
Date: May 14, 2014 Section: ขา่ว PR Page: N/A 
Col.Inch: 30” Ad Value: 2,600 USD. PR Value: 10,400 USD. 

 
 

URL: http://goo.gl/cTjC0t  
   

 

 
www.thaiprwire.wordpress.com   
Visitors: N/A 

 

Page 1 of 3 
 

PC & Associates Consulting Co., Ltd. 
66/123-125 Phaholyothin Rd., Anusaowaree, Bangkhen, Bangkok 10220 Tel: (+66) 0 2971 3711 Fax: (+66) 0 2521 9030 

 
 

10 สงควรทําิ  ใหปิ้ดเทอมใหญ…่ไมไ่รป้ระโยชนร์บั AEC 
คณุนพวรรณ จลุกนษิฐ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จดัหางาน จอ๊บส ์ดบี ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 

 
 

ชวงนีAนักศกษาทีGกําลงัปิดเทอมภาคฤดรูอ้นคงไดห้ยุดยาวกวา่ทกุครัAง ถงึ ่ ึ 5-6 เดอืนกนัเล ยทเีดยีว เพราะเรากําลงัปรับการ
เรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเพืGอนบา้นในกลุม่ประเทศอาเซยน เพืGอรับ ี AEC หยดุยาวนานกนัอย่างนีA จ๊อบสดบีี์ มกีจิกรรมดีๆ  มา
นําเสนอใหท้ั AงนักศกษาทีGกําลงัเรยีนอยู ่และวา่ทีGบณัฑติทีGกําลังรองาน ใหปิ้ดเทอมใหญ่ึ …ไม่ไรป้ระโยชน์กนัคะ่ 

1. ฝึกงาน / ทํางานพเิศษ 
นอกจากจะไดป้ระสบการณ์ในเรืGองการทํางานแลว้ นอ้งๆ ยังไดพั้ฒนาทักษะการคดิวเิคราะห ์การจัดการ การวางแผน การทํางาน
เป็นทมี และความรับผดิชอบ เมืGอเรยีนจบจากรัAวมหาวทิยาลยั แลว้ตอ้งไปสมัครงานจรงิ รับรองวา่มชียไปกวา่ครึGงอย่างแน่นอนั  
 
2. เรยีนเสรมิภาษา 
ไมว่า่จะภาษาทีG 2 (ภาษาองักฤษ) ใหแ้น่นปึAก หรอืจะเป็นภาษาทีG 3 (ภาษาจนี ญีGปุ่ น เกาหล ีภาษาอาเซยนี ) เพืGอเพิGมความ
ไดเ้ปรยีบและรับมอืกบั AEC ทีGจะมาถงึ ซงถา้นอ้งๆ สามารถฟัง พูด อา่น เขยีน ไดถ้งึขั Aนนําเสนอผลงาน ึG (Presentation) เลย 
แน่นอนวา่บรษัิทไหนๆ ก็อยากไดต้ัวนอ้งๆ ไปร่วมงานคะ่ 
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3. เสรมิทกัษะคอมพวิเตอร ์/ ไอท ี/ ดจิติอล 
ทกัษะดา้นนีAใครรูเ้ยอะ รูล้กึ รูจ้รงิ ยิGงเป็นทีGปรารถนาของบรษัิทชนนําเลยก็วา่ได ้เพราะโลกเทคโนโลยทีีGกา้วลํAา บรษิั A ัทไหนม
บคุลากรทีGมคีวามชานาญและรอบรูเ้กีGยวกับโปรแกรมหรอืไอททีีGดกีวา่ ยอ่มพัฒนาเหนอืคูแ่ขง่ไดเ้ร็วกวา่นัGนเอง เรยีกไดว้า่ สายํ
งานดา้นไอท ีดจิติอล ไมม่วีนัตกงานแน่ๆ จะ้ 
 



Date: May 14, 2014 Section: ขา่ว PR Page: N/A 
Col.Inch: 30” Ad Value: 2,600 USD. PR Value: 10,400 USD. 

 
 

URL: http://goo.gl/cTjC0t  
   

 

 
www.thaiprwire.wordpress.com   
Visitors: N/A 

 

Page 3 of 3 
 

PC & Associates Consulting Co., Ltd. 
66/123-125 Phaholyothin Rd., Anusaowaree, Bangkhen, Bangkok 10220 Tel: (+66) 0 2971 3711 Fax: (+66) 0 2521 9030 

4. เพิ มเตมิขอ้มูลขา่วสาร 
การเพิGมเตมิขอ้มลูขา่วสาร เหตกุารณ์บา้นเมอืง ใครคดิวา่เป็นเรืGองไม่สาคัญํ … เพราะหากนอ้งๆ มคีวามรูร้อบตัว ทราบความ
เปลีGยนแปลงของโลกและสงคม นอกจากจะทําใหเ้รารูเ้ทา่ทนัเหตกุารณ์แลว้ ยังชวยเสรมิบคุลกิของเราใหด้สูมารท์ ฉลาด และั ่
น่าเชอถอือกีดว้ย ปัจจบุนัการเพิGมเตมิขอ้มลูขา่วสารก็สามารถรับไดจ้ากหลากหลายชองทาง เชน ดขูา่วจากืG ่ ่ โทรทศัน ์อา่นขา่ว
จากหนังสอพมิพ ์เว็บไซตต์า่งๆ หรอืจะตดิตามบล็อกอาชพเฉพาะทางจากผูเ้ชยวชาญดา้นตา่งๆ เรยีกไดว้า่ ตดิตามไดส้ะดวก ื ี ีG
ทกุทีG ทกุเวลาเลยทเีดยีว 
 
5. ฝึกอาชพเสรมิี  
อาชพเสรมิมใีหเ้ลอืกมากมายตามความถนัดหรอืความชอบของแตล่ะคน เชน หนังสอทํามอื ดอกไมป้ระดษิฐ ์ซอมี ่ ื ่
โทรศพทม์อืถอื ประกอบคอมพวิเตอร ์เย็บปักถักรอ้ย เป็นตน้ การฝึกอาชพเสรมินอกจากจะไดทํ้าในสงทีGสนใจแลว้ บางคนอาจั ี ิG
นํามาเป็นอาชพทีGชวยเพิGมรายไดห้ลงัเลกิงาน ี ่ / เลกิเรยีน หรอือาจทําเป็นอาชพหลักเลยก็มีี  
6. Work & Travel Program 
7.  
เป็นการเขา้ร่วมโครงการฝึกงานในตา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร สวนสนุก หรอืสถานรับเลีAยงเด็ก ซงนอกจากจะไดเ้งนิึG
คา่จา้งเป็นสงตอบแทนแลว้ ยังไดฝึ้กภาษา พัฒนาทกัษะการใชชวติ การทํางานร่วมกับผูอ้ ืGน ิG ้ ี และไดใ้บรับรองการันตถีงึ
ความสาเร็จในการฝึกงานครัAงนีAดว้ยํ  
 
7. เขา้คา่ยอาสา / เป็นอาสาสมคัร 
การเขา้คา่ยอาสาหรอืเป็นอาสาสมัครในองคก์รหรอืมลูนธิติา่งๆ เสมอืนจําลองการเรยีนรูก้ารอยูร่่วมกนัทางสงคม นอกจากจะได ้ั
ทํางานร่วมกับผูอ้ ืGนแลว้ การเป็นอาสาสมัครยังสอนใหเ้ราเปิดกรอบความคดิทีGกวา้งขึAน รูจั้กวางกฎกตกิาขอ้ตกลงของกลุม่ 
รับผดิชอบงานร่วมกนั แบง่ปันและเอืAออาทรซงกนัและกนั ซงเป็นคณุลกัษณะทีGดทีีGจะนําไปตอ่ยอดในการทํางานในอนาคตึG ึG  
 
8. พฒันาบุคลกิภาพ 
เรยีกไดว้า่ บคุลกิภาพเป็นสงแรกทีGผูอ้ ืGนจะไดส้มผัสและรูจั้กเรากอ่น ดงันัAิG ั น หากปิดเทอมนีAนอกจากนอ้งๆ จะทํากจิกรรมอืGนๆ แลว้ 
อยา่ลมืพัฒนาบคุลกิภาพใหด้ดูดีว้ยนะคะ เชน ออกกําลงักาย ดแูลเรืGองอาหารการกนิ อารมณ์ใหส้ดชนแจม่ใส เมืGอเปิดเทอมใหม่่ ืG
หรอืตอ้งถกูเรยีกสมภาษณ์งานจะไดม้ัGนใจเกนิรอ้ยกนัคะ่ั  
 
9. เตรยีมตวัเรื องเรซูเม ่เอกสารประกอบการสมคัรงาน 
ระหวา่งทีGนอ้งๆ กําลงัทํากจิกรรมอืGนๆ อยู่อยา่งเพลดิเพลนิ อย่าลมืเตรยีมเรซเูม ่และเอกสารประกอบการสมัครงานใหเ้รยีบรอ้ย
กนัดว้ย เพราะเมืGอถงึเวลาทีGจะตอ้งใชสมัครงานจรงิๆ เราจะไดพ้รอ้มใชไดท้นัทเีลยคะ่้ ้  
 
10. ศกษาึ  วางแผนเรื องการเงนิ 
นอ้งๆ หลายคนอาจจะงงวา่ ทําไมจะตอ้งมาศกษาหรอืวางแผนเรืGองการเงนิดว้ย และเรืGองนีAมคีวามสาคัญยังไง เพราะดเูป็นเรืGองึ ํ
ไกลตวั…แตจ่รงิๆ แลว้ เรืGองนีAเป็นเรืGองใกลต้วัทีGสาคญัมากเลยคะ่ เรยีกไดว้า่ ใครรูก้อ่น อาจสบายกอ่นกนัไปเลย เพราะเมืGอนอ้งๆ ํ
เขา้สชูวติการทํางานแลว้ นัGนหมายถงึ นอ้่ ี งๆ จะตอ้งไดรั้บเงนิเดอืน และตอ้งเสยภาษี บางคนไดเ้งนิเดอืนมาแลว้ชะลา่ใจใชจนี ้
หมด ทั AงเรืGองกนิ เทีGยว แตง่ตัว หรอืซอของฟุ่ มเฟือย จนกระเป๋าแบน ไมม่เีงนิออม ไมม่กีารวางแผนเรืGองการลงทนุ บา้งถงึขั AนืA
เป็นหนีAบตัรเครดติอกี…เรยีกวา่ ทํางานไป ใชหนีAไป นัGนเอง้  

 
 
 


