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คานา
คู่มือการแนะแนวอาชี พที่ได้ผลเป็ นเครื่ องมือฝึ กหัดรวมถึงทฤษฏี สาคัญของการแนะแนวอาชี พ มี วิธีการ
ใหม่ๆ แบบฝึ กหัด และกิจกรรมสาหรับการแนะแนวอาชี พในโรงเรี ยนจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้ครู หรื อผูใ้ ห้
คาปรึ กษามีคู่มือฝึ กปฏิบตั ิพร้อมด้วยแบบฝึ กหัดและกิจกรรมต่างๆ ทฤษฏีและผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้มี
ขั้นตอนการแนะแนวอาชีพอย่างละเอียดพร้อมด้วยวัตถุดิบซึ่ งง่ายต่อการจัดการในชั้นเรี ยนและกลุ่มนักเรี ยน
โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์คน้ พบความเป็ นตัวตนของตัวเอง และดึ งความรู ้ สึกภายใน
ตัวตนออกมาจากการทาแบบทดสอบต่างๆ ในคู่มือนี้ ยังมีอาชี พตัวอย่างที่นกั เรี ยนสามารถเลือกศึกษาต่อให้
ตรงกับบุคลิกภาพและทักษะของตนเอง และวิธีการการเขียนประวัติยอ่ (Resume) ให้ได้ผลในการสมัครงาน
และแบบฝึ กหัดทั้งหมดได้มีการดาเนิ นการและประเมินผลโดยครู และผูใ้ ห้คาปรึ กษาจากประเทศต่างๆ ใน
ยุโรป กิจกรรมต่างๆ มีการประเมินผลที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ
สื่ อแนะแนวต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์แนะแนวอาชี พ (www.career-guide.en) สื่ อต่างๆ มี
ให้บริ การทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ จากประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ

การแนะแนวทีไ่ ด้ ผล
การแนะแนวอาชีพสาหรับโรงเรี ยน วิธีการและหลักการของโครงการ

บทนา
คู่มือการแนะแนวอาชี พที่ได้ผลเล่มนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานเกี่ยวกับการแนะแนวอาชี พที่ได้ผล
จัดทาขึ้นโดย เครื อข่ายแห่ งยูโรเปี ยน “คู่มือแนะแนวสาหรับโรงเรี ยน” (www.career-guide.eu) เขียนโดย
Nora Gikopoulou ซึ่ งเหมาะสาหรับการแนะแนวอาชี พในโรงเรี ยน เนื้ อหาประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ ทฤษฏี
การแนะแนวอาชี พ สถานะการแนะแนวในยุโรป และคู่มือแนะแนวอาชี พสาหรั บโรงเรี ยน; วิธีการและ
หลักการของโครงการทั้งนี้ กองส่ งเสริ มการมีงานทาได้คดั เลื อกแปลมาเฉพาะในส่ วนของคู่มือแนะแนว
อาชีพสาหรับโรงเรี ยน; วิธีการและหลักการของโครงการ โดยเริ่ มต้นจากหน้า 100 เป็ นต้นไป ซึ่ งมีเนื้ อหาที่
เป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแนะแนวที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
โดยมีวิธีการที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์คน้ พบความเป็ นตัวตนของตัวเอง และดึงความรู้สึก
ภายในตัวตนออกมาจากการทาแบบทดสอบต่างๆ ในคู่มือนี้ โดยมีตวั อย่างอาชี พที่นกั เรี ยนสามารถเลื อก
ศึกษาต่อให้ตรงกับบุคลิ กภาพและทักษะของตนเอง และวิธีการการเขียนประวัติย่อ (Resume) ให้ได้ผลใน
การสมัครงาน
กองส่ งเสริ มการมีงานทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
แนะแนวได้เป็ นอย่างดี
กองส่ งเสริ มการมีงานทา
พฤศจิกายน 2557

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คู่มือการแนะแนวอาชี พที่ได้ผล “การแนะแนวในโรงเรี ยน” เป็ นเครื่ องมือฝึ กหัดรวมถึ งทฤษฏี
สาคัญของการแนะแนวอาชีพ วิธีการใหม่ๆ แบบฝึ กหัด และกิจกรรมสาหรับการแนะแนวอาชี พในโรงเรี ยน
จุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้ครู หรื อผูใ้ ห้คาปรึ กษามี คู่มือฝึ กปฏิ บตั ิ พร้ อมด้วยแบบฝึ กหัดและกิ จกรรมต่างๆ
ทฤษฏี แ ละผลที่ ค าดว่า จะได้รั บ เพื่ อ ให้ มี ข้ นั ตอนการแนะแนวอาชี พ อย่า งละเอี ย ดพร้ อ มด้ว ยวัต ถุ ดิ บ
ซึ่ งง่ ายต่อการจัดการในชั้นเรี ยนและกลุ่มนักเรี ยนแบบฝึ กหัดทั้งหมดได้มีการดาเนิ นการและประเมิ นผล
โดยครู และผูใ้ ห้คาปรึ กษาจากประเทศต่างๆ ในยุโรป กิ จกรรมต่างๆ มี การประเมินผลที่ แตกต่างกันจาก
ประเทศต่างๆ โดยการทางานกลุ่มเป็ นวิธีการหลักและเป็ นหน่วยหนึ่ งของเครื อข่ายการแนะแนว กิจกรรม
เครื อข่ายด้านการฝึ กอบรมและการสนับสนุนของครู และผูใ้ ห้คาปรึ กษาที่เกี่ยวเนื่ องกัน มี 3 วิธีการที่สาคัญ
ประการแรก การรู้ จกั และยอมรับ บุคลิ กภายในและลักษณะเฉพาะภายนอก นักเรี ย นต้องพยายามเข้าใจ
ตัวเอง ความสามารถของตัวเอง และทักษะของตัวเอง คุ ณค่าและแรงจูงใจของตัวเอง หัวข้อวิชาเกี่ ยวข้อง
กับการพัฒนาส่ วนบุคคลเป็ นหนึ่งในสิ่ งสาคัญและเป็ นส่ วนที่ยากในขั้นตอนการแนะแนวอาชีพ
ประการที่ ส อง ต้อ งเรี ย นรู ้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระบบการศึ ก ษาและตลาดแรงงาน การศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ความต้องการตลาดแรงาน ทักษะที่เป็ นที่ตอ้ งการมากที่สุดและการเชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน
ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย เกี่ ย วกับ การเชื่ อ มต่ อ จากโรงเรี ย นไปสู่ โ ลกของการท างานและเลื อ กทางเลื อ กและ
การวางแผนทางอาชี พ การพัฒนาทักษะทางอาชี พ ขั้นตอนการตัดสิ นใจที่ดี โครงสร้ างของประวัติย่อและ
จดหมายนา การเตรี ยมการสาหรับการสัมภาษณ์งานและการปรับตัวในสถานที่ทางานใหม่
หัวข้ อวิชาแสดงถึง 3 ขั้นชีวติ ที่ควรปฏิบัติเพือ่ ให้ ประสบผลสาเร็จในเส้ นทางชีวติ ด้ านอาชีพและด้ านอืน่ ๆ
1. รู้ จักตัวเอง ในหัวข้อวิชา กระบวนการในการจดจามุมมองของตัวเองเป็ นหัวข้อที่มีชีวิตในโครงสร้างนี้ ฝึ ก
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการยอมรับและการพัฒนาการส่ วนบุคคลในส่ วนอื่นของกิจกรรมการวิจยั ในวิชานี้ คือความ
คิดเห็นส่ วนตัว ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง การประเมินตนเอง กระบวนการแนะนาการสอนงาน การฝึ กปฏิบตั ิ
การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและความสนใจของเด็ก
2. รู้ จักกับตลาดแรงงาน ในเนื้อหาวิชานี้ หัวข้อเกี่ยวกับตลาดแรงงานได้มีการทางาน หัวข้อหลักคือข้อจากัด
ของอุตสาหกรรม การวิจยั อาชี พที่ เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดและไม่เป็ นที่ ตอ้ งการของตลาดวิธีการในการ
จัดการรายชื่ออาชีพและวันอาชีพในโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา
3. พัฒนาเส้ นทางอาชีพของตัวเอง ในกลุ่มทางานนี้ ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับทักษะการวางแผนอาชี พ - โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ - เป็ นการเรี ยนรู ้และเผยแพร่ ในเว็บไซด์ การพัฒนาการความสามารถ
และทักษะหรื อกฎในการเล่นเกมและแบบฝึ กหัดทักษะในการตัดสิ นใจ การเขียนประวัติย่อ ทักษะในการ
นาเสนอ ทักษะด้านสังคม การสื่ อสาร ประสิ ทธิ ผลส่ วนตัว ทักษะในการปรับวัฒนธรรม เรี ยนรู้วิธีการหา
ตาแหน่งงานว่างที่สืบค้นและเผยแพร่ ในเว็บไซด์
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คานา
คู่มือการแนะแนวอาชี พที่ได้ผลเป็ นเครื่ องมือฝึ กหัดรวมถึงทฤษฏี สาคัญของการแนะแนวอาชี พ มี วิธีการ
ใหม่ๆ แบบฝึ กหัด และกิจกรรมสาหรับการแนะแนวอาชี พในโรงเรี ยนจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้ครู หรื อผูใ้ ห้
คาปรึ กษามีคู่มือฝึ กปฏิบตั ิพร้อมด้วยแบบฝึ กหัดและกิจกรรมต่างๆ ทฤษฏีและผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้มี
ขั้นตอนการแนะแนวอาชี พอย่างละเอียดพร้ อมด้วยวัสดุ ซ่ ึ งง่ายต่อการจัดการในชั้นเรี ยนและกลุ่มนักเรี ยน
โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรี ยนสามารถคิดวิเคราะห์คน้ พบความเป็ นตัวตนของตัวเอง และดึ งความรู ้ สึกภายใน
ตัวตนออกมาจากการทาแบบทดสอบต่างๆ ในคู่มือนี้ ยังมีตวั อย่างอาชี พที่นกั เรี ยนสามารถเลือกศึกษาต่อให้
ตรงกับบุคลิกภาพและทักษะของตนเอง และวิธีการการเขียนประวัติยอ่ (Resume) ให้ได้ผลในการสมัครงาน
และแบบฝึ กหัดทั้ง หมดได้มีการดาเนิ นการและประเมิ นผลโดยครู และผูใ้ ห้คาปรึ กษาจากประเทศต่างๆ
ในยุโรป กิ จกรรมต่างๆ มีการประเมินผลที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ สื่ อแนะแนวต่างๆ สามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซด์แนะแนวอาชีพ (www.career-guide.en) สื่ อต่างๆ มีให้บริ การทั้งฉบับภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างๆ จากประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ

การแนะแนวที่ได้ผล
คู่ มื อ การแนะแนวอาชี พ ที่ ไ ด้ผ ลเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ สุ ด ท้า ยของเครื อ ข่ า ยยุ โ รป ‚การแนะแนวในโรงเรี ย น‛
(www.career-guide.en) เป็ นเครื่ องมือฝึ กหัดรวมถึ งทฤษฏี สาคัญของการแนะแนวอาชี พ วิธีการใหม่ๆ และ
แบบฝึ กหัด และกิจกรรมสาหรับการ
แนะแนวอาชี พ ในโรงเรี ย น จุ ดมุ่ งหมายส าคัญเพื่ อให้ค รู หรื อผูใ้ ห้คาปรึ ก ษามี คู่ มื อฝึ กปฏิ บ ตั ิ พ ร้ อมด้วย
แบบฝึ กหัดและกิ จกรรมต่ า งๆ ทฤษฏี และผลที่ คาดว่า จะได้รับ เพื่ อให้มี ข้ นั ตอนการแนะแนวอาชี พ อย่า ง
ละเอียดพร้ อมด้วยวัตถุ ดิบซึ่ งง่ายต่อการจัดการในชั้นเรี ยนและกลุ่มนักเรี ยน แบบฝึ กหัดทั้งหมดได้มีการ
ดาเนิ น การและประเมิ น ผลโดยครู และผูใ้ ห้ ค าปรึ ก ษาจากประเทศต่ า งๆ ในยุ โ รป กิ จ กรรมต่ า งๆ มี ก าร
ประเมินผลที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ
สื่ อแนะแนวต่ า งๆ สามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บ ไซด์แนะแนวอาชี พ (www.career-guide.en) สื่ อต่ า งๆ
มีให้บริ การทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆ จากประเทศที่เข้าร่ วมโครงการ

การแนะแนวทีไ่ ด้ ผล
การแนะแนวอาชีพสาหรับโรงเรี ยน วิธีการและหลักการของโครงการ

การทางานกลุ่มเป็ นวิธีการหลัก เป็ นหน่วยหนึ่ งของเครื อข่ายการแนะแนว กิจกรรมเครื อข่ายด้านการฝึ กอบรม
และการสนับสนุนของครู และผูใ้ ห้คาปรึ กษาเกี่ยวเนื่องกัน มี 3 วิธีการที่สาคัญคือ
 ทาให้การแนะแนวอาชี พอยูใ่ นหลักสู ตรของโรงเรี ยนให้เป็ นที่แพร่ หลายเปิ ดเผยโดยสารวจและปรับ
ให้เหมาะสมเพื่อให้เป็ นวิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สุด
 จัดให้มีการเชื่ อมโยงในแนวราบระหว่างโรงเรี ยนและสังคม โดยทาสะพานเชื่ อมช่ องว่างระหว่าง
การศึกษากับตลาดแรงงาน
 ปรับและประเมินการประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของวิธีการของ ICT และวิธีปฏิบตั ิที่เน้นด้านการแนะ
แนวอาชีพ
วัตถุประสงค์หลักของคณะทางาน คือ
 กระตุน้ ให้มีความพยายามให้นาการแนะแนวอาชีพเข้ามานานโยบายการศึกษาและ
 พัฒนาประวัติทกั ษะที่เกี่ยวข้องกับงานสาคัญและสร้างเว็บ แนะนาอาชีพสาหรับโรงเรี ยนและช่องทาง
การเพิ่มการติดต่อสื่ อสาร (การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ข้อมูลรายวัน การประชุม) เพื่อให้มีขอ้ มูล
 สาหรับวิธีปฏิบตั ิที่ดีในการเริ่ มต้นการศึกษาการแนะแนวอาชี พในยุโรปโดยการสารวจ (รายงานการ
แนะแนวที่ประสบความสาเร็ จในโรงเรี ยน)
 ให้การสนับสนุ นพิเศษและโอกาสในการฝึ กอบรมแก่ผศู ้ ึ กษาการแนะแนวอาชี พในโรงเรี ยนทัว่ ทั้ง
ยุโรป
 พัฒนาหลักสู ตรใหม่
 จัดให้มีการเชื่อมโยงในแนวราบระหว่างโรงเรี ยนกับสังคม
 ประเมินวิธีการการประยุกต์ใช้ ICT พื้นฐานและเน้นการฝึ กปฏิบตั ิการแนะแนวอาชีพ
 สนับสนุนชาวยุโรปในมิติการบังคับใช้การแนะแนวอาชีพในระยะยาวให้ครอบคลุมในยุโรป
 สร้างเงื่อนไขความสามารถในการรักษาไว้และการขยายเครื อข่าย
วิวฒั นาการของกิ จกรรมการวิจยั และตามทฤษฏี ก ารให้ค าปรึ กษาด้านอาชี พ 3 หัวข้อวิชาได้รับการพัฒนา
ต่อไปนี้ หัวข้อวิชาเป็ นตัวอย่าง

3 ขั้นชีวติ ที่นกั เรี ยนควรปฏิบตั ิเพื่อให้ประสบผลสาเร็ จในเส้นทางชีวติ ด้านอาชีพและด้านอื่นๆ
ประการแรก นักเรี ยนรู้จกั และยอมรับบุคลิกภายในและลักษณะเฉพาะภายนอก นักเรี ยนต้องพยายามเข้าใจ
ตัวเอง ความสามารถของตัวเอง และทักษะของตัวเอง คุณค่าและแรงจูงใจของตัวเอง หัวข้อวิชาเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาส่ วนบุคคลเป็ นหนึ่ งในสิ่ งสาคัญและเป็ นส่ วนที่ยากในขั้นตอนการแนะแนวอาชี พ เมื่อมีขอ้ มูล
สาหรับตัวเองแล้ว นักเรี ยนต้องเรี ยนรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน การศึกษาในโรงเรี ยน
มีความต้องากรตลาดแรงาน ทักษะที่ตอ้ งการที่สุดและการเชื่ อมโยงหลักกับตลาดแรงงานและหัวข้อ ที่รวมถึง
หัวข้อวิชาที่ 2
ขั้นตอนสุ ดท้ายเกี่ยวกับการเชื่ อมต่อจากโรงเรี ยนไปสู่ โลกของการทางานและเลือกทางเลือกและการวางแผน
ทางอาชีพ การพัฒนาทักษะทางอาชีพ ขั้นตอนการตัดสิ นใจที่ดี โครงสร้างของประวัติยอ่ และจดหมายนา การ
เตรี ยมการสาหรับการสัมภาษณ์งานและการปรับตัวในสถานที่ทางานใหม่ ประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่ 3
3 หัวข้อวิชาประกอบด้วยตามตารางด้านล่าง
ค้นหาตัวเอง
 ตัวเอง
เนื้อหาวิชาที่ 1
 ทักษะชี วิตและเรื่ องทัว่ ไป (ทักษะการเรี ยนรู ้ และความสามารถ พรสวรรค์
สมรรถภาพ)
 การสอนงาน (การสอนงาน กระบวนการ การฝึ กทักษะ วิธีการ)
 ความเป็ นส่ วนตัว คุณค่า ความสนใจและแรงจูงใจ
สื บหาตลาดแรงงาน
 ตลาดแรงงาน
 ทักษะ ประสบการณ์และความรู ้ที่ตอ้ งการในกลุ่มอาชีพที่แตกต่างกัน
 อาชีพที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดและไม่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด
เนื้อหาวิชาที่ 2
 วิธีการง่ายๆ ในการหาข้อมูลเกี่ ยวกับตลาดแรงงานและจาเป็ นในประเทศ
ของหุ น้ ส่ วนโครงการ
 วิธีการที่นาเสนอ
วิธีการพัฒนาอาชีพของท่าน
เนื้อหาวิชาที่ 3
 อาชีพกาหนดทักษะ
 การบรรจุงาน
 การส่ งผ่าน
 รู้ จักตัวเอง ในหัวข้อวิชา กระบวนการในการจดจามุมมองของตัวเองเป็ นหัวข้อที่มีชีวิตในโครงสร้าง
นี้ ฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับ

การยอมรับและการพัฒนาการส่ วนบุคคลซึ่ งได้มีการศึกษาและเผยแพร่ ในเว็บไซด์ (www.career-guide.en)
ในส่ วนอื่นของกิ จกรรมการวิจยั ในวิชานี้ คือความคิดเห็นส่ วนตัว ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง การประเมินตนเอง
กระบวนการแนะนาการสอนงาน การฝึ กปฏิบตั ิ การศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าและความสนใจของเด็ก
 รู้ จักกับตลาดแรงงาน ในเนื้ อหาวิชานี้ หัวข้อเกี่ ยวกับตลาดแรงงานได้มีการทางาน หัวข้อหลักคือ
ข้อจ ากัด ของอุ ตสาหกรรม วิ จยั อาชี พ ที่ เป็ นที่ ต้องการของตลาดและไม่ เป็ นที่ ต้องการของตลาด
หาวิธีการในการจัดการรายชื่ออาชีพและวันอาชีพในโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา
 พัฒ นาเส้ นทางอาชี พ ของท่ า น ในกลุ่ ม ท างานนี้ ฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี่ ย วกับ ทัก ษะการวางแผนอาชี พ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การแก้ ปั ญ หาและการตัด สิ น ใจ - เป็ นการเรี ยนรู ้ แ ละเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซด์
การพัฒนาการความสามารถและทักษะหรื อกฎในการเล่นเกมและแบบฝึ กหัด: ทักษะในการตัดสิ นใจ
การเขียนประวัติยอ่ ทักษะในการนาเสนอ ทักษะด้านสังคม การสื่ อสาร ประสิ ทธิ ผลส่ วนตัว ทักษะใน
การปรับวัฒนธรรม เรี ยนรู ้วธิ ี การหาตาแหน่งงานว่างที่สืบค้นและเผยแพร่ ในเว็บไซด์
การแบ่ ง ประเภทนี้ กิ จกรรมและแบบฝึ กหัด ได้มี ก ารพัฒนาตามโครงสร้ างและรายละเอี ย ด ครอบคลุ ม 3
เนื้อหาวิชาสาคัญ วัตถุดิบประกอบไปด้วยส่ วนที่สามของรายงาน ‚การแนะแนวอาชีพที่ได้ผล‛
วัตถุ ประสงค์หลักคือเพื่อให้ครู หรื อผูใ้ ห้คาปรึ กษามี คู่มือปฏิ บตั ิ ที่มีแบบทดสอบและคาอธิ บายรายละเอี ยด
กิจกรรม พร้อมทั้งโครงสร้างทางทฤษฏีและผลที่คาดว่าจะได้รับ
แบบฝึ กหัดทั้งหมดได้จดั ทาขึ้นและประเมินโดยครู และผูใ้ ห้คาปรึ กษาจากประเทศต่างๆ ในยุโรป ข้อเท็จจริ ง
คือบางกิจกรรมได้มีการประเมินที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ มันเป็ นปกติและผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบ
การศึกษา วัตถุประสงค์ วิธีการและวัฒนธรรมจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
วัตถุดิบของการแนะแนวอาชีพมีให้ดาวน์โหลดในการประชุมการแนะแนวอาชีพ (www.carer-guide.eu).
วัตถุดิบแต่ละอย่างในการประชุมประกอบด้วยเรื่ องราวภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็ นภาษาประเทศหุ น้ ส่ วน
แบบฟอร์ ม การประเมิ นผลออนไลน์ไ ด้มี ก ารออกแบบให้ ก ับ ครู ที่ ไ ด้จดั ท าวัตถุ ดิบการแนะแนวอาชี พ ใน
โรงเรี ยน
(แบบฟอร์ มนี้สามารถเข้าไปได้จาก สาหรับครู สามารถเข้าถึงการประชุ มการแนะแนวอาชี พได้ยากเพราะว่าไม่
มีประสบการณ์ในการใช้ประโยชน์ในการอภิปราย ด้วยเหตุน้ ี คาอธิ บายที่ชดั เจนของกระบวนการประเมินผล
ที่มีให้คลังข้อมูลการแนะแนวอาชี พเพื่อสนับสนุ นครู ในบางกรณี ผูร้ ่ วมงานได้มีการเตรี ยมแบบฟอร์ มฉบับ
พิมพ์ไว้ให้ครู ดว้ ย แบบฟอร์มให้ครู ให้คะแนนความสาเร็ จแต่ละด้านของวัตถุดิบ 3 ด้าน คือ
 การบังคับใช้ มันสามารถปฏิ บตั ิได้ในฐานที่ท่านเป็ นอาจารย์แนะแนวอาชี พ (เช่ น มีความสามารถที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู้/การสอน)

 ประสิ ทธิ ผล การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ (เช่น บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มเป้ าหมาย)
 ประสิ ท ธิ ภาพ พยายามทาให้วตั ถุ ดิบผลส าเร็ จ (เช่ น ราคา เวลา ความต้องการใช้วตั ถุ ดิบ ) ในการ
ประชุมการแนะแนวอาชีพมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบมากกกว่า 40 ชนิ ดกับแบบประเมินผล นอกจากนี้ ครู
ยังมีโอกาสแสดงความเห็นกับวัตถุดิบในการหารื อกันในที่ประชุม

กิจกรรมและแบบฝึ กหัด

เนือ้ หาวิชาที่ 1 ค้ นหาตัวเอง
ส่ งเสริมความเชื่อมันตัวท่านเอง
ทฤษฏีเบือ้ งต้ น
ความเชื่ อมัน่ ในตัวเองมี ความสัมพันธ์ กบั คุ ณค่า ของตัวเองและมี ค่าสาหรั บตัวท่าน สร้ า งความเชื่ อมัน่ เป็ น
ขั้นตอนแรกเพื่อให้ชีวติ ท่านมีความสุ ขและมีชีวติ ทีดีกว่า
ความเชื่อมัน่ ในตัวเองช่วยเพิ่มความมัน่ ใจของท่าน ถ้าท่านมีความมัน่ ใจท่านจะเคารพตัวท่านเอง ถ้าท่านเคารพ
ตัวเองท่านก็สามารถเคารพผูอ้ ื่นได้ ปรับปรุ งความสัมพันธ์ ความสาเร็ จและความสุ ขของท่าน
ความเชื่อมัน่ ต่าจะทาให้รู้สึกไม่ดี ไม่มีความสุ ข ไม่ปลอดภัยและไม่มีความมัน่ ใจ การตัดสิ นใจของผูอ้ ื่นอาจจะ
ทาให้ท่านพึ่งพอใจตามไป การวิพากษ์ภายใน เสี ยงถากถางของความไม่พอใจในตัวท่าน ทาให้ท่านสะดุดทุกๆ
ความท้าทายและความท้าทายดูเหมือนจะเป็ นไปไม่ได้
คาอธิบายของกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมดได้กล่าวถึงความเชื่อมัน่ และสามารถนามาเป็ นเคล็ดลับหรื อคาแนะนาได้เช่นกัน
จุดมุ่งหมายของการสอน
แบบทดสอบนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความเชื่ อมัน่ ของนักเรี ยนและสอนให้นกั เรี ยนรักและความยอมรับ
ตัวเองโดยการกระทาที่กาหนด
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 14-17 ปี
ข้ อแนะนาสาหรับผู้ให้ คาปรึกษา
บทบาทของครู คือให้คาแนะนากิจกรรม หลีกเลี่ยงการกระตุน้ ในใจ
ผูใ้ ห้ค าปรึ ก ษาส่ ง กระดาษเปล่ า ให้นัก เรี ย น และบอกนัก เรี ย นเพื่ อ ทารายชื่ อ เขี ย นสิ่ ง ของหรื อกิ จกรรมที่
นักเรี ยนทาได้ดี จากนั้นให้นกั เรี ยนเขียนสิ่ งที่นกั เรี ยนอยากจะทาให้ได้ดีลงในกระดาษ ผูใ้ ห้คาปรึ กษาบอกให้
นักเรี ยนพลิกกระดาษและเขียนสิ่ งที่ตวั เองชื่ นชอบ 3 อย่าง เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นเมื่อสองวันก่อน ให้รายละเอียด
และเหตุผลที่ท่านรู ้สึกภูมิใจ
แน่นอน มันเป็ นเรื่ องปกติสาหรับบางคนที่ตอ้ งมีความรู ้สึกขึ้นและลง

แต่การเคารพตัวเองที่ต่าไม่ควรได้รับการยอมรับ ความรู ้สึกเช่นนั้นท่านไม่สาคัญว่าจะทาให้ท่านเสี ยใจ และทา
ให้ท่านไม่พยายามกับสิ่ งใหม่ มันทาให้ท่านไม่อยากมีเพื่อนใหม่หรื อทาร้ ายสิ่ งที่ ทาในโรงเรี ยน การมี การ
เคารพตัวเองที่ เข้มแข็ง เป็ นส่ วนส าคัญมากในการเติ บ โตต่ อไป เมื่ อท่ านโตขึ้ นและต้องเผชิ ญหน้า กับ การ
ตัดสิ นใจ- โดยเฉพาะเมื่ออยูใ่ นภาวะความกดดัน การเคารพตัวเองที่ท่านมีอยูม่ ากกว่าเป็ นสิ่ งที่ดีกว่า เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่รู้วา่ ท่านมีน้ นั มีค่ามากที่สุด
เวลา
45 นาที
ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
กระดาษ
ท่านสามารถเพิม่ การนับถือตนเองให้ กบั นักเรียนได้ ด้วยกิจกรรมต่ อไปนี้
 เขียนสิ่ งที่ท่านทาได้ดี
 มันอาจเป็ นอะไรก็ได้จากการวาดหรื อร้ องเพลงเล่ นกี ฬาหรื อเล่ าเรื่ องตลก (ถ้าท่านมีปัญหากับสิ่ งที่
ท่านเขียน ให้ถามพ่อหรื อแม่เพื่อช่วยเหลือท่านได้) หลังจากนั้นให้เพิ่มสิ่ งที่ท่านอยากจะทาให้ดี
 ให้คาชมเชยตัวเองทุกวัน วันละสามคาชม อย่าเพียงแค่พดู
 ฉันสุ ดยอด ระบุสิ่งที่ท่านทาได้ดีที่สุด เช่น วันนี้ฉนั เป็ นเพื่อนที่ดีของจิล หรื อ ฉันทาข้อสอบได้ดีกว่าที่
ฉันคิดเสี ยอีก
เคล็ดลับ
 จาไว้ว่าร่ างกายเป็ นของท่าน ไม่ว่าหุ่ น ขนาด หรื อสี จะเป็ นอะไร ถ้าท่านกังวลเกี่ ยวกับน้ าหนักหรื อ
ขนาด ท่านสามารถตรวจกับหมอเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างปกติดีไหม เตือนตัวเองถึงสิ่ งที่ร่างกายท่าน
ทาได้ดี เช่น ‚ขาของฉันแข็งแรงพอที่จะเล่นสเก็ตได้ดี‛
 จาไว้ว่ามี สิ่งที่ ตวั ท่า นไม่ส ามารถเปลี่ ยนแปลงมันได้ ท่า นควรยอมรั บและรั ก ในสิ่ งนั้น เช่ น สี ผิว
ขนาดเท้า เพราะว่ามันเป็ นส่ วนหนึ่งของท่าน
 เมื่อท่านได้ยินความคิดเห็นในแง่ลบเกิดขึ้นหัว บอกตัวเองให้หยุดมัน เมื่อท่านทาสิ่ งนี้ ท่านจะมีพลัง
ที่จะผลักดันเสี ยงข้างในที่มารบกวนท่าน
การมุ่งทาแต่สิ่งดี และมีคุณภาพดี เยี่ยม ท่านเรี ยนรู ้ ที่จะรั กและยอมรั บตัวเอง - ส่ วนประกอบสาคัญสาหรั บ
การเคารพตัวเองที่เข้มแข็ง แม้วา่ ท่านต้องเข้าห้องเพื่อการปรับปรุ ง (และใครที่ไม่ทา) เชื่ อว่าท่านมีคุณค่าและ
สิ่ งสาคัญที่ช่วยให้การเชื่อมัน่ ในตนเองของท่านชัดเจนขึ้น

อ้างอิง
ทบทวนและปรับปรุ งโดย เดวิท วี เชทโล ดร. และ คอลีน เทเลอร์ ลูเค่น ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต
วันที่ กรกฎาคม 2005
แบบทดสอบภูเขานา้ แข็ง
ทฤษฏีเบือ้ งต้ น
การพัฒนาส่ วนบุคคลเป็ นการเทียบเคียงโดยตรงกับกระบวนการแนะแนวอาชีพ มันเป็ นขั้นแรกของเส้นทาง
ชีวติ ที่ยนื ยาวของนักเรี ยน ในเส้นทางที่เป็ นจริ งและต้องกระทา
แบบฝึ กหัดนี้เป็ นทฤษฏีพ้นื ฐานของโจฮาริ วินโดว์และได้มีการนาไปใช้ในโรงเรี ยนอิลินเกอมานิกิ อโกกิ
ทฤษฏีโจฮาริ วินโดว์
โจฮาริ วิ น โดว์ไ ด้มี ก ารน าไปใช้เ ป็ นแบบอย่า งอย่า งแพร่ ห ลาย ส าหรั บ ความเข้า ใจและการฝึ กการรั บ รู ้
การพัฒนาตัวเอง ปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเคลื่อนไหวของกลุ่ม การพัฒนา
ทีมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
โจฮาริ วินโดว์เป็ นเสมื อนตัวแทนของข้อมู ล ข่ า วสาร ความรู ้ สึ ก ประสบการณ์ ความคิ ด ทัศ นคติ ทัก ษะ
ความตั้งใจ แรงจูง ใจ เป็ นต้น - ภายในหรื อเกี่ ย วกับตัว บุคคล – ในความสัมพันธ์ ต่อกลุ่ ม จาก 4 มุ มมอง
ซึ่ งอธิ บายไว้ดา้ นล่าง คาศัพท์เฉพาะทางโจฮาริ วินโดว์ หมายถึ ง ‘ตัวเอง’ และ ‘คนอื่น’ ‘ตัวเอง’ หมายถึ ง
ตัวเองคนเดียว ‘คนอื่น’ หมายถึง บุคคลอื่นในกลุ่มคนหรื อทีม 4 มุมมองของโจฮาริ วินโดว์เรี ยกว่า ‘ขอบเขต’
หรื อ ‘พื้นที่’ หรื อ ‘ครึ่ งวงกลม’ แต่ละขอบเขตนี้ มีส่วนประกอบและตัวแทนของข้อมูล - ความรู้สึก แรงจูงใจ
เป็ นต้น รู้จกั บุคคล แม้วา่ ข้อมูลนั้นจะรู ้หรื อไม่รู้จกั โดยบุคคลหรื อไม่ และแม้วา่ ข้อมูลจะรู ้จกั หรื อไม่รู้จกั โดย
ผูอ้ ื่นในกลุ่มหรื อไม่ 4 ขอบเขตของโจฮาริ วินโดว์ มีดงั นี้ แสดงจานวนครึ่ งวงกลมและชื่อที่ใช้ทวั่ ไป
โจฮาริ วินโดว์ 4 ขอบเขต
1. อะไรที่ตวั เองรู้และผูอ้ ื่นก็รู้ – พื้นที่เปิ ด เปิ ดตัวเอง พื้นที่วา่ ง ตนเองว่าง หรื อ ‘สนามกีฬา’
2. อะไรที่ตวั เองไม่รู้ แต่ผอู้ ื่นรู้ - พื้นที่บอด ตัวเองตาบอด หรื อ ‘จุดบอด’

3. อะไรที่ตวั เองรู้ที่ผอู้ ื่นไม่รู้ พื้นที่ปิดบัง ปิ ดบังตัวเอง พื้นที่หลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงตัวเอง
4. อะไรที่ตวั เองไม่รู้และผูอ้ ื่นก็ไม่รู้ดว้ ย พื้นที่ที่ไม่รู้หรื อไม่รู้ตวั เอง

เปิ ดเผย/อิสระกับ
ตัวเอง

ที่บอดของตัวเอง

ปิ ดบังตัวเอง

ไม่รู้จกั ตัวเอง

วัตถุประสงค์หลักควรให้มีการพัฒนา ’พื้นที่เปิ ด’ สาหรับทุกคน เพราะเมื่อเราทางานในพื้นที่น้ ี กบั ผูอ้ ื่นเราทา
ให้มนั มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นผลได้มากที่สุด และกลุ่มก็จะเป็ นผลดี ที่สุดเช่ นกัน พื้นที่เปิ ดว่าง หรื อ ‘สนาม
กี ฬ า’ สามารถเป็ นพื้ น ที่ ว่า งเมื่ อ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารและความร่ ว มมื อ ที่ ดี เ กิ ด ขึ้ น ว่า งจากความว้า วุ่ น ใจ
ความหวาดระแวง ความสับสน ความขัดแย้งและการเข้าใจผิด
กลุ่มเป้าหมาย
 นักเรี ยน อายุ 15 – 17 ปี
 ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
 คุณครู
คาอธิบายแบบฝึ กหัด
กิ จกรรมนี้ เป็ นกิ จกรรมเกี่ ยวข้องความคิ ดเห็ นของตัวเองและพยายามกระตุ น้ ให้นักเรี ยนค้นหาข้างในของ
ตัวเอง

จุดมุ่งหมายของการสอน
 กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแยกแยะอุปนิสัยส่ วนตัวภายนอกออกจากภายใน
 ช่วยให้นกั เรี ยนยอมรับลักษณะเฉพาะของตัวเอง
 จดจาและบอกชื่อของความรู้สึกนั้น
 ช่ วยให้นัก เรี ย นพัฒนาจิ ตวิญญาณที ม งาน ให้มีป ฏิ กิริยาต่ อกัน เพื่ อก าหนดจุ ดมุ่ง หมายเดี ยวกัน
เปิ ดเผยความคิดและแบ่งปั นประสบการณ์
 สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเชื่อว่าลักษณะเฉพาะทั้งหมดเป็ นเนื้ อแท้ และให้ยอมรับความจริ งนั้น
 สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเข้าใจว่าควรจะยอมรับลักษณะเฉพาะของตัวเองและพยายามเปลี่ยนแปลง
สิ่ งที่คิดว่าเป็ นลบ
คาพูดเพี ย งเล็ กน้อยที่ ช่ วยนัก เรี ย นได้พ ฒ
ั นาความเป็ นที มงาน กระตุ ้นซึ่ งกันและกัน มุ่ งไปที่ จุดมุ่ ง หมาย
เดียวกัน เปิ ดเผยความคิดและแบ่งปั นประสบการณ์
เวลา
45 นาทีรวมถึงบทสนทนา
ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
เครื่ องถ่ายเอกสาร กล่องใส่ ของ กาว

ขั้นตอนแบบฝึ กหัดของไอซ์ เบริ์ก
ขั้นตอนที่ 1

เราเขียนลักษณะเฉพาะของมนุษย์ลงบนกระดานหรื อ
ให้ ภาพถ่ายลักษณะเฉพาะกับนักเรี ยนแต่ละคน ทัง้
6 กล่อง หลังจากนันนายเรี
้
ยนเลือกลักษณะเฉพาะที่
อธิบายถึงตัวเองและเขียนลงกล่องทัง้ 6 ต้ องแน่ใจว่า
ไม่มีนกั เรี ยนคนใดเห็นสิง่ ที่พวกเขาเขียน ดังนัน้

นักเรี ยนควรจะซื่อสัตย์ให้ มากที่สดุ

รู ปที่ 1 ภาพภูเขาน้ าแข็ง

รู ปที่ 2 ลักษณะเฉพาะของมนุษย์ในกระดาน
นักเรี ยนเตรี ยมลักษณะเฉพาะที่คิดว่าคล้ายกับตัวเองมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
เมื่อเรี ยบร้อยแล้ว เราถาม ‚ท่านชอบสิ่ งที่ท่านมองเห็นหรื อไหม‛ ท่านต้องการเก็บรักษามันไว้ไหม ตอนนี้
ขอให้หยิบลักษณะเฉพาะมาหนึ่งอย่าง ความขาดแคลนส่ งผลต่อตัวท่านอย่างไร มันจะไม่เป็ นการผูกพันกับ
นักเรี ยนที่จะตอบคาถาม 5-6 ความคิดเห็ นสามารถได้ยินได้ เราจึงต้องพยายามทาให้การเคลื่ อนไหวของ
นักเรี ยนชัดเจนขึ้น การแสดงออกทางใบหน้าแม้กระทั้งการเหลือบมอง

ขั้นตอนที่ 2
ให้ กระดาษกับเด็กพร้ อมด้ วยแผ่นภูเขา
น ้าแข็งและอธิบายหน้ าที่ของมัน

นักเรี ยนวางลักษณะเฉพาะลงบนที่สามารถมองเห็นได้ หากมองจาก
ด้ านบนและอีกอันที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้านล่างของเส้ นน ้าทะเล
เด็กๆ เดาเกี่ยวกับผู้สร้ างภูเขาน ้าแข็ง

รู ปที่ 3 ภูเขาน้ าแข็งของนักเรี ยน

ขั้นตอนที่ 3
ต่อไป เราแนะนาให้นกั เรี ยนหยิบลักษณะนิสัยขึ้นและหยิบขึ้นมาอีกสามใบ ตอนนี้ เราถามนักเรี ยน ‚ท่านเป็ น
คนประเภทไหน‛ หลังจากหยิบขึ้นมาครบจานวน 6 ใบ เราจะได้ยินทุกๆ ความคิดเห็นของนักเรี ยนรอบๆ
เพื่อที่จะทาให้ความรู้สึกของพวกเขาให้ชดั เจน เราแนะนาให้นกั เรี ยนคืนลักษณะเฉพาะแต่ละใบ ถ้ารู้สึกว่า
ชอบ แบบทดสอบนี้จะจบลงเมื่อนักเรี ยนได้ใส่ ลกั ษณะเฉพาะที่พวกเขาต้องการหรื อคิดว่ามีความต้องการ

ขันตอนที
้
่ 4 รูปภูเขาน ้าแข็ง

ขั้นตอนที่ 4
เมื่อการดาเนินการสิ้ นสุ ด เรามองเห็นถึงความตึงเครี ยดในการตัดสิ นใจของนักเรี ยน ซึ่ งลักษณะเฉพาะจะหยิบ
ขึ้นมา เราได้ยินข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความรู ้สึกของนักเรี ยนที่ไม่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งไม่สมบูรณ์ และเรามองเห็น
การปลอดปล่อยที่ดีเยีย่ ม และความเข้าใจใหม่ถึงความสาคัญของลักษณะเฉพาะเหล่านี้ที่พวกเราคืนมา

ตัวชี้วดั รู ปแบบการเรียนรู้ VAK (Visual-auditory-kinestic) (การมองเห็น การได้ ยนิ กายภาพ)
นี้ เป็ นตัวชี้ วดั ในการเรี ยนรู้ฟรี ที่สามารถใช้เป็ นคาถามหรื อ ‘ทดสอบ’ เพื่อประเมินรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่ท่าน
ชอบ หรื อรู ปแบบการเรี ยนรู้ VAK ของคน ให้คะแนนแต่ละคาบรรยายและเติมผลรวมในแต่ละคอคัมภ์เพื่อ
กาหนดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่มีอานาจและผสมผสาน รู ปแบบการเรี ยนรู้เป็ นภาพสะท้อนของประเภทของบุคคล
ที่ ท่ า นเป็ น - ท่า นได้รับ สิ่ ง ของอย่างไรและหนทางที่ ท่ านเกี่ ย วข้องกับโลก คาถามนี้ จะช่ วยท่ า นปรั บ ปรุ ง
ความเข้าใจของตัวท่านเองและจุดแข็งของท่าน มันไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อผิด ท่านสามารถใช้ระบบคะแนนที่
หลากหลายให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของตัวเอง
เลือกมาหนึ่งข้อจากแต่ละบรรทัดและเติมสิ่ งที่เลือกลงในช่อง ผลรวมจะบ่งชี้ ความสัมพันธ์รูปแบบการเรี ยนรู้
ที่ท่านชอบและผสมผสานกัน
คาถามที่ 1 เมื่อมีการปฏิบตั ิการอุปกรณ์ใหม่ในครั้ง ฉันชอบ
ก) อ่านคาแนะนา
ข) ฟังหรื อถามคาอธิบาย
ค) ไปให้ถึงและเรี ยนรู้โดย ‘การทดลอง’ และ ‘ความผิดพลาด’
ดัชนีชี้วดั รู ปแบบการเรียนรู้
การมองเห็น
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เมื่ อ มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารกั บ
อุ ป กรณ์ ใ หม่ ใ นครั้ งแรก
ฉันชอบมัน
เมื่ อ มองหาเส้ น ทางการ
เดินทาง ฉัน...
เมื่ อ ท ากั บ ข้ า วจานใหม่
ฉัน..
สอนคนให้ทาบางสิ่ ง ฉัน
...
ฉันพูด...

อ่านคาแนะนา

มองดูแผนที่
ทาตามตารับ
เขียนคาแนะนา

การได้ยนิ

ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว / ท า ง
ร่ างกาย
ฟั งหรื อสอบถาม ไปให้ ถึ ง และเรี ยนรู้ โ ดย
เพื่อคาอธิบาย
การทดลองและความ
ผิดพลาด
สอบถามเพื่ อ บอก ติดตามจมูกหรื ออาจจะใช้
ทาง
ความเข้าใจ
โ ท ร ห า เ พื่ อ เ พื่ อ ติ ดตามความรู้ สึ ก ของฉัน
คาอธิบาย
ชิมรสชาติที่ฉนั ปรุ ง
อธิบายด้วยคาพูด แสดงและให้เขาทาตาม

‘ฉั น มองเห็ น สิ่ งที่ ‘ฉันได้ยินว่าคุณพูด ‘ฉันรู ้วา่ คุณรู ้สึกอย่างไร’
หมายถึง’
อะไร’
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ฉันพูด...
ฉันพูด...

‚ทาให้ฉนั ดู‛
‚บอกฉัน‛
‚ดู ว่ า ฉั น ท า ‚ฟังฉันอธิบาย‛
อย่างไร‛
อธิ บ ายเกี่ ย วกับ สิ นค้ า ที่ เขียนจดหมาย
โทรศัพท์
ผิดพลาด ฉัน....
ฉันชอบกิจการพักผ่อนนี้

‚ให้ฉนั ลองดู‛
‚คุณมีที่ไป‛

ก ลั บ ไ ป ที่ ร้ า น ห รื อ ส่ ง
สิ น ค้ า ที่ ผิ ด พ ล า ด ไ ป ที่
สานักงานใหญ่
ด น ต รี ห รื อ ก า ร กิ จ กรรมทางร่ า งกายหรื อ
อภิปราย
ทาสิ่ งของ
พูดคุ ย กับเจ้าหน้า ที่ ลองสวม จับดูหรื อทดลอง
ในร้าน
ฟังคาแนะนา
นึกถึงประสบการณ์
พูดคุยกับเพื่อน
ทดลองขับตามที่คุณชอบ

พิพธิ ภัณฑ์หรื อ
ที่แสดงศิลปะ
เมื่ อเดิ นซื้ อของทั่ ว ไป ดูและตัดสิ นใจ
ฉัน…
เลือกวันหยุด ฉัน…….. อ่านแผ่นพับ
เ ลื อ ก ร ถ คั น ใ ห ม่ ฉั น อ่านบทวิจารณ์
...........
เรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่
ฉั น ดู ว่ า อะไรที่ ค รู ฉั น พู ด คุ ย กั บ ค รู
กาลังทา
โดยตรงว่า ฉัน ควร
ทาอะไร
เลือกเมนูร้านอาหาร
ฉั น จิ ต น า ก า ร ว่ า ฉัน พู ด คุ ย โดยผ่ า น
อาหารหน้า ตาเป็ น ท า ง เ ลื อ ก ใ น
อะไร
ความคิด
เมื่อฟังวงดนตรี
ฉันร้องคลอตาม
ฉันฟังเนื้อเพลงและ
เนื้อเพลง (ใน
เสี ยงดนตรี
ความคิดหรื อออก
เสี ยง)
เมื่อฉันเอาใจใส่ ฉัน.....
มุ่ ง เน้ น ไปที่ ค าพู ด พูดคุยถึงปัญหาและ
หรื อรู ปด้ า นหน้ า ทางแก้ไ ขที่ เป็ นไป
ฉัน
ได้ในความคิดฉัน

ฉันชอบที่จะลองและทาให้
สาเร็ จ
ฉั น จิ ต น า ก า ร อ า ห า ร มี
รสชาติเหมือนอะไร
ฉันเคลื่อนไหวตามดนตรี

เคลื่ อนไหวไปรอบๆ วาด
ด้วยปากกาหรื อดินสอและ
สัมผัสสิ่ งที่ไม่สัมพันธ์กนั
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ฉันจาสิ่ งของได้ดีโดย..

เขี ย นโน๊ ต หรื อ เก็ บ ออกเสี ยงดังๆ หรื อ
รายละเอียดที่พิมพ์ ซ้ าคาและจุ ดสาคัญ
ในความคิด
ความทรงจาครั้ งแรกของ มองดูสิ่งของ
พูดออกมา
ฉันคือ
เมื่อกังวล ฉัน..
ม อ ง ดู ค ว า ม พู ด คุ ย ถึ ง ความคิ ด
ผิ ด พ ล า ด - ฉ า ก ว่าอะไรที่ท่านกังวล
เหตุการณ์
มากที่สุด
ฉัน รู้ สึ ก เชื่ อ มโยงกับ คน พวกเขาเป็ นอย่างไร เขาจะพู ด อะไรกับ
อื่นเพราะ
ฉัน
เมื่ อ ฉัน แก้ไ ขแบบฝึ กหัด เขี ย นโน้ตแก้ไ ขให้ ฉันพูดตามโน้ตของ
ฉัน..
มาก(ใช้ สี ให้ ม าก ฉั น กั บ ตั ว ฉั น หรื อ
ที่สุด)
กับคนอื่น
เ มื่ อ อ ธิ บ า ย ถึ ง บ า ง สิ่ ง แสดงให้เขาเห็ นว่า อธิ บายให้เขาทราบ
ให้กบั ใครบางคน ฉัน... ฉันหมายถึงอะไร ถึ ง แ น ว ท า ง ที่
แตกต่างกันจนพวก
เขาเข้าใจ
ความสนใจหลัก ของฉัน ถ่ า ยรู ป หรื อดู ห นั ง ฟั ง เ พ ล ง ห รื อ ฟั ง
คือ
หรื อดูผคู้ น
วิทยุหรื อการพูดคุ ย
กับเพื่อน
ฉันใช้เวลาว่างส่ วนใหญ่... ดูทีวี
พูดคุยกับเพื่อน

กระทาและฝึ กฝนกิ จกรรม
หรื อจิ นตนาก ารว่ า มั น
กาลังทา
กระทาสิ่ งนั้น
ไม่ ส ามารถนั่ง ต่ อได้ และ
เคลื่อนไหวรอบๆ
เ ข า จ ะ ท า ใ ห้ ฉั น รู้ สึ ก
อย่างไร
จิตนาการทาการเคลื่อนไว
หรื อสร้างสู ตร
กระตุน้ ให้เขาลองและพูด
กับเขาโดยผ่านความคิ ดที่
เขาได้พยายาม

ทางร่ างกาย/กิ จกรรมกี ฬ า
หรื อไวน์ ดี ๆ อาหารดี ๆ
หรื อการเต้นรา
ทากิจกรรมทางกายหรื อทา
สิ่ งของ
เมื่ อฉั น ติ ดต่ อกั บ ผู ้ ค น ฉัน เตรี ยมพบหน้ า ฉั น พู ด คุ ย กั บ เ ข า ฉันพยายามอยูด่ ว้ ยกันและ
ใหม่ๆ ครั้งแรก
กับเขา
ทางโทรศัพท์
แบ่งปั นกิจกรรม
ฉั น สั ง เกตคนครั้ งแรก มองดู แ ละเครื่ อง เสี ยงและการพูดคุย ยืนและเคลื่อนไหว
อย่างไร...
แต่งกาย
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ถ้าฉันหิว

ฉันย้ าในใจว่าอะไร ฉันตะโกนดังๆและ
ทาให้ฉนั เสี ยใจ
บอกทุ ก คนว่ า ฉั น
รู ้สึกอย่างไร
ฉันค้นพบว่ามันง่ายมากที่ เผชิญหน้า
ชื่อ
จะจดจา
ฉันคิดว่าฉันสามารถบอก พวกเขาหลีกเลี่ยงที เสี ยงของเขาเปลี่ยน
ได้วา่ ใครโกหก เพราะ... จะมองหน้าฉัน
เมื่อฉันพบเพื่อนเก่า...
ฉั น พู ด ว่ า ‚มัน สุ ด ฉั น พู ด ว่ า ‚มัน สุ ด
ยอดที่ได้เจอกัน‛
ยอดที่ยนิ เสี ยงท่าน‛
รวมทั้งหมด
การมองเห็น
การได้ยนิ

ฉัน กระทื บ เท้า ปิ ดประตู
เ สี ย ง ดั ง แ ล ะ ข ว้ า ง ป า
สิ่ งของ
สิ่ งที่ฉนั ทา
ความสั่ น สะเทื อ นที่ ฉั น
สัมผัสได้จากพวกเขา
ฉันกอดเขาหรื อจับมือ
ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว / ท า ง
ร่ างกาย

ท่านคานวณยอดรวม เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ใช้วธิ ี การเลือกที่คงเส้นคงวาตลอดการคาถาม คะแนนรวมของแต่
ละรู ปแบบแสดงถึ งความสัมพันธ์ของความชื่ นชอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้ หรื อรู ปแบบ มันไม่มีคาตอบที่ถูกหรื อ
ผิด บางคนมีความชื่ นชอบที่แข็ง แกร่ ง แม้ว่าขอบเขตที่ เขามี เพียงเล็กน้อยหรื อไม่มีความชอบในรู ปแบบใด
รู ปแบบหนึ่ ง บุคคลอื่นมีความชื่ นชอบที่สมดุ ล ไม่มีรูปแบบที่เข้มแข็ง จุดสาคัญคือง่ายที่จะพยายามเข้าใจให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เกี่ยวกับตัวเองและจุดแข็งของท่าน (รู ปแบบที่ท่านชอบหรื อรู ปแบบ) และทาสิ่ งที่ดีที่สุด
โดยใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับจุดแข็งของตัวท่านเอง (รู ปแบบที่ท่านชอบหรื อรู ปแบบ)
แผนการพัฒนาส่ วนบุคคล
ส่ วนนี้ จะเป็ นเครื่ องนาทางให้ท่านในการวางแผนการพัฒนาส่ วนบุคคล มันคืออะไรและท่านจะใช้ประโยชน์
มันอย่างไรเพื่อสนับสนุนแรงบันดาลใจในการศึกษาของท่าน
1. อะไรคือแผนการพัฒนาส่ วนบุคคล
แผนการพัฒนาส่ วนบุคคลคืออีกชื่อหนึ่งของแผนปฏิบตั ิการ ส่ วนนี้เท่านั้นที่กล่าวถึง

แรงบันดาลใจของท่านโดยเฉพาะในเรื่ องการพัฒนาส่ วนบุคคล เราทาแผนทุกวัน แต่ไม่ได้เขี ยนมันขึ้นมา;
แผนการพัฒนาส่ วนบุ ค คลท าให้ท่ า นก าหนดเป้ าหมายส่ วนบุ คคลได้และหาหนทางที่ ดีที่ สุ ด ที่ จะประสบ
ความสาเร็ จ
2. ทาไมฉันต้ องมีสิ่งนี้
แผนปฏิบตั ิการจะช่วยให้ท่านมองเห็นสิ่ งที่ท่านกาลังทาและรักษาเส้นทางประสบความสาเร็ จของท่าน เพื่อให้
เกิ ดผลทั้งหมด เอกสารควรจะเปลี่ ยนแปลงได้และได้มีการทบทวนเป็ นระยะเพื่อให้แน่ ใจว่ามันถูกต้อง ตรง
ประเด็น เป็ นจริ งเสมอ นอกจากนี้ หลักสู ตรอาจจะเหมาะสมสาหรับผูช้ ่ วยเหลื อด้านการเงิน เช่น SLC และ
ELC เพื่อให้เหมาะสมกับค่าตอบแทน ท่านต้องพิสูจน์การมอบหมายในการศึกษาของท่าน ท่านต้องมี PDP
เพื่อเรี ยกร้อง ELC สอดคล้องกับ ELC DCI เตือนความจา PDP เป็ นเอกสารส่ วนบุคคลของท่าน แต่ท่าน
อนุ ญาตให้ทาสาเนาแล้วแนบไว้ในที่เก็บเอกสารการศึกษาส่ วนบุคคลของท่าน F7269 การเข้าถึ งนี้ จะจากัด
เฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์เรี ยนรู ้เท่านั้น
3. ฉันจะเขียนสิ่ งทีส่ ะท้อนแรงบันดาลใจของฉันอย่างไร
ตอนนี้ท่านมี 2 ทางเลือก บางคนอาจจะมัน่ ใจพอที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าและใส่ เข้าไปใน PDP ถ้ามันเหมาะกับ
ท่าน ไปที่หน้า 2-A-1 พิจารณาแบบฝึ กหัดและเติ มลงในแผ่นกระดาษหน้า 2-A-3 จดไว้ว่าออกแบบเพื่อใช้
สาหรับแผ่นกระดาษตามแบบที่แนะนา ทุกโครงงานสามารถยอมรับได้ เตรี ยมที่พอใจไว้ 3 คาถามพูดคุยใน
หน้า ต่ อไป บางคนอาจจะต้องการเวลามากขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาปั จจัย ที่ ห ลากหลายที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อการ
ตัดสิ นใจในอนาคต ถ้านี้ คือข้อเท็จจริ ง ใช้เวลาไปกับเครื่ องนาทางในหน้าต่อไป คาถามมุ่งส่ งเสริ มความคิด
และการพิจารณาทิศทางที่ท่านต้องการจะไปและวิธีการที่ท่านต้องการใช้ พวกเขาได้เข้าถึงสถานการณ์ส่วน
บุคคลของท่านก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจปฏิบตั ิการเส้นทาง

ขั้นตอนการเขียนแผนพัฒนาการส่ วนบุคคลอย่างง่ าย
ถามคาถามตัวเอง 3 ข้อ ต่อไปนี้……..
ตอนนี้ฉนั อยูท่ ี่ไหน
ฉันอยากจะไปถึงไหน
ฉันจะไปที่น้ นั ได้อย่างไร
เริ่มต้ น
ตอนนีฉ้ ันอยู่ทไี่ หน
ขั้นแรกท่านต้องคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบนั คืออะไร สิ่ งนี้จะทาให้ช่องว่างการเรี ยนรู ้ต่าลง ท่านอาจจะพบว่ามัน
ช่วยให้ท่านพิจารณาคาถามต่อไปนี้
- ฉันทาอะไรได้ดี
- ฉันอยากจะทางานอะไร
- อะไรที่ช่วยให้ฉน
ั ได้ระหว่างทาง
- อะไรที่จะหยุดฉันได้
พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้และทาแบบฝึ กหัดอีกครั้งเพื่อให้สะท้อนเหตุการณ์ของท่านเอง
กล่องที่ 1
กล่องที่ 2
ฉันทาอะไรได้ดี
ฉันอยากจะทางานอะไร
 มีทกั ษะระหว่างบุคคลดี
 คุณสมบัติจากัด
 มีทกั ษะด้าน IT
 ไม่ชอบแบบฝึ กหัด
 มีทกั ษะในการจัดการดี
กล่องที่ 3
กล่องที่ 4
อะไรที่จะช่วยฉันระหว่างทาง
อะไรที่จะหยุดฉันได้
 เข้าร่ วมหลักสู ตรเร็ วๆ นี้
 เปลี่ยนองค์กรอย่างฉุ กเฉิ น
 มีโครงการใต้ดินจานวนมากที่น่าตื่นเต้นในที่
 เป็ นไปได้ที่จะปลดออก
ทางาน
 ขาดทรัพยากร (เงิน / เวลา)
 ตัวอย่างด้านบนสามารถใช้ได้กบั คนที่ตอ้ งการปรับปรุ งคุ ณสมบัติดา้ นการศึกษาโดยการเน้นทักษะ
ด้านอาชีพ (ดูกล่องที่ 1) ดีกว่าหลักสู ตรที่ตอ้ งทดสอบมาก
 พวกเขาสามารถใช้แบบฝึ กหัดนี้กาหนดว่าการเรี ยนรู้บนพื้นฐานของการทางานอาจจะ

เป็ นแบบอย่างของการแก้ไขซึ่ งรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆมากมายและหลากหลายโครงการที่ เป็ นการบริ การส่ วน
บุคคลรวมด้วยพื้นฐานรายวัน
 ทักษะที่ได้รับสามารถโอนย้ายและสามารถเรี ยนรู้ได้อย่างต่อเนื่องได้ทุกที่ในโลกนี้ (ดูกล่องที่ 4)
ฉันอยากจะไปถึงไหน
สิ่ งนี้ เป็ นสิ่ งที่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่ก็เป็ นสิ่ งที่ยากที่สุดที่จะกาหนด ตัวท่านเองเท่านั้นที่สามารถตอบคาถามนี้ ได้
แต่ตอ้ งรู ้ไว้วา่ มีปัจจัยมากมายที่ตอ้ งพิจารณาเมื่อจะหาทางแก้ไข ท่านอาจพบคาถามต่อไปนี้ กระตุน้ ความคิดใน
หลายส่ วน
ฉันชอบทาอะไร
ในงานของฉัน, เป็ นงานอดิเรก
อะไรคือแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ของฉัน
การส่ งเสริ ม การปรับปรุ งส่ วนบุคคล เอาชนะการเรี ยนรู้ที่ยาก
คุณสมบัติและ/หรื อประสบการณ์อะไรที่ฉนั มี
บางส่ วนนี้อาจจะโอนย้ายได้
วิธีการเรี ยนรู ้อะไรที่เหมาะสมกับฉันมากที่สุด
นอกเวลา เรี ยนทางไกล เรี ยนด้วยอิเล็กทรอนิกส์
การเรี ยนรู้ของฉันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ถึงจะสาเร็ จได้
เป็ นจริ ง, การพัฒนาต้องเวลาใน
การศึกษาจะส่ งผลต่ออะไรต่อชีวติ ส่ วนตัว
พิจารณางานที่ได้รับมอบหมายที่มีอยู่
มีการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวติ อย่างทันทีไหม
การแต่งงาน มีเด็ก การส่ งเสริ ม
จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมถ้าฉันถูกปลดหรื อได้ตาแหน่ง
ท่านสามารถศึกษาได้ทุกทีในโลกนี้ไหม
สามารถเลือกหลักสู ตรได้ตามการสนับสนุนทางการเงินหรื อไม่

SLC/ELC/IRTC.
อะไรคือเป้ าหมายสุ ดท้าย
คุณสมบัติ ความสาเร็ จส่ วนบุคคล การพัฒนาด้านอาชีพ
ฉันจะวัดความสาเร็ จได้อย่างไร
จดจาคุณสมบัติ เป้ าหมายส่ วนบุคคล
ฉันสามารถรับความช่วยเหลือและคาแนะนาได้จากที่ไหน
ที่ปรึ กษาการเรี ยนรู ้ส่วนบุคคลได้รับการอบรมเพื่อนาทางให้ท่าน ติดต่อศูนย์เรี ยนรู ้
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรื อเยีย่ มชมเว็บไซท์พลังการเรี ยนรู ้ที่ www.learning-forces.org.uk
เมื่อท่านได้พิจารณาทุกๆ ปั จจัย ท่านจะคิ ดถึ งเป้ าหมายในอนาคตได้ สิ่ งนี้ อาจจะเป็ นเป้ าหมายเดี่ ยว หรื อ
เป้ าหมายเล็กกว่ามากมายที่จะทาให้มีทางแก้ไขในท้ายที่สุด หรื ออีกทางหนึ่ ง ท่านกาหนดช่องว่างการเรี ยนรู ้ที่
สู งกว่าขอบ

ฉันจะไปถึงจุดนั้นได้ อย่ างไร
ตอนนี้ ขอให้ท่านระบุช่องว่างการเรี ยนรู ้ ของท่าน คาถามที่ว่า ‚ฉันจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร‛ สามารถตอบ
คาถามโดยแบ่งแยกงานให้เป็ น ‚ชิ้นขนาดกินอาหาร‛ นี่จะเป็ นหนทางที่ดีที่ได้วางแผนงานที่ได้ผลโดยไม่ตอ้ ง
สู ญเสี ยเป้ าหมายทั้งหมด และจะดึ งดูดใจให้ท่านได้ดาเนิ นต่อไปเพื่อให้ประสบความสาเร็ จกับชัยชนะเล็กๆ
บนเส้นทางเพื่อไปสู่ ความสาเร็ จในเป้ าหมายสุ ดท้าย
ขอบที่ต่ากว่าของช่องว่าง
ตอนนี ้ฉันอยูท่ ี่ไหน

ช่ องว่ างในการเรี ยนรู้

ขอบที่สงู กว่าของช่องว่าง

ฉันจะไปถึงที่นนได้
ั ้ อย่างไร
วัตถุประสงค์ระยะสัน้

วัตถุประสงค์ระยะปานกลาง

วัตถุประสงค์ระยะยาว

แนวทางที่ดีที่สุดที่จะจัดการงานของท่านเพื่อให้สามารถจัดการเป้ าหมายระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว
เตือนความจาเสมอว่า ระยะสั้น ปานกลางและระยะยาวมีเงื่อนเวลาที่เกี่ยวพันกันและจะมีความหมายของสิ่ ง
แตกต่างกับบุคคลที่แตกต่างกัน บางแผนการอาจะมีเวลาแค่ 1 ปี แผนอื่นอาจจะมีเวลาถึง 6 ปี ทั้งหมดมันขึ้นอยู่
กับตัวท่านและสถานการณ์ของตัวท่านเอง มันสาคัญที่ตอ้ งเตือนความจาว่าระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว วัตถุ ประสงค์เปลี่ ยนไปได้และต้องมีการทบทวนเป็ นประจาเพื่อให้แน่ ใจว่ามันยังคงสัมพันธ์กนั อยู่ ถ้า
แผนการของท่านเปลี่ ยน มันก็จะใช้ได้ ขอให้เป็ นไปตามเค้าโครงหลักการพื้นฐานที่ น้ ี และถามตัวท่านเอง
ต่อไปอีก 3 คาถามสาคัญ (ดูแผนภาพด้านบน) แผนการของท่านจะยังคงเครื่ องมือที่ได้ผลเพื่อสนับสนุ นการ
พัฒนาการส่ วนบุคคล

ตอนนี ้ฉันอยู่ที่ไหน
ทบทวน

ทบทวน
สถานการณ์ปัจจุบนั ของฉันคืออะไร

ฉันมีดีอะไร

ฉันต้ องการทางานอะไร

อะไรที่จะช่วยฉันได้

อะไรที่สามารถหยุดฉันได้

ฉันต้ องการเป็ นที่ไหน
พิจารณาทุกปั จจัย และความเป็ นส่วนตัว เช่น เวลา การสนับสนุน การเงิน แรงจูงใจและ

ฉันจะไปสูจ่ ดุ นันได้
้ อย่างไร

วัตถุประสงค์ระยะสัน้

วัตถุประสงค์ระยะกลาง

วัตถุประสงค์ระยะยาว

ข้อเตือนใจ มีความสัมพันธ์ของระยะเวลาและหมายถึงสิ่ งที่แตกต่างจนถึงบุคคลที่แตกต่างกัน
(ข้อมูลเพิ่มเติม ดู หน้า 2-A-2)

ตัวอย่าง -แผนการพัฒนาส่ วนบุคคล
ชื่อ
ลาดับ
ชื่อหลักสู ตร
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู้
ระดับ
วันที่เริ่ ม

จานวน

วันที่สิ้นสุ ด
วันที่เขียนแผน

วั น ที่ ท บ ท ว น
แผน 1

วั น ที่ ท บ ท ว น
แผน 2

ท าไมฉัน ถึ ง ได้ อะไรเป็ นแรงจูงใจของฉันสาหรับการเรี ยนรู้
ทาหลักสู ตรนี้ การส่ งเสริ ม การปรับปรุ งส่ วนบุคคล เอาชนะการเรี ยนรู ้ที่ยาก
อะไรคือเป้ าหมายสู งสุ ดของฉัน...
คุณสมบัติ ความสาเร็ จส่ วนบุคคล การพัฒนาด้านอาชีพ
อ ะ ไ ร คื อ พิจารณาพื้นที่ต่อไปนี้
ป ร ะ โ ย ช น์ สถาบันการศึกษา การพัฒนาตัวเองด้านอาชีพ การฝึ กอาชีพ
โ ด ย ต ร ง ต่ อ
บริ การ
คุณสมบัติอื่นๆ คุณสมบัติอะไรและ/หรื อประสบการณ์อะไรที่ฉนั มีแล้ว
อะไรที่ ฉั น ท า สิ่ งเหล่านี้อาจจะโอนย้ายได้
(ถ้ามี) ที่มีความ
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
หลักสู ตรนี้

แผนพัฒนาส่วนบุคคล – ตาราง
เวลา
ั้
วัตถุประสงค์ระยะสน
มีสงิ่ ใดทีท
่ ่านต ้องทีจ
่ ะทาก่อนทีจ
่ ะเริม
่
่
ิ
เรียน สงนีร้ วมถึง: การวิจย
ั หลักสูตรและผู ้
จัด รวมถึงราคา/ระดับเดียวกัน ท่านจะใช ้
SLC/ELC/IRTC หรือไม่ ท่านได ้ติดต่อ/
ลงทะเบียนกับผู ้จัดการเรียนรู ้หรือไม่ ทา
ึ ษาหลักสูตร (ถ ้าสามารถ)
ก่อนการศก
วัตถุประสงค์ระยะกลาง
นีค
้ อ
ื สว่ นสาคัญของแผนการของท่านจะ
ื่ วิชาของหลักสูตรตาม
เป็ นเท็จ รายชอ
ึ ษา
วันทีท
่ ท
ี่ ่านจะสาเร็จระยะเวลาการศก
ิ้ ขนาดพอคา พยายามอย่าจัด
ให ้เป็ นชน
ให ้งานมากเกินไป ท่านต ้องการทาให ้มัน
เป็ นจริงเพื่อให ้มีการจูงใจ
วัตถุประสงค์ระยะยาว
ระบุคณ
ุ สมบัตท
ิ จ
ี่ ะนาทาง มันได ้มี
ึ ษาเพิม
ี
การศก
่ เติม คุณบัตท
ิ ัง้ หมด อาชพ
ทีแ
่ ตกต่าง การปรับตาแหน่งหรือความ
เข ้าใจงานดีขน
ึ้ หรือไม่ จดจาความสาเร็จ
้
ของท่านและใชมั้ นกาหนดเสนทาง
ข ้างหน ้า

วันทีเ่ ริม
่

ิ้ สุด SLC/ELC/IRTC ข ้อคิดเห็น
วันสน

แผนงาน -แผนการพัฒนาส่ วนบุคคล
ชื่อ
ลาดับ
ชื่อหลักสู ตร
ผูจ้ ดั การเรี ยนรู้
ระดับ
วันที่เริ่ ม

จานวน

วันที่สิ้นสุ ด
วันที่เขียนแผน

ท าไมฉัน ถึ ง ได้
ทาหลักสู ตรนี้
อ ะ ไ ร คื อ
ป ร ะ โ ย ช น์
โ ด ย ต ร ง ต่ อ
บริ การ
คุณสมบัติอื่นๆ
อะไรที่ ฉั น ท า
(ถ้ามี) ที่มีความ
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
หลักสู ตรนี้

วั น ที่ ท บ ท ว น
แผน 1

วั น ที่ ท บ ท ว น
แผน 2

ตารางเวลา
ั้
วัตถุประสงค์ระยะสน

วัตถุประสงค์ระยะกลาง

วัตถุประสงค์ระยะยาว

วันทีเ่ ริม
่

ิ้ สุด SLC/ELC/IRTC ข ้อคิดเห็น
วันสน

บัตรประจาตัวทีแ่ ตกต่ าง
ทฤษฏีพนื้ ฐาน
ข้อคิดเห็นหรื อเอกลักษณ์ของตัวเองเป็ นความเข้าใจด้านจิตใจและความคิดเห็นและยืนหยัดกับความตื่นเต้น
เพื่อความคงอยู่ของตัวเอง ในอี กแนวทางหนึ่ ง ผลรวมของความรู ้ ที่มีอยู่และความเข้าใจของตัวเอง ความ
คิดเห็นแตกต่างกันจากจิตสานึกของตัวเอง ซึ่ งเป็ นการรับรู ้หรื อล่วงรู ้กบั ตัวเอง ส่ วนประกอบของความคิดเห็น
รวมถึงทางกาย ทางจิต และคุณลักษณะทางสังคม ซึ่ งสามารถมีอิทธิ พลตามทัศนคติส่วนบุคคล นิ สัย ความเชื่ อ
และความคิด ส่ วนประกอบนี้ และคุ ณลักษะไม่สามารถทาให้ส้ ันตามแนวคิดของภาพลักษณ์ ของตัวเองและ
ความมัน่ ใจในตัวเอง
กลุ่มเป้าหมาย
 15-17 ปี
 ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
 ครู
คาอธิบายแบบฝึ กหัด
กิจกรรมนี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของตัวเองและพยายามจับคู่บุคลิกภาพกับอาชีพต่างๆ
จุดมุ่งหมายของการสอน
 สร้างแรงจูงใจนักเรี ยน ลักษณะนิสัย
 ช่วยให้พวกเขายอมรับลักษณะนิสัยของตัวเอง
 สร้างแรงจูงใจให้พวกเขาตระหนักว่าลักษณะเฉพาะมีความจาเป็ นและให้ยอมรับความจริ ง
 สร้างแรงจูงใจให้พวกเขาเข้าใจว่า ทุกอาชีพมีลกั ษณะเฉพาะที่กาหนดและเส้นทางที่ปลอดภัยในการ
เลือกอาชีพคือสิ่ งแรกต้องเข้าใจและทาให้เป็ นจริ ง
 สร้างแรงจูงใจให้พวกเขาจับคู่ลกั ษณะเฉพาะส่ วนบุคคลกับอาชีพหนึ่ง
เวลา

ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น

35 นาที รวมการสนทนา

เครื่ องถ่ายเอกสาร

บัตรประจาตัวทีแ่ ตกต่ างกัน
มองดูตวั เองในกระจก และพยายามมองหาคา 5 คาหรื อมากกว่าที่สามารถอธิ บายถึงตัวเองได้ ใครที่ท่านเชื่ อ
และมันเป็ นเช่นนั้นจริ งๆ อย่าได้กลัวถ้าท่านได้จารึ กว่าท่านเป็ นคนดี ที่สุดในโลก หรื อท่านไม่ได้เป็ นที่สนใจ
ในชั้นเรี ยน แค่อธิ บายความเป็ นตัวตนของท่าน ตารางด้านล่างท่านจะเห็ นลักษณะเฉพาะที่ตรงกันข้ามกัน
เขียนตัวเลขที่เป็ นตัวแทนท่านทุกคู่ลกั ษณะเฉพาะ ฉัน เป็ น คน........
ขี้อาย
1
2
3
4
5
6
7
เป็ นมิตร
โดดเดี่ยว
สังคมจัด
หยาบๆ
ละเอียด
ดื้นรั้น
การทางานร่ วมกัน
ขาดความรับผิดชอบ
น่าเชื่อถือ
พวกฝันกลางวัน
ตรงไปตรงมา
แปลกประหลาด
พึงพอใจ
ไม่มีระเบียบ
เรี ยบร้อย
ไม่มนั่ คง
มัน่ ใจ
อ่อนไหว
เข้มแข็ง
นอบน้อม
ยืนหยัด
ใจเย็น
สับสน
บูดบึ้ง
เอิ่มเอม
ถูกจากัด
อบอุ่น
เอาจริ งเอาจัง
ขี้บ่น
ใจร้อน
อดทน
ขี้ขลาด
กล้าหาญ
หวาดระแวง
รับผิด
ไม่ซื่อสัตย์
ซื่อสัตย์
อ่อนน้อม
มีเหตุมีผล
อ่อนน้อม
รักอิสระ
ลืมยาก
ลืมง่าย
หัวรั้น
อนุรักษ์นิยม
มองโลกในแง่ร้าย
มองโลกในแง่ดี
ขี้เกียจ
ขยัน
ควบคุมตัวเองได้
หัวรั้น
ตอนนี้ ขอให้ เ ขี ย นระดับ ค า 1 หรื อ 7 (กลับ กัน 2 – 6) และใส่ อ าชี พ ในช่ อ งถัด ไปที่ ท่ า นคิ ด ว่า เหมาะกับ
ลักษณะเฉพาะนี้

จับคู่อาชีพ

บุคลิกภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ฉันเป็ น

ฉันเป็ น….
กลุ่มอายุ
วัยรุ่ น 13-15 ปี
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาทักษะบุคคล การประเมินตนเอง การสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัตถุดิบทีจ่ าเป็ น
ห้องสาหรับ 15-20 คน กระดาษแบบฟอร์ม ปากกา
คาอธิบายการฝึ กหัด
นักเรี ยนรับแบบฟอร์ มเพื่อเติมคาและรายการบุคลิกภาพ ให้เวลา 10 นาที เลื อก 5 คา ที่อธิ บายอุปนิ สัยของ
ตัวเอง หลักจากนั้นนักเรี ยนก็ส่งแบบฟอร์ ม ฉันเป็ นคน ให้กบั เพื่อนเพื่อเติมคา
ฉันเป็ น ..... แบบฟอร์ม
ฉันเป็ น (นัก เรี ย นเลื อกค าอธิ บ ายเกี่ ย วกับ บุ ค ลิ ก ภาพของตัวเอง เพื่ อนของฉันเป็ นคน (เพื่ อนนัก เรี ย นให้
คาอธิ บายเกี่ยวกับเจ้าของ ....ฉันเป็ นคน แบบฟอร์ม)
1.

2.
3.
4.
5.
รายการลักษณะเฉพาะ
ง่ายๆ สบายๆ ทางานเป็ นทีม ศิลปิ น เป็ นระเบียบ เป็ นมิตร สนุกสนาน อดทน ใจเย็น สุ ภาพ ดึงดูดใจ มัน่ ใจ
ในตัวเอง เป็ นที่ยอมรับ ขี้อาย ตรรกะ หุ นหันพลันแล่น อ่อนไหว ตลก เป็ นตัวของตัวเอง ระมัดระวัง เชื่อถือ
ได้ ร่ าเริ ง ใจแคบ สงสาร มิจฉาทิฐิ ตัดสิ นใจ จริ งใจ
มุมกลับ
อะไรที่ท่านค้นพบเกี่ยวกับตัวเองระหว่างที่ทาแบบทดสอบ
การตัดสิ นใจ
ทฤษฎีเบือ้ งต้ น
ทฤษฏีการตัดสิ นใจไม่ได้จดั อยูใ่ นใจสาขาจิตวิทยาหรื อหลักสู ตรอื่นๆ สิ่ งหนึ่ งคือเพื่อให้ง่ายต่อการสร้างขึ้นมา
เชิงประจักษ์คือนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็ นสาคัญ อาจรวมถึงการประเมินสิ ทธิ ประโยชน์อาจจะขัดแย้งกัน ซึ่ ง
จะชัง่ น้ าหนักสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจ รวมถึงผลลัพธ์ในเรื่ องของความดีและความเลวของผลดีและ
ผลเลว การเลือกอาชี พอาจจะที่คิดว่ามีประโยชน์อาจจะไม่ได้ทาให้มีโอกาสของความสาเร็ จ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การตัดสิ นใจได้มีการพัฒนาขึ้นในธุ รกิจ เกือบทั้งหมดไม่มีการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม)
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 14-19 ปี
คาอธิบายแบบทดสอบ
นักเรี ยนได้รับสถานการณ์และรายการบุคลิกและให้เลือกว่าอันไหนที่นกั เรี ยนอยากจะเลือกบนไว้ บนพื้นฐาน
ที่ขอ้ มูลอาจจะถูกเปิ ดเผยแค่เล็กน้อย เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
จุดมุ่งหมายของการสอน
เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิดเกี่ยวกับหนทางที่จะตัดสิ นใจและประยุกต์ให้ใกล้เคียงกับการตัดสิ นใจในชี วิตของ
พวกเขา รวมถึงการวางแผนอาชีพ

เวลา
60 นาที
วัตถุดิบทีจ่ าเป็ น
ครู จาเป็ นต้องสร้างตัวละครและบทสนทนา
กิจกรรมการตัดสิ นใจ
บันทึกของครู
ครู จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมการ
วัตถุดิบ
ซองจดหมาย 4 ซอง
รู ปภาพบุคลิก (1 ชุดต่อกลุ่ม)
1 ชุ ดของคาพูดส าหรั บ แต่ล ะบุ ค ลิ ก ภาพ ค าพูดต้องตัดและใส่ ลงในซองจดหมาย ค าพูด (a) ใส่ ล งในซอง
จดหมาย 2 เป็ น
อธิบายในชั้นเรี ยนว่าปฏิกิริยาของแบบฝึ กหัดนี้จะทาให้พวกเขาได้ฝึกหัดทักษะการตัดสิ นใจ
นักเรี ยนจะต้องทางานกลุ่มเล็กๆ และมาทาการตัดสิ นใจกลุ่ม
เราต้องทาการตัดสิ นใจทุกวัน แต่การตัดสิ นใจบางอย่างมีความสาคัญมากกว่า
เช่น คิดว่าจะกินอะไรเป็ นอาหารเช้าหรื อจะไปที่ไหนในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ไม่สาคัญเท่าหาทางเลือกหรื อคิดว่า
จะทาอะไรหลังจากอายุ 11 ปี
แบ่งชั้นเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก
อ่านข้อมูลต่อไปนี้ในชั้นเรี ยน
มีกลุ่มคนได้คน้ พบเกาะในแหล่งน้ าที่มีปลาชุกชุม มันเริ่ มมืดและพวกเขาก็อยากกลับบ้าน พายุพดั มาปะทะเรื อ

พวกเขาคุน้ เคยกับการอยูเ่ กาะจึงต้องไปที่เกาะ โชคดีเขาสามารถอาศัยแสงไฟในถ้ า
พวกเขานัง่ คิดกันว่าจะทาอะไร ขับเรื อกลับไปในภาพ โอกาสรอดและปลอดภัยกลับบ้าน โชคไม่ได้ เรื อไปได้
แค่ 3 คนจะทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง ไม่มีคนที่เคยรู ้ถึงการเอาชีวิตรอดยามค่าคืนบนเกาะเลย ใครจะขึ้นไปบนเรื อ จะ
ทิ้งใครไว้ขา้ งหลัง
บอกให้กลุ่มดูภาพและเลือก 3 คนที่จะช่วยเหลือจากบุคลิก

กลุ่ ม ต้อ งเขี ย นวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ต ัด สิ น ใจแต่ ล ะขั้น ตามที ไ ด้ ก ารอภิ ป รายกัน ในตอนท้า ยของแบบทดสอบ
ครู บนั ทึกผล
เปิ ดซองจดหมาย 1 ซึ่งบรรจุบทละครของตัวละคร
อ่านบทละครและจับคู่กบั รู ปภาพ
พิจารณาบทละครและถามกลุ่ม ซึ่ ง มี 3 คนต้องคิดเพื่อช่วยเหลือกัน ครู บนั ทึกผล
เปิ ดซองจดหมาย 2 ซึ่งบรรจุบทสนทนาสาหรับตัวละคร และอ่านซ้ าตามด้านบน
เปิ ดซองจดหมาย 3 ซึ่งบรรจุบทสนทนาละอ่านซ้ าตามด้านบน พิจารณาบทสนทนาตามกลุ่ม 3 คน ไหนที่พวก
เขาคิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือ ครู บนั ทึกผล
เปิ ดซองจดหมาย 4 ซึ่ งบรรจุบทสนทนาทั้งหมดและบอกให้กลุ่มเพื่อตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้ายว่าใครควรจะได้รับ
การช่วยเหลือ ถกและทบทวนการตัดสิ นใจควรทาอย่างไร
การอภิปรายและทบทวนว่าการตัดสิ นใจแต่ละครั้งนั้นทาอย่างไร
สอบถามกลุ่มว่าทาไม่ถึงเปลี่ยนการตัดสิ นใจในขั้นตอนที่แตกต่างกัน
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้นกั เรี ยนเห็นว่าเป็ นความคิดที่ดีที่ควรรวบรวมข้อมูลให้ได้จานวนมากเท่าที่เป็ นไปได้
ก่อนทาการตัดสิ นใจ
กิจกรรมสามารถนาไปใช้เป็ นกฎตายตัวที่ทา้ ทายได้
แหล่งที่มา : ดัดแปลงจากกิจกรรมการรับรู ้ดว้ ยตัวเองใน STOP GAP จัดทาโดยเบอรมิ่งแฮม และโซลิฮุล

กิจกรรมการตัดสิ นใจ
จดจาคาบรรยายสั้นๆ ว่าท่านได้ทาแต่ละการตัดสิ นใจอย่างไร

การตัดสิ นใจครั้งแรก :

การตัดสิ นใจครั้งที่สอง :

การตัดสิ นใจครั้งที่สาม :

การตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้าย :

การตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจ
ทฤษฏีเบือ้ งต้ น
ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจไม่ ไ ด้ร วมอยู่ใ นสาขาจิ ต วิท ยาหรื อ สาขาวิช าอื่ น ๆ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้พ ยายามที่ จ ะคิ ด จาก
ประสบการณ์คือประโยชน์ ที่สนับสนุนน้ าหนักประโยชน์ของการตัดสิ นใจ รวมถึงผลลัพท์ในแง่ของผลดีและ
ผลร้าย

การเลื อกอาชี พอาจรวมถึ งการประเมินสิ ทธิ ประโยชน์ ที่เที ยบกับโอกาสในความสาเร็ จ ในธุ รกิ จ

จานวนเครื่ องมือในการตัดสิ นใจได้มีการพัฒนา ส่ วนใหญ่เป็ นการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุ กคาม) แบบฝึ กหัดนี้ แสดงประวัตินักเรี ยนในประเภทต่างๆ ของผูท้ าการตัดสิ นใจและบอกให้นกั เรี ยน
พิจารณาว่าอันไหนที่เหมือนตัวเองมากที่สุด
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 16-19 ปี
คาอธิบายแบบทดสอบ
ทฤษฎี ก ารตัด สิ น ใจไม่ ไ ด้ร วมอยู่ใ นสาขาจิ ต วิท ยาหรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ๆ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ด้พ ยายามที่ จ ะคิ ด จาก
ประสบการณ์คือประโยชน์ ที่สนับสนุนน้ าหนักประโยชน์ของการตัดสิ นใจ รวมถึงผลลัพท์ในแง่ของผลดีและ
ผลร้าย

การเลื อกอาชี พอาจรวมถึ งการประเมิ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่เที ยบกับโอกาสในความสาเร็ จ ในธุ รกิ จ

จานวนเครื่ องมือในการตัดสิ นใจได้มีการพัฒนา ส่ วนใหญ่เป็ นการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคาม)
จุดมุ่งหมายของการสอน
คาถามแสดงถึงลาดับสถานการณ์ที่แตกต่างและบอกให้นกั เรี ยนเลือกว่าเขามีปฏิ กิริยาอย่างไรจากชุ ดคาถาม
แบบหลายตัวเลือก คะแนนของพวกเขาใช้เป็ นสิ่ งบ่งบอกว่าเขาเป็ นคนที่ตดั สิ นใจแบบไหน
เวลา
30-45 นาที
วัตถุดิบทีจ่ าเป็ น
เครื่ องถ่ายเอกสาร

การตัดสิ นใจ !! การตัดสิ นใจ !!
คาถาม
วงกลมคาถามที่ท่านอาจจะตอบในสถานการณ์ที่ให้มา มันไม่มีคาตอบที่ถูกต้อง
1. เพื่อนของท่า นได้ซ้ื อเครื่ องมื อฝึ กสอนใหม่

2. เพื่อนๆของท่า นคิ ดจะขาดเรี ยน เพื่ อไปดู หนัง

ท่านเห็ นคู่ที่ใกล้เคียงกันซึ่ งราคาสู งกว่าที่จะซื้ อ

ท่านต้องการดูมนั มานาน ท่าน...

ได้ ท่าน...
1) ซื้ อ มัน ใช้เ งิ น ที่ เ ก็ บ สะสมไว้ท้ งั หมด ท่ า น
ต้องการมัน ดังนั้นท่านต้องได้มนั
b) พยายามหาอันอื่ นๆ ถึ งแม้ท่านอาจจะไม่ได้
ชอบมันมากแต่ราคาถูกว่า
c) ไม่ซ้ื อและใช้เวลากับวันที่แสนสุ ขเท่าที่จะมี
ได้
d) ซื้ อมันเพราะว่าท่านต้องดูดีในบรรดาเพื่อนๆ

a) ไปเพราะต้องการดูมนั
b) หาทางไปกับเพื่อนคนอื่นๆที่อยากจะดูและจัด
เวลาที่จะไปใหม่
c) มันยากที่ จะคิ ดเพราะว่า ท่า นอยากดู หนังกับ
เพื่อนบางคนและท่านไม่ตอ้ งการเสี่ ยงที่จะโดยจับ
ได้วา่ ขาดเรี ยน
d) ไปกับเพื่อนไม่ง้ นั เพื่อนจะคิดว่าท่านน่ าเบื่อถ้า
ไม่ไป

3. ท่านยังไม่ได้คิดว่าจะทาอะไรหลังจาก GCSE
ของท่าน ท่าน...

4. ท่านต้องเลือกบรรจุงานเพื่อประสบการณ์ ท่าน
..

a) อย่าได้กงั วล ท่านมัน่ ใจว่าความคิดจะเกิดขึ้น
เอง

a) มองทางเลื อกและเลื อกสิ่ งที่เหมาะสมกับท่าน
มากที่สุด

b) เข้าไปห้องสมุดอาชีพเพื่อดูวา่ มีทางเลือกไหน
ที่เปิ ดบ้างและการอภิปรายกับผูอ้ ื่น

b) มองดูทางเลือกอย่างเร็ ว เลื อกสิ่ งที่ท่านสนใจ
และพิจารณา

c) เข้า โรงเรี ย นถ้า ท่ า นไม่ ต้องการให้ มี ก าร
ตัดสิ นใจที่ผดิ

c) เลือกงานที่แตกต่างกัน 3 ตาแหน่ งและรอดูว่า
ตาแหน่งไหนที่ท่านได้

d) ถามครอบครัวท่านและเพื่อนว่าเขาคิดและ
ค้นพบว่าเพื่อที่แสนดีต้ งั ใจจะทาอะไร

d) เลือกงานที่มีคนแนะนาท่านและงานที่มีคนที่
ท่านรู ้จกั ทางานอยู่

5. ในคื นวันศุกร์ เพื่อนๆพากันไปที่ๆ หนึ่ ง คน
อื่นๆ ไปก็ไปสถานที่อื่น

6. ท่านได้รับมอบหมายงานให้ทาสองอย่าง ที่ตอ้ ง
ท าในวัน พรุ่ ง นี้ ท่ า นมี เ วลาท าเพี ย งหนึ่ งอย่ า ง
เท่านั้น

ท่านต้องตัดสิ นใจว่าท่านต้องทาอะไร
ท่าน...
a) โยนเหรี ยญ ท่านจะเลือกทาตามที่ท่านชอบ
b) ดู ว่าราคาแต่ละอันเท่าไหร่ เวลาที่พวกเขา
กลับบ้าน
c) ใช้เวลาในช่ วงเย็นสักครึ่ งหนึ่ งกับกลุ่มหรื อ
คน ขอตัวไปและไปอีกที่หนึ่งเพื่อพักผ่อน
d) ไม่ ตอ้ งการให้แต่ ละกลุ่ ม ตกต่ าใช่ หรื อไม่
ท่านเคยไปกับคนที่โน้มน้าวใจที่สุดอย่างไร

a) ท่านจะทาในสิ่ งที่สนใจมากที่สุดหรื อไม่
b) ทาในสิ่ งที่มีห้วงเวลากาหนดความสาคัญมาก
ที่สุดหรื อไม่
c) พยายามท าให้ เ สร็ จ ทั้ง สองสิ่ ง ถึ ง แม้ว่า มัน
อาจจะทาไม่ได้ดีพอ
d) ทางานที่ ได้รับมอบหมายให้กบั ครู ที่ท่านชื่ น
ชอบมากที่สุด

7. ท่านอยากจะเข้าร่ วมสมาคมเยาวชน มีสมาคม
สองแห่งในบริ เวณนี้ที่ท่านต้องเลือก ท่าน...
a) เลื อกมาหนึ่ งแห่ ง ถ้าท่านไม่ชอบมัน ท่านก็
ไปที่อื่นได้
b) ค้นหาว่าแต่ละที่มีขอ้ เสนอะไรให้บา้ ง
c) ทดลองสักหนึ่งที่ ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ที่อื่น
ก็ ท ดลองอี ก หนึ่ ง อาทิ ตย์ต่อ ไป หลัง จากนั้น ก็
เลือก
d) ดู วา่ มีคนไปที่สมาคมเยาวชนไหนบ้างและ
เลือกจากคนที่ท่านรู ้จกั และชอบ

8. ท่านเป็ นสมาชิ กที มวิ่งผลัดของโรงเรี ยน ท่าน
กล้ามเนื้อฉี กขาดและต้องพัก มันเป็ นกีฬาที่สาคัญ
และคนก็เชื่อมัน่ ในตัวท่าน ท่าน...
a) ทาการเสี่ ยงและลงแข่งไหม
b) ออกไปและถามความคิดเห็ นของหมอและ
พูดคุยกับครู กีฬาไหม
c) พูดว่าท่านจะวิง่ เท่านั้นถ้าพวกเขาไม่พบใครที่
จะมาแทนที่ท่านได้
d) รู้สึกผิดที่ทาให้พวกเขารู้สึกแย่และวิง่ หนี

ใส่ คะแนนของท่าน
A’s

B’s

C’s

D’s

ประเภทของการตัดสิ นใจ
ประเภท A เป็ นตัวของตัวเอง
 ท่านเป็ นคนเด็ดเดี่ยว ตัดสิ นใจเร็ วตามความรู ้สึกของตัวเอง ณ ตอนนั้น ท่านชอบควบคุมการตัดสิ นใจ
และชอบฟังความรู ้สึกของตัวเองมากกว่าคาแนะนาของคนอื่น
 ท่านยอมที่จะเสี่ ยงโดยไม่ตอ้ งใช้เวลาคิดนานเกินไป
o คาอธิบาย : สัญชาตญาณ อารมณ์ ไม่หวาดหวัน่ อิสระ เชื่อถือได้
ประเภท B ตรรกะ
ท่านต้องพิจารณาทุกๆ ทางเลือกอย่างระมัดระวัง ชัง่ น้ าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะและการต่อต้าน ท่าน
มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ชัดเจนว่า อะไรที่ ท่ า นชอบและไม่ ช อบ และรู ้ จกั จุ ดแข็ง และจุ ดอ่ อนของตัวเอง ก่ อนท าการ
ตัดสิ นใจ ท่านต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่ จะทาได้ ค้นหาและสอบถามคาแนะนาจากผูอ้ ื่ น ท่านอาจจะ
พิจารณาสิ่ งที่เกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจยาวนานและเชื่ อในตรรกะมากกว่า ท่านใช้เวลาในการตัดสิ นใจแต่สิ่ง
หนึ่งที่เกิดขึ้นในใจท่าน ท่านจะยึดถือมัน
o คาอธิบาย : ตรรกะ รับผิดชอบ รับรู้ดว้ ยตัวเอง รอบรู้ อิสระ
ประเภท C ระมัดระวัง
ท่านเป็ นคนที่ตอ้ งมีคาเตือนในการทาการตัดสิ นใจ เพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดหรื อมีความเสี่ ยงกับสิ่ งที่ไม่จาเป็ น
ท่านสามารถมองเห็นทั้งสองฝ่ ายของการโต้แย้งและรู ้ทางเลือกของแต่ละฝ่ ายว่ามีขอ้ ดีขอ้ เสี ย การเปิ ดใจนี้ เป็ น
สิ่ ง ที่ ดีเพื่อรั ก ษาเปิ ดทางเลื อกของท่ า น อย่า งไรก็ ตาม ท่ า อาจจะสั บ สนและอาจส่ ง ผลกับ ท่ า นที่ ไม่ ท างาน
ตัดสิ นใจและปล่อยให้สิ่งนั้นจบลง
 คาอธิบาย : อดทน เปิ ดใจ ระมัดระวัง มองไปข้างหน้า
ประเภท D สั งคมจัด
ในการตัดสิ นใจของท่าน ท่านพิจารณาการกระทาและความรู ้ ของผูอ้ ื่น ท่านเป็ นคนอ่อนไหวและหลี กเลี่ ยง
ความขัดแย้ง ท่านอยากเป็ นที่ชื่นชอบของผูอ้ ื่น ขณะที่สิ่งนี้ เป็ นคุณภาพที่ดี ท่านต้องระมัดระวังเพราะว่าท่าน
ไม่ได้มีอิทธิ เหนือคนอื่นมากนัก ท่านต้อง.
 คาอธิบาย : สังคมจัด ง่ายๆ ใจดี มีน้ าใจ

การเล่นบทบาทคนสร้ างทีอ่ ยู่อาศัย
คาอธิบายกิจกรรม
นี้ เป็ นกิ จ กรรมประกอบการค้น พบอาชี พ ต่ า งๆ และสุ ด ท้า ยคื อ จับ คู่ อุ ป นิ สั ย ของนัก เรี ย นกับ อาชี พ หนึ่ ง
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ มี ท างเลื อก นวัตกรรมใหม่ เปิ ดให้มี ก ารสนับ สนุ น งานด้า นเว็บ พื้ นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ มีสามารถในการแนะแนวอาชี พและการให้คาปรึ กษากับนักเรี ยน มันจะเป็ นโครงการสาคัญ
ประจาปี ในโครงงานของหลักสู ตรการแนะแนวอาชี พในโรงเรี ยน อาจจะนาเอากิ จกรรมข้ามวัฒนธรรมจาก
การเรี ยนรู ้วชิ าฟิ สิ กส์ ศิลปะและการแนะแนวอาชี พ ในหลักสู ตรแนะแนวอาชี พส่ วนใหญ่ มีท้ งั เนื้ อหาเกี่ยวกับ
ตลาดแรงงานและสภาวการณ์ แ ละเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ ทัก ษะอาชี พ และการพัฒ นาการ ครู ที่ เ ป็ นผู ้ก าหนด
สถานการณ์ในชั้นเรี ยนยึดถือตามคู่มือที่กาหนดความยาวของขั้นตอนทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมาย
 นักเรี ยน อายุ 15 – 17 ปี
 ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
 ครู
จุดมุ่งหมายของการสอน
 เพื่ อให้ลุล่ วงตามวัตถุ ป ระสงค์ข องยุโรปในการเพิ่ ม จานวนเยาวชนจากทุ ก สาขาวิช าให้เข้า มาใน
ด้านอาชี พวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มันมี ความจาเป็ นที่ตอ้ งทาให้มีความชัดเจน มีความเข้าใจ
ที่ดีกว่า และมีการดึงดูดใจจากนักเรี ยนในด้านวิทยาศาสตร์ การวิจยั และเทคโนโลยี
 เพื่อเป็ นการต่อต้านภาพลักษณ์ที่ตายตัวของอาชีพและขยายภาพลักษณ์แคบๆ เหล่านั้นเป็ นดัง่ ภาพวาด
ผ่านสื่ อที่เป็ นที่นิยม
 ท าให้นัก เรี ย นคิ ดเกี่ ย วกับ ทัก ษะที่ เป็ นที่ ต้องการในงานและสิ่ ง เหล่ า นี้ ส ามารถพัฒนาใน
โรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
 สร้างแรงจูงใจให้เข้าใจว่าทุกๆ อาชีพมีการระบุลกั ษณะเฉพาะและเป็ นหนทางที่ปลอดภัยกว่า
ที่จะเลือกอาชีพที่เป็ นที่เข้าใจและเป็ นจริ งได้เป็ นอันดับแรกๆ
 สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนจับคู่ลกั ษณะเฉพาะส่ วนบุคคลกับหนึ่งอาชีพ

 สร้ า งแรงจู งใจให้นัก เรี ยนรั บรู ้ เกี่ ยวกับการเลื อกอาชี พ และท าการตัดสิ นใจที่ เกี่ ยวข้องใน
กิจกรรมที่สนุกสนานและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างสู ง
เวลาทีต่ ้ องการ
เป็ นโครงการสาหรับนักเรี ยนในภาคเรี ยน
ขั้นตอน
กาหนดสถานการณ์ทเี่ ฉพาะเจาะจง
กาหนดสถานการณ์ ที่เป็ นแรงบันดาลด้านวิทยาศาสตร์ ของอาชี พและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สถานการณ์
ต้องปรับให้เข้ากับโครงการที่กาหนและเป็ นจริ ง : การสร้างที่อยูอ่ าศัย
ครู ให้แนวคิ ดการสร้ า งของที่ อยู่อาศัย อาจจะให้รูปภาพพร้ อมด้วยแบบแปลนบ้านในทุ ก ๆ ระยะของการ
ก่อสร้าง หลังจากนั้นก็ระดมสมองระหว่างนักเรี ยนกับครู เริ่ มเข้าเนื้อหาใจความสาคัญ
ส่ วนที่ 1 นักเรี ยนแบ่งกลุ่มละ 5 คน และทาร่ างแบบแปลนพร้อมด้วยระยะการก่อสร้าง (แนวคิดมีข้ ึนจนกระทั้ง
โครงการเสร็ จสมบูรณ์ หาที่ดินก่อสร้าง ศึกษารู ปร่ างลักษณะของพื้นดิน ศึกษาการป้ องกันแผ่นดินไหว ทาการ
ออกแบบกลไฟฟ้ า การวางแผนและการออกแบบแปลนบ้าน หาคลังป้ องกันแผ่นดินไหวที่เหมาะสม หากลุ่ม
คนงานก่อสร้าง

เริ่ ม การก่ อ สร้ า ง สร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มภายนอกของที่ อยู่อาศัย เช่ น สวน หรื อ สระว่า ยน้ า ศึ ก ษาผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของการก่อสร้างและศึกษาการทาการประเมินผลความเสี่ ยง ครู สามารถให้คียเ์ วิร์ดกับนักเรี ยนได้
เพื่อจะได้หาระยะเวลาที่เหมาะสมของการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยและอาชีพที่เหมาะสมกับพวกเขา บางคน

สามารถ ออกแบบ รู ปร่ างลักษณะของพื้นดิ น คลังป้ องกันแผ่นดินไหว ศึกษา คลังสิ นค้า ออกแบบกลไฟฟ้ า
ก่อสร้าง จัดสวน สระว่ายน้ า วิศวกรรมแผ่นดินไหว เป็ นต้น
ภายหลัง นักเรี ยนทาร่ างรายการอาชี พที่เหมาะสมกับโครงการในแต่ละระยะของการก่อสร้างบ้าน ครู สามารถ
กระตุน้ ให้นกั เรี ยนด้วยการสังเกตหรื อคาถาม
 คิดเกี่ยวกับบ้านและทาการเปรี ยบเทียบ มีอาชีพอะไรอีกไหมที่จาเป็ นสาหรับการก่อสร้างนี้
 เราสามารถมีบา้ นสานักงาน บ้านเรื องแสง บ้านบนอากาศ บ้านสวยงาม ใครจะเป็ นผูท้ ี่ทางาน
ในลักษณะนี้
 สถาปนิก วิศวกรเครื่ องกล วิศวกรไฟฟ้ า ช่างสารวจและวิศวกรโยธาสามารถประสานงานกัน
ได้อย่างไร
 นักธรณี วทิ ยาสามารถสนับสนุนการก่อสร้างนี้ได้อย่างไร
 การศึกษาเรื่ องแผ่นดินไหวมีความสาคัญอย่างไร และใครจะเป็ นผูท้ า
 คิดเกี่ยวกับบ้านของท่านและทาการเปรี ยบเทียบ มีอาชีพอื่นๆที่จาเป็ นในการก่อสร้างนั้นไหม
 ท่านสามารถมีบา้ นที่ บ้านสวยได้อย่างไร ใครจะ
 นักภูมิศาสตร์ จะสามารถช่วยในการก่อสร้างนี้ได้อย่างไร
 การศึกษาเรื่ องแผ่นดินไหวมีความจาเป็ นอย่างไร ใครจะเป็ นกระทา
ส่ วนที่ 2 เด็กๆ สามารถจับคู่ระยะเวลาการก่อสร้ างกับอาชี พและทักษะที่จาเป็ น พวกเขาสามารถชี้ แจงหน้าที่
ของแต่ละอาชีพ ชี้แจงบุคคลและความเชียวชาญทางอาชีพและสุ ดท้ายคือหาว่าวิศวกรชานาญพิเศษด้านใดที่จะ
มีบทบาทสาคัญในแต่ละช่วงเวลาของการก่อสร้าง
ตัวอย่ างของการจับคู่ อาจจะเป็ น
การออกแบบ > สถาปนิ กและวิศวกรโยธาชานาญพิเศษในที่อยูอ่ าศัย วิศวกรก่อสร้าง มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความถูกต้อง มีความรู้ดา้ นเครื่ องยนต์
การสารวจไฟฟ้ า > วิศวกรไฟฟ้ า > ความเอาใจใส่ ความมีไหวพริ บ
สระว่ายน้ า > วิศวกรไฮโดรลิค > การคงอยู่ ความสามารถในการใช้งาน
สวน > ภูมิสถาปนิก >ความสามารถในการใช้งาน การจินตนาการ ทักษะด้านศิลปะ
ส่ วนที่ 3 เด็กรวบรวมข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดในชั้นเรี ยนและค้นหาเพิ่มเติมและค้นหาวัตถุดิบพิเศษ
แหล่ งที่ มาของวัตถุ ดิบพิเศษอาจจะเป็ นพื้นที่ เก็บข้อมูลของเว็บ ใจที่ อยากรู ้ อยากเห็ นของ ภาพลักษณ์ ของ
วิ ท ยาศาสตร์ รวมถึ ง ทรั พ ยากรที่ ส มบู ร ณ์ (เช่ น เตรี ยมการอย่ า งเป็ นระบบและน าเสนอประวัติ ข อง
นักวิทยาศาสตร์ (ในรู ปแบบของวิดีโอ) ในสาขาที่แตกต่างกันและวัตถุ ดิบทางวิทยาศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง
สัมภาษณ์กบั นักวิทยาศาสตร์ เกมเกี่ ยวกับอาชี พเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การนาเสนอบันทึกชี วิต
ของนัก วิท ยาศาสตร์ ค นส าคัญ วิดี โ อ การน าเสนอระบบออนไลน์ โ ต้ต อบแบบเสมื อ นจริ ง จะท าให้ก าร
สนับสนุ นความเข้าใจของการสนทนาเสมือนจริ งระหว่างเด็กและอาจารย์ การฝึ กงานและการทดลองงานมี
คุณค่าเพราะทาให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่ๆ และสื บหาความสนใจทางอาชีพที่เป็ นไปได้

ลิงค์ที่มีประโยชน์อื่นสามารถพบได้ในอินเตอร์ เน็ต http://195.251.20.34/studies.asp, หนังสื ออาชีพ การแนะ
แนวที่สมบูรณ์แบบเพื่ออาชี พที่ดีในศตวรรษที่ 21 องค์กรอาชี พด้านสิ่ งแวดล้อมหรื อ รับความจริ ง ช่วยวัยรุ่ น
ค้นหาอนาคต เคนเนท ซี (เคเทอร์) เกรรี่
ส่ วนที่ 4 ผลลัพธ์
นัก เรี ย นรวบรวมข้อ มู ล ทั้ง หมดและเตรี ย มน าเสนอ เครื่ อ งฉาย พาวเวอร์ พ อยท์ โปสเตอร์ ภาพศิ ล ปะ
การสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พ จากนั้น การนาเสนอหรื อวัสดุ ที่เกี่ ยวข้องจะนาขึ้นไปไว้บนเว็บน่ ารู ้ และ
เป็ นข้อมูลวัตถุดิบสาหรับอาชีพ
การวิเคราะห์ SNIP (Strengths Needs Interests Perferences)
ทฤษฎีเบือ้ งต้ น
ความคล้ายคลึงกันอย่างมากของกิจกรรมนี้คือการพัฒนาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้ในธุ รกิจ

ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการตัดสิ นใจ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 14-19 ปี
คาอธิบายแบบทดสอบ
บอกให้นกั เรี ยนกาหนดจุดแข็ง ความต้องการ ความสนใจและความชอบและจดรายการของตัวเอง การขยาย
กิจกรรมนี้นกั เรี ยนสามารถแยกแยะได้วา่ งานไหนที่เหมาะสมกับตัวเองเช่นเดียวกัน
จุดมุ่งหมายของการสอน
เตรี ยมข้อคิดเห็นที่ชดั เจนและแจ้งพื้นฐานในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอาชีพให้กบั นักเรี ยน
เวลา
45-60 นาที
ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
เครื่ องถ่ายเอกสาร
กิจกรรม S.N.I.P. – บันทึกของครู
อธิ บายกับกลุ่มว่ากิจกรรมนี้คือการพิจารณาถึงจุดแข็ง ความต้องการ ความสนใจและความชอบของท่าน
คนเราแตกต่างกัน – แตกต่างกันตรงการมอง ความหวัง ความฝั น ความต้องการ ความจาเป็ น ความชอบและ
ความไม่ชอบและทักษะและคุณภาพ การผสมผสานที่ทาให้เรามีลกั ษณะเฉพาะตัวบุคคล
บอกให้กลุ่มระดมสมองว่าเขาคิดว่าแต่ละคามีความหมายอะไร และยกตัวอย่าง
จุดแข็งของฉัน ความต้องการ ความสนใจ และความชอบใจ
(My Strengths, Needs, Interests and Preferences)
S.N.I.P.
คาตอบ :
จุดแข็ง - สิ่ งที่ท่านทาได้ดี
ตัวอย่างของจุดแข็งรวมไปถึ ง การทางานหนัก ความซื่ อสัตย์ ความตั้งใจ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ สามารถเข้า
กับผูอ้ ื่นได้หรื อวาดรู ปได้ดี
ความต้องการ - สิ่ งที่ท่านต้องการปรับปรุ งหรื อมีส่วนช่วยหรื อสนับสนุ น
ตัวอย่างของความต้องการร่ วมไปถึง เรี ยนรู ้ที่จะควบคุมอารมณ์ตวั เอง ช่วยการสะกดคาหรื อคณิ ตศาสตร์ หรื อ
ปรับปรุ งการรักษาเวลาหรื อการมีส่วนร่ วม
ความสนใจ - สิ่ งเหล่านี้คือสิ่ งที่ท่านชอบที่จะทาในเวลาว่าง (งานอดิเรก) ตัวอย่าง การเล่นสเก็ตบอร์ ด การเล่น
เครื่ องดนตรี หรื อการเป็ นสมาชิกเยาวชน

หรื อทหารชายแดน
ความพึงพอใจ - สิ่ งที่ท่านชอบหรื อชอบที่จะทา
ในบทเรี ยนนี้ เรามองไปที่ความชอบที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตัวอย่างความชื่ นชอบ การทางานนอกสถานที่หรื อในที่ทางาน ทางานคนเดียวหรื อทางานกับผูอ้ ื่นหรื อทางาน
ในโรงงานหรื อในสานักงาน
นักเรี ยนรู ้ สึกมัน่ ใจว่าจุดแข็ง ความต้องการ ความสนใจและความชอบ หมายถึงอะไร บอกให้นกั เรี ยนเติมลง
ในแผ่นงาน SNIP
ข้อมูลบนแผ่นงานจะเป็ นประโยชน์เมื่อนักเรี ยนต้องการเขียนแผนการอาชีพหรื อแผนการพัฒนาส่ วนบุคคล
ย้ าเตือนนักเรี ยนว่าข้อมูลจะมีประโยชน์ในการอ้างอิงเมื่อพวกเขาศึกษาแนวคิดของงาน งานที่แตกต่างกันมี
สภาพการทางานที่แตกต่างกันและต้องการจุดแข็งและความสนใจที่แตกต่างกัน
จุดแข็ง ความต้ องการ ความสนใจ และความชอบของฉัน (S.N.I.P.)
จุดแข็งของฉัน :

ความต้องการของฉัน :

ความสนใจของฉัน :

ความชอบของฉัน :

คุณภาพและทักษะส่ วนบุคคล
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 16-19 ปี
คาอธิบายแบบทดสอบ
บอกให้นักเรี ยนพูดคุ ยถึ งความแตกต่างระหว่างคุ ณ ภาพและทักษะ หลังจากนั้นจดคุ ณภาพและทักษะของ
ตัวเองและตัวอย่างสถานการณ์ที่นกั เรี ยนได้ใช้คุณภาพและทักษะเหล่านั้น
ท้ายที่สุด ให้นกั เรี ยนมองดูตาแหน่งงานจริ ง และให้ระบุคุณภาพและทักษะที่ตอ้ งการ
จุดมุ่งหมายของการสอน
แสดงให้นกั เรี ยนเห็นถึงข้อคิดเห็นที่ชดั เจนที่เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับอาชีพ
เวลา
60 นาที
ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
เครื่ องถ่ายเอกสาร ประกาศรับสมัครงานจากหนังสื อพิมพ์ในพื้นที่/ในประเทศ
บันทึกของครู
1. สอบถามในชั้นให้ระดมสองว่าพวกเขาคิดอะไร
a) ทักษะส่ วนบุคคลคือ – ให้ตวั อย่าง
b) คุณสมบัติส่วนบุคคลคือ - ให้ตวั อย่าง
c) ทาไม่ทกั ษะและคุณสมบัติส่วนบุคคลถึงสาคัญ – กับใคร
d) ไปที่รายการทักษะและคุ ณสมบัติ (นักเรี ยนแต่ละคนมี รายการ) และอธิ บายทุกๆคาที่นักเรี ยน
ไม่คุน้ เคย
2. บอกให้นกั เรี ยนทาประวัติส่วนตัวให้สมบูรณ์ ทางานคนเดียว
นักเรี ยนต้องระบุทกั ษะส่ วนบุคคลและคุณภาพที่แข็งที่สุด 4 อย่าง และยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ พวกเขา
จะได้ใช้มนั เช่น การพิสูจน์คาบรรยายของพวกเขา
3. แบ่งชั้นเป็ นกลุ่มเล็กๆ ให้กลุ่มละหนึ่งชุด
4. แผ่นงานและสอบถามกลุ่มเพื่อกาหนดและเขียนคุณลักษณะและทักษะให้ได้มากทีสุดเท่าที่เป็ นไปได้
ที่นายจ้างได้มีการระบุความต้องการจากผูส้ มัคร
บอกให้กลุ่มทบทวนคาตอบของพวกเขา

และพูดคุยค้นหา
บันทึกของครู - คาถาม
1a. ทักษะส่ วนบุคคลเป็ นความสามารถที่จะทาสิ่ งใด ดูทกั ษะและคุณภาพ กระดาษคาถามตามรายการตัวอย่าง
1b. คุณภาพส่ วนบุคคลเป็ นลักษณะเฉพาะ ดูทกั ษะและคุณภาพ กระดาษคาตอบตามรายการตัวอย่าง
1c. ทักษะส่ วนบุคคลและคุณภาพที่สาคัญต่อนายจ้าง วิทยาลัย งาน ผูใ้ ห้พ้นื ฐานการเรี ยนรู ้และมหาวิทยาลัย
ปัจจุบนั ใบสมัครจานวนมากสอบถามถึงทักษะและคุณภาพมากมายตามคุณสมบัติและประสบการณ์

ทักษะส่ วนบุคคลและคุณลักษณะ
ตาแหน่ งงานว่างทีต่ ้ องการ
ทักษะและคุณภาพ
ทักษะส่ วนบุคคล

คุณภาพส่ วนบุคคล

วิเคราะห์ขอ้ มูล

ใจเย็น

เล่นกีฬา

มัน่ ใจ

อ่านแผ่นที่

ไวต่อความรู ้สึก

การสื่ อสาร

ช่วงจังหวะ

การออกแบบ/การกระทา

รู้สึกรับผิดชอบ

นึกถึงข้อเท็จจริ ง

ความรู้สึกในด้านดี

ใส่ ใจต่อผูอ้ ื่น

จิตใจเข้มแข็ง

ร้องเพลง

ไว้วางใจ

แก้ไขปั ญหา

จัดการได้ดี

ช่างวิเคราะห์

แสวงหา

มีทกั ษะ ICT

สามารถปรับได้

การจัดการการเงิน

อดทน

จิตใจ

พิจารณา

วางแผนงานตัวเอง

สุ ภาพ

เล่นเครื่ องดนตรี

ช่างจิตนาการ

ประวัติส่วนบุคคล
เขียนทักษะและคุณภาพส่ วนบุคคลที่เป็ นจุดแข็ง 4 ข้อ และยกตัวอย่างของเมื่อท่านทาการแสดงในแต่ละหัวข้อ
ทักษะ

คุณภาพ
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เรื่องราวของโทมัส เอดิสัน
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนอายุ 12-18 ปี
จุดมุ่งหมายของการสอน
เพื่อสร้างแรงบันดาลให้นกั เรี ยน ให้กาหนดทางเลือก ทาให้พวกเขาเชื่อในทักษะส่ วนบุคคลมากกว่าความรู ้ ทา
ให้นกั เรี ยนเชื่อว่าการที่สอบตกที่โรงเรี ยนไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะตกต่าไปด้วย
คาอธิบาย :
ผูใ้ ห้คาปรึ กษาแจกแผ่นงานให้นกั เรี ยน (1) เราอธิ บายว่ามันมีส่วนแรกของเรื่ องและเราถามพวกเขาให้บอก
ตอนจบ เราให้เวลาพวกเขา 10 นาทีเพื่อที่จะปิ ดเรื่ องนี้ หลังจากนั้นเราก็เก็บแผ่นงานและอ่านบางส่ วนเพื่อที่จะ
ถกกัน ในตอนจบเราอ่านเรื่ องเต็ม เปิ ดเผยว่าโทมัสน้อยคือนักวิทยาศาสตร์ ที่เยี่ยม นักวิจยั และเจ้าของกิ จการ
โทมัส เอดิสัน
เวลา 40 นาที
วัตถุดิบ : แผ่นงาน

เรื่ องของโทมัส แผ่นงาน 1
โปรดอ่านเรื่ องจริ งต่อไปนี้ และบอกตอนจบของแต่ละคน ท่านเชื่อว่าเรื่ องนี้มีจุดจบอย่างไร
โทมัสออกจากโรงเรี ยนเมื่อเขามีอายุได้ 9 ปี
ครู ของเขาเห็นว่าเขานั้นไม่ฉลาดเลย ดังนั้นแม่ของเธอได้สอนเขาให้เรี ยนและเขียนหนังสื อ ตอนเด็กโทมัสเป็ น
คนอยากรู ้ อยากเห็ นและเป็ นคนที่ สนใจสิ่ ง แวดล้อมเป็ นอย่า งดี ดังนั้นจึ งมี โอกาสได้อ่านหนังสื อเกี่ ย วกับ
วิทยาศาสตร์เป็ นจานวนมาก
ตอนอายุ 13 ปี โทมัสได้ขายหนังสื อพิมพ์และท๊อฟฟี่ ใกล้สถานีรถไฟใกล้บา้ น เพื่อเงินเล็กๆ น้อยๆ เกมที่เขา
ชอบคือเกมเก็บเหรี ยญ เมื่อเขามีอายุได้ 15 ปี เขาได้ช่วยชีวติ ลูกชายคนเล็กของหัวหน้าสถานีจากรถไฟที่มาด้วย
ความเร็ วสู ง ซึ่ งเป็ นการช่วยชีวติ ลูกชายเขา หัวหน้าสถานีได้สอนให้โทมัสเรี ยนรู ้ถึงการทางานของโทรเลข

เรื่องของโทมัส เอดิสัน บริษัท เจเนอรัล อิเล็คทริค
โทมัสออกจากโรงเรี ยนเมื่อเขามีอายุได้ 9 ปี
ครู ของเขาเห็นว่าเขานั้นไม่ฉลาดเลย ดังนั้นแม่ของเธอได้สอนเขาให้เรี ยนและเขียนหนังสื อ ตอนเด็กโทมัสเป็ น
คนอยากรู ้ อยากเห็ นและเป็ นคนที่ สนใจสิ่ ง แวดล้อมเป็ นอย่า งดี ดังนั้นจึ งมี โอกาสได้อ่านหนังสื อเกี่ ย วกับ
วิทยาศาสตร์เป็ นจานวนมาก
ตอนอายุ 13 ปี โทมัสได้ขายหนังสื อพิมพ์และท๊อฟฟี่ ใกล้สถานีรถไฟใกล้บา้ น เพื่อเงินเล็กๆ น้อยๆ เกมที่เขา
ชอบคือเกมเก็บเหรี ยญ เมื่อเขามีอายุได้ 15 ปี เขาได้ช่วยชีวติ ลูกชายคนเล็กของหัวหน้าสถานีจากรถไฟที่มาด้วย
ความเร็ วสู ง ซึ่ งเป็ นการช่วยชีวติ ลูกชายเขา หัวหน้าสถานีได้สอนให้โทมัสเรี ยนรู ้ถึงการทางานของโทรเลข
ซู น เอดิสันได้ออกจากงานและทาห้องทดลองของตัวเอง เมื่อการทดลองของเขาเริ่ มขึ้น ในปี 1869 ชายหนุ่ ม
อายุ 22 ปี ได้มีสิทธิ บตั รเป็ นของตัวเองครั้งแรก เขาได้คน้ พบเครื่ องนับคะแนนเสี ยง น่าเสี ยดายที่ไม่มีใครซื้ อ
เครื่ องนับคะแนนเสี ยงเคย สิ ทธิ บตั รอันต่อไปเป็ นเครื่ องช่วยรับสัญญาณส่ งโทรเลขที่ทาเงินให้เขาถึ ง 40,000
ดอลลาร์ เป็ นจานวนเพียงพอสาหรับสิ ทธิ บตั รอันใหม่ ใน 1876 เปิ ดแล็บที่ใหม่ที่ เมนโล ปาร์ ค ซึ่ งเป็ นที่แล็บ
อุตสหกรรมแล็บแรกในโลก แล็บแห่งนี้เขาได้รับสิ ทธิ บตั รที่ดีที่สุดและได้ชื่อว่า ‚มหัศจรรย์ของเมนโล ปาร์ ค‛
หนึ่งปี หลังจากนั้นเขาได้สร้างเครื่ องเล่นจานเสี ยงและเครื่ องจักรที่สามารถถอดเสี ยงได้ ในปี 1891 เขาได้สร้าง
เครื่ องจักรที่สามารถถ่ายภาพในขณะเคลื่ อนไหวได้ สิ ทธิ บตั รสองอันนี้ ได้เปิ ดช่องทางใหม่ในอุตสาหกรรม
เพลงและภาพยนตร์ แน่นอนว่าโทมัส เอดิสันเป็ นที่รู้จกั สาหรับแสงสว่างในการเติบโน (1879) แต่มนั มีความ
ขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ 18 คนได้ทาสิ ทธิ บตั รนี้ก่อนเอดิสัน
โทมัส เอดิ สันเสี ยชี วิตในปี 1931 ขณะมีอายุได้ 84 ปี ในวันนั้นไฟได้ดบั ไปชั่วขณะที่อนุ สรณ์ นกั ประดิ ษฐ์
ดีเยีย่ ม
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวางเป้าหมายและคุณค่ าทางอาชี พ
ทฤษฏีเบือ้ งต้ น
กระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับการวางแผนส่ วนบุคคล ซึ่ งจะช่วยให้
 เลือกว่าชีวติ อยากจะไปในที่ใด
 เอาใจใส่ ต่อความพยายามตามสาขาที่ระบุ
 พบเห็นสิ่ งล่อใจที่อาจจะล่อใจพวกเขาจากห้องเรี ยน
 จูงใจและสร้างความมัน่ ใจอย่างรวดเร็ ว
เป้ าหมายในบางพื้นที่ของชีวติ :

 ครอบครัวและบ้าน
 การเงินและอาชีพ
 จิตวิญญาณและเชื้อชาติ
 ร่ างกายและสุ ขภาพ
 สังคมและวัฒนธรรม
 จิตใจและการศึกษา
ตั้งเป้ าหมายในทุกช่ วงชี วิตเพื่อให้มนั่ ใจในความสมดุ ลของชี วิตมากกว่า ที่เราเริ่ มทดสอบและเปลี่ ยนแปลง
พื้นฐานของชีวติ ในทุกๆ วัน ตั้งเป้ าหมายในแต่ละช่วงชีวติ จะช่วยขจัดความคิดที่ไม่ประสานกัน
กลุ่มเป้าหมาย
 นักเรี ยนอายุ 14 – 18 ปี
 ผูใ้ ห้คาปรึ กษา
 ครู
คาอธิบายแบบทดสอบ
เราจัดให้มีกิจกรรมในการวางเป้ าหมายเพื่อที่จะแนะนาให้เด็กได้รู้ถึงขั้นตอน ด้วยเหตุน้ ี เราจึงใช้ภาพยนตร์ ที่
โด่งดัง
จุดมุ่งหมายของการสอน
 สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนค้นหาเป้ าหมายส่ วนตัวจากข้างใน และเริ่ มสอนพวกเขา
 สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนกาหนดเป้ าหมายที่แท้จริ งและสามารถตรวจวัดได้แต่ขอให้สูงเข้าไว้
 สร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนตั้งเป้ าหมายให้สัมพันธ์กนั และปรับปรุ งบุคลิกภาพของพวกเขา
 ช่ วยให้นักเรี ยนมี ปฏิ กิริยาต่อผูอ้ ื่น เพื่อให้ไปในเป้ าหมายเดี ยวกัน เปิ ดเผยความคิดและแบ่งปั น
ประสบการณ์
เวลา :
45 นาทีสาหรับภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง

ทรัพยากรทีจ่ าเป็ น
ภาพยนตร์ เครื่ องเล่น ดีวดี ี หรื อ โน้ตบุค๊ ทีวี เครื่ องถ่าย
ภาพยนตร์ เรื่องแรก : เจอรรี่ แมคไควร์
 สามส่ วนแรกของภาพยนตร์ แสดงในห้องเรี ยนและเดินเรื่ องต่อไป เราเริ่ มบทสนทนากับนักเรี ยน
 เรามุ่งคาถามไปที่นกั เรี ยนตามลาดับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาอธิ บายอาชี พของนักแสดงนา คุณค่า
ของอาชีพ เป้ าหมายของเขา การวางแผนชีวติ ของเขา
ดังนั้น เนื้อหาของบทสนทนา.......
 คาอธิบายของอาชีพ
 ผูจ้ ดั การ นักกีฬา
 คุณค่าของอาชีพนี้ เป้ าหมาย
 ความสาเร็ จ
 การยอมรับทางสังคม
 เงิน
 ชื่อเสี ยง
 อะไรที่ทาให้เขาโชคดี
 เวลาว่าง
 ความสร้างสรรค์
 ข้อเสนอทางสังคม
 ความสัมพันธภาพที่แท้จริ งในสถานที่ทางาน
 เป้ าหมายเดิม เขาไม่มีการจัดการ
 ความสุ ข
 เราดาเนินเรื่ องต่อไปจนถึง ส่ วนที่ 5, 6, 7 และการอภิปรายถึงจุดสาคัญ เช่น
 เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทาให้เขาสั่นและเห็นสัจธรรม
 ผลของเหตุการณ์คือการที่เขาถูกไล่ออก

 ผลของการถูกไล่ออกเป็ นความตระหนักรู ้กบั บางสถานการณ์
 ความสัมพันธ์ในสถานที่ทางานของเขา
 ความหมายลึกๆของอาชีพของเขา
 การหาเป้ าหมายใหม่ ‚โชว์เงินฉัน‛ (เงินมีคุณค่าสาหรับเขา
 ตอนนี้ เป็ นช่วงเวลาที่เราต้องวางเป้ าหมายใหม่โดยการแก้ไขตัวเขา ทาไมล่ะ
 ถ้าท่านแก้ไขเป้ าหมายตามเหตุ การณ์ และเป้ าหมายอื่ นเปลี่ ยนไปจะไม่มองว่ามันผิดพลาด
มองว่ามันเป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ท่านมีอยูข่ า้ งในเพื่อที่จะทาให้บางสิ่ งแตกต่างออกไป
 เวลานี้ เราสามารถแสดงตอนจบของภาพยนตร์ ได้ ชี้ ให้เห็ นและเผยให้เห็ นทฤษฏี พ้ืนฐาน ขั้นตอน
ของการแสวงหาและยอมรับเป้ าหมาย
แบบทดสอบสาหรับนักเรียนบนพืน้ ฐานของภาพยนตร์
 ค้นหา พัฒนาและเขียนปี ที่เป็ นเป้ าหมายโดยสร้างแผ่นที่ถนนไปสู่ ความสาเร็ จ
 ค้นหาสโลแกน ที่อธิ บายบุคลิ กภาพของท่านและชี วิตของท่าน วาดหรื อทาให้มนั
ปรากฏขึ้น
อ้างอิง
http://www.topachievement.com/goalsetting.html
www.mindtools.com
http://www.imdb.com/title/tt116695/
ลาดับแรกกับ 5 เหตุการณ์
ขั้นตอนแรกเกิดขึ้นจาก 5 เหตุการณ์ เพื่อการพัฒนาส่ วนบุคคลอย่างมากที่จะทากับข้อมูลเกี่ ยวกับตัวเอง และ
เครื่ องมือ และเครื่ องมือในหน้านี้เป็ นพื้นฐานของชุดคาถามที่จะช่วยท่านกาหนดว่าท่านอยูท่ ี่ไหน ท่านต้องการ
ไปถึงไหน และ

ทรัพยากรอะไรที่ท่านต้องช่วยเหลือท่านระหว่างทาง
ตอนนี้ท่านอยูท่ ี่ไหน
1. ความอดทน 10 รายการ เช่น สิ่ งที่เกิ ดขึ้นในชี วิตท่านที่ท่านสามารถทาบางอย่างได้ได้เกี่ยวกับ (งาน
บ้านเล็กๆ ประตูบานพับที่ชารุ ดแล้ว เสื้ อผ้าที่คบั แล้ว งานที่ท่านเกลียด ท่านตั้งชื่อมัน...)
2. ท่านจะพูดอะไรว่าจุดแข็งของท่านคืออะไร
3. ท่านชอบทาสิ่ งใดมากที่สุด
ท่านอยากจะเป็ นถึงไหน
4. ถ้าท่านรู ้วา่ ไม่มีอะไรหยุดท่านได้ ท่านชอบทาอะไร
5. อะไรเป็ นสิ่ งที่ท่านต้องทาให้เสร็ จภายในอาทิตย์หน้าที่พอจะปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของท่าน
6. อะไรที่ท่านอยากจะประสบความสาเร็ จในอีกสามเดือนข้างหน้า (ถ้าท่านไม่มีความชัดเจน ให้พยายาม
คิดถึง 3 สิ่ งที่ท่านชอบมากและ 3 สิ่ งที่ท่านชอบน้อยกว่า)
7. อะไรที่เป็ นแรงจูงใจให้ท่านประสบความสาเร็ จในสิ่ งนี้
ฉันต้องทาอะไรในตอนนี้
แน่ นอน ท่านมีคาตอบแล้ว ท่านรู ้ วา่ อะไร และท่านรู ้ วา่ อะไรเป็ นสิ่ งที่ท่านอยากจะทาใน 3 อาทิตย์ขา้ งหน้า
อะไรต่อไป ต่อไปคือเริ่ มทาข้อมูลที่ท่านมีในทุกๆ ช่องทางของงานให้ดีที่สุด และมันมีทางเลื อกจานวนมาก
ท่านต้องเลือก
 หยิบมา 1 อย่างและท่านอยากจะทาอะไรใน 3 อาทิตย์ขา้ งหน้าและคิดจะทางานในอาทิตย์น้ ี
 มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ท่านสามารถทาได้และจะปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ของท่าน
 เริ่ มจากสิ่ งที่ง่ายที่สุดตามรายการ ในแนวทางที่ท่านได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็ วและสร้างแรงกระตุน้
ก่อนจัดการกับสิ่ งที่ยากกว่าตามที่กาหนด
 เริ่ ม ด้วยสิ่ ง ที่ ย ากที่ สุ ด ตามรายการ แนวทางนี้ เ ป็ นเส้ นทางของสิ่ ง ที่ ข จัดและต่ อต้า นที่ ดีที่ สุ ดที่ จ ะ
รบกวนท่านมากที่สุดในจุดเริ่ มต้น
ถ้าท่านคิดทาไปอีกแนวทางหนึ่งที่มนั ดีสาหรับท่าน มันดีเยี่ยมและดีมาก สิ่ งนี้ ก็เป็ นเพียงแค่ความคิดสาหรับ
ท่าน

ที่จะเล่นด้วย และเล่นกับมันจนรู ้สึกว่ามันเหมาะ
เดินตามเส้ นทางความก้าวหน้ าของท่าน
เดินตามเส้นทางที่ท่านจะประสบความสาเร็ จอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ควรเป็ นเวลาเดียวกันในแต่ละสัปดาห์น้ ี เป็ น
ประเภทคาถามที่ท่านอาจจะถามตัวเอง
 ฉันจะทาอะไรในอาทิตย์น้ ีเพื่อมุ่งไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
 สิ่ งใดที่ฉนั ยังไม่ได้ทาที่เป็ นสิ่ งที่ฉนั ตั้งใจจะทา
 อาทิตย์น้ ีจะมีโอกาสอะไรมาบ้างไหม
 ฉันอยากจะเป็ นอะไรในเวลาที่แตกต่างกัน ใน 7 วัน
ทุกๆ เส้นทางความก้าวหน้านี้ เก็บวันที่ เขียนบันทึกของตัวเองเพื่อใช้อา้ งอิงภายหลัง ทาไมหรื อ มันง่ายมาก
มันยากมากที่เราจะมองเห็ นความก้าวหน้าที่ เราทาแบบวันต่อวัน ถ้าเรามีวตั ถุ ประสงค์ที่ชดั เจนที่ จะทางาน
ต่อไป และมุ่งเน้น เราจะประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่เราต้องการมากขึ้น เมื่อเราต้องการ ถ้าท่านเดิ นไปตาม
ความก้าวหน้าในรู ปแบบ ท่าจะมองเห็นสิ่ งนั้น
 ความก้าวหน้าอะไรที่ ท่านทาบ้าง ถ้าท่านมองกลับไปเมื่ อ 3 เดื อนที่ แล้วถึ งกิ จกรรมมุ่งเน้น ท่านจะ
ประหลาดใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้ทา
 ติดตามว่าอะไรที่ท่านคิดจะทาแล้วไม่ได้ทา ท่านจะพบว่าตรงไหนที่ถูกปิ ดกั้น หรื อมีรูปแบบของการ
ต่อต้าน
 ท่ า นประสบความส าเร็ จมากน้อยแค่ ไ หนกับ ความมุ่ ง มัน่ ตั้ง ใจปกติ โดยการดาเนิ นการทบทวน
ตามปกติ ย้ าเตือนตัวเองว่าท่านต้องการสิ่ งที่ แตกต่างกันอย่างไรและอะไรที่ ท่านสามารถทามันได้
ท่านสามารถยึดตัวท่านเองให้รับผิดชอบต่อตัวเองจากการกระทา สิ่ งนี้มีพลังมากที่สุด
ถ้าได้อ่านต่อไป ท่านจะเครี ยดถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และเครื่ องมือที่น้ ี คือการตัดสิ นใจที่ตอ้ ง
เดิ นต่อไปตามตัวท่านเอง ถ้าท่านติดขัดที่ จุดใด ท่านสามารถเยี่ยมชมหน้านี้ อีกครั้ งเพื่อข้อคิ ดเพิ่มเติม หรื อ
ติดต่อฉัน เดวิส เบเตส ที่ ต้นไม้ของชี วิต มีการสอนหนังสื อฟรี การแนะนาทางโทรศัพท์ถึงการสอนในภาค
การศึกษา

เนือ้ หาวิชาที่ 2 รู้ จักตลาดแรงงาน
ตาแหน่ งงานตามทัศนคติของกลุ่ม
ทฤษฏีเบือ้ งต้ น
มุมมองทางจิตวิทยาทัศนคติของกลุ่มสามารถกาหนดความหมายแนวคิดของสมาคมของกลุ่มสังคมด้วยหนึ่ ง
สิ่ งหรื อมากกว่า สนับสนุนแนวคิด และรวมถึงปฏิกิริยาความรู ้ทางสังคมด้วยแนวคิดของตัวเอง * ไม่มีทฤษฏีที่
เป็ นทัศนคติเดี ยว ขึ้นอยู่กบั การเห็นด้วยของนักจิตวิทยา ทฤษฏี เฟมินิสกล่าวถึ งทัศนคติของกลุ่มในด้านลบ
ของของผูห้ ญิ ง ในการจ้า งงาน การเป็ นตัวแทนของสื่ อและในด้านอื่ นๆ กฎหมายในประเทศยุโรปหลาย
ประเทศถูกออกแบบมาเพื่อขยายโอกาสด้านการจ้างงานในผูห้ ญิงแต่สิ่งนี้ อาจจะขัดขวางหากขาดแรงบันดาล
ใจในเด็กผูห้ ญิงซึ่ งเป็ นทัศนคติภายในที่เกี่ยวกับอาชีพเฉพาะ แบบฝึ กหัดพยายามที่จะนาการเข้าใจผิดนี้ข้ ึนมา
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 14-19 ปี
คาอธิบายแบบทดสอบ
พูดคุ ยกันในกลุ่มถึ งทัศนคติทวั่ ไป ตามด้วยการเติมความในแผ่นงานที่ถามชื่ อตาแหน่ งงานตามทัศนคติของ
กลุ่ม
จุดมุ่งหมายของการสอน
เพื่อให้นักเรี ยนรั บรู ้ และวิพากษ์ตามแบบแผนในสังคมและความคิ ดทั้งชายและหญิ งว่ามี อาชี พอะไรบ้างที่
เปิ ดรับพวกเขา
เวลา 30-45 นาที
วัตถุดิบทีจ่ าเป็ น : เครื่องถ่ ายเอกสาร
แบบฝึ กหัดได้รับการอนุเคราะห์จาก คอนเน็กชัน่ เบรมิ่งแฮมและโซลิฮลั

* กรี นวอลด์ เอ จี เอท อัล ทฤษฏี รวมทัศนคตินัย ทัศนคติ ของกลุ่ม ความนับถื อตนเองและแนวคิดของ
ตัวเอง บทวิจารณ์ทางจิตวิทยา 2002 เล่มที่ 109, 1, หน้า 5

ตาแหน่ งงานตามทัศนคติของกลุ่ม
บันทึกของครู
 บอกนักเรี ยนระบุความหมาย ทางานเป็ นคู่
 บอกคู่ของตัวเองให้อ่านความหมายให้กบั คนในชั้นเรี ยน
 นักเรี ยนเห็ นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับคาจากัดความหรื อไม่ พยายามบอกความหมายที่เป็ นหลักใหญ่ที่
เป็ นความสุ ขกับมัน
 สิ่ งหนึ่ งที่จะจากัดความสามารถเป็ นภาพลักษณ์ที่มาตรฐานของคนหรื อกลุ่มคนตามเพศ เชื้ อชาติหรื อ
ศาสนาของประเทศที่มาจาก ในอีกแนวทาง คนที่เป็ นนกพิราบหลุม
ตัวอย่างรวมถึง
คนออสเตรเลียดื่มเบียร์ ตลอดทั้งวัน และ
ผู้หญิงทุกคนสุ ภาพและเอาใจใส่
 นักเรี ยนสามารถคิดถึงหนังหรื อทีวี
 ต่างจากสื่ อ การใช้ภาษาที่ผดิ สามารถสนับสนุนข้อความที่เลียนแบบมา
 ตาแหน่งงานที่ไม่ถูกต้องเป็ นตัวอย่างอื่นๆ
ให้แผ่นงานตาแหน่งงานกับนักเรี ยนแต่ละคนและให้นกั เรี ยนทาให้เสร็ จ
บอกให้นกั เรี ยนทวนคาตอบของตัวเอง

กระดาษคาตอบชื่อตาแหน่ งงาน
ชื่อตาแหน่ งงานตามทัศนคติของกลุ่ม
นายหัว(Head/Mistress)
คนเรี ยกรถ (Doorman)
นักบินอวกาศ (Spaceman)
พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน (Air Hostess)
แพทย์หญิง (Woman Doctor)
พนักงานดับเพลิง (Fireman)
ตารวจ(Policeman)
พยาบาลชาย (Male Nurse)
ประธาน(Chairman)
ผูจ้ ดั การ (Manageress)
หัวหน้างาน(Foreman)
ช่างกล้อง(Camaraman)
คนงาน(Workman)

ชื่อตาแหน่ งงานทีค่ รอบคลุม

กระดาษคาตอบชื่อตาแหน่ งงาน
ชื่อตาแหน่ งงานตามทัศนคติของกลุ่ม

ชื่อตาแหน่ งงานทีค่ รอบคลุม

นายหัว(Head/Mistress)

หัวหน้า/หัวหน้าครู (Head/head teacher)

คนเรี ยกรถ (Doorman)

พนักงานดูแลประตู (Door Attendant)

นักบินอวกาศ (Spaceman)

มนุษย์อวกาศ (Astronaut)

พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน (Air Hostess)

พนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน (Flight Attendant)

แพทย์หญิง (Woman Doctor)

แพทย์ (Doctor)

พนักงานดับเพลิง (Fireman)

คนดับเพลิง (Fire Fighter)

ตารวจ(Policeman)

เจ้าหน้าที่ตารวจ (Police Officer)

พยาบาลชาย (Male Nurse)

พยาบาล (Nurse)

ประธาน(Chairman)

ประธาน (Chair)

ผูจ้ ดั การ (Manageress)

ผูจ้ ดั การ (Manager)

หัวหน้างาน(Foreman)

ผูค้ วบคุม (Supervisor)

ช่างกล้อง(Camaraman)

ช่างกล้อง (Camera Operator)

คนงาน(Workman)

คนงาน (Worker)

ทักษะสาคัญตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่ างกัน
ทฤษฏีเบือ้ งต้ น
ทักษะที่สาคัญเป็ นแนวคิดที่สาคัญในอังกฤษซึ่ งใช้อธิ บายกันโดยทัว่ ไป (เช่น ไม่ตอ้ งระบุตาแหน่งงาน) ทักษะ
ซึ่งจาเป็ นสาหรับหลักสู ตรของนักเรี ยนและลูกจ้างในงาน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนอายุ 14-19 ปี
คาอธิบายแบบทดสอบ
ทักษะสาคัญคือการแนะนาและระบุทกั ษะของตัวเอง ใช้นักเรี ยนเป็ นตัวสะท้อนกลับในครั้ งแรก นักเรี ยน
จัดลาดับของานและให้ระบุทกั ษะที่จาเป็ นและใช้ทกั ษะนั้นอย่างไร
จุดมุ่งหมายของการสอน
ทาให้นกั เรี ยนคิดเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็ นในงานและสามารถพัฒนาในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยได้อย่างไร
เวลา 60 นาที
วัตถุดิบทีจ่ าเป็ น : เครื่องถ่ ายเอกสาร
ทักษะทีส่ าคัญในตาแหน่ งงานทีแ่ ตกต่ าง - บันทึกของครู
ให้ระดมสมองในชั้นเรี ยน
a) มีทกั ษะที่สาคัญจานวนเท่าไหร่
b) มีทกั ษะที่สาคัญอะไรบ้าง
c) ทาไมทักษะหลักจึงมีความสาคัญ และสาคัญต่อใคร
คาตอบ
a) 6
b) การสื่ อสาร
จานวนใบสมัคร

IT
ทางานกับคนอื่น
การแก้ไขปั ญหา
พัฒนาการเรี ยนรู้ของตัวเองและการดาเนินงาน
c) มันมีความสาคัญในบุคคลและในชี วิตการงาน ท่านอาจจะถูกถามเกี่ยวกับทักษะที่สาคัญระหว่างการ
สอบสัมภาษณ์ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
สอบถามในชั้นเรี ยนถ้าท่านสามารถคิดตัวอย่างแต่ละทักษะหลักได้
แบ่งกลุ่มเป็ น 7 กลุ่มย่อยและแจกแผ่นงาน 1 ชุด ทักษะสาคัญในงานที่แตกต่าง ให้แต่ละกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนคิดทักษะสาคัญที่งานนั้นต้องการและใส่ คาตอบในช่ องแรก ในช่ องที่ 2 ให้ใส่ ว่าทักษะสาคัญจะ
นาไปใช้เมื่อไหร่ ตัวอย่าง เช่น พนักงานต้อนรับ การสื่ อสาร ใช้เมื่อมีการติดต่อเมื่อต้องการทางโทรศัพท์และ
การรับแขก
ทุกตาแหน่งงานอาจจะไม่จาเป็ นต้องใช้ทุกทักษะสาคัญ
เมื่อทาเสร็ จ ให้นกั เรี ยนทาแผ่นงานอื่น
ให้เวลาในการทวนและหารื อในงาน

ตาแหน่งงาน นักกายภาพบาบัด
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน แพทย์
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน ผูพ้ ิพากษา
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน ตารวจ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน พนักงานต้อนรับ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน ตัวแทนอสังหาริ มทรัพย์
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน วิทยาศาสตร์
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน วิศวกรโยธา
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะได้อย่างไรบ้าง

ตาแหน่งงาน ช่างก่ออิฐ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน ครู สอนขี่มา้
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน ชาวนา
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน พนักงานดับเพลิง
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน ช่างภาพ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน นักฟุตบอลมืออาชีพ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน นักเล่นเทนนิสอาชีพ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน นักแสดง
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน ช่างตัดผม
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน นักดนตรี อาชีพ
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน พ่อครัว
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน ผูช้ ่วยบริ การอาหาร
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน ทันตแพทย์
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

ตาแหน่งงาน คนงานไปรษณี ย ์
ทักษะสาคัญ

ใช้ทกั ษะอย่างไร

อาชีพทีข่ ายได้ และขายไม่ ได้ ในประเทศกรีซ
1. อาชีพทีม่ ีมนุษยธรรม
นักกฎหมาย
สาเร็ จการศึกษาคณะนิติศาสตร์สามารถทางานเป็ นนักกฎหมาย ผูพ้ ากษา ทนายความ และพนักงานจดทะเบียน
เพื่อทางานเป็ นนักกฎหมาย สาเร็ จการศึกษาคณะนิ ติศาสตร์ บงั คับให้มี ทะเบียนนี้ จะได้รับก็ต่อเมื่อได้รับ
การฝึ กอบรม 18 เดดื อน ในสานักกฎหมายและต้องผ่านการทดสอบที่ เกี่ ยวข้องจากศาลสู งสุ ด ผูส้ าเร็ จ
สามารถลงทะเบียนได้ในสานักงานกฎหมายในท้องถิ่น เมื่อทางานได้ 4 ปี นักกฎหมาย สามารถนาเสนอใน
ศาลอุทธรณ์และภายหลังทางานครบ 8 ปี สามารถเสนอต่อศาลสู งสุ ดได้ โดยทัว่ ไปนักกฎหมายจะมีสาขา
พิเศษเพียงสาขาเดียว เช่น กฎหมายอาชญากรรม กฎหมายพานิชย์และกฎหมายระหว่างประเทศ ปั จจุบนั ใน
กรี ซ คณะกฎหมายเป็ นลาดับแรกที่ผจู้ บการศึกษาในระดับมัธยมเลือกเรี ยนและอาชีพนักกฎหมายก็เป็ นที่
ดึงดูดใจทั้งวัยรุ่ นและพ่อแม่ของพวกเขามากที่สุด แม้วา่ อาชีพนี้จะเต็มที่และมีความยากมาก และยากต่อการ
ที่นกั กฎหมายจะมีงานที่น่าพึงพอใจและมีค่าจ้างสู ง
ข้อมูลเพิ่มเติมมีให้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
www.lawnet.gr
www.dsa.gr
www.esdi.gr
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ กรีซ
อาจารย์อกั ษรศาสตร์ กรี ซสาเร็ จการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ กรี ซ ซึ่ งเป็ นที่นิยามในกรี ซและตั้งอยู่ในทุกเขต
เมื อง (เมืองในกรี ซ) อาจารย์อกั ษรศาสตร์ กรี ซสามารถทางานได้ท้ งั การศึ กษาในภาครั ฐและเอกชน ใน
ความเป็ นจริ ง โอกาสทางอาชีพของอาชี พนี้ ค่อนข้างติดลบ เพราะว่าผูส้ าเร็ จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องมี
จานวนมากและตาแหน่งงานในภาครัฐก็มีน้อยมาก นอกจากนี้ ในปี 2004 มีตาแหน่งงาน 863 ตาแหน่ งใน
ภาครั ฐและมี ผูส้ าเร็ จการศึก ษาสมัครเข้ารับการทดสอบ 17,149 คน ในภาคเอกชนไม่มีโอกาสมากนัก
ดังนั้นอาจารย์อกั ษรศาสตร์ สามารถทางานได้เฉพาะในโรงเรี ยนเอกชนและในกลุ่มครู พิเศษเอกชน
ข้อมูลเพิ่มเติมมีให้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
http://www.p-e-f.gr/index2.html

นักหนังสื อพิมพ์
นักหนังสื อพิมพ์สาเร็ จการศึกษาจากคณะการสื่ อสาร หนังสื อพิมพ์และสื่ อสารมวลชน สามารถทางานเป็ นนัก
รายงานข่าว นักโฆษณาและนักวิจารณ์ ศิลปะ อาชี พนี้ ไม่มีสิทธิ อาชี พที่กาหนด ซึ่ งก็หมายความว่าใครๆก็
สามารถท างานเป็ นนัก หนัง สื อ พิ ม พ์ไ ด้โ ดยที่ ไ ม่ ต้อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาจากคณะที่ เ กี่ ย วข้อง นอกจากนี้
นักหนัง สื อพิม พ์สามารถทางานในสื่ อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ นิ ตยสาร หนังสื อพิ มพ์) ในบริ ก ารของ
กระทรวงสารสนเทศ สานักงานข่าว ในบริ ษทั โฆษณาและในองค์การวัฒนธรรม โอกาสทางอาชี พของ
อาชี พนี้ มีแง่ลบอยู่ 2 ปั จจัย อย่างแรกนักหนังสื อพิมพ์ไม่มีการกาหนดสิ ทธิ ทางอาชี พและ ประการที่ 2 มี
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนจานวนมากในกรี ก ที่เปิ ดสอนในสาขานี้
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
www.esiaea.gr
www.poesy.gr
http://www.psat.gr
http://www.edee.gr
2. อาชีพวิทยาศาสตร์
อาจารย์คณิ ตศาสตร์
อาจารย์คณิ ตศาสตร์ สาเร็ จการศึกษาจากคณะที่เกี่ ยวข้องคณะคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานได้ท้ งั งานวิจยั ใน
การศึกษาเอกชนและรัฐบาล หากสาเร็ จปริ ญญาโทด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถทางานในบริ ษทั ด้าน
IT หรื อปริ ญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถทางานในภาคธุ รกิจ เช่น ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านการเงิน โอกาสการ
ทางานในภาครัฐ เช่ นครู ในการศึ กษาระดับมัธยม ค่อนข้างติ ดลบ นอกจากนี้ ในปี 2004 มีตาแหน่ งว่าง 388
ตาแหน่งในภาครัฐและผูส้ าเร็ จการศึกษาที่สมัครเข้ารับการทดสอบจานวน 6,051 คน
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
www.olme.gr
http://www.hms.gr
http://www.actuaries.org.gr

นักเกษตรกรรม
นักเกษตรกรรมสาเร็ จการศึกษาในมหาวิทยาลัยคณะเกษตรกรรม สามารถทางานได้ท้ งั ในภาครัฐและเอกชน
โอกาสทางอาชี พ ของอาชี พ นี้ ไม่ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ ในกรี ก ในอี ก แนวทางหนึ่ ง มี โ อกาสในทางบวก
วิทยาศาสตร์ อาหาร โดยเฉพาะในโรงงานอาหารขนาดใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
www.geotee.gr
http://www.ekby.gr
http://www.agriculture.gr/eee/index.php
http://www.infolab.aua.gr/epege.gr/
http://www.pete.org.gr/home.asp
นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
นักวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สาเร็ จการศึกษาในคณะที่เกี่ ยวข้องวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สามารถทางานได้
ทั้งภาครั ฐและเอกชนในตาแหน่ งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และนักออกแบบ โดยทัว่ ไป
วิท ยาศาสตร์ คอมพิ วเตอร์ มีโอกาสด้า นบวกในตาแหน่ ง งานที่ ได้รับเงิ นเดื อนสู งในตลาดแรงงาน ในกรี ก
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีความต้องการจานวนมาก
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
http://www.oe-e.gr/
http://www.epy.gr/gr/home/index.asp
http://www.pekap.gr/enosi.htm
http://www.sese.gr/defautl.asp
http://www.ep.org.gr/index.jsp
http://www.informations.org.gr/main.htm
3. อาชี พด้ านสุ ขภาพ
นักชีววิทยา
นักชี ววิทยาสาเร็ จการศึกษาในคณะชี ววิทยา สามารถทางานได้ท้ งั ด้านการวิจยั และเป็ นอาจารย์ในการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทัว่ ไป คุ ณภาพของการศึ กษาในคณะชี ววิทยาดี มากและระดับ
การศึกษาก็สูงมาก ดังนั้นนักชีววิทยาจะได้รับความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างดี แม้วา่

ในกรี ซ นักศึกษาสามารถหางานด้านการวิจยั ได้ง่าย เพราะการวิจยั กรี ซไม่ได้รับทุ นจากบริ ษทั นอกจากนี้
โอกาสของการทางานในด้านการศึกษาภาครัฐและเอกชนนั้นเป็ นในทางลบกับนักชี ววิทยา เพราะว่ามีความ
ต้องการน้อยมากสาหรับพวกเขาในระบบการศึกษา เหมือนกับวิชาชีววิทยาเป็ นวิชาที่มีความสาคัญน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ที่เว็บไซด์ต่อไปนี้
http://www.pev.gr/
http://www.env.gr
แพทย์
แพทย์สาเร็ จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ ซึ่ งเป็ นทางเลือกแรกของวัยรุ่ นและพ่อแม่ใน
สัง คมกรี ซ ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาแพทยศาสตร์ บงั คับให้ท างานในโรงพยาบาลเล็กๆ อย่า งน้อย 1 ปี ภายหลัง
การศึกษา และหลังจากนั้นจึงสามารถทางานในโรงพยาบาลเพื่อให้มีความเชี่ ยวชาญ ในแพทยศาสตร์ มีความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน 37 สาขา ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ปั จจัยพื้นฐาน คือ พยาธิ วิทยา ศัลยกรรม ปฏิ บตั ิการทาง
การแพทย์ และจิตเวช แพทย์มีโอกาสทางานในโรงพยาบาล (ถ้าหากเขาได้สาเร็ จความเชี่ยวชาญพิเศษแล้ว) ใน
ศูนย์สุขภาพ ในสานักงานเอกชนของตัวเอง ในองค์กรอาสาสมัคร เป็ นต้น แพทย์ในกรี ซต้องเผชิ ญกับปั ญหา
2 ประการ คือ 1)ต้องรอเวลาเพื่อจะได้รับความเชี ยวชาญพิเศษ ( 3-10 ปี ) และ 2) โอกาสทางอาชี พเป็ นลบ
สาหรับแพทย์ที่ตอ้ งทางานในเมืองใหญ่ เพราะว่าสัดส่ วนต่อคนไข้มีจานวนมาก นอกจากนี้ โอกาสทางอาชี พ
เป็ นบวกสาหรับแพทย์ที่ทางานในชนบท
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
www.pis.gr
www.who.int/en/
http://www.mohaw.gr/gr/index_html
สัตวแพทย์
สัตวแพทย์สาเร็ จการศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีความเหมาะสมใน 2 เมือง คือ การดิ สา และเทสสาโลนิ กิ
สัตวแพทย์จะได้รับการฝึ กอบรมปฏิบตั ิงานจริ งเพื่อทางานได้ท้ งั ในภาครัฐและเอกชน จากการสารวจของคณะ
เทสสาโลนิกิ มีโอกาสทางอาชีพด้านบวกสาหรับสัตวแพทย์ในตลาดแรงงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
www.geotte.gr
www.hva.gr
http://www.hvms.gr/eke/eke.html

นักบาบัดการพูด
นักบาบัดการพูดสาเร็ จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะบาบัดการพูด ซึ่ งมีอยูแ่ ค่ 2 เมืองคือ โลนนิ นาและ
แพทรา หน้า ที่ ข องพวกเขาคื อ รั ก ษาคนที่ มี ปั ญ หาในการพู ด สามารถท างานได้ใ นองค์ก รทางสุ ข ภาพ
โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพจิต โรงเรี ยนในหน่วยงานเอกชน แน่นอนว่านักบาบัดการพูดต้องไม่มีปัญาหในด้าน
การเขี ย นและการพูด ได้มี ก ารประเมิ น ไว้แล้ว ว่า อาชี พ นี้ ไ ด้มี อ ยู่และจะมี โอกาสด้า นบวกอย่า งส าคัญใน
ตลาดแรงงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสื บค้นได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.asha.org/
http://www.specialeducation.gr/
www.cplol.org
www.ialp.info
นักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัดสาเร็ จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะกายภาพบาบัด สามารถทางานในโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศูนย์สุขภาพ ปฏิ บตั ิ การทางวิทยาศาสตร์ สหภาพกี ฬา และสานักงานเอกชน ได้รับการ
ประเมินว่าอาชีพนี้ได้รับและจะมีโอกาสด้านบวกอย่างสาคัญในตลาดแรงงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.psf.org.gr/
http://www.eeef.gr/
4. อาชีพด้ านเทคนิค (อาชีวะ)
สถาปนิก
สถาปนิกสาเร็ จการศึกษาที่เกี่ยวข้องคณะสถาปั ตยกรรม ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถทางานเป็ นสถาปนิ กได้เมื่อ
ได้รับใบอนุ ญาตซึ่ งออกโดยสมาคมช่ างเทคนิ คของกรี ซภายหลังการทดสอบ นอกจากนี้ สถาปนิ กต้องลง
ลายมือชื่อในแบบก่อสร้างด้วย ถ้าท่านต้องการทางานในภาครัฐ พวกเขาต้องได้รับปริ ญญา 4 ปี หลังจากได้รับ
ใบอนุ ญาตพิเศษจากสหพันธ์ ก่อสร้ างภาครั ฐ สถาปนิ กสามารถท างานในบริ ษทั ก่ อสร้ าง ในกระทรวง ใน
องค์กร

และในสานักงานเอกชน โอกาสทางอาชีพสถาปนิกเป็ นบวกในตลาดแรงงานกรี ซ ตามเงื่อนไขที่พวกเขาต้องมี
พื้นฐานทางครอบครัวในด้านสถาปั ตยกรรม (ในกรี ซ มันค่อนข้างยากสาหรับสถาปนิ กหรื อวิศวกรโยธาที่เข้า
มาในโลกของการก่อนถ้าพวกเขาไม่มีคนที่ช่วยเขาในตอนเริ่ มต้น)
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.tee.gr/
www.sadas-pea.gr
วิศวกรเครื่ องกล
วิศวกรเครื่ องกลสาเร็ จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมเครื่ องกล เมื่อสาเร็ จการศึกษาสามาทางานเป็ น
วิศวกรเครื่ องกลเมื่อได้รับใบอนุ ญาตพิเศษที่ออกโดยสมาคมช่ างเทคนิ คแห่ งกรี ซภายหลังสอบการทดสอบ
พวกเขาสามารถทางานในบริ ษทั ก่อสร้าง สานักงานช่างเทคนิ ค ในโรงงาน ในโรงกลัน่ น้ ามัน เป็ นต้น โอกาส
ทางอาชี พ ของวิ ศ วกรเครื่ อ งกลเป็ นบวกมากที่ สุ ด ในตลาดแรงงานกรี ซ เพราะว่ า มี ท างออกของอาชี พ
หลากหลายมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.tee.gr/
http://www.haes.gr/
www.pedmede.gr
วิศวกรเคมี
วิศวกรเคมีสาเร็ จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมเคมี เมื่อสาเร็ จการศึกษาสามาทางานเป็ นวิศวกรเคมี
เมื่อได้รับใบอนุ ญาตพิเศษที่ออกโดยสมาคมช่ างเทคนิ คแห่ งกรี ซภายหลังสอบการทดสอบ พวกเขาสามารถ
ทางานได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาสามารถทางานในโรงงานเครื่ องสาอาง เครื่ องดื่มและ
อาหาร ในธุ ร กิ จ เคมี แ ละในส านัก งานเอกชน โอกาสทางอาชี พ ของวิ ศ วกรเคมี เ ป็ นบวกมากที่ สุ ด ใน
ตลาดแรงงานกรี ซ
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.tee.gr/
www.psxm.gr/
วิศวกรไฟฟ้ า
วิศ วกรไฟฟ้ าส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้องกับ คณะวิ ศ วกรรมไฟฟ้ าและวิศ วกรรมคอมพิ วเตอร์ เมื่ อส าเร็ จ
การศึกษาสามาทางานเป็ นวิศวกรไฟฟ้ า

เมื่อได้รับใบอนุ ญาตพิเศษที่ออกโดยสมาคมช่างเทคนิ คแห่ งกรี ซ พวกเขาสามารถทางานได้ท้ งั วิศวกรสื่ อสาร
เทคโนโลยีและสารสนเทศและวิศวกรในภาคก่อสร้าง ในภาครัฐและเอกชน โอกาสทางอาชี พของวิศวกรเคมี
เป็ นบวกมากที่สุดในตลาดแรงงานกรี ซ เพราะว่ามีทางออกของอาชีพหลากหลายมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.tee.gr/
www.pedmede.gr
5. อาชีพด้ านการเงิน
ผูจ้ ดั การการตลาด
ผูจ้ ดั การการตลาดสาเร็ จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะการตลาด ผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าร่ วมกับสมาคมเศรษฐกิ จ
แห่งกรี ซและมีสิทธิ ทางอาชีพเช่นเดียวกับนักเศรษฐศาสตร์ พวกเขามีความสามารถที่จะทางานในหลากหลาย
ภาคส่ วนของธุ รกิจ เช่น การสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการผลิต การหาตลาด การขาย การค้า เป็ นต้น
ได้มีการประเมิ นว่าอาชี พนี้ มีโอกาสที่ เป็ นบวกอย่างสาคัญยิ่งในตลาดแรงงาน ซึ่ งครอบคลุ มส่ วนสาคัญใน
บริ ษทั
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.oee.gr/
www.eede.gr
นักบัญชี
นักบัญชีสาเร็ จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะบัญชี ผูส้ าเร็ จการศึกษาสามารถทางานได้ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน
ในบริ ษทั และธุ รกิ จจานวนมาก นอกจากนี้ พวกเขามีความสามารถที่ จะทางานในบริ ษทั ทาบัญชี และจัดตั้ง
สานักงานบัญชีของตัวเอง เราต้องชี้ ไปที่ความจริ งที่วา่ นักบัญชี สามารถทางานภายหลังได้รับใบอนุ ญาตพิเศษ
จากสมาคมเศรษฐกิจแห่ งกรี ซ ได้มีการประเมินว่าอาชี พนี้ มีโอกาสที่เป็ นบวกอย่างสาคัญยิ่งในตลาดแรงงาน
ตามความต้องการของธุ รกิจบริ การด้านเศรษฐกิจและการบัญชี
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.oe-e.gr/

นักเศรษฐศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์ สาเร็ จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะเศรษฐศาสตร์ ผูส้ าเร็ จการศึกษาเข้าร่ วมสมาคมเศรษฐกิ จ
แห่งกรี ซและมีสิทธิ ทางอาชี พที่จะทางานได้ท้ งั เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และนักบัญชี ได้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์
สามารถทางานได้ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนื อจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์ ยงั มีโอกาสทางานในธนาคาร
ในบริ ษทั และในบริ ษทั ในการวิจยั เป็ นต้นโอกาสทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์ เป็ นบวกอย่างยิ่งในตลาดแรงงาน
กรี ซ ตามความต้องการของธุ รกิจบริ การด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ได้จากเว็บไซด์ ดังนี้
http://www.oe-e.gr/
www.aiesec.gr
ผูจ้ ดั การขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายสาเร็ จการศึ กษาในคณะใดก็ได้ อาชี พนี้ ไม่ได้ระบุ การศึ กษา แต่ข้ ึ นอยู่กบั ความสนใจและ
ความสามารถในด้านการขายของคน โดยปกติผจู ้ ดั การฝ่ ายขายได้ศึกษาเศรษฐกิ จหรื อมีความรู ้ดา้ นเศรษฐกิ จ
โอกาสทางอาชี พ ผูจ้ ดั การขายมี ค วามเป็ นบวกเป็ นอย่างมากในตลาดแรงงานของกรี ซและอาชี พ นี้ มีค วาม
ต้องการอย่างมาก
ความคิ ด เห็ น สุ ด ท้า ย เราพู ด ได้ว่ า โรงเรี ย นทหารและโรงเรี ย นต ารวจเป็ นที่ ชื่ น ชอบของนั ก เรี ย นกรี ซ
เนื่องจากพวกเขามัน่ ใจว่ามีงานทาแน่นอน ในกรี ซ นักเรี ยนจานวนมาก (และพ่อแม่ของพวกเขา) มีความหวังที่
จะทางานในภาครัฐ ที่ซ่ ึ งมีเงินเดือนมัน่ คงและมีผลัดเวลาที่กาหนด (ที่เรี ยกว่า ความฝันของกรี ซ)

เคล็ดลับสาคัญในการหางาน
ในสมัยก่อน การหางานนั้นง่ายมาก ทุกอย่างที่ท่านต้องทาส่ งผ่นท่าน หิ นลับมีด หอกและเหล็กเสี ยบ สัตว์มา
ทอดอน และท่านก็ได้รับการพิจารณาในการจ้างงาน สิ่ งที่ผลู ้ ่าหัวต้องการคือกะโหลกศีรษะของท่าน และ ‛
เอาชื่อท่านออกจากที่น้ นั ‛ หมายความว่าทาสี ไว้บนผนังถ้ า
เราอาจใช้วเวลายาวนานไปสาหรั บเวลาที่ ง่ายดายนี้ การหางานทุ กวันนี้ มีความยากและขั้นตอนก็ผิดพลาด
หลังจากนี้ พวกเราจะไม่เรี ยกว่างานว่า การค้นหา ทั้งสิ้ น การแข่งขันทุกวันนี้ และตลาดแรงงานที่กา้ วไปอย่าง
รวดเร็ วมีอิทธิ พลต่อคนหางานที่จะพัฒนาความหลากหลายเทคนิคเพื่อที่จะอยูต่ ่อไปในช่วงของการวิวฒั นาการ
นี้เป็ นหนทางเดียวในการหางานของท่านคือคิดว่าท่านได้รับการจ้างงานในธุ รกิจที่คน้ พบงานของตัวเอง
คนส่ วนใหญ่ ให้ความหมายว่างานนั้นต้องไปทางานในเวลา ทางานให้ดีที่สุดตามปริ มาณงาน และเลิกงานตาม
เวลา ในขณะที่จานวนเวลาและการใช้พลังงานมากมายจ้างลูกจ้างไปยังลูกจ้าง กฎเกณฑ์ก็ยงั คงเดิม แต่เมื่อคน
ส่ วนใหญ่มองหางานทาการหางานมักจะเป็ นการสู ญเปล่า คนหางามจานวนมากไม่เข้าใจว่าหน่วยงานและการ
บริ หารเวลาท าให้เกิ ดปั ญหามากส าหรั บ พวกเขาเหมื อนกับ การจ้า งงาน นี้ เป็ นความจริ ง ส าหรั บ ที่ เพิ่ ง จบ
วิทยาลัย ที่ตอ้ งการหรื อไม่ตอ้ งการงานประจาระยะยาว
ถ้าท่านคิดเกี่ยวกับในแง่ของผูถ้ ูกสื บทอดของพวกเรา ท่านจะไม่ออกไปแล้วนาปลาเข้าบ้านถ้าท่านไม่ได้ยืนอยู่
ในแม่น้ าพร้อมด้วยหอกในมือทุกวัน ในความพยายามที่จะนาท่านกลับมาตามเส้นทางก่อนประวัติศาสตร์ เท้า
ที่เปี ยกมีการบันทึกคาแนะนาที่จะช่วยให้ท่านอยูบ่ นทางเดินและกลับบ้านพร้อมด้วยเบคอน (หรื ออย่างน้อยก็
หมู่ป่า)
อย่าผัดวันประกันพรุ่ ง
มองหางานที่อาจจะเป็ นไปไม่ได้ นาความผิดหวัง ความน่ารังเกียจ ถ้าท่านได้อ่านนิ ตยสารทุกเล่มในบ้านแล้ว
จัดเฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ และเย็บ ผ้าม่ านใหม่เพราะว่าท่า นได้หางานมากเกิ นไปแล้ว มันถึ ง เวลา ที่ ต้องยึดและ
จัดลาดับใหม่
หนทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ งคือให้กาหนดเป้ าหมายที่สามารถจัดการได้สาหรับตัวเอง
อย่ารอช้าที่จะวางกุญแจลงในและกาจัดตัวเองจากความว้าวุน่ ใจที่ทาให้ท่านมุ่งเน้นไปที่งานในมือ : การหางาน
กาหนดเป้าหมายสาหรับตัวเองและจัดลาดับความสาคัญ
ในการเริ่ มต้นของวันและสัปดาห์ กาหนดเป้ าหมาย เป้ าหมายของท่านไม่ควรครอบงาเหมือนกับ ‚มีการจ่าย
งานในวันสิ้ นเดือน‛ ‚แต่ขอให้เป็ นเป้ าหมายที่เล็กกว่าที่จะนการจ้างงาน‛ หนทางนั้น แต่ละครั้งที่ท่าน
ตรวจสอบบางสิ่ งออกจากรายการมันจะเป็ นชัยชนะ เป้ าหมายที่เป็ นไปได้ควรจะรวมถึงการหาคนที่ดีที่สุดเพื่อ
ติดต่อเกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรื อ

รอคอยโทรศัพท์จากนายจ้างจนกระทั้งสิ้ นสุ ดวันทางาน โดยการกาหนดระดับความสาคัญของงาน ต่าไปสู ง
ท่านเริ่ ม ท่านต้องแน่ใจว่าท่านได้ใช้เวลาตามวิถีทาง
วางแผนทางานในชัว่ โมงทางานปกติในการหางานของท่าน
เป็ นแค่การตามล่า การตามรอยและการจับสัตว์
นั้นไม่ได้หมายความว่าท่านต้องนัง่ ทางานหน้าคอมพิวเตอร์ แปดชัว่ โมงเต็ม แต่ท่านควรจะต้องทาสิ่ งที่ทาให้
การหางานของท่านเดินหน้า
ตัวอย่างงานควรจะรวมไปถึงการโทรศัพท์ไปถามผูจ้ ดั การที่จา้ งงานให้สะกดชื่อที่ถูกต้อง ร่ างจดหมายปะหน้า
วิจยั บริ ษทั สร้างเครื อข่ายกับใกล้เคียงด้วยกาแฟ และฝึ กอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทาให้ท่านมี
ความสามารถในการจ้างงานมากขึ้น เมื่อท่านทาสิ่ งเหล่านั้นแล้วไม่เป็ นผลอะไร แต่อย่างน้อยควรแน่ใจว่า
ชัว่ โมงทางานของท่านอยูใ่ นช่วยชัว่ โมงทางานของบริ ษทั ที่ท่านติดต่อ
ทาให้แน่ใจว่าท่านมีอะไรที่ท่านต้องการ
ถ้าท่านต้องออกไปล่าสัตว์มาเป็ นอาหาร ท่าต้องมีอุปกรณ์ที่จะทาให้ประสบความสาเร็ จ ท่านมีฉมวก (ได้ผล
มากกว่าฉมวกมือ) รองเท้าหนังที่ใส่ พอดี (เพื่อป้ องกันเท้าจากหนาม) ผ้าขาวม้าขนสัตว์ (เพราะว่ามันดูดี) การ
หางานก็ไม่ได้แตกต่างกันเลย ตั้งโต๊ะพร้อมด้วยอุปกรณ์กาแฟ ที่จดั เก็บข้อมูลที่ติดตาม และทุกอย่างที่ท่าน
ต้องการทางานให้สะดวกสบาย ถ้าท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้ในมือเมื่อท่านเริ่ มงาน ท่านจะใช้เวลามากในการวิง่ หา
ร้านถ่ายเอกสาร ร้านอุปกรณ์กาแฟเมื่อท่านต้องมองหางาน
อย่าทางานให้ตวั เองต้องตกต่า
ท่านต้องรู ้สึกสดชื่นเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์และเมื่อท่านเริ่ มทางาน ถ้าท่านทางานหนัก 24 ชัว่ โมงในหนึ่ง
วัน 7 วันต่อสัปดาห์ในการหางานทา ท่านควรออกกาลังกาย สิ่ งสุ ดท้ายที่ควรทาคือทางานให้หนักเพื่อที่จะ
ได้รับการสัมภาษณ์เมื่อท่านได้รับสัมภาษณ์ ท่านสามารถสื่ อสารผ่านการลมหายใจและเสี ยงกระซิ บเท่านั้น
พักผ่อนให้มากๆ ดื่มน้ ามากๆ และรักษาสุ ขภาพเพราะท่านจะได้ไม่ตอ้ งเริ่ มงานด้วยการลาป่ วย รวมถึงไม่ทา
ให้ตวั เองเครี ยดมากเกินไป มองหางานที่มนั่ คง แต่ถา้ ท่านทาในสิ่ งที่ตอ้ งการเพื่อรักษาความรู ้สึกของท่านเอง
ท่านจะรู ้สึกดี
ให้เพื่อนและครอบครัวช่วยเหลือ
คนที่อยูใ่ กล้ชิดสามารถช่วยเหลือท่านในการหางานได้มากกว่าส่ งอาหารและฟังท่านบ่นเกี่ยวกับการหางาน
ขึ้นอยูก่ บั อารมณ์ของพวกเขา เพื่อนและครอบครัวท่านสามารถช่วยเหลือท่านในการค้นหาบริ ษทั ทาการ
จาลองการสาภาษณ์ และช่วยตรวจร่ างประวัติยอ่ และหนังสื อปะหน้า พวกเขายังเป็ นแหล่งเครื อข่ายที่ดี
เหมือนกับการล่าสัตว์ในยุคสมัยก่อนต้องนาเนื้ อกลับมา

ถ้ าสาหรับชนเผ่าทั้งหมด สัญญาว่าจะนาพวกเขาออกมาสู่ เมืองโดยเร็ วเมื่อท่านได้มีประวัติที่สูง มีงานที่ได้รับ
เงินเดือนสู ง
เช่นเดียวกันที่ท่านเริ่ มรับพิธีกรรม เฝ้ ารอเพื่องานฉลอง มันจะทาให้ท่านผ่านช่วงเวลาที่เอนกาย มันเป็ นเช่นนั้น
มันทาเพื่อคนถ้ า

สาระสาคัญที่ 3 : พัฒนาตัวเองเพือ่ เส้ นทางอาชีพของท่าน
คาแนะนาและเคล็ดลับการเขียนประวัติย่อ
ยุทธวิธีประวัติยอ่ ที่ดีเยีย่ ม
ถ้าท่านต้องการประวัติยอ่ ที่ดีเยี่ยม ท่านต้องจัดระเบียบ ท่านต้องเปลี่ยนวิธีการเขียนใหม่เพื่อสร้างประวัติยอ่ ที่
ประสบความสาเร็ จ ซารา เบอร์ รี่ นักประพันธ์หนังสื อขายดี มีขอ้ แนะนาให้ท่าน เขียนประวัติยอ่ ให้ดีเยี่ยมใน
สุ ดสัปดาห์ ถ้าท่านยังมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับประวัติยอ่ ให้ทบทวน ขอให้ดูประวัติยอ่ อย่างใกล้ชิด
ท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนและท่านอาจจะเคยคิดว่าประวัติยอ่ ของท่านดีเยี่ยมตลอด มันเคยได้ผลมาก่อนใน
อดี ตและท่านก็จดั การกับการสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะเพิ่งเข้าสู่ ตลาดแรงงานหรื อทางานไปตาม
ขั้นบันไดอาชี พ ท่านอาจจะรู ้สึกว่าท่านควรจะได้รับเงินมากกว่านี้ มีผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นหรื อได้เลื่อนขั้น
เพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว การเลือกงานมักจะเป็ นไปตามที่ท่านขายบนกระดาษ
ท่านมียทุ ธวิธีการขายที่ถูกต้องสาหรับระดับตาแหน่งงานที่ท่านสมัครแล้วใช่ไหม ท่านได้เขียนประวัติยอ่ ใหม่
หรื อแค่แก้ไขเท่านั้น ท่านได้ทาให้ตวั เองเขียนประวัติยอ่ ให้ได้รับชัยชนะหรื อไม่
ดังนั้น มันไม่ใช่ ปัญหาที่ มองเห็ นที่ ประวัติย่อส่ วนใหญ่น้ นั แย่แต่มนั ง่ ายต่อการมองเห็ นผิด พวกเขาอาจจะ
ไม่ได้กงั วลใจ แต่เมื่ อคิ ดว่าผูจ้ ดั การฝ่ ายบุ คคลส่ วนใหญ่ได้รับใบสมัครเป็ นร้ อยสาหรับการสมัครงานหนึ่ ง
ตาแหน่ง แน่นอนว่าประวัติย่อที่ดีทาให้แตกต่างออกไป ผูส้ มัครบางคนใช้เวลาในการวางแผนเครื่ องแต่งกาย
สาหรับการสัมภาษณ์มากกว่าการเขียนประวัติยอ่ ใหม่ ถ้าไม่มีการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ประวัติยอ่ ที่ดี และกล
ยุทธ์ในการขาย ท่านไม่จาเป็ นต้องมีเครื่ องแต่งกายใหม่แต่อย่างไร ความเสี ยใจนั้นมีจริ ง
ดังนั้น ประวัติยอ่ มีอะไรที่ผดิ บ่อยที่สุด จดรายการเป็ นกับดักด้านล่าง ถ้าท่านยังคงมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับประวัติยอ่
ทาไมไม่เลื อกการประเมินผลทางอาชี พจากที่ ปรึ กษาด้านอาชี พ ถ้าท่านสามารถหลี กเลี่ ยงความผิดพลาดได้
ประวัติยอ่ ของท่านควรจะโดดเด่นในทุกเหตุผลที่ถูกต้อง
การไม่ปรับปรุ งประวัติยอ่ เมื่อสิ บปี ก่อนประวัติยอ่ มีรูปที่ถูกต้องเพียงรู ปแบบเดียว แต่ทุกวันนี้ ตลาดแรงงานมี
การแข็งขันมากขึ้น อะไรที่มีความจาเป็ นคือ อาชี พนักออกแบบเสื้ อผ้าสตรี ประวัติยอ่ ที่ท่านสามารถปรับปรุ ง
และเปลี่ ยนแปลงให้ทนั สมัยเป็ นหนทางที่ท่านอาจจะได้รับประโยชน์จากบริ ษทั ประวัติย่อที่เป็ นมาตรฐาน
กล่าวถึง ฉันต้องการงาน ช่วยฉันด้วย ประวัติยอ่ ..และจดหมายนากล่าวว่า ฉันรักบริ ษทั ของท่าน ท่านมีปัญหา
และเป็ นคนที่จะไปแก้ปัญหาให้ได้ เวลาและความพยายามที่ท่านใช้ในการคัดเลือกสมรรถภาพของท่านและ
เน้นไปที่บริ ษทั ไม่ใช่ตวั ท่าน ท่านจะได้สื่อข้อความการขาย
ไม่ตอ้ งตอบคาถามที่ลงในโฆษณา มันง่ายเกิ นไปที่จะข้ามคาถามไปเพราะท่านเร่ งรี บหรื อท่านต้องการดูถ้า
ท่านไม่ตอ้ งการทามัน อย่างไรก็ตาม การรอคอยจนกว่าท่านได้รับการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าท่านเก่ง
ด้านกลยุทธ์ความเสี่ ยง

อ่านโฆษณาและประกาศตามที่นายจ้างต้องการ คุ ณสมบัติส่วนบุคคลอะไรที่นายจ้างมองหา ทักษะอะไรที่มี
ความจาเป็ นตามที่ระบุ ข้อมูลข้อเท็จจริ งอะไรที่ตอ้ งการ ระบุความต้องการของนายจ้าง ไม่ใช่ตวั ท่าน ประวัติ
ย่อของท่านได้ตอบคาถาม อย่างไร อะไร ที่ไหน และ เมื่อไหร่ หรื อยัง
พูดเรื่ อยเปื่ อยมากเกิ นไป ประวัติย่อของท่านมี ความยาวเท่าไหร่ แบบอย่างที่ ดีควรมี ความยาว 2-3 หน้าและ
จดหมายนา 1 หน้า ถ้าท่านเพิ่มจะเรี ยนจบอาจจะมี ขอ้ มูลน้อย แต่อย่าขยายความให้ยาวด้วยสิ่ งที่ ไม่จาเป็ น
ข้อความที่มีประโยชน์หนึ่งหน้ากระดาษมีความชัดเจนมากกว่าข้อเท็จจริ งที่ไม่เกี่ยวข้องถึง 2 หน้า
การจัดวางข้อความผิดที่ การแนะนาตัวเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของประวัติยอ่ ผูห้ างานจานวนมากนารายละเอียด
ส่ วนตัวไปไว้ใ นตอนท้า ยของประวัติ ย่อและบางคนลื ม ใส่ รายละเอี ย ด เช่ น อายุ สถานการณ์ ส มรสและ
รายละเอียดที่ติดต่อ การขายสาคัญยิ่งในการเขียนประวัติยอ่ แต่ผสู ้ มัครส่ วนใหญ่เลือกที่จะทิ้งระเบิดผูอ้ ่านด้วย
ประวัติส่วนตัว ประวัติการทางานและการศึกษา ผูส้ มัครลืมที่จะพูดถึงสิ่ งที่พวกเขาจะขาย ดังนั้นส่ วนที่สาคัญ
ที่ สุ ดของการขายคื อส่ วนของความสามารถ อะไรที่ ท่า นวางขายในประวัติย่อ ท่า นเข้าใจระดับของความ
เชี่ ยวชาญและความสามารถที่ระบุชดั เจนหรื อไหม ท่านได้ทาทุกอย่างเพื่อโน้มนาวแลทาให้ผอู ้ ่านเชื่ อมัน่ ว่า
การลงทุนในทักษะของท่านเป็ นทางเลือกที่ดีหรื อไม่
พูดถึ งระยะเวลาเกี่ ยวกับการศึ กษาของท่าน การศึกษาแต่ละส่ วนยาวเท่าไหร่ ท่านสงสัยเกี่ ยวกับทักษะและ
ความเชี่ยวชาญที่ท่านได้ลงรายการคุณสมบัติทุกๆอย่างที่ท่านได้รับหรื อไม่ ท่านได้ลงรายละเอียด เช่น ใบขับขี่
หรื อการทดสอบเปี ยโนหรื อไม่ คุณสมบัติเป็ นส่ วนสาคัญเพราะว่าจะโน้มนาวใจผูอ้ ่านของข้อมูลประจาตัวของ
ท่าน แต่ท่านต้องจาไว้ว่านายจ้างมองหาผูส้ มัครที่มีการรับรู ้เชิ งพาณิ ชย์ ดัง0นั้นในส่ วนนี้ จะเป็ นรายละเอียดที่
แท้จริ ง และแสดถึ งคุ ณค่า เชิ ง พาณิ ช ย์ใ นส่ วนของความสามารถและทัก ษะ อย่า ไปยุ่งกับ คะแนน GCSE
ไม่อย่างนั้นจะทาให้ท่านมีคุณสมบัติสูงที่สุดหรื อไม่ก็ท่านกาลังสมัครงานเป็ นครั้งแรก อีกอย่างหนึ่ ง ให้เพียง
แค่คุณสมบัติที่ได้รับ (จานวนของ GCSE) สถานที่ศึกษาและวันที่ ความสาคัญคือสิ่ งที่ท่านสาเร็ จไม่ใช่วนั ที่
รายละเอียดเกี่ยวกับงานอดิเรกมากเกินไป งานอดิเรกไม่จาเป็ นสาหรับประวัติยอ่ ทาไมนายจ้างจึงสนใจทักษะ
การดาน้ า เอาส่ วนของงานอดิ เรกออกไปจากประวัติย่อ แต่ให้มีบุคลิ กภาพอยู่ดว้ ย ท่านสามารถใส่ ประเภท
บุคลิ กภาพ อะไรคือจุดแข็งส่ วนตัวท่านและท่านจะประสานกับมันอย่างไรโดยที่ไม่ตอ้ งกล่าวถึ งเช่ นบอกว่า
ท่านไปโบสถ์ทุกวัน ทาข้อความส่ วนบุคคลให้เฉี ยบแหลมและได้ผล อย่ากังวลกับผูอ้ ่านด้วยความประทับใจที่
ท่านต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัวจากอาการเจ็บป่ วยจากการเล่นกีฬาในวันหยุด
ยังไม่รวมถึ งจดหมายปะหน้า บอกสิ่ งที่ ท่านต้องการอย่างเข้มแข็ง ไม่เป็ นไรแต่เมื่ อมี งานเข้ามามันจะรู ้ สึก
แข็งแรงกว่า ห่อหุ ม้ ประวัติยอ่ ของท่านโดยหนังสื อปะหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ ของานโดยเน้นย้าทักษะและความ
เชี่ยวชาญของท่าน

ใช้พ้นื ที่มากกว่า 75% ของจดหมายพูดถึงนายจ้างไม่ใช่ตวั ท่าน
มองดูประวัติส่วนตัวอีกครั้ง มันดีอย่างไร ประวัติส่วนตัวนั้นเป็ นเอกสารล้าหลังหรื อมองโลก แง่บวกหรื อแน่ว
แน่ มันจะชนะการแข่งขันหรื อปล่อยให้การแข่งขันนั้นผ่านไป ทาให้มนั่ ใจว่าประวัติย่อได้ระบุคุณค่าในตัว
ท่ า นอย่า งชัด เจน คุ ้ม ค่ า และระดับ ความเชี่ ย วชาญของท่ า น ถ้า ท่ า นต้อ งการมุ ม มองที่ เ ป็ นธรรมในด้า น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ วั ติ ย่ อ ข อ ง ท่ า น ส า ม า ร ถ ดู ไ ด้ ที่
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ประวัติยอ่ ของท่านมีสมรรถภาพสู งพอที่จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจหรื อไม่
ท่านกาลังมองหาอะไรจากการย้ายงานครั้งต่อไป คาถามที่มีอานาจจะช่วยให้ท่านค้นพบสิ่ งที่ท่านต้องการจาก
งานต่อไป มันไม่วา่ ท่านอยูท่ ี่ไหนหรื อท่านกาลังทาอะไรในปั จจุบนั ท่าต้องการมากกว่าจากงานต่อไปและชี วิต
การทางาน ท่านต้องการเงิ นเกี่ ยวติ ยศ ความนับถื อ คุ ณค่าและความคุ ม้ ค่าในตัวเอง ความก้าวหน้า โอกาส
อานาจ ความสงบ ความชัดเจน คุณภาพ อิสรภาพ ความปลอดภัย การได้รับการยอมรับหรื อสิ่ งอื่นๆ มากขึ้นใช่
หรื อไม่ ไม่วา่ ท่านจะประสบความสาเร็ จสิ่ งที่ท่านต้องการขึ้นอยูก่ บั การสื่ อสารข้อความในประวัติยอ่ ของท่าน
นั้นดีแค่ไหน
อ่านประวัติย่อของท่า นอี กครั้ ง นายจ้างรั บ รู ้ ถึ งสิ่ งที่ ท่านต้องการประสบความสาเร็ จในอาชี พที่ ปรารถนา
หรื อไม่ ประวัติย่อของท่านได้แสดงถึ งความสามารถของท่านได้อย่างชัดเจนหรื อไม่ ประวัติย่อของท่านมี
ความคิดปะปนกันไปหรื อไม่ ท่านขายแนวคิดในการเป็ นสมาชิกของทีมงานบริ ษทั อย่างไร
ท่านได้ห่อหุ ้มตัวเองอย่างถูกต้องหรื อไม่ ผูอ้ ่านสามารถเห็นใจความหลักความชานาญการโกหกใน 20 วินาที
แรกที่หรื อไม่
ท่านขายจุดแข็งของท่านในทางบวกหรื อไม่ เมื่อผูส้ มัครมุ่งเน้นจุดแข็งของตัวเองมักจะทาให้เกิดความผิดพลาด
ที่ยิ่งใหญ่ข้ ึน ตัวอย่างเช่น พนักงานขายได้รับโรคระบาดในหนึ่ งปี ขอให้ได้พบ ท่านจะประหลาดใจและดีใจ
กับประสบการณ์ ของฉัน ฉันมีบนั ทึกทางเดิ นที่ดีเยี่ยม แม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็ นม้า ฉันก็นบั ถื อนายจ้างของฉัน
ตลอดเวลา โปรดอย่าลังเลที่จะโต้ตอบประวัติยอ่ ของฉันไว้ที่กล่องฝากข้อความที่สานักงานฉัน ผูส้ มัครได้ลืม
วิธีการขายตัวเองหรื อไม่ หรื อพวกเขาไม่คุน้ เคยที่จะประเมินค่าประสบการณ์และทักษะของตัวเองในทางบวก
เพือ่ ที่จะมีชยั ชนะในการทางาน
ท่านได้หางานทางออนไลน์เป็ นส่ วนใหญ่ใช่ หรื อไม่ อินเตอร์ เน็ตได้เปลี่ ยนแปลงหนทางในการหางาน ท่าน
สามารถเข้าถึงงานที่กว้างไกลในอาชี พที่ท่านเลือกได้มากขึ้น นายจ้างสามารถเข้าถึงผูส้ มัครได้มากกว่าอย่าง
เท่าเทียมกัน มันง่ายกว่ามากในการจับคู่งานกับคนได้อย่างถูกต้อง ท่านได้ทิ้งโอกาสที่จะได้นายจ้างที่เหมาะสม
ที่ได้เลือกประวัติยอ่ ท่านหรื อไม่ ท่านได้ทาให้ประวัติยอ่ ของท่านมีสัมผัสส่ วนบุคคลที่น่าจดจาได้หรื อไม่
ประวัติยอ่ ของท่านมีอารมณ์หรื อไม่ อารมณ์น้ นั เป็ นแรงขับอะไรในอาชี พข้างหน้า มันต้องมีความเป็ นผูใ้ หญ่ที่
จะเข้าใจว่างานอะไรในภาคธุ รกิ จที่ท่านอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันอ่อนไหวและเปลี่ ยนแปลงได้หากเกิ ดอะไรขึ้น
ความรู ้สึกนั้นท่านรู ้สึกอย่างไรกับงานของท่าน

ประวัติยอ่ ของท่านครอบคลุมสิ่ งเหล่านี้หรื อไม่
ประวัติยอ่ ของท่านสะท้อนถึงชื่อเสี ยงของท่านหรื อป่ าว ชื่ อเสี ยงของท่านสาคัญ ท่านต้องตัดสิ นว่าอะไรที่ท่าน
ประสบความสาเร็ จได้ดีกว่าสิ่ งที่ท่านอยากจะทาหรื อสิ่ งที่ได้ทาแล้ว บันทึกทางเดิ นของท่านมีความแข็งแรง
อย่างไร ท่านทางานให้ดีตามที่ท่านสนับสนุนตัวเองในประวัติยอ่ ไหม
ท่ า นได้ง านที่ ดี ไ หม ท่ า นได้ท าการส่ ง สิ่ ง ที ท่ า นต้อ งการหรื อ มี ค วามจาเป็ นไหม เป็ นพลัง ของตัวเองเพื่ อ
ความสาเร็ จในอาชีพอย่างเด็ดเดี่ยว ท่านต้องการมุ่งเน้นไปที่อะไร
ถ้าท่านเปลี่ยนประวัติยอ่ เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญและสิ่ งที่ท่านสามารถส่ งได้ สิ่ งนี้ จะเปลี่ยนสิ่ งที่ท่านได้รับ
การตอบสนองจากนายจ้าง
ทัศนคติของท่านได้สะท้อนในประวัติยอ่
มีศิลปะในการเขียนประวัติยอ่ ได้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ไม่ตอ้ งเขียนบอกว่าท่านทางานเพื่อใครให้ท่านบอกว่าท่าน
ได้ทาอะไรบ้าง เขียนประวัติให้มีพลังส่ งผลถึงผูอ้ ่านและบรรยายถึงทัศนคติและวิสัยทัศน์ของท่านสาหรับงาน
ที่ท่านสมัคร
เมื่อมีคนพูดถึงทัศนคติ มันงานที่จะให้ต้ งั รับและดึกออกมาและเริ่ มตั้งคาถามกับคนอื่นหรื อกับตัวพวเขาเอง แต่
ความหมายโดยตรงของคาว่า ทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องกับการหางานและการเขียนประวัติย่อนั้น มันมีสาคัญจริ งๆ
ไหม และคุณสมบัติไม่สาคัญไปกว่าทัศนคติใช่ไหม
คุณสมบัติ ประสบการณ์ที่ผา่ นมาและประวัติบริ ษทั เป็ นสิ่ งที่สาคัญแต่ทศั นคติและสิ่ งที่ท่านวาดภาพอย่างไร
จะเป็ นสิ่ งที่ตดั สิ นว่าท่านจะได้รับการจ้างงานหรื อมองผ่านไป ทัศนคติของท่านเป็ นสิ่ งชี้ ขาดความสาเร็ จใน
การหางานทั้งหมดของท่านและมีผลสะท้อนจากคาที่ใช้ในประวัติยอ่ และการแสดงออกทางใบหน้า การเดิน
น้ า เสี ย ง ความอ่ อ นน้อ ม พฤติ ก รรมและการแต่ ง กายในการสั ม ภาษณ์ นายจ้า งไม่ ไ ด้ม องหาผูส้ มัค รที่ มี
ความสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขามองหาคนที่มนั่ คง เชื่อถือได้ เอาจริ งเอาจัง
คิดบวก มีวิสัยทัศน์ ผูส้ มัครที่ตอ้ งอนาคตที่ยืนยาว ผูส้ มัครที่ให้เหตุผลกับนายจ้างได้มากกว่า ที่จะพูดว่า ‚ใช่ ‛
กับเขา มากกว่าพูดว่า ‚ไม่‛ ผูส้ มัครที่เพิ่มคุณค่าให้กบั บริ ษทั และไม่มีใครที่จะนาสัมภาระและปั ญหามาให้
กับเขา
ความลับคือรู ้วา่ จะหลีกเลี่ยงทัศนคติที่เป็ นลบอย่างไรและวิธีการวาดภาพตัวเองให้เป็ นบวกมากขึ้นด้วยประวัติ
ย่อและการสัมภาษณ์เพื่อว่าท่านจะได้รับการบรรจุหีบห่อที่ดีที่สุด
ทัศนคติดา้ นลบ
ทาทุกๆ สิ่ งให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น ประเภทของทัศนคติตวั อย่างและสภาพจิตใจที่นายจ้างเลื่อนไป มีดงั นี้
1. ทัศนคติของนักฉวยโอกาส คนที่ฉวยโอกาสจะไม่มีการให้คามัน่ สัญญาที่จริ งใจกับนายจ้างและง่ายต่อการ
ย้ายเมื่อพวกเขามีความต้องการความเปลี่ยนแปลง ท่านมีทศั นคติเป็ นนักฉวยโอกาสหรื อไม่ ท่านเป็ นคนเบื่อ
ง่ายหรื อไม่

ท่านกาลังมองหาอะไร มันเป็ นเงิน รถยนต์ การเพิม่ ความรับผิดชอบหรื อไม่
การดาเนินการ : ท่านต้องคัดกรองว่าอะไรที่ท่านต้องการจากอาชีพในระยะสั้นและระยะยาว
2. ทัศนะคติหดหู่ บุคคลที่หดหู่ ไม่ตอ้ งการรับผิดชอบในอาชี พ มันสามารถล่วงรู ้ได้เพราะผูส้ มัครมักจะตาหนิ
บริ ษทั และสภาพแวดล้อมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ท่านมีทศั นะคติที่หดหู่ไหมไหม ท่านมองหางานใหม่เมื่อท่านเศร้าซึ มกับคนที่ท่านทางานด้วยหรื อไม่ ท่านได้
สมัครงานในสิ่ งที่เหนือกว่าที่ท่านทางานอยูห่ รื อไม่ เมื่อท่านรู ้สึกว่าท่านไม่สามารถรับมือและต้องการหนีออก
จากความน่าเบื่อในสถานการณ์ปัจจุบนั หรื อไม่
การดาเนิ นการ : ท่านต้องเริ่ มทาหน้าที่ ในอาชี พของท่าน คัดสิ่ งที่ท่านต้องการและตระหนักว่าท่านจะมี
ผลกระทบต่อสถานการณ์ของท่าน คิดถึงสิ่ งที่ท่านชอบทาและอะไรที่จูงใจท่านและแสดงสิ่ งที่ดีในประวัติยอ่
และการสัมภาษณ์ดีกว่าสิ่ งที่แย่
3. ทัศนะคติที่ฉุนเฉี่ ยว คนที่ฉุนเฉี ยวจะพูดถึ งบริ ษทั เก่าควรจะให้รางวัลเขาอย่างไร หรื อคนอื่นควรปฏิบตั ิกบั
เขาอย่างไร ท่านมีทศั นะคติที่ฉุนเฉี ยวหรื อไม่ ท่านเริ่ มหางานเมื่อรู ้สึกว่าท่านถูกมองข้ามไปใช่หรื อไม่ เมื่อท่าน
พบว่าเพื่อนร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้มีการเลื่อนขั้นและท่านไม่ได้ ถึงแม้วา่ ท่านคิดว่าตัวเองน่าจะได้รับ
หรื อไม่ ท่านไม่ได้รับความเชื่ อถื อเมื่อท่านได้รับงานโครงการหรื อไหม หรื อเมื่อท่านรู ้ สึกว่าอาชี พของท่าน
ไม่มีการเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็ วอย่างที่ควรจะเป็ นหรื อไม่
การดาเนินการ : ถ้าท่านรู ้สึกว่าท่านได้รับการปฏิบตั ิที่ไม่ยุติธรรมหรื อไม่ถูกต้อง โปรดระวัง พูดคุยกับเจ้านาย
และหาทางแก้ไข ท่า นไม่ต้องการแบกรั บกับความสิ้ นหวังกับ เวลาที่ เหลื อกับ อาชี พ ที่ ควรจะเติ บโตไปกับ
กาลเวลา ถ้ามีกรณี เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์ ควรจะพูดถึงบุคลิกภาพที่ขดั แย้งกันมากกว่าพูดถึงสิ่ งที่ท่านควรจะ
ได้รับหรื อต้องได้รับ ทุกคนสามารถมีบุคลิกภาพที่ขดั แย้งกัน ดังนั้นไม่จาเป็ นต้องกลับไปถ้าแสดงได้เหมาะสม
แล้ว
4. ทัศนะคติมีความต้องการอย่างมาก นายจ้างรู ้ สึกภูมิใจในบริ ษทั /ธุ รกิ จของพวกเขา และต้องการจ้างคนที่มี
คุณค่า ผูถ้ ูกสัมภาษณ์ที่มีความต้องการอย่างมากมักจะเป็ นคนที่มองความต้องการและสถานการณ์ของตัวเองว่า
มีความสาคัญมากกว่าของนายจ้าง ท่านเป็ นคนที่มีทศั นคติมีความต้องการอย่างมากใช่หรื อไม่ ท่านว่างงานและ
ขาดเงินใช่หรื อไม่ ท่านคุกคามมากเกินไปไหม ท่านไม่มนั่ ใจกับสิ่ งที่ท่านต้องการทาแต่ต้ งั ใจที่จะพยายามกับ
ทุกงานใช่ไหม
การดาเนินการ : ท่านต้องพยายามและมองแง่คิดของนายจ้างเสมือนหนึ่ งเป็ นตัวท่านเอง ท่านอาจจะพบงาน
ชัว่ คราวที่ทาให้บรรเทาความกดดันและภาระทางการเงิน

ท่านควรจะเน้นเหตุผลด้านบวกและทักษะมากกว่าพูดว่าท่านจะทาอะไร เพราะสิ่ งนี้อ่อนแอและเป็ นจุดอ่อน
5. ทัศนคติที่ไม่จริ งจังคนที่ไม่จริ งจังทาให้ตวั เองต้องห่างออกไปเพราะว่าขาดสมรรถภาพ ความมัน่ ใจ ความ
แข็งแกร่ ง นายจ้างจะประทับใจกับทุกสิ่ งที่ได้พยายามมากที่สุดและจะพูดว่าไม่รบกวน ท่านมีทศั นคติที่ไม่
จริ งจังหรื อไม่ โดยส่ วนตัวท่านเป็ นคนที่สิ้นหวังและตกต่าง่าย ท่านต้องการเวลาเพื่อรักษาและเลียแผลเมื่อท่าน
ถูกปฏิเสธหรื อไม่ ท่านล้มเลิกเมื่อเจออุปสรรครั้งแรกเลยไหม หรื อท่านมองว่ามันเป็ นขั้นตอนของการเรี ยนรู ้
หาเหตุผลที่ท่านไม่ได้รับการคัดเลือกและทาตามคาแนะนาที่ท่านได้รับหรื อไม่ การหางานของท่านไม่มีทาง
สว่างและใช้เวลาไปกับความรู ้สึกผิดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับงานข้างหน้าใช่หรื อไม่
การดาเนินการ : ค้นหาว่าทาไมท่านถึงยอมแพ้ ท่านต้องการทางานจริ งหรื อไม่
6. ทัศนคติไม่มนั่ คงทางอารมณ์ นายจ้างต้องการความมัน่ ใจว่าท่านสามารถและจาทางานได้ นายจ้างจะเข้าไป
เกี่ยวข้องถ้าท่านประสบกับปั ญหาทางอารมณ์และทางบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของท่าน
ท่านมีทศั นคติไม่มนั่ คงทางอารมณ์หรื อไม่ บางทีท่านมีประสบการณ์การสู ญเสี ยหรื อผ่านการหย่าร้าง ถ้าหย่า
ร้างหรื อแตกแยก ให้อธิ บายเหตุการณ์อย่างสั้นถ้าท่านได้เพิ่มเข้าไปเป็ นกรณี ของท่าน
การดาเนินการ : ถ้าถามถึงเหตุการณ์ อย่าติดกับดักให้รายละเอียดกับนายจ้างทุกอย่าง นายจ้างจะไม่สนใจสิ่ งนี้
ตัวท่านเองนั้นและที่จะแยกตัวเองออกไป นายจ้างไม่ตอ้ งการจ้างปั ญหาทุกอย่างที่ท่านมีเพราะพวกเขาก็มีของ
เขาเองอยูแ่ ล้ว
7. ทัศนคติรู้ไปหมดทุกเรื่ องไม่ได้ทาให้คนอื่นอุ่นใจในแนวทางที่เขาคิด เขามักจะอาพลางด้วยความสาคัญของ
ตัวเองและแสดงให้เห็นว่าในอดีตเขาฉลาดอย่างไรที่ได้เชิ ญชวนคนอื่นทาให้เขาตกต่าหรื อดูความผิดพลาดของ
เขา แน่นอนว่านายจ้างมีความสนใจในประสบการณ์ของท่านแต่ก็จะเป็ นเฉพาะส่ วนที่นายจ้างต้องการเท่านั้น
ท่านมีทศั นคติรู้ไปหมดทุกเรื่ องหรื อไม่ ท่านได้พูดถึงประสบการณ์และรับว่าจะทาสิ่ งนี้ โดยไม่สนใจกฎเกณฑ์
ใหม่หรื อไม่ ท่านเปิ ดรับแนวคิดใหม่ๆ หรื อไม่ ท่านมองความต้องการและแง่คิดของคนอื่นหรื อไม่
การดาเนินการ : พูดถึงความคาดหวังที่นายจ้างต้องการและเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของท่านกับความ
ต้องการนี้
8. ทัศนคติไร้เหตุผล คนที่ไร้เหตุผลทาตัวเองหลุดออกเพราะว่าขาดการเคารพตัวเองในตนเอง เมื่อถามถึง
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน

การโต้เถียงของพวกเขาทาให้พลาดไปและเขาก็จะพบกับปัญหาใหญ่ ท่านมีทศั นคติ ไร้เหตุผลหรื อไม่ ท่านมี
คุณสมบัติต่ากว่างานที่ท่านสมัครหรื อไม่ ท่านมองการณ์ไกลเกินกว่าที่ท่านเป็ นในตอนนี้หรื อไม่ ท่านยึด
มาตรฐานที่ท่านไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้ตอนนี้และท่านพลาดมันตลอดหรื อไม่ หรื อว่าท่านสมัคร
งานที่ท่านมีคุณสมบัติสูงกว่าและไม่ทาให้ท่านมีโอกาสได้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่หรื อไม่
การดาเนินการ : พยายามแยกความคิดตัวเองว่าท่านต้องการอะไรจากอาชีพและเข้าใกล้สิ่งเป็ นไปได้
9. ทัศนคติสุกเอาเผากิ น คนที่สุกเอาเผากิ นไม่สามารถรบกวนเพื่อให้ถูกต้องหรื อไม่ง้ นั พวกเขาก็ไหลเลื่ อน
ท่านมีทศั นคติสุกเอาเผากิ นหรื อไม่ ท่านมีการสัมภาษณ์ และประวัติย่อที่ดีหรื อไม่ ท่านมีการปรากฏตัวและ
ความสะอาดที่ดีหรื อท่านเบียงเบนหรื อหย่อนยานเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ท่านได้นาเหตุการณ์ในครอบครัวเข้ามา
ในการทาการตัดสิ นใจของท่าน อาชี พนี้ มีการเคลื่ อนไหวที่ดีสาหรับตัวท่านหรื อสาหรับทั้งครอบครัวไหม
ท่านได้พิจารณาระยะทางกี่ ชั่วโมง ใช้เวลาจากบ้านมากเกิ นไปหรื อการย้ายที่ ใหม่จะส่ งผลต่อท่านทั้งหมด
หรื อไม่
การดาเนิ นการ : ระบุ อะไรคื อปั ญหา ถ้าท่านไม่ทราบขอให้ถามเพื่อนสนิ ทหรื อที่ ปรึ กษาด้านอาชี พ หรื อ
โทรศัพท์ถามผูส้ ัมภาษณ์และกล้าที่จะถาม พยายามฟั งว่าพูดอะไรและมีผลกระทบอะไร มันเป็ นจริ งหรื อเท็จ
ถ้าเป็ นเท็จ ลืมมันไปและคิดว่ามันไม่มีอะไร แต่ ถ้าจริ ง ต้องกล้าหาญและ
10. ทัศนคติไม่ประนีประนอม นายจ้างอ้างว่าความไม่ประนี ประนอมเป็ นเหตุผลของการปฏิเสธโดยอัตโนมัติ
ผูส้ มัครต้องแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของนายจ้างที่พวกเขาสามารถและจะทาตามที่ร้องของและและการ
แนะนาเบื้องต้นได้ ท่านมีทศั นคติที่ไม่ประนี ประนอมหรื อไม่ ท่านปล่อยให้ตวั เองสิ้ นหวังเพราะท่านไม่ได้
เสนอข้อมูลที่นายจ้างต้องการหรื อไม่
การดาเนินการ : ไม่วา่ ท่านจะชอบมันหรื อไม่ จาไว้วา่ กฎของการหางานคือทาในสิ่ งที่นายจ้างต้องการและทา
ในสิ่ งที่ท่านคิดจะทา ท่านจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถและความคิดริ เริ่ มในการสัมภาษณ์และประเมินว่า
ท่านจะเหมาะสมกับหน่วยงาน
สรุ ป
ทัศ นคติ ด้า นลบที่ ป รากฏด้า นบนมี อ ัต ราการตกต่ า สู ง กว่า อัต ราความส าเร็ จ ผูส้ มัค รจ าเป็ นต้อ งรั บ รู้ ถึ ง
ความสามารถ จุดแข็ง และจุดอ่อนและสามารถแสดงออกได้ท้ งั ด้านการเขียนและการพูด
ถามตัวเองว่าประวัติยอ่ ของท่านมีแง่ดีอย่างไร ท่านต้องการหางานอย่างจริ งจังหรื อป่ าว ท่านได้เสนอขายตัว
ท่านเองถึงความเป็ นไปได้สูงสุ ดในประวัติยอ่ และในการสัมภาษณ์หรื อไม่
ในประวัติยอ่ ของท่านได้ระบุตาแหน่งงานที่เหมาะสมหรื อไม่
บอกกับคนหางานทุกคนว่าอะไรที่ทาให้พวกเขารู้สึกดีและทุกคนจะต้องพูดว่า ‚กาลังจะได้งาน‛

การประสบความสาเร็ จในขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเสมอไป การได้งานเป็ นอานาจของประวัติยอ่ ของท่าน
คนหางานส่ วนใหญ่ปล่อยให้ตวั เองตกต่าเมื่อมาถึงประวัติยอ่ พวกเขามักจะใช้คา เช่น ‚รวมทั้ง‛ ลงรายการ
หน้าที่ ซึ่ งใครๆ ก็ทาได้ และพลาดที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเขาทาสิ่ งที่แตกต่างให้กบั องค์กร สั้นๆ พวกเขาไม่
ลงทุนกับประวัติยอ่ และถ้าท่านเป็ นคนรับสมัคร สิ่ งนี้จะบอกอะไรกับท่านเกี่ยวกับผูส้ มัครบ้าง
นอกจากนี้ ผูส้ มัครใช้รูปแบบ สไตล์และสี เดียวกันมาหลายปี ในขณะที่มนั อาจจะมีชยั ชนะในการสัมภาษณ์มา
เมื่อไม่กี่ปีนี้ มันไม่เป็ นผลเท่าที่ควรในตลาดแรงงานในปั จจุบนั
การทดสอบเด็ดขาดคือ นายจ้างคิ ดอะไรเกี่ ยวกับ ประวัติย่อของท่า น ถ้า ท่า นไม่ไ ด้รับการคัดเลื อกให้สอบ
สัมภาษณ์ เนื่ องจากประวัติย่อของท่าน มันพยายามที่ จะทาให้การอธิ บายโดยตัวท่านเอง ท่านใส่ ขอ้ มูลอายุ
สถานภาพทางสมรส การศึกษา ประสบการณ์ การทางาน ตาแหน่ งงาน เงิ นเดื อน เชื้ อชาติ เพศ หรื อบริ ษทั
ปัจจุบนั สิ่ งเหล่านี้เป็ นเหตุผลจริ งหรื อไม่ อาจจะไม่ มันเป็ นจริ งที่ปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็ นส่ วนแต่คาตอบอาจจะ
ลึกซึ้ งมากกว่านี้
ทุกคน ไม่วา่ มีความสามารถอะไรก็ตามสามารถทาให้พวกเขามีความซื่ อสัตย์ในทางบวกที่จะเอาชนะในการ
ทางานได้ ความลับคือรู ้วธิ ี การที่จะขายตัวเองและทาให้นายจ้างพอใจที่จะเชิญท่านมาสัมภาษณ์
การตรวจเช็คประวัติยอ่ อย่างเร็ ว
ประวัติยอ่ ท่านต้อง
1. เป็ นเป้ าหมายไปยังงานที่ยงั เป็ นคาถาม ตัดต่อประวัติยอ่ ให้เข้ากับตาแหน่งงานเสนอ นาเสนอเป้ าหมาย
ทั้งมดในประวัติยอ่
2. แสดงให้เห็นว่าท่านสมารถทางานได้ อธิ บายอย่าย่อๆและรวดเร็ วถึงทักษะและความสามารถ นายไม่
ต้องการอ่านข้อมูลมากๆเพื่อตอบคาถาม ว่า คนๆ นี้สามารถทางานนี้ได้ไหม
3. แสดงถึงบุคลิกภาพท่านมี ท่านเป็ นคนแบบไหน
4. สะท้อนทัศนคติของท่าน รักษาความเป็ นคนมุ่งมัน่ คิดบวกและระดับเหมือนธุ รกิจ
5. ทาแบบย่อและมุ่งเป้ า รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเล็กน้อย ชื่อคู่สมรสไม่ได้สะท้อนถึงความสารรถในการ
ทางานของท่าน รักษารายละเอียดส่ วนตัวให้น้อยที่สุด ไม่ควรให้เกิ น 10 คา หากสามารถพูดได้แค่
4 คา
6. สาธยายว่าท่านเชื่อมัน่ ในตัวเอง โฆษณาตัวเอง – ตัวเองทั้งหมด ดีกว่าให้ขอ้ มูลที่ยดื ยาวและน่าเบื่อ

7. มุ่งไปที่นายจ้าง ไม่ใช่ตวั ท่านเอง สาธยายคุณค่าในตัวท่านและอย่ากล่าวถึงสิ่ งที่ไม่ใช่สาระเกี่ยวกับตัว
ท่านเอง
ประวัติ ย่อ ที่ ดี มี คุ ณ ค่ า ดัง ทองค า มัน จะส่ ง ผลและช่ ว ยให้ ท่ า นก้า วหน้า ในอาชี พ มัน เป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ไหลลื่นและสมดุลในทุกๆพื้นที่ ประวัติยอ่ ส่ วนใหญ่ไม่เป็ นไปตามประเภทนี้ ถ้าประวัติยอ่
ของท่า นไม่ได้ขายตัวท่ านได้อย่า งเต็มที่ ให้คน้ หาว่ามันต้องมี การปรั บ ปรุ งอะไรอี ก สถิ ติจากบริ ษทั ที่
ปรึ กษาอาชีพออนไลน์แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยในการจัดการประวัติยอ่ มีคะแนนเพียง 38 % ในการทดสอบ
แบบประเมินประวัติยอ่ เป็ นการยืนยันว่าประวัติยอ่ ส่ วนใหญ่ขอ้ มูลไม่สมบูรณ์
วิธีการเขียนจดหมายปะหน้ า
จดหมายปะหน้าเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่สาคัญที่สุดที่ท่านจาเป็ นต้องเขียน จดหมายปะหน้าจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น ถ้าไม่มี
การสมัครงานของท่านก็จะว่างเปล่าไม่สมบูรณ์ ประวัติยอ่ ไม่ได้เป็ นเอกสารใบเดียว มันจาเป็ นต้องมีจดหมาย
ปะหน้าเพื่อยืนยันและเขียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติยอ่ ได้
ปั ญหาของผูห้ างานส่ วนใหญ่ คื อ วิธี ก ารเขี ย นจดหมายปะหน้า ที่ ดี ท่ า นต้องการจดหมายปะหน้า ส าหรั บ
ตาแหน่ ง งานเฉพาะหรื อไม่ ท่ า นต้องการจดหมายปะหน้า ที่ เป็ นรู ป แบบส าเร็ จหรื อไม่ หรื อท่ า นต้องการ
คาแนะนาจดหมายปะหน้าหรื อไม่
การเขียนจดหมายปะหน้าเป็ นเรื่ องที่ยาก ผูส้ มัครบางคนรู ้สึกว่าการเขียนจดหมายมันยากกว่าการเขียนประวัติ
ย่อ จดหมายปะหน้าที่ดีตอ้ งสามารถอ่านได้ทุกโอกาส และนักธุ รกิจส่ วนใหญ่จะมีมารยาทพอที่จะพูดคุ ยกับ
ท่านทางโทรศัพท์ ถ้าเป็ นอย่างย่อ ถ้าท่านติดตามหัวหน้าด้วยการโทรศัพท์
จดหมายปะหน้าส่ วนใหญ่มีขอ้ ผิดพลาด
ผูส้ มัครส่ วนใหญ่รู้สึกว่ายากที่จะต้องเขียนจดหมายปะหน้าให้ มีประสิ ทธิ ภาพ จดหมายปะหน้าเป็ นจดหมาย
ที่ สุ ดที่ ท่ า นจะต้องเขี ย นเพราะกว่ามันมี คาถามตามรู ป แบบ รู ป แบบและวิธีที่ ท าให้นายจ้างเห็ น มันเป็ นที่
จดหมายปะหน้าที่ดีสามารถทาให้ท่านได้งานทา แล้วทาไมผูส้ มัครงานจานวนมากถึงไม่เขียนให้มนั ได้ผลสัก
หนึ่งครั้ง
มันมีความลับมากมายเกี่ ยวกับจดหมายปะหน้า มีคาถามทัว่ ไปที่มกั ถามมากที่สุดคือ ถ้าสมัครงานออนไลน์
จดหมายปะหน้าจาเป็ นต้องมีไหม ถ้าส่ งประวัติส่วนตัวหรื ออัพโหลดประวัติยอ่ โดยไม่มีจดหมายปะหน้า ท่าน
อาจจะเสี่ ยงต่อการถูกมองข้ามไป นายจ้างอาจจะสรุ ปเอาเองว่าท่านไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะว่าท่าน
 ไม่สามารถทางานให้ลุล่วงไปได้
 ไม่สามารถนาเสนอตัวเองได้อย่างเหมาะสม (ดังนั้น ท่านจะเป็ นตัวแทนบริ ษทั ได้อย่างไร)

 ไม่สามารถออกถึงตัวท่านเองในการเขียน
 ไม่สามารถเขียนจดหมายได้
จดหมายนาเป็ นสิ่ งสาคัญ ถ้าไม่มีจดหมายนาใบสมัครนั้นก็จะไม่สมบูรณ์ ประวัติย่อไม่ใช่ เอกสารเดี่ ยว
จะต้องมีจดหมายนาเพื่อที่จะยืนยันและถอดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติยอ่ จุดประสงค์จดหมายนา
คือ









แนะนาตัวกับนายจ้าง
แนะนาว่าประวัติยอ่ ได้แนบมาด้วย
ขายจุดแข็งของตัวเอง
แสดงคุณค่าของตัวเอง
ยืนยันถึงความกระตือรื อร้นของตัวเอง
อธิบายถึงภูมหลังและระดับความเชี่ยวชาญ
หาข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการในโฆษณา
ครอบคลุมถึงสิ่ งที่เกี่ยวข้องที่นายจ้างต้องการเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น อายุ ประสบการณ์ ระดับความ
เชี่ยวชาญ สุ ขภาพหรื อสถานการณ์ของครอบครัว
 สอบถามถึงการสัมภาษณ์
สิ่ ง ที่ ต้อ งในใจคื อ จดหมายปะหน้า มี รูป แบบที่ หลากหลาย แต่ ล ะชนิ ดมี ค วามแตกต่ า งกันใน การเข้า ถึ ง
ข้อความ อะไรคือความแตกต่างของจดหมายปะหน้าแต่ละชนิด
จดหมายปะหน้าได้ตอบโจทย์โฆษณา
บางทีมนั ก็เป็ นจดหมายที่ง่ายที่สุด โฆษณาได้ให้รูปแบบและจานวนข้อมูลที่ตอ้ งการ จดหมายนี้ เป็ นรู ปแบบ
มาตรฐานและสไตล์ ท่านจาเป็ นต้องพิจารณาว่าท่านจะต้องเป็ นสิ่ งนั้นเช่น ทาไมท่านถึงเป็ นคนที่ดีที่สุดในงาน
นั้น ทาไมท่านถึงเกี่ ยวกับตาแหน่ งนั้น ทาไมความเชี่ ยวชาญของท่านถึ งได้มีประโยชน์กบั นายจ้างและวิธีการ
ทาให้ครอบครัวมากกว่าซ่อน
จดหมายปะหน้าที่ดี
เป้ าหมายของงานหรื อตลาดงานที่ท่านทางานอยู่อาจจะหมายถึ งต้องแนะนาตัวเองกับบริ ษทั ตามรู ปแบบของ
จดหมายเสี่ ยงโชค เหมือนจะมีไม่มากนักในโฆษณารับสมัคร ถ้าท่านสามารถเขียนจดหมายธุ รกิจและเติมเต็ม
ความต้องการของบริ ษทั ท่านอาจจะได้รับการตอบรับที่เป็ นบวกจากนายจ้าง
แนะนาให้พยายามวิถีทางที่แตกต่างอีกหลายครั้งเพื่อค้นพบสิ่ งที่ดีที่สุดสาหรับตัวท่าน ท่านจาเป็ นต้องเลือกวิธี
ทางของท่าน เพื่อนาส่ งการเปิ ดรับที่ดี

ซึ่ งจะเน้นไปที่นายจ้างมากกว่าตัวท่านและอธิ บายและขายประสบการณ์ของท่าน
จดหมายปะหน้าที่เป็ นมิตร
จดหมายประหน้าที่เป็ นมิตรอาจจะเป็ นสิ่ งที่ยากที่สุดในการเขียนจดหมาปะหน้าทั้งหมด ความเป็ นมิตรจะชนะ
หรื อแพ้ข้ ึนอยูก่ บั การเขียนดังนั้นทาให้แน่ใจว่ามันถูกต้อง เพื่อนไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะเพื่อนสนิ ทหรื อเพื่อนรัก
แต่รวมถึงทุกคนที่รู้จกั ชื่ อท่าน – ในความเป็ นจริ งทุกคนที่ช่วยท่านในการหางานี้ อย่าขจัดใครออกไปก่อนถึ ง
เวลาอันสมควรเพราะว่า พวกเขาสามารถช่ วยเหลื อท่ านได้ ในตอนนี้ ไ ม่ส าคัญว่าเพื่อนของท่า นอยู่ที่ ไหน
เพราะว่าเพื่อนของเพื่อนท่านอยูใ่ กล้ท่าน
ต้องมัน่ ใจว่าได้สร้ า งมันขึ้ นมาใหม่จากครั้ งก่ อน อธิ บายสถานการณ์ ของท่าน บอกพวกเขาว่าเขาสามารถ
ช่วยเหลือท่านได้ ถามคาแนะนาและความคิดและจบด้วยเขียนโน้ต
สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง
จดหมายปะหน้าส่ วนใหญ่พลาดไปเพราะไม่สามารถทาให้นายจ้าง ในอีกทาง ผูส้ มัครงานมุ่งเน้นความต้องการ
ของตัวเองมากเกินไปและไม่มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของนายจ้าง ดังนั้นจดหมายปะหน้าไม่ได้เพิ่มเติมอะไร
ลงไปในการสมัครงานและบางทีก็ทาลายข้อความในประวัติยอ่ ไปด้วย มันอาจเป็ นไปได้เพราะจดหมายคือ
X-A อ่ อนแอ จดหมายซึ่ งเน้นเฉพาะประวัติย่อที่ แนบมากกว่า การยืนยันความเชี ย วชาญของท่า นอี ก ครั้ ง
จดหมายชนิดนี้ให้อานาจกับนายจ้าง อานาจที่จะพูดว่า ใช่ หรื อ ไม่ กับการสมัครงานของท่าน น่าเสี ยดายจดหา
มายประหน้าส่ วนใหญ่พลาดส่ วนนี้ไป
X-An ก้าวร้ าว จดหมายที่ บางทีก็แสดงถึงหรื อย้ าว่าทาไม่นายจ้างต้องรับใบสมัครนี้ หรื ออธิ บายถึ งว่าทาไม
บริ ษทั ถึงต้องดาเนินธุ รกิจ พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าถึงนี้
X-A ขาขัน จดหมายซึ่ งจะไม่เกิดผล เรื่ องตลกเกือบจะเป็ นตัวท่าน เก็บอารมณ์ขนั ไว้เวลาที่ท่านได้พบหน้ากับ
ผูร้ ับ ท่านสามารถตัดสิ นใจโต้ตอบและปรับให้ใกล้เคียงกัน
X-A สร้างสรรค์ จดหมาย ซึ่ งมีที่ในด้านประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการตลาด ทุกอย่างเกือบจะไม่ และ
จดหมายชนิดนี้จะเป็ นที่พอใจมากกว่า ถ้ามันไม่ใช่เส้นทางของท่าน แต่ท่านต้องการสร้างมัน ท่านสามารถทา
ให้แตกต่างโดยการเลือกลงท้ายด้วยความแตกต่างด้วย ‚ความจริ งใจยิง่ ‛ หรื อ ‚ด้วยความซื่ อสัตย์ยงิ่ ‛
ท่านสามารถทดลอง ‘ด้วยความมัน่ ใจ’ ‘ ด้วยน่าสนใจยิ่ง’ ‘เพื่อนของท่าน’ ‘ด้วยความขอบคุณที่อบอุ่น’ และ
อื่นๆ
X-An จดหมายแบบล้าสมัย ซึ่ งทาให้ผอู ้ ่านหลุดไป ดังนั้นผูส้ มัครจานวนมากเปลี่ยนบุคลิกภาพในจดหมายปะ
หน้า พวกเขาใช้ช่วงเวลาที่อาจจะใช้เมื่อห้าสิ บปี กว่ามาแล้ว รวมถึ ง ‘ก้าวต่อไปข้างหน้า’ ‘สาหรับการพินิจ
พิจารณาของท่าน’ และ ‘ก่ อนการย้ายอาชี พของฉัน‛ ใช้คาเหล่ านี้ ได้เฉพาะในจดหมายปะหน้าเท่านั้นเมื่ อ
พูดคุยกับนายจ้าง
แบบประวัติย่อ ยูโรพาส

ประวัติยอ่ ยูโรพาส
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
นามสกุล ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
อีเมล์
สัญชาติ
วันเดือนปี เกิด
เพศ
ตาแหน่งงาน/ สาขาอาชีพ
ประสบการณ์การทางาน
วันที่
อาชีพหรื อตาแหน่ง
ความรับผิดชอบและ
กิจกรรมหลัก

แนบรู ปถ่าย เอาหัวข้อออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง (ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
เพิ่มรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับหลักสู ตรที่ ท่านสาเร็ จ เริ่ มจากปี ล่ าสุ ด (เอา
ออกหากไม่เกี่ยวข้องกัน)

ชื่อและที่อยูข่ องนายจ้าง
ประเภทกิจการของนายจ้าง
การศึกษาและการฝึ กอบรม
วันที่

เพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรที่ท่านสาเร็ จ
เริ่ มจากปี ล่าสุ ด (เอาออกหากไม่เกี่ยวข้องกัน)

ชื่อคุณวุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก/ทักษะอาชีพที่ครอบคลุม
ชื่อและประเภทองค์กรที่ให้การศึกษา
และฝึ กอบรม
การจัดระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ

เอาออกหาไม่เกี่ยวข้อง (ดูคาแนะนา)

ทักษะส่ วนบุคคลและความสามารถ
ภาษาถิ่น

ระบุภาษาถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้องให้เพิม่ ภาษา ดูคาแนะนา)

ภาษาอื่น
ประเมินตนเอง
ระดับยุโรป

ความเข้ าใจ

การพูด

การเขียน

การฟั ง การอ่าน ปฏิกิริยาต่อการพูด ผลิตผลของการพูด

ภาษา
ทักษะทางสังคมและความสามารถ

เปลี่ยนข้อความนี้โดยอธิ บายถึงความสามารถและระบุ
สิ่ งที่ตอ้ งการ (เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

ความสามารถและทักษะในการจัดระบบ เปลี่ยนข้อความนี้โดยอธิ บายถึงความสามารถและระบุสิ่งที่ตอ้ งการ
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
ความสามารถและทักษะทางเทคนิค

เปลี่ยนข้อความนี้โดยอธิ บายถึงความสามารถและระบุสิ่งที่ตอ้ งการ
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนข้อความนี้โดยอธิ บายถึงความสามารถและระบุสิ่งที่ตอ้ งการ
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)
ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับศิลปะ

เปลี่ยนข้อความนี้โดยอธิ บายถึงความสามารถและระบุสิ่งที่ตอ้ งการ
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

ความสามารถและทักษะด้านอื่นๆ

เปลี่ยนข้อความนี้โดยอธิ บายถึงความสามารถและระบุสิ่งที่ตอ้ งการ
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

ใบขับขี่

ระบุที่น้ ี ถา้ ท่านมีใบขับขี่และถ้ามีให้ระบุประเภทใบขับขี่ดว้ ย (เอา
ออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

ข้อมูลเพิม่ เติม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ติดต่อได้ อ้างอิง เป็ นต้น
(เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

ภาคผนวก

ระบุรายการที่แนบ (เอาออกถ้าไม่เกี่ยวข้อง ดูคาแนะนา)

การสื่ อสารทีด่ ี 7 ประการ
เราอยู่ในช่ วงของการเปลี่ ยนแปลง- ซึ่ งชัดเจน- มากกว่าการฟั งคาบรรยายของคนอื่ นถึ งประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การต้องการเคล็ดลับเพื่อนาทางในการเปลี่ยนแปลงและทาตามขั้นตอนตั้งแต่
เริ่ มต้นจากผูจ้ ดั การจนกลายเป็ นผูน้ าทีม
สิ่ งหนึ่ งที่สาคัญที่สุดในการเป็ นผูน้ าคือความสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กบั ลูกจ้าง เพื่อความชัดเจน
ของวิสัยทัศน์ในอนาคต บทความต่อไปนามาจากหนังสื อบทวิจารณ์ผบู ้ ริ หาร และได้มีการนาไปเขียนใหม่ใน
ที่ทางาน RCMP
การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นลู ก จ้า งหลัง วิ สั ย ทัศ น์ ใ หม่ ในอี ก ด้า นหนึ่ ง
การสื่ อสารที่แย่ เป็ นหนทางที่ดีที่สุดที่จะลดการกระตุน้ ลูกจ้างให้และหยุดความก้าวหน้าทุกอย่าง อย่าพูดถึ ง
เวลาที่จะอธิ บายวิสัยทัศน์ ไม่อธิ บายวิสัยทัศน์ให้ชดั เจน ภาษาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ หรื อไม่‛ เดินไปพูดไป‛
เป็ นหนทางที่ องค์ก รจะไม่ประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมาย หลัก การ 7 ข้อด้านล่ า งจะช่ วยเหลื อให้ท่า น
หลีกเลี่ยงจากความผิดพลาด
ทาให้ง่าย
ไม่ตอ้ งมีจุดศูนย์รวม ประโยคที่เพิ่มเติ มด้วยคาที่ เป็ นภาษาเฉพาะอาชี พและคาเป็ นเสี ยงพึมพาที่ สร้ างความ
สับ สน ภาษาเป็ นเครื่ องมื อที่ ไ ม่ แ น่ ชัด เมื่ อ เราได้ใ ช้ภ าษาเฉพาะอาชี พ ซ้ า ไม่ ชัด เจนจะท าให้ค วามหมาย
เปลี่ยนไป พิจารณาตัวอย่างนี้
 เรื่ องที่หนึ่ง : เป้ าหมายเราคือปรับปรุ งทางเลือกในการให้บริ การช่วยเหลือนาส่ งผูไ้ ด้รับบาดเจ็บเพื่อ
ว่าพวกเขาจะได้รับริ กการที่ ดีกว่าในบรรดาผูใ้ ห้บริ การในเขตประเทศนี้ ในสายเหมื อนกัน เรามี
เป้ าหมายสายการให้ บ ริ การที่ มี อ ยู่ แ ละแบบการส่ ง เพื่ อ ส่ ง ผ่ า นให้ ท างเลื อ กบริ การน าส่ ง ที่ มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล
 เรื่ องที่สอง : เราต้องเป็ นผูใ้ ห้บริ การผูป้ ระสบเคราะห์ภยั ที่ดีที่สุดในกาลังตารวจในแคนาดา เราจะทา
สิ่ งนี้โดยดูวา่ เราให้บริ การอะไรและเราให้บริ การอย่างไร เพื่อดูวา่ เราสามารถทาให้มนั ดีกว่า
เรื่ องแบบไหนที่ท่านคิดว่าคนที่เข้าใจได้ดีกว่า และตอบสนอง
ใช้การเปรี ยบเปรยและอุปมา
คาเปรี ยบเปรย การอุปมา ตัวอย่าง หรื อ เพียงแค่ระบายสี เพื่อให้ภาษามีสีสันช่ วยในการสื่ อสารแนวคิดและมี
ประสิ ทธิ ภาพ นี้ เป็ นบทสนทนที่สีสันจากบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่ตอ้ งเผชิ ญกับการแข่งขันดุเดื อดจากเจ้าภาพใหม่
บริ ษทั ที่เล็กกว่า ‚เราต้องการเป็ นน้อยกว่าช้างและมากกว่าคือความเป็ นมิตรกับลูกค้าไทรันโนซอรัสเร็ ซ‛
ภาษาเป็ นจินตนาการ แต่ก็แม่นยา การเปลี่ยนร่ างจากช้างไปเป็ นทีเร็ กซ์อธิ บายทิศทางที่องค์กรจะก้าวไป จน
เติบโต แต่จะมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ใช้นานาทัศนะที่แตกต่างเพื่อกระจายคา
การกระจายคาในการประชุ มใหญ่ ทั้งในการนาเสนอที่เป็ นทางการและอย่างไม่เป็ นทางการตัวต่อตัวหรื อการ
อภิปรายกลุ่มและการนาเสนอปกติ กระตุน้ ลูกจ้างให้อ่านการกระจายข่าวของบ้านเมือง จดหมายข่าวกองพล
ข่าวด่วน

ข้อเท็จจริ งกับความต้องการ ม้าด่วน เดอะ กาเร็ จเต้ หนังสื อพิมพ์รายไตรมาศ เมื่อมีขอ้ มูลมาจาก 6 ทิศทางที่
แตกต่างกัน มันจะได้ยนิ
การเน้นย้าข้อความ
ข้อความที่เน้นย้ าบ่อยครั้ งเท่าที่เป็ นไปได้ แผนการต่อเนื่ องโอกาสในการติ ดต่อรวมถึงการพัฒนาข้อความ
สาคัญของท่าน ข้อความสาคัญเป็ นความคิดที่ท่านต้องการผูฟ้ ั ง (ในกรณี ของท่าน ลูกจ้างของท่าน) ที่จะนามัน
กลับบ้านไปด้วย ข้อความสาคัญควรจะเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประชุ ม การสนทนา เป็ นต้น เมื่ อมี การตอบ
คาถาม ตอบคาถามอย่างซื่ อสัตย์ แต่ขอให้ใช้มนั ให้เป็ นโอกาสในการเน้นย้ าข้อความสาคัญ ตัวอย่างหนึ่ งของ
ข้อความสาคัญคือ ลูกจ้างของตารวจรอยัลแคนาเดียนมอท์รับผิดชอบต่อชุมชนของเรา สิ่ งนี้ อาจจะไม่เคยได้พูด
ถึงในการอภิปรายโดยไม่มีตวั อย่างที่เราจะแสดงถึ งความรั บผิดชอบนี้ แต่มนั ก็เป็ นใจความที่เราอยากจะให้
ผูฟ้ ังรับมันไปและเน้นย้า หรื อคิดถึงมันอีกครั้ง
นาโดยตัวอย่าง
ถ้าท่านทาในสิ่ งที่ตรงกันข้ามกับที่ท่านพูด จะไม่มีใครฟังท่าน ท่านต้องเดินไปพูดไป
 เรากาลังส่ งเสริ มใหม่ วิสัยทัศน์มุ่งเน้นลูกค้า ดังนั้นการบริ หารควรจะรับรองที่ฟังลูกจ้างที่เกี่ ยวข้อง
และตอบสนองต่อลูกจ้างภายในระยะเวลาที่กาหนด
 ถ้าเรากระตุน้ การให้อานาจและเชื่ อใจในกระดาษ เราควรวางมันเพื่อเข้าไปปฏิบตั ิการ และให้การ
สนับสนุนลูกจ้างดาเนินการด้วยแนวคิด รับเอาแนวคิดที่ดีมา
 ถ้าเราสนับสนุนการรักษาชุมชน ผูน้ าควรจะแสดงสิ่ งนี้เพื่อนาส่ งบริ การให้กบั ทุกชุมชนซึ่ งอาจรวมถึง
ลูกจ้าง เจ้านาย เจ้าหน้าที่ทางราชการ สมาพันธ์หุน้ ส่ วน และอื่นๆ
ถ้ามีเหตุผลที่ถูกกฎหมายที่มีพฤติกรรมไม่ลงรอยกัน อธิ บายกับตัวเอง เช่น ในเวลาที่รัดเข็มขัดให้แน่น ถ้าการ
ใช้เงิ นขึ้ นหน้าช่ วยให้ประหยัดมากขึ้ นในระยะยาว อธิ บายว่าเปิ ดเผยและซื่ อสัตย์กบั ลู กจ้าง และเปิ ดใจฟั ง
คาแนะนา ถ้าไม่มีเหตุผลที่ถูกกฎหมายที่มีพฤติกรรมไม่ลงรอยกัน เปลี่ยนพฤติกรรม—โดยเร็ ว บางคนอาจเชื่อ
ว่าการจัดการไม่ตอ้ งมีการอธิ บายต่อลูกจ้าง ผูจ้ ดั การเหล่านั้นไม่ตอ้ งประหลาดถ้าลูกจ้างขาดความศรัทธาและ
ความสนใจ ฟังและจาเป็ นต้องฟัง
กฎข้ อสุ ดท้ าย การสื่ อสารควรเป็ นสองทาง อธิ บายวิสัยทัศน์ ฟั งสิ่ งที่สะท้อนกลับ ถ้าเป็ นความรับผิดชอบใน
การส่ งเสริ มวิสัยทัศน์ของอานาจที่ปราศจากความประทับกับลูกจ้างแถวหน้า RCMP ง่ายที่จะว่างบางอย่างลง
ในที่เป็ นอันตรายต่อประสิ ทธิ ผลการรักษาความสะอาดและการบริ หารจัดการ อย่าลืมว่ามีคนทุกระดับจานวน
มากในองค์กร

ที่ตอ้ งทาให้วสิ ัยทัศน์สาเร็ จขึ้นอย่างจริ งจังทาให้เป็ นจริ ง แต่พวกเขาต้องเชื่ อในสิ่ งแรก การสื่ อสารวิสัยทัศน์ให้
เกิดผลจัดระยะสาหรับระยะต่อไป ทาให้คนปฏิบตั ิ
(ที่มา : โพนี เอ็กซ์เพรส มีนาคม 1997, หน้า 24 – 25)
ทักษะในการนาเสนอ
บุคลิกไม่จาเป็ นต้องอยูห่ น้ากล้องในเวลาเดียวกับที่มีการพูดสนทนากัน อีกอย่างความแตกต่างเป็ นคาที่สาคัญ
ผสมผสานเล็กน้อยเพื่อให้ผฟู้ ังสนใจ
8. ท่านสามารถทาตัวไปตามบุคลิกขณะเคลื่อนไหวศีรษะเพื่อให้เข้ากับเรื่ องที่สนทนา
9. ท่านสามารถวาดภาพบุคลิกจากด้านหลังหรื อในภาพถ่ายเหนือไหล่ เงาและภาพเงาหรื อสิ่ งอื่นที่ดีที่สุด
เพื่อให้สาเร็ จ
10. เวทีการสนทนา
11. เราสามารถฝึ กบุคลิกภาพอย่างอื่นกับกล้องและแสดงปฏิกิริยาต่อบุคลิกที่หน้าจอ
การสนทนาที่ยาวเกินไปจะเป็ นการรบกวนผูช้ ม พยายามและดาเนินการลาดับการสนทนาโดยไม่ตอ้ งให้
เป็ นไปตามแนวทาง หลายครั้งที่ท่านพบว่าท่านเล่ นโขนและเล่นดนตรี คนเดี ยวได้ดี ขบวนการสาคัญมี
ความจาเป็ นในการอธิ บายฉาก แต่ท่านจะพบว่าการสนทนาจานวนมากสามารถลบล้างได้ ดูส่วนของบท
สนทนาสาหรับข้อมูลเพิ่มเติม เวลาส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การ์ ตูนสื่ อสารผ่านการแสดงออกได้ดีกว่าผ่าน
คาพูด
ถ้าบทสนทนาไม่ได้กาหนดการแสดงออกทางร่ างกาย ก็อาจจะเตื อนให้ท่ านต้องแสดงฉากที่ แตกต่า ง
กันไป
นอกจากนี้ ผูท้ าภาพยนตร์ การ์ ตูนของดีสนียไ์ ด้ปฏิบตั ิตามข้อแนะนาเมื่อมีการแสดงบทสนทนา
สรุ ปความด้านล่างนี้
1) การแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลง ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ วขณะที่มีการเปลี่ยนแปลง
แสดงออก ท่านควรเปลี่ยนการแสดงออกก่อนที่จะเคลื่อนไหว และใน
2) อย่ามองด้วยหน้านิ่วคิ้วขมวดไม่ง้ นั มันจะดูน่ากลัวหรื อครอบงา
3) อย่าปิ ดบังรอยยิม้ ด้วยการเอียงหัวลง หรื อหลังจมูกหรื อหนวดเครา
4) ภาพ ภาพ ภาพการเวทีสาเร็ จถูกต้อง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของบุคลิกที่ดีที่สุด

5) ได้มีการใช้การแสดงออกหรื อไม่ สิ่ งที่ถูกต้องนั้นบุคลิกที่ท่านคิดคืออะไร
6) การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างแสดงว่าตัวละครกาลังคิด มันกาลังคิดว่าทาให้มีภาพลวงของชีวติ มันคือชี วิตที่
ให้ความหมายของการแสดงออกทางสี หน้า เหมือนที่เซ้นท์ เอ็กซี่ เพอรรี กล่าวว่า มันไม่ใช่สายตาแต่
ชาเลืองดู ไม่ใช่ริมฝี ปาก แต่รอยยิม้
การจาลองระบบบริหารข้ อมูล (EIS) เป็ นเสมือนตัวช่ วยในการแนะแนวอาชีพในโรงเรียน
การจาลอง EIS เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้สื่อที่หลากหลายถูกพัฒนาที่ INSEAD ซึ่ งจาลองการต่อต้านของ
ลูกจ้างต่อการเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั การจาลอง EIS ผูเ้ ข้าร่ วมทางานในกลุ่มเล็กมีความท้าทายจะแนะนา
นวัตกรรมในแผนกของบริ ษทั ยุ โรคัมม เขาได้ทาการจาลองถึ ง 6 เดื อนเพื่อให้สะดวกต่อสมาชิ กกว่า 22
ทีมแผนกบริ หารเพื่อให้นาระบบการบริ หารข้อมูลใหม่มาใช้ซ่ ึ งได้มีการแนะนาบริ ษทั ต่างๆ ที่จะประสาน
ข้อมูล ต้นทุนทางบัญชีและขั้นตอนการรายงาน
ระหว่างการจาลอง ทีมสามารถเลือกกลยุทธ์ที่แตกต่างมากมาย เช่น การจัดประชุ มกับผูจ้ ดั การต่างๆ ห้อง
รับรอง จัดประชุ มปฏิ บตั ิการหรื อทดสอบ การส่ งอีเมลล์ เมโมหรื อคาสั่ง เขียนในจดหมายข่าวของบริ ษทั
เป็ นต้น เพื่อไปสู่ เป้ าหมาย พวกเขาอาจจะต้องรวมรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลเกี่ ยวกับผูจ้ ดั การและเครื่ อข่าย
(ตัวอย่าง คนรู ้พ้นื ฐานการใช้งานเครื่ องทากาแฟ) และปฏิบตั ิได้เพื่อที่จะอานวยความสะดวกให้กบั ผูจ้ ดั การ
นาเอา EIS มาใช้ สมาชิกแต่ละคนของทีมบริ หารเป็ นรู ปแบบที่แตกต่างกัน ‚ทัศนคติของกลุ่ม‛ บุคลิกภาพ
ประวัติศาสตร์ และทัศนคติที่จะเปลี่ยนไปข้างหน้าและการสื่ อสารระหว่างบุคคล ตัวอย่าง บางคนชอบการ
พบหน้า ขณะคนอื่นชอบการส่ งอีเมลล์ บางคนเปิ ดเพื่อเปลี่ยน และบางคนไม่ แต่ละครั้งที่ที่ทีมจะเริ่ มดาเน
นิ การ พวกเขาจะได้รับผลสะท้อนเกี่ ยวกับผลกระทบของการตัดสิ นใจทันที การจาลอง EIS ได้มีการ
ออกแบบเป็ นประสบการณ์ ทีมงานเพื่อกระต้นการเรี ยนรู ้ การทางานร่ วมกันและการแลกเปลี่ ยนความรู ้
ผูเ้ ข้าร่ วมไม่ใช่เพียงแค่มีการตัดสิ นใจว่าจะใช้กลยุทธ์อะไรในการจาลอง พวกเขาต้องพยายามที่จะอานวย
ความสะดวกให้กบั สมาชิกคนอื่นของกลุ่มให้ทาตามคาแนะนา
ปั จจุบ นั การจาลอง EIS มี การใช้กบั ผูใ้ หญ่ ในหลักสู ตรการบริ หารการเปลี่ ย นแปลงในระดับสู งของ
มหาวิทยาลัยและบริ ษทั ขนาดใหญ่ทวั่ โลก เราเชื่ อว่าการจาลอง EIS สามารถใช้ช่วยเหลือคนหนุ่มสาวได้
(อายุ 14-19 ปี ) เพื่อความเข้าใจที่ดีกว่าของความสาคัญของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในโลกของการทางาน
คนหนุ่ มสาวส่ วนใหญ่พิจารณาอาชี พในธุ รกิ จที่ไม่รู้จกั ว่าผูจ้ ดั การในบริ ษทั ใหญ่ๆ หมายถึ งอะไร แม้ว่า
พวกเขา

ทางานในบริ ษทั ระยะสั้นๆ มาก่อน เช่นระหว่างหนึ่งสัปดาห์ เวที พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเครื อข่ายที่
ซับซ้อนของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการทางานขององค์กร ในโรงเรี ยน ความสาเร็ จคือหน้าที่
ของการที่ท่านทาแบบฝึ กหัดและคนที่ทาได้ดีทีสุดจะได้รับรางวัล สิ่ งนี้ ไม่เป็ นความจริ งเมื่อท่านออกไปสู่
โลการทางาน และมันต้องใช้เวลานานที่จะเข้าใจว่าธุ รกิ จคือความสัมพันธ์ ส่วนบุคคล การจาลอง EIS
สามารถช่วยเชื่ อมช่ องว่างระหว่างโรงเรี ยนกับโลกการทางานโดยการช่ วยนักเรี ยนพัฒนาทักษะระหว่าง
บุคคลและความสามารถทางสังคมในสภาพแวดล้อมกลุ่ม กลายเป็ นการรับรู ้ส่วนบุคคลที่สาคัญ เครื อข่าย
และวัฒนธรรมองค์กรผ่านความสนุกสนาน และประสบการณ์บางอย่างที่ไร้ผล ‚เรี ยนรู้โดยลงมือทา‛

วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้
เพื่อเป็ นการแสวงหาความเข้าใจของความสาคัญของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในโลกของการทางาน โดยการ
เล่นและสนทนาในชั้นเรี ยนถึงการจาลองประสบการณ์ เยาวชนจะได้เรี ยนรู้








บุคคลกระทาแตกต่างกันต่อความคิดใหม่
เกี่ยวกับพลังของเครื อข่ายปกติและไม่ปกติ
ผูจ้ ดั การที่มีตาแหน่งสาคัญอาจจะไม่มีอานาจชักจูงมากที่สุด
บุคคลที่ดูเหมือนจะไม่มีความสาคัญอาจจะมีอานาจชักจูงเป็ นอย่างมาก
ผลของการที่ไม่กระทาตามกระบวนการของบริ ษทั
เทคนิคต่างๆที่ส่งผลต่อบุคคลทาให้พวกเขาเปลี่ยนแปลง
ความสาคัญของความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร คุ ณค่า ความเป็ นผูน้ า พิธีกรรม ระบบการสื่ อสาร
แบบไม่เป็ นทางการ และรู ปแบบการจัดการ

และกลายเป็ นการรับรู้กลอุบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้
 กลอุบายในแง่ดี คิดถึ งความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ ยนแปลง และคุ ณภาพของการเลื อกทางแก้ไขที่จะเอา
อุปสรรคออกไป
 กลอุบายการควบคุมภาพมายา ขอให้ลืมไปว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีท้ งั เหตุการณ์ที่ต้ งั ใจและไม่ได้ต้ งั ใจ
 กลอุ บ ายแรงผลัก พวกเรามัก ไม่ ช อบที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงและอ่ อ นไหวต่ อ คนที่ จ ะบอกให้ เ รา
เปลี่ยนแปลง อย่างเพื่อน พ่อแม่เป็ นต้น
 กลอุ บายไฟย้อนกลับ อย่า ล่ วงรู ้ ว่าแรงต้า นจะไม่ไ ด้เกิ ดมาจากส่ วนล่ า งเท่ า นั้น แต่ ม าจากด้า นบน
เช่นกัน
 กลอุบายมุมแคบ ใช้ยทุ ธวิธีเล็กน้อยกับคนที่มีอิทธิ พล
 กลอุบายไม่ติดตาม มีความจาเป็ นต้องผสมผสานยุทธวิธีพอประมาณเพื่อเพิ่มผลกระทบ
 กลอุ บ ายการยิง ในที่ มื ด ก่ อนการกระท า เราต้องรวบรวมข้อมู ล เกี่ ย วกับ อาณาเขต (คน เครื อข่ า ย
ทางการ/ไม่เป็ นทางการ วัฒนธรรม)
 กลอุบายยกเลิก บางคนต้องการความสะดวกสบายจานวนมากในแนวทางที่แตกต่าง
 กลอุบายเครื อข่ายความซื่ อตรง พลาดที่จะรับรู ้วา่ การแพร่ ที่มีประสิ ทธิ ภาพต้องการความเข้าใจเชิงลึก
ของความสัมพันธ์และอิทธิ พลของเครื อข่าย
 กลอุบายทาให้โดยเร็ ว การออกคาสัง่ ให้คนอื่นทาสิ่ งใดอาจจะเป็ นลบได้
4
มันมีกลอุบายจานวนมากในการจาลอง แต่มีอยู่สิ่งหนึ่ งที่เราคิดว่าคนหนุ่ มสาวสามารถเข้าใจและการ
อภิปรายได้

ผลกระทบทัศนคติและแรงจูงใจ
การประชุมปฏิบตั ิการ EIS
แบบจาลอง EIS

การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมด้าน IT และคนบริ หารที่ชาญฉลาด

จานวนนักเรี ยนผูเ้ ข้าร่ วมที่เหมาะที่สุดคือระหว่าง 12-16 คน จาเป็ นต้องมีคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรี ยน 4 คน
ในแต่ ล ะกลุ่ ม การติ ดตั้ง ซอฟแวร์ ส าหรั บ คอมพิ ว เตอร์ แ ต่ ล ะเครื่ องใช้เวลาเพี ย งเล็ ก น้อ ย (ซอฟแวร์ มี ท้ งั
ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปนและจีน)
การประชุมปฏิบตั ิการ EIS ใช้เวลา 5 ชัว่ โมง
1. แนะนาการจาลองและคาศัพท์ทางธุ รกิจ
2. แนะนาฉากการจาลองและกฎระเบียบ
3. ช่วงการแสดงที่ 1 (30 นาที) ในทีมงาน 3-5
4. การสนทนา (15 นาที)

**5

คาศัพท์ทางธุ รกิ จบางคาที่ใช้ในการจาลองจะต้องอธิ บายก่ อนและระหว่างการเล่น (อะไรคือ

ระบบการบริ หารจัดการข้อมูลและทาไมถึงมีประโยชน์ อะไรคือการช่วยเหลือ ความจา ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
เป็ นต้น) ดังนั้นประโยชน์ทางอ้อมของประสบการณ์คือความรู ้ที่ใช้ในธุ รกิจ

5. เล่นระยะที่ 2 (60 นาที) ทีมงาน 3-5
6. การอภิปราย (15 นาที)
7. พัก (15 นาที)
8. เตรี ยมความพร้อมในการนาเสนอของกลุ่ม (15 นาที)
9. การอภิปรายและการนาเสนอของกลุ่ม (75 นาที)
10. สรุ ปและติดตาม (15 นาที)
เราขอเสนอ :
1. ดาเนินการช่วงแรกเริ่ มกับนักเรี ยน 12-16 ใน Fontainebleau ในฤดูฝน (2007)
2. ดัดแปลงการจาลอง EIS และเขียนบันทึกการสอนตามประสบการณ์น้ ี
3. เสนอการจาลอง EIS กับโรงเรี ยนในประเทศ
4. ฝึ กอบรมกลุ่มผูส้ นับสนุนที่คาดหวังระหว่างฤดูใบไม้ผลิที่หอ้ งปฏิบตั ิการ อินสิ ด ในปี 2008

**6 ตัวอย่าง ถ้าจาเป็ น ทาให้ภาษาธุ รกิ จง่ายขึ้ น แทนที่ ‚EIS‛ นวัตกรรมด้วยบางสิ่ งที่นกั เรี ยนสามารถ
เกี่ยวข้องได้ง่ายกว่า เหมือนกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงในบริ ษทั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งแวดล้อม

