แผนการจัดการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
สาระที่ ชื่อหน+วยการเรียนรู แผนที่ 2 นี่แหละตัวฉัน
เวลา 1 คาบ
สอนวันที่........................เดือน.......................................................พ.ศ. ..........................
******************************************************************************
1. สาระสําคัญ
การศึกษาและสํารวจตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสัยเป*นสิ่งที่จําเป*น แตทําได,คอนข,างยาก เพราะ
บางครั้งบุคคลไมรู,จักและเข,าใจตนเองอยางแท,จริง หรือมีความลําเอียงเข,าข,างตนเอง ทําให,มองไมเห็น
ข,อบกพรองของตนเอง แตถ,ามีผู,อื่นบอกกลาว ชวยเสริมเติมเต็มก็จะทําให,บุคคลรู,จักตนเองได,ดียิ่งขึ้น
เมื่อรู,จักตนเอง และยอมรับตนเองตามความเป*นจริงแล,ว จะได,หาแนวทางปรับปรุงแก,ไข และพัฒนา
ตนเองตอไป
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู,ที่ 1 ผู,เรียนรู,จัก เข,าใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเองและผู,อื่น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รู,จัก เข,าใจเห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองได,เต็มตามศักยภาพ
2.1 จุดประสงค9การเรียนรู
2.1.1 เพื่อให,นักเรียนบอกเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตนเอง และเพื่อนๆ
2.1.2 เพื่อให,นักเรียนวิเคราะหลักษณะนิสัยของตนเองที่เพื่อนๆ และตนเองมองเห็น
ทั้งในสวนที่เหมือนกันและตางกัน
2.1.3 เพื่อให,นักเรียนรู,จักตนเอง ยอมรับตนเองตามความเป*นจริง เห็นข,อบกพรอง
ของตนเอง และหาแนวทางปรับปรุงแก,ไข และพัฒนาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตนเอง
3. สาระการเรียนรู
การศึกษาและสํารวจตนเองเกี่ยวกับลักษณะนิสัยสามารถทําได,หลายวิธี วิธีการหนึ่งก็คือ การรับฟ>ง
ความคิดเห็นจากบุคคลที่ใกล,ชิด หรือบุคคลที่แวดล,อมเรา ทั้งนี้เพราะแตละคนไมอาจจะรู,จักและเข,าใจ
ตนเองอยางที่เป*นจริง บางครั้งอาจมีความลําเอียงเข,าข,างตนเอง มองไมเห็นข,อบกพรองของตนเอง
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ด,วยเหตุนี้ หากเป?ดใจกว,างพร,อมที่จะยอมรับฟ>งความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเราจากบุคคล
ที่แวดล,อม โดยที่บุคคลเหลานี้รู,จักเราดีพอ มีความจริงใจตอเรา และสามารถให,ความคิดเห็นอยาง
ตรงไปตรงมา โดยปราศจากความลําเอียง จะชวยให,เรารู,จักและเข,าใจตนเองได,ถูกต,องดียิ่งขึ้น การรู,จัก
และเข,าใจตนเองตรงตามความเป*นจริง ชวยให,รู,ข,อบกพรองของตนเอง และหาแนวทางที่จะปรับปรุงแก,ไข
ซึ่งจะทําให,ได,พัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี สามารถปรับตัวอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมได,อยางมีความสุข
4. กิจกรรมการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู
4.1 ให,นักเรียนดูกลองกระดาษซึ่งแตละด,านจะป?ดด,วยการะดาษสีแตกตางกัน และถามนักเรียน
ซึ่งนั่งอยูในตําแหนงที่แตกตางกันวากลองนี้ติดด,วยสีอะไร นักเรียนก็จะตอบตามสีที่ตนเองมองเห็น
ซึ่งจะแตกตางกัน ครูถามนักเรียนวาบอกได,หรือไมวากลองนี้ป?ดด,วยกระดาษสีใดบ,าง ทําอยางไร
จึงจะทราบ (ต,องเอี้ยวตัวดู ต,องถามบุคคลอื่น ต,องหมุนกลอง หรือต,องยกกลอง)
4.2 ครูอธิบายเปรียบเทียบการมองเห็นตัวเองกับการมองเห็นสีที่ติดไว,ที่กลองกระดาษวามีทั้ง
สวนที่เรามองเห็นด,วยตัวเอง และไมสามารถมองเห็นได,ด,วยตัวเอง ในสวนที่เรามองไมเห็น ถ,าเราอยากรู,
ก็สามารถทําได,โดยให,ผู,อื่นเป*นคนบอก เชนเดียวกับการทําความรู,จักและเข,าใจตนเอง ซึ่งต,องอาศัย
ทั้งในสวนที่เรามองเห็นตัวเราเอง และสวนที่ผู,อื่นมองเห็นบอกเรา ดังนั้นการรู,จักนําเอาความคิดเห็น
ของคนอื่นที่มีตอเรามาพิจารณาจะชวยให,เรารู,จักและเข,าใจตนเองได,ถูกต,องดียิ่งขึ้น
4.3 ให,นักเรียนชวยกันคิดคําคุณศัพทเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคลทั้งด,านดีและไมดี
ให,ได,มากที่สุด ครูเขียนคําคุณศัพทที่นักเรียนบอกที่กระดาน
4.4 ให,นักเรียนเขียนบรรยายลักษณะนิสัยของตนเองลงในใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน
ข,อที่ 1 โดยดูตัวอยางคําคุณศัพทเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคลที่เขียนไว,ที่กระดาน
4.5 ให,นักเรียนแบงกลุม กลุมละประมาณ 7 คน ให,สมาชิกในกลุมเป*นบุคคลที่มีความสนิทสนม
และรู,จักกันดี หลังจากนั้นครูแจกกระดาษให,นักเรียนคนละ 6 แผน ให,เขียนบรรยายลักษณะนิสัยของ
เพื่อนในกลุมตามที่นักเรียนรู,จักคนละ 1 แผน โดยขอให,นักเรียนเขียนให,เพื่อนด,วยความจริงใจ เข,าใจ และ
มีความไว,วางใจตอกัน เพื่อข,อมูลที่ได,จากเพื่อนๆ จะเป*นประโยชนแกนักเรียนในการรู,จักตนเองมากขึ้น
หลังจากนั้นนําข,อมูลที่ตนเขียนไปมอบให,เพื่อนเป*นรายบุคคล เพื่อแสดงความเป*นมิตรที่จริงใจตอกัน
4.6 ให,นักเรียนนําข,อมูลที่ได,จากเพื่อนๆ มาติดที่ใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน ข,อที่ 2
หลังจากนั้นให,พิจารณาข,อมูลที่นักเรียนเขียนถึงตนเอง และที่เพื่อนๆ เขียนให,นักเรียน และวิเคราะห
ลักษณะนิสัยของตนเองในประเด็นตอไปนี้
4.6.1 ลักษณะนิสัยที่เพื่อนๆ มองเห็นเชนเดียวกับที่นักเรียนมองเห็น ทั้งในประเด็น
ที่เหมือนกัน และแตกตางกัน
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4.6.2 สรุปลักษณะนิสัยของนักเรียน โดยนําข,อมูลที่ได,จากเพื่อนๆ มาประกอบการพิจารณา
4.6.3 ลักษณะนิสัยของนักเรียนที่อยากจะปรับปรุงแก,ไข
ทั้งนี้ให,นักเรียนสรุปผลการวิเคราะหดังกลาวลงในใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน ข,อที่ 3, 4
และ 5
4.7 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับความรู,สึกเมื่อได,รับข,อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตนเอง
จากเพื่อนๆ และประโยชนที่นักเรียนได,รับจากการทํากิจกรรม หลังจากนั้นครูสรุปให,นักเรียนฟ>ง
ตามสาระการเรียนรู,
5. สื่อ/แหล+งเรียนรู
5.1 กลองกระดาษ
5.2 ใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 วิธีการ
6.1.1 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
6.1.2 ตรวจใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน
6.2 เครื่องมือ
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล และเกณฑการให,คะแนน
6.2.2 แบบตรวจใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน และเกณฑการให,คะแนน
6.3 เกณฑ9การวัดและประเมินผล
6.3.1 เกณฑการให,คะแนน และระดับคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ระดับดี
= 3 คะแนน

ขอความบ+งชี้คุณภาพ
นักเรียนให,ความรวมมือ รับผิดชอบตองานที่ได,รับมอบหมาย
และตั้งใจทํากิจกรรมตลอดคาบเรียน
ระดับพอใช, = 2 คะแนน
นักเรียนให,ความรวมมือ รับผิดชอบตองานที่ได,รับมอบหมาย
และตั้งใจทํากิจกรรมในบางครั้ง
ระดับปรับปรุง = 1 คะแนน
นักเรียนไมคอยให,ความรวมมือ ไมกระตือรือร,น และไมคอยตั้งใจ
ทํากิจกรรม
6.3.2 เกณฑการให,คะแนน และระดับคุณภาพของแบบตรวจใบกิจกรรม
เรื่อง นี่แหละตัวฉัน
ระดับคุณภาพ
ขอความบ+งชี้คุณภาพ
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ระดับดี

= 3 คะแนน

ระดับพอใช,

= 2 คะแนน

เนื้อหาทั้งหมดถูกต,อง ครบถ,วน สมบูรณ ครอบคลุมทุกประเด็น
และบงบอกถึงความรู, ความเข,าใจมาก ใบกิจกรรมสะอาด
เรียบร,อย
เนื้อหาทั้งหมดถูกต,อง แตไมครบถ,วน สมบูรณ ยังไมครอบคลุม
ในบางประเด็
บางประเด็น และบงบอกถึงความรู, ความเข,าใจปานกลาง
ใจป
ใบกิจกรรมคอนข,างสะอาด เรียบร,อย
เนื้อหาสวนใหญถูกต,อง แตไมครบถ,วน สมบูรณ ยังไมครอบคลุม
ในบางประเด็
บางประเด็น และบงบอกถึงความรู, ความเข,าใจคอนข,างน,อย
ใบกิจกรรมไมคอยสะอาดเรียบร,อย

ระดับปรับปรุง = 1 คะแนน

6.4 เกณฑ9การตัดสิน
การสรุปผลการประเมิน ใช,เกณฑการสรุ
ฑการสรุปผลจากการประเมินคุณภาพ ดังนี้
ผ+าน
= นักเรียนมีระดับคุณภาพในระดับ พอใช, – ดี ทั้ง 2 กิจกรรม
ไม+ผ+าน = นักเรียนมีระดับคุณภาพต่ํากวาระดับพอใช, ทั้ง 2 กิจกรรม

ใบกิจกรรม เรื่อง นี่แหละตัวฉัน
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนตอบในประเด็นต+อไปนี้
1. ลักษณะนิสัยของฉัน
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2. ความคิดเห็นของเพื่อนๆ เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของฉัน
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3. ใหนักเรียนพิจารณาลักษณะนิสัยของตนเองที่เพื่อนๆ และตนเองมองเห็น
3.1 ลักษณะนิสัยที่เพื่อนๆ มองเห็นเชนเดียวกับที่ฉันมองเห็นตัวฉันเอง คือ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3.2 ลักษณะนิสัยที่ฉันและเพื่อนๆ มองเห็นตางกัน คือ
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4. สรุปลักษณะนิสัยของฉัน
.....................................................................................................................................................................
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5. สิ่งที่ฉันอยากจะปรับปรุงเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของตนเอง คือ
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แผนการจัดการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
สาระที่ ชื่อหน+วยการเรียนรู แผนที่ 5 สํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ
เวลา 1 คาบ
สอนวันที่........................เดือน.......................................................พ.ศ. ..........................
**********************************************************************************************
1. สาระสําคัญ
บุคลิกภาพของบุคคลมีความสําคัญตอการประกอบอาชีพ ดังนั้นการเลือกประกอบอาชีพนอกจาก
จะคํานึงถึงความพอใจ และความถนัดของตนเองแล,ว ยังต,องพิจารณาถึงบุคลิกภาพของตนเองด,วยวา
เหมาะสมกับอาชีพนั้นๆ หรือไม
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู,ที่ 1 ผู,เรียนรู,จัก เข,าใจ รัก และเห็นคุณคาในตนเองและผู,อื่น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รู,จัก เข,าใจเห็นคุณคาในตนเองและพัฒนาตนเองได,เต็มตามศักยภาพ
2.1 จุดประสงค9การเรียนรู
2.1.1 เพื่อให,นักเรียนได,สํารวจบุคลิกภาพของตนเอง
2.1.2 เพื่อให,นักเรียนได,รู,บุคลิกภาพของตนเอง เพื่อเป*นข,อมูลสําหรับการเลือกประกอบอาชีพ
2.1.3 เพื่อให,นักเรียนรู,จักแสวงหาและใช,ข,อมูลสารสนเทศ
3. สาระการเรียนรู
การสํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ เป*นกระบวนการพัฒนาความเข,าใจตนเอง การพัฒนา
คานิยม นิสัย และทักษะการทํางาน ตลอดจนความรู,และทัศนคติ การพิจารณาบุคลิกภาพเพื่อประกอบ
อาชีพนั้นมีแบบทดสอบให,เลือกทํามากมาย หลังจากทราบผลแล,วนักเรียนจึงนํามาพิจารณารวมกับ
ความพอใจ และความถนัดของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป*นข,อมูลสําหรับการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต
4. กิจกรรมการเรียนรู/กระบวนการเรียนรู
4.1 ครูนําสนทนาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคล และแจกกระดาษให,นักเรียนเขียนบุคลิกภาพ
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ของตนเองสงครู หลังจากนั้นครูสุมอาน 4-5 คน ให,นักเรียนทายวาที่ครูอานเป*นบุคลิกภาพของใคร
และให,ชวยกันคิดวาบุคลิกภาพแบบนี้นาจะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอะไร
4.2 ให,นักเรียนศึกษาใบความรู, เรื่อง การสํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ และชวยกัน
สรุปเนื้อหา
4.3 ให,นักเรียนทําแบบทดสอบบุคลิกภาพตามใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสํารวจบุคลิกภาพ
เพื่อประกอบอาชีพ ข,อที่ 1 เมื่อนักเรียนตอบคําถามเสร็จแล,วให,นํามาพิจารณาวาตนเองเป*นผู,ที่มี
บุคลิกภาพอยางไร และเหมาะสมกับการประกอบอาชีพใด
4.4 ให,นักเรียนนําผลจากการทําแบบทดสอบบุคลิกภาพเขียนลงในใบกิจกรรมที่ 1 ข,อที่ 2
4.5 ให,นักเรียนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองที่นักเรียน
อยากจะทําในอนาคตมากที่สุด 1 อาชีพ โดยไปศึกษาหาความรู,ด,วยตนเอง อาจไปสัมภาษณผู,ประกอบ
อาชีพนั้น หรือศึกษาจากแหลงเรียนรู,ตางๆ เชน ห,องแนะแนว ห,องสมุด สืบค,นจากอินเทอรเน็ต เป*นต,น
และเขียนลงในใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของฉัน กําหนดสง
ในคาบตอไป
4.6 นักเรียนชวยกันสรุปความรู,ที่ได,รับจากการทํากิจกรรม ครูสรุปเพิ่มเติมตามสาระการเรียนรู,
5. สื่อ/แหล+งเรียนรู
5.1 กระดาษ
5.2 ใบความรู, เรื่อง การสํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ
5.3 ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ
5.4 ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของฉัน
6. การวัดผลและประเมินผล
6.1 วิธีการ
6.1.1 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
6.1.2 ตรวจใบกิจกรรม
6.2 เครื่องมือ
6.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล และเกณฑการให,คะแนน
6.2.2 แบบตรวจใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ
และเกณฑการให,คะแนน
6.2.3 แบบตรวจใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การศึกษาอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของฉัน
และเกณฑการให,คะแนน
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6.3 เกณฑ9การวัดและประเมินผล
6.3.1 เกณฑการให,คะแนน และระดับคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ระดับดี
= 3 คะแนน
ระดับพอใช,

= 2 คะแนน

ระดับปรับปรุง = 1 คะแนน

ขอความบ+งชี้คุณภาพ
นักเรียนให,ความรวมมือ รับผิดชอบตองานที่ได,รับมอบหมาย
และตั้งใจทํากิจกรรมตลอดคาบเรียน
นักเรียนให,ความรวมมือ รับผิดชอบตองานที่ได,รับมอบหมาย
และตั้งใจทํากิจกรรมในบางครั้ง
นักเรียนไมคอยให,ความรวมมือ ไมกระตือรือร,น และไมคอยตั้งใจ
ทํากิจกรรม

6.3.2 เกณฑการให,คะแนน และระดับคุณภาพของแบบตรวจใบกิจกรรมที่ 1
และใบกิจกรรมที่ 2
ระดับคุณภาพ
ระดับดี
= 3 คะแนน
ระดับพอใช,

= 2 คะแนน

ระดับปรับปรุง = 1 คะแนน

ขอความบ+งชี้คุณภาพ
เนื้อหาทั้งหมดถูกต,อง ครบถ,วน สมบูรณ ครอบคลุมทุกประเด็น
ใบกิจกรรมสะอาด เรียบร,อย
เนื้อหาทั้งหมดถูกต,อง แตไมครบถ,วน สมบูรณ ยังไมครอบคลุม
ในบางประเด็น ใบกิจกรรมคอนข,างสะอาด เรียบร,อย
เนื้อหาสวนใหญถูกต,อง แตไมครบถ,วน สมบูรณ ยังไมครอบคลุม
ในบางประเด็น ใบกิจกรรมไมคอยสะอาด เรียบร,อย

6.4 เกณฑ9การตัดสิน
การสรุปผลการประเมิน ใช,เกณฑการสรุปผลจากการประเมินคุณภาพ ดังนี้
ผ+าน
= นักเรียนมีระดับคุณภาพในระดับ พอใช, – ดี ทั้ง 3 กิจกรรม
ไม+ผ+าน = นักเรียนมีระดับคุณภาพต่ํากวาระดับพอใช, ทั้ง 3 กิจกรรม
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ใบความรู เรื่อง การสํารวจบุ
รวจ คลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ
การสํารวจบุบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ การสํารวจบุคลิกภาพด,านอาชีพ
เป*นกระบวนการพัฒนาความเข,าใจตนเอง การพัฒนาคานิยม นิสัย และทักษะการทํางาน
ตลอดจนความรู,และทัศนคติ และการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ซึ่งเป*นผลมาจากการ
อบรมเลี้ยงดู และประสบการณในวัยเด็ก ดังนั้นการตัดสินใจเลือกอาชีพจึงเป*นกระบวนการ
ที่เริ่มต,นจากวัยเด็ก และนักจิตวิทยาได,ศึกษาป>จจัยตางๆ ที่ทําให,บุคคลเลือกอาชีพ ซึ่งถ,า
เลือกอาชีพได,เหมาะสมกับความสามารถ ความถนั
ความถนัด และความสนใจ ทําให,ทํางานได,มี
ประสิทธิภาพ
การศึกษาเกี่ยวกับป>จจัยการเลือกอาชีพได,มีนักจิตวิทยา นักวิชาการ ได,ศึกษา
ค,นคว,า และกําหนดเป*นทฤษฎีหลายทฤษฎีแตในที่นี้จะขอนําเสนอเพียง 1 ทฤษฎี ดังนี้
ทฤษฎีด,านอาชีพของกินซเบิรก (Ginzberg) ได,แบง 3 ระยะ ดังนี้
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1) ระยะเพอฝEน อยูในชวงอายุ 6-10 ป" ซึ่งเป*นวัยเริ่มต,นในการอยากประกอบอาชีพ

2) ระยะเลือกอาชีพแบบไม+ชัดเจน อยูในชวงอายุ 11-15 ป" ในวัยนี้เด็กจะเลือกอาชีพ
ด,วยเหตุผลบางประการ เชน เลือกอาชีพตามความต,องการของตนเอง หรือเลือกตาม
คานิยม หรือเลือกตามกระแสของสังคม โดยมิได,พิจารณาข,อมูลด,านตางๆ ของการ
ประกอบอาชีพ เชน ลักษณะของการทํางาน ความก,าวหน,าและความมั่นคง รายได,และ
สวัสดิการ ตลอดจนความต,องการแรงงานในอนาคต เชน ในชวงประมาณ 10 ป"ที่ผานมา
เด็กๆ เลือกเรียนนิเทศศาสตร เพราะอยากเป*นดารา พิธีกร หรือทํางานในวงการบันเทิง
เพราะเห็นวาเป*นอาชีพที่โก,เกZ มีรายได,สูง เป*นที่ชื่นชมและยอมรับ ทําให,คะแนน
คณะนิเทศศาสตรสูงกวาคณะอื่นๆ แตปรากฏการณนี้เกิดขึ้นไมนานนักก็เสื่อมความนิยมลง
เพราะเมื่อจบการศึกษาไมสามารถหางานได, บางคนต,องไปลงทะเบียนเรียนใหมเพื่อ
เปลี่ยนคณะที่เมื่อเรียนจบมาแล,วจะมีโอกาสในการทํางานสูงกวา

3) ระยะการเลือกอาชีพที่มีเหตุผลตามความเปFนจริง อยูในชวงอายุ 17-20 ป"
ซึ่งในชวงวัยนี้เด็กจะพิจารณาเลือกอาชีพตามความเป*นจริง โดยจะพิจารณาจากข,อมูลตางๆ
เชน ลักษณะของการประกอบอาชีพ รายได,และสวัสดิการ ความมั่นคงและโอกาส
ลัดาดางานวงศสวั
สดิ์ คูมืมอความต,
การจัดการเรี
ยนการสอนกิจกรรมแนะแนว
ที่จะก,าวหน,าในชีวิตการทํ
และแนวโน,
องการแรงงานในอนาคต
เพื่อเป*ชัน้นข,มัอธมูยมศึ
ล กษาป"ที่ 5
ในการตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพและวางแผนการเรียน ที่จะไปสูอาชีพที่ตนสนใจ เชน
เลือกอาชีพเป*นวิศวกร แพทย นักกฎหมาย เป*นต,น

ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสํารวจบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ
1. ทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ
คําชี้แจง ให,นักเรียนทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ เพื่อสํารวจตนเองวาเหมาะสมกับการประกอบอาชีพใด
โดยให,นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ แล,วนํามาพิจารณาวาตนเองเป*นผู,ที่มีบุคลิกภาพอยางไร
และเหมาะกับการประกอบอาชีพใด
แบบทดสอบบุคลิกภาพ
ขอที่
นักเรียน
1. บุคลิกภาพของนักเรียนเป*นอยางไร
I ชอบสันโดษ คิดกอนทํา มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป*นใหญ
E ชอบเข,าสังคม ชอบไปงานเลี้ยงสังสรรค ทํากอนคิด มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน
สิ่งของสิ่งแวดล,อมเป*นสวนใหญ
2. เมื่อนักเรียนต,องพิจารณาข,อมูล นักเรียนจะ...
S ดูรายละเอียดของข,อมูล ป>ญหาป>จจุบัน และหลักความเป*นจริง
N ดูภาพรวมหรือข,อสรุปของข,อมูล คาดการณลวงหน,า และความนาจะเป*นที่จะเกิดขึ้น
3. นักเรียนใช,อะไรในการตัดสินใจแก,ป>ญหา
T ใช,เหตุผลในการตัดสินใจ ใช,หลักความถูกต,อง และคิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ
F ใช,ความรู,สึกในการตัดสินใจ ตัดสินใจจากความชอบ และความต,องการของตน
4. นักเรียนมีวิธีการดําเนินชีวิตอยางไร
J ชอบวางแผนในการใช,ชีวิตประจําวัน ตั้งเปcาหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทํา ชอบตัดสินใจ
เพื่อให,จบป>ญหา
P ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว ไมยึดติด ยืดหยุนตอสถานการณ รับฟ>งความคิดเห็น
ของผู,อื่น
ลัดดา วงศสวัสดิ์ คูมือการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาป"ที่ 5

หลังจากทําแบบทดสอบแลวนําคําตอบมาเพื่อพิจารณาบุคลิกภาพ
คําตอบ
บุคลิกภาพ
ISTJ เป*นคนมีสมาธิสูง ละเอียด จริงจัง ไว,ใจได,
เจ,าระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
ISTP เป*นคนเงียบ ชอบผจญภัย ชอบเสี่ยง เป*นตัวของ
ตัวเอง มองโลกในแงดี โกรธงายตอนเครียด
ISFJ เป*นคนเงียบ ใจดี มีสติ มีความรับผิดชอบ คิดถึง
ผู,อื่นกอนตัวเอง เก็บความรู,สึกเกง
ISFP เป*นคนเงียบ ใจดี ออนไหว ไมชอบระเบียบ ไมชอบ
โต,แย,ง รักสวยรักงาม มีความคิดสร,างสรรค
INFJ เป*นคนมีความคิดสร,างสรรค เป*นตัวของตัวเอง ชอบ
ความเป*นสวนตัว ดื้อรั้น
INFP เป*นคนเงียบ ซื่อสัตย ชอบชวยเหลือ เข,าใจคนอื่น
INTJ
INTP
ESTP
ESTJ
ESFP
ESFJ

อาชีพที่เหมาะสม
นักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย
ผู,พิพากษา ทหาร โปรแกรมเมอร
นักบริหาร นักบัญชี ทันตแพทย ทหาร
ผู,ปฏิบัติการทั่วไป
ผู,จัดการ นักสืบ ตํารวจ ผู,พิพากษา ครู
พยาบาล นักตกแตง เลขานุการ
นักดนตรี ครู ศิลป?น นักเขียน
นักสังคมสงเคราะห บรรณารักษ
นักจิตวิทยา เสมียน จิตแพทย ครู
ศิลป?น นักดนตรี นักเขียน
ครู นักดนตรี นักแสดง นักแปล
นักวิจัย นักจิตบําบัด
เป*นคนฉลาด มุงมั่น มีความเป*นผู,นํา มั่นใจในตนเอง นักวิทยาศาสตร อาจารย วิศวกร
สูง มองการณไกล ชอบอยูคนเดียว
แพทย โปรแกรมเมอร ผู,พิพากษา
เป*นคนมีความคิดสร,างสรรค มีเหตุผล ไมชอบเป*น นักวิทยาศาสตร สถาปนิก อาจารย
ผู,นํา และไมชอบให,ใครมานํา ไมชอบระเบียบ
แพทย นักเคมี
มีความเป*นมิตร เข,าใจคนอื่น รักสนุก ไมชอบ
ตํารวจ คนขับรถ วิศวกร นักสถิติ
คําอธิบาย แตต,องการผลลัพธ เบื่องาย
นักกีฬา ศิลป?น นักลงทุน ชางฝ"มือ
เจ,าระเบียบ ซื่อตรง มั่นใจในตนเอง เป*นผู,นํา
นักลงทุน ตํารวจสืบสวน นักกีฬา
ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข
นักแสดง
มนุษยสัมพันธดี รักสนุก มองโลกในแงดี
ครูอนุบาล นักสังคมสงเคราะห
ไมชอบงานประจํา รักสวยรักงาม
นักเขียน นักแตงเพลง
มีน้ําใจ มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเกง รักสงบ
พยาบาล ครูประถม เลขานุการ
กระตือรือร,น และออนไหว
นักกายภาพบําบัด พนักงานธนาคาร

คําตอบ
บุคลิกภาพ
อาชีพที่เหมาะสม
ENFP มีความคิดสร,างสรรค กระตือรือร,น ราเริง ชอบอิสระ นักลงทุน นักจิตวิทยา นักการเมือง
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ENFJ
ENTP
ENTJ

มนุษยสัมพันธดีมาก หวงใยความรู,สึกของผู,อื่น
ไมชอบอยูคนเดียว เจ,าระเบียบ
มีความคิดสร,างสรรค ฉลาด แก,ป>ญหาเกง ชอบคุย
ไมชอบทําอะไรซ้ําๆ
เป*นผู,นํา พูดตอหน,าคนเกง ฉลาด มีความรู,
ความสามารถ แก,ป>ญหาเกง

ครู
นักจิตวิทยา ครู นักการเมือง นักการ
ทูต ผู,ให,คําปรึกษา
นักวิจัยด,านวิทยาศาสตร นักกฎหมาย
โปรแกรมเมอร ชางภาพ นักแสดง
นักบริหาร นักวิทยาศาสตร อาจารย
โปรแกรมเมอร ผู,พิพากษา
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