.ปัญหาด้านมิตสัิมพันธ์

3.ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว

4.ปัญญาด้านดนตรี

5.ปัญญาด้านสังคมและปฏิสัมพนัธ์

6.ปัญญาด้านการรับรู้และการเข้าใจตนเอง

7.ปัญญาด้านธรรมชาตวิิทยา

ท่ีมา : https://www.samsungslc.org/scd/self-discovery/
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แบบทดสอบวัดเชาว์อารมณ์

• แบบวัดเชาว์อารมณ์ 
http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=test&grou
p=7

การบ้าน 1
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การทดสอบเพื่อการรู้จักตนเอง

• แบบวัดเชาว์ปัญญา

• แบบวัดความถนัด

• แบบวัดบุคลิกภาพ 

• แบบวัดค่านิยมในงาน

• แบบวัดความสนใจในงาน



บทที่ 2 การรู้จักโลกของงาน
www.themegallery.com



ค าศัพท์ที่เกีย่วข้องกบัอาชีพ

• Position ต าแหน่งงาน
• Job กลุ่มของงาน

• Career 
/Occupation อาชีพ

เป็นกระบวนการท างานของบุคคล
ตลอดช่วงเวลาของชีวิต ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง เป็นส่วนหน่ึงของ
พฒันาการของชีวิตมนุษย์

• Career Road map 

/Career Path

เส้นทางการเติบโต หรือ 
ความกา้วหนา้ทางอาชีพของ
บุคคลในแต่ละสายงานอาชีพ

• Career development

พฒันาการดา้นอาชีพของบุคคล
ตั้งแต่วยัเดก็ วยัเรียน วยัท างาน 
การเกษียณอาย ุและหรือการ
ท างานตลอดชีวิต

www.themegallery.com



• ลกัษณะของงานแตล่ะอาชีพ

• การเรียน และ การฝึกอบรมเพื่อเข้าสูง่าน

• แนวโน้มตลาดแรงงาน / การจ้างงาน

• ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน

www.themegallery.com



• ความก้าวหน้าในอาชีพ

• บคุลกิภาพท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพ

• ความมัน่คงทางอาชีพ

• เครือขา่ยบคุคลในสายอาชีพ

www.themegallery.com



• Full-time 

employment

• Part-time 

employment

• Consulting

• Contracting

• Co-op

• Work-study 

programs

www.themegallery.com

ประเภทของงาน New work alternatives

• Entrepreneurship

• Agent/broker

• Internet working

• Freelance

• Sharing Job
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ประเภทของงาน New work alternatives
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1. ทฤษฎีวิเคราะห์ลกัษณะและองค์ประกอบ
( E.G. William’s Traits and Factors Theory)

 อาชีพของบุคคล ไม่ใช่การลองผดิลองถูก แต่ตอ้งใชค้วามคิดใน
การพินิจพิเคราะห์อยา่งดี และทฤษฎีน้ีมีรากฐานมาจากแนวคิดจิตวิทยา
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและจิตวิทยาประยกุต ์

 สอดคลอ้งกบัหลกัการเลือกอาชีพของ แฟรงค์ พาร์สัน    ซ่ึง
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์อาชีพ และ การใช้
วิจารณญาณในการเลือกอาชีพ 

ค าอธิบายคุณลกัษณะ รู้จักงาน
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2. ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ SDS
( J.L.Holland’s theory of Vocational choice  ,1966)
“บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของบุคคล” 

 บุคลิกภาพเฉพาะอยา่งจะมีความสมัพนัธ์กบัอาชีพเฉพาะอยา่ง
 บุคคลจะคน้หาส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้ขาไดมี้โอกาสฝึกฝน

ทกัษะและใชค้วามสามารถของเขา หรือไดแ้สดงออกทางทศันคติ
ค่านิยม 

 บุคคลจะหลีกเล่ียงสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ
ของตวัเขา
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บคุคลเลือกอาชีพใดแสดงวา่ บคุลกิภาพของเขาจะ
ปรากฏออกมาในทิศทาง บคุลกิภาพของบคุคลแบง่ได้
ตามลกัษณะสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 6 ลกัษณะ

1) งานงานชา่งฝีมือและงานกลางแจ้ง (Realistic = R ) 
2) งานวิทยาศาสตร์และเทคนิค (Investigative = I ) 
3) งานศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การละคร (Artistic = A) 
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4) งานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการและติดตอ่กบับคุคลอ่ืน
งานบริการทางการศกึษาและสงัคม (Social = S) 
5) งานท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนหรือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ  การค้าขาย     (Enterprising = E )
6) งานหรือกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม มีแบบแผน มีความ
เป็นระเบียบ ตลอดจนงานส านกังานและงานเสมียน

(Conventional = C)



การบ้าน 2

• http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_

holland_readiness.php
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แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ SDS



• การวางแผนด้านอาชีพ Career Plan ++
• การจดัท าประวตัิย่อ 

• การเขียนจดหมายสมคัรงาน

• การสมคัรงานและการเตรียมตวัสมัภาษณ์งาน

• การฝึกงาน /ทดลองงาน

• สหกิจศกึษา / รูปแบบอ่ืน ๆ

www.themegallery.com

บทที่ 3 การวางแผนเข้าสู่งาน



ปฏิบัตกิาร : การก าหนดเป้าหมายและวางแผนเข้าสู่อาชีพ
www.themegallery.com

ช่ือสกลุ           นางสาวปิยะฉตัร  รักษาราษฎร์ 
รหสันกัศกึษา 54xxxxx
ส านกัวิชา ศิลปศาสตร์  หลกัสตูร รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

เป้าหมายอาชีพ

นักการเมืองท้องถิ่น



ปฏิบัตกิาร : การก าหนดเป้าหมายและวางแผนเข้าสู่อาชีพ

เป้าหมายระยะสัน้ ศกึษาหาความรู้ และประสบการณ์ระหวา่งเรียนให้
มากท่ีสดุ

แนวทางการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

1. เรียนจบปริญญาตรี GPAX 3.50 2 ปี

2. ฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่าเซียน 2 ปี

3. เลือกปฏิบตัิงานสหกิจศกึษาในเมืองใหญ่                                 1 เทอม

4. ใช้เวลาวา่งศกึษาการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทย                  ตอ่เน่ือง

5. ฝึกทกัษะการพดูและการคดิอย่างมีเหตผุล                                ตอ่เน่ือง
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ปฏิบัตกิาร : การก าหนดเป้าหมายและวางแผนเข้าสู่อาชีพ

เป้าหมายระยะยาว    สร้างประสบการณ์ระหวา่งเรียนและการท างานเพ่ือมุง่
เป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน เพราะเป็นอาชีพ ท่ีเหมาะกบัตนเอง 
เพราะชอบเป็นผู้น าในการพฒันา ชอบการช่วยเหลือคนอื่น 
และใกล้บ้าน และครอบครัวให้การสนบัสนนุ 

แนวทางการปฏิบัต ิ ระยะเวลา

1. เรียนหลกัสตูรป.ตรี รัฐศาสตร์ให้จบ 2 ปี

2. เรียนตอ่ด้านกฎหมายระดบัปริญญาโท 2  ปี

3. ท างานเพิ่มพนูประสบการณ์ 3 – 4  ปี

4. กลบัมาท างานท่ีบ้านเกิด ช่วยงานสงัคมชมุชน 3 – 4  ปี

5. สมคัรเป็นนกัการเมืองท้องถ่ิน                             ตอ่เน่ือง
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ปฏิบัตกิาร : การก าหนดเป้าหมายและวางแผนเข้าสู่อาชีพ

สรุปผลการส ารวจตนเองด้านอาชีพ 

“กระตอืรือร้นสูง มองโลกในแง่ด ีช่างคดิฝัน สามารถท าได้
เกือบทุกสิ่งที่สนใจ มักจะแก้ปัญหายากได้อย่างรวดเร็ว  
ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนในการแก้ไขปัญหา ชอบท างานที่ต้องใช้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการ
วางแผนสามารถโน้มน้าวบุคคลเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ”  

อาชีพที่เหมาะสมคือ  

นักลงทุน นักเขียน นัการเมือง ครู และวศิวกร
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1. การบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ (Career Counseling)

อาชีพ เป็น การพฒันาการ นกัศกึษาสามารถขอความช่วยเหลอื

ได้แม้กระทัง่ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว หรือประสบปัญหา / ต้องการ

เปลี่ยนสายงานอาชีพ 

2. ข้อมูลและสารสนเทศด้านอาชีพและห้องสมุดอาชีพ 
(Information Gathering)

3. บริการทดสอบด้านอาชีพ (Psychometric)

www.themegallery.com

บริการแนะแนวอาชีพ   



4. การบริการฝึกอบรม / เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพใน
ลักษณะต่าง ๆ (Program Consultation)

• การเชิญนายจ้างหรือสถานประกอบการมาพบบรรยายและ
รับสมคัรงาน การจดัฝึกอบรมในหวัข้อตา่ง ๆ เพื่อเตรียมความ
พร้อมแก่นกัศกึษาก่อนส าเร็จการศกึษา 

• การจดัประสบการณ์ด้านอาชีพระหวา่งเรียน เช่นการฝึกงาน 
ทดลองงาน หรือ สหกิจศกึษา เพ่ือเสริมประสบการณ์ด้าน
อาชีพในระยะเวลาท่ียาวพอสมควร

• การจดังานวนันดัพบแรงงานหรือ Career Day  
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บริการแนะแนวอาชีพ   



5. บริการจัดหางาน (Placement Sercice)

• การจดังานวนันดัพบแรงงานหรือ Career Day 

• การจดัหางานส าหรับนกัศกึษาในช่วงตา่ง ๆ  

• งาน Part-time และงานประจ าเมื่อส าเร็จการศกึษา
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บริการแนะแนวอาชีพ   
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สหกจิศึกษา เป็นวธีิการทีม่ีประสิทธิภาพในการเข้าสู่อาชีพ

รู้จกัคน รู้จกังาน

รู้จกัตน

The Bridge for Future Career And 

Professtional Success  

พฒันาคน พฒันางาน 
สร้างความส าเร็จใน

อาชีพ



บทสรุป การวางแผนอาชีพ Career Plan

• ฉนัคือใคร
• ฉนัตอ้งการอะไร
• ฉนัจะไปทางไหน
• ฉนัจะไปอยา่งไร
• อะไรเป็นตวัวดัวา่เขา้สู่เป้าหมายแลว้
• จ าเป็นตอ้งทบทวนแผนอยา่งสม ่าเสมอ
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Begin with the end in Mind

เกมชีวติ “เร่ิมต้นที่ตอนจบ ” กจิกรรมที ่1

วนิษา เรซ (หนูด)ี

การเร่ิมตน้  จากการมองเห็นภาพ
ตอนจบ หรือสมัฤทธิผลของเร่ือง
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หลบัตาจินตนาการภาพตวัเรา ตอนอายุสักแปดสิบ

โดยให้สมมติว่า
เราจะต้องตายตอนอายุแปดสิบ ตอนน้ัน เราเจ็บป่วย 

นอนอยู่บนเตยีง
ใหน้กัศึกษาลองจินตนาการ ยอ้นกลบัไปมอง
ทั้งชีวติท่ีผา่นมา เราไดใ้ชม้นัไปอยา่งไรบา้ง 

ใชเ้วลาของเราท าอะไร การงานหรืออาชีพของเรา  
ความรัก ความสุข ความทุกข ์ความส าเร็จ ความลม้เหลว

เป็นผลจากอะไร



สองค าถามทีส่ าคญัทีสุ่ด  

• เราจะเสียดายทีสุ่ด

หากเราตายไปโดยไม่ได้ท าอะไร ?

• เราจะเสียดายทีสุ่ด

หากเราไม่ได้ใช้เวลากบัใคร ?



เลือกงานที่คุณรัก คุณจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ท างานสักวัน
www.themegallery.com

Coop WU Team
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ถาม-ตอบ

เอกราช แก้วเขียว
kekkarat@wu.ac.th


