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วันทีเ่รียนจบ  

 

คณุใชเ้วลาทาํงานก่ีชั่วโมงในชีวิต   นั่นคือมากเกินไป   บางคนรกังาน  แตบ่างคนเกลียดงาน  

ประสบการณใ์นอดีตในท่ีทาํงานจะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ความสามารถในอนาคตของคณุท่ีจะเป็น 
ครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ในการงานได ้  

จดุประสงคห์ลกัของโครงการนี ้  คือ ใหค้ณุมองไปท่ีประสบการณก์ารทาํงานในอดีตของคณุ   เรา

ตอ้ง การใหค้ณุเริ่มมองผลกระทบท่ีคาํสอนของพระเจา้เก่ียวกบัการงานท่ีมีตอ่ชีวิตของคณุ   เราตอ้งการให้

คณุประเมินผลท่าที และนิสยัการทาํงานวา่เป็นไปตามพระคมัภีร ์หรือ ไมเ่ป็นไปตามพระคมัภีร ์   คณุจะมี

โอกาสตดัสินในพืน้ท่ีเหล่านัน้ของชีวิตในท่ีๆ คณุจาํเป็นมากท่ีสดุเพ่ือศกึษาและพฒันาใหดี้ขึน้   

บันทกึ:    โปรดเขียนคาํตอบ  ในกระดาษท่ีแยกไวใ้ห ้    

 

ตอนที ่1:  ประสบการณช์วีติในการทาํงานของฉันในอดตี   

1. ในขณะท่ีเป็นเดก็   คณุมีงานบา้นท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํหรือไม ่  ขอใหอ้ธิบายถึงงานและอายเุม่ือคณุ

ไดท้าํงานเหลา่นัน้  

2. เม่ือไรท่ีคณุเริ่มทาํงานชิน้แรกเพ่ือรบัเงินจากนอกบา้น   จงบอกอายใุนเวลานัน้ ประเภทของงาน และ 

ทา่ทีของคณุตอ่งานนัน้   คณุชอบมนัหรือไม ่  งานนัน้ง่ายหรือยาก   มนัง่ายไหมท่ีจะเขา้กบัคนอ่ืนใน

การทาํงานนัน้  คณุเขา้กนัไดดี้กบัเจา้นายหรือไมน่านเทา่ไรท่ีคณุทาํงานนัน้   เหตใุดคณุจงึลาออก   

เม่ือคณุลาออก   เจา้นายของคณุใหค้าํแนะนาํสนบัสนนุท่ีดีหรือไม ่  คณุมีปัญหาหรือไมก่บั 

ความสตัยซ่ื์อ  หรือการคดโกงในงานนัน้  

3.  คณุเรียนจบโรงเรียนมธัยมหรือไม ่  ถา้ไม ่ คณุมีใบประกาศนียบตัร GED (การสอบเทียบ) หรือไม ่ 

คณุเคยเรียนระดบัวิทยาลยัใดบา้ง  จงอธิบาย 

4. คณุไดร้บัการอบรมดา้นอาชีพหรือไม ่  ถา้มี จงอธิบายสัน้ๆ  คณุมีประสบการณก์ารทาํงานท่ีจะทาํให้

คณุมีคณุวฒุิเพียงพอสาํหรบังานใดๆ หรือไม ่ ขอใหอ้ธิบายสัน้ๆ   
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5. คณุเคยมีงานเตม็เวลาในท่ีๆ คณุทาํงานราว 40 ชั่วโมงตอ่สปัดาหห์รือไม ่ จงอธิบายสัน้ๆ  คณุเคยมี

งานทาํหลายอย่าง หรือ สองสามอยา่ง   ถา้หากว่าหลายอยา่ง  อะไรคือเหตผุลท่ีคณุเปล่ียนงานบอ่ย

มาก      คณุสนกุกบังานหรือไม ่ การทาํงานทาํใหค้ณุรูส้กึพงึพอใจหรือไม ่  

6. คณุเคยอธิษฐานหรือไมเ่ก่ียวกบังานท่ีคณุตอ้งการทาํในขณะท่ีคณุกาํลงัหางาน   คณุรูส้กึวา่พระเจา้

เคยชว่ยเหลือคณุใหไ้ดง้านหรือไม ่  ขอใหอ้ธิบายคาํตอบของคณุ   

7. คณุเคยมีเวลายาวนานในวยัผูใ้หญ่ท่ีคณุไมมี่งานเตม็เวลาใหท้าํหรือไม ่  คณุรูส้กึอย่างไรเก่ียวกบั

การตกงาน   บางคนพดูวา่ การวา่งงานทาํใหภ้าพลกัษณต์วัเองแย ่และพวกเขาซมึเศรา้ หดหู ่  

คณุเคยมีปัญหานัน้หรือไม ่ ถา้ใช ่จงอธิบายสัน้ๆ ถึงความรูส้กึของคณุ   ถา้ไมใ่ช ่ จงอธิบายวา่เพราะ

เหตไุรคณุจงึคิดว่าไมมี่ปัญหานี ้  

8. เม่ือคณุอยูท่ี่บา้น พ่อของคณุทาํงานอะไร แมข่องคณุมีงานทาํนอกบา้นดว้ยหรือไม ่  จงอธิบายสัน้ๆ 

วา่มีเวลาใดไหมท่ีพอ่ของคณุตกงาน หรือไม่ 

9. ทศันคตแิละนิสยัการทาํงานใดท่ีคณุไดเ้รียนรูจ้ากพอ่แมข่องคณุ  

10. ขอใหค้ดิยอ้นดถึูงสิ่งท่ีกาํลงัเกิดขึน้ในชีวิตของคณุ 6 เดือนมาแลว้   ก่อนหนา้เวลานัน้ (6 เดือนท่ีแลว้) 

คณุเคยคิดอยา่งจรงิจงับา้งไหมตอ่คาํสอนของพระเจา้เก่ียวกบังาน   การสอนของพระองคมี์

ผลกระทบใดตอ่ทศันคตแิละนิสยัการทาํงานของคณุ   สิ่งนีไ้ดเ้ปล่ียนอะไรบา้งใน 6 เดือนสดุทา้ยนี ้  

จงอธิบายคาํตอบสัน้ๆ   

 

 

               จงหยดุ:  ขอใหค้รูของคณุเซ็นช่ือท่ีน่ี  ก่อนเริ่มทาํงานมากขึน้ในโครงการนี ้ 

ลายเซ็นของครู   
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ตอนที ่2:  โอกาสในการทาํงานของฉันในปัจจุบัน 

ถา้ในปัจจบุนัคณุมีงานทาํ  ไมว่า่จะเตม็เวลา หรือ ก่ึงเวลา  ขอใหต้อบคาํถามตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบังานนัน้    

ถา้ในปัจจบุนั  คณุอยูใ่นโปรแกรมของทีนชาลเ์ลน้จ ์หรือ โปรแกรมท่ีคลา้ยคลงึกนั  ขอใหต้อบคาํถาม

ตอ่ไปนี ้เก่ียวกบัการมอบหมายงานท่ีคณุไดร้บัในโปรแกรมนัน้   

1. ในกิจกรรมทัง้หมดท่ีคณุทาํในแตล่ะสปัดาห ์ คณุจะใหค้ะแนนความรูส้กึตอ่งานท่ีคณุทาํอยา่งไร  ใน

มาตรวดัของ 10 คะแนน   จงใหค้ะแนนว่าคณุชอบงานของคณุมากเพียงไร ถา้เปรียบเทียบกบั

กิจกรรมอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีคณุทาํในสปัดาหท่ี์เป็นปกติ  การกิน  การนอน  ไปเท่ียวกบัเพ่ือน เป็นตน้    

คะแนน “10”  คือสิ่งตา่งๆ ท่ีคณุเพลิดเพลินมากท่ีสดุ และคะแนน “1” คือสิ่งตา่งๆ ท่ีคณุเพลดิเพลิน

นอ้ยท่ีสดุ  

คะแนนความรูส้กึของคณุตอ่งาน  1     2 3     4   5     6     7     8     9 10 

กิจกรรมใดท่ีคณุเพลิดเพลินมากท่ีสดุ  

กิจกรรมใดท่ีคณุเพลิดเพลินนอ้ยท่ีสดุ  

2. มีสิ่งตา่งๆ ประเภทใดบา้งท่ีหวัหนา้งานแกไ้ขในตวัคณุเก่ียวกบัการทาํงาน    

3. ถา้คณุตอ้งใหห้วัหนา้งานประเมินผลงานของคณุ คะแนนใดท่ีคณุคิดวา่เขาจะใหค้ณุในฐานะคนงาน 

    ดีท่ีสดุ  

    โดยเฉล่ีย  

    ตํ่ากวา่เฉล่ีย  

    ไมดี่  

4. คณุจะตอ้งเปล่ียนแปลงทา่ทีและนิสยัในการทาํงานอยา่งไรเพ่ือท่ีจะใหมี้คณุวฒุิเพ่ือความกา้วหนา้   

ความเปล่ียนแปลงประเภทใดท่ีคณุจาํเป็นตอ้งทาํ เพ่ือหวัหนา้จะมีความไวว้างใจคณุมากขึน้ใน

ลกัษณะท่ีเป็นคนท่ีรบัผิดชอบ   

5. คณุจะใหค้ะแนนตวัเองอยา่งไรในเง่ือนไขคณุภาพของงานท่ีคณุไดท้าํในแตล่ะวนั   

    ฉนัมกัจะทาํอยา่งดีท่ีสดุ  

    บางที ฉนัก็ทาํดีท่ีสดุ   

    ฉนัทาํดีท่ีสดุนานๆ ครัง้  ฉนัมกัจะมองหาวิธีท่ีง่ายท่ีสดุเพ่ือทาํใหผ้่านๆ ไป  

    ฉนัเกลียดการทาํงาน และ หลีกเล่ียงมนัในท่ีใดก็ตามท่ีเป็นไปได ้ 

 อธิบายสัน้ๆ ถึงเหตผุลของคณุในการเลือกคาํตอบนี ้  

6. มีขอ้พระธรรมใดไหมท่ีคณุพบวา่มีประโยชนใ์นการเป็นคนงานท่ีดีมากขึน้   ถา้มี  จงเขียน 

ขอ้พระธรรม  และอธิบายอย่างสัน้ๆ ถึงวิธีท่ีขอ้พระธรรมชว่ยคณุไดอ้ย่างไร   
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ตอนที ่3:  การมองดูโอกาสการทาํงานในอนาคตของฉัน 

1. งานชนิดใดท่ีคณุตอ้งการทาํเม่ือคณุเรียนจบจากโปรแกรม   ในปัจจบุนัคณุไดร้บัการอบรมและ

ประสบการณใ์นการทาํงานเพ่ือท่ีจะไดง้านประเภทนีห้รือไม ่ 

2. ทา่ทีและนิสยัการทาํงานใด  ท่ีคณุรูส้กึวา่เป็นสิ่งจาํเป็นเพ่ือจะเป็นคนงานท่ีประสบความสาํเรจ็ สิ่ง

เหลา่นีมี้ผลกระทบใด ท่ีชว่ยคณุใหร้กัษางาน และ กา้วไปสูต่าํแหนง่ท่ีสงูขึน้ในบริษัท   

3. ถา้คณุจะเป็นเจา้ของบรษัิท  คณุจะจา้งบคุคลท่ีมีท่าที และ นิสยัการทาํงานแบบคณุหรือไม ่ คณุจะ

ไวว้างใจคนๆ นีห้รือไม ่ ถา้คณุไมไ่ดอ้ยูใ่นท่ีทาํงานเพ่ือควบคมุเขาอยา่งใกลช้ิดในการทาํงาน   ขอให้

อธิบายสัน้ๆ 

4. ขอใหค้ดิสกัสองสามนาที เก่ียวกบัคนท่ีแตกตา่งไปซึ่งคณุรูจ้กั   ใครท่ีใหแ้บบอยา่งท่ีดีเลิศของคนท่ี

ทาํงานอยา่งดีท่ีสดุ    ลกัษณะ ทศันคติ และนิสยัการทาํงานใดท่ีคณุยกย่องเม่ือคณุเห็นชีวิตของ

บคุคลนี ้  ในคณุลกัษณะท่ีเป็นบวกทัง้หมด   คณุลกัษณะใดท่ีคณุอยากจะพฒันามากขึน้ในชีวิต  
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โดย เดวิด แบท็ตี ้ 

สงวนลิขสิทธ ์© 2020  ทีน ชาลเ์ลน้จ ์ สหรฐัอเมรกิา  2nd Edition 

บทเรียนนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของ การศึกษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม่  ซึ่งไดร้บัการพฒันาเพ่ือชว่ยครสิเตียนใหม่

และผูท่ี้ตอ้งการจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  บทเรียนถกูใชใ้นครสิตจกัร ในโรงเรียน กบัพนัธกิจเรือนจาํ   

ทีนชาลเลน้จป์ระเทศไทย  และพนัธกิจซึ่งคลา้ยคลงึกนัท่ีทาํงานกบัครสิเตียนใหม ่ การศกึษาสว่นตวัสาํหรบั

ชีวติใหม่ ออกแบบใหใ้ชก้บัโปรแกรมเอกตัศกึษาสว่นตวั ยงัมีคอรส์สาํหรบัผูท่ี้สนใจรบัการอบรมเพิ่มเตมิใน

การใชห้ลกัสตูร  

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิชานีส้ามารถตดิตอ่ไดท่ี้ 

Global Teen Challenge 
www.GlobalTC.org or www.iTeenChallenge.org 

วนัท่ีมีการแกล้า่สดุ 11-2020    

http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/

