
 
 

 
 

 
เม่ือความสบัสนเข้ามาในชีวิต  ถึงเวลา 'รู้' ความถนดัของตวัเอง และรู้อีกด้านของอาชีพท่ีคณุไมเ่คยรู้ 

วันเสาร์ที่ 23 - อาทติย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. 
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชัน้ 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

 
เสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  
10.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

ชมแนะให้แนว Exhibition : TO KNOW WHO YOU ARE  
นิทรรศการท่ีคณุจะพบคณุคา่และความฉลาดในตวัเอง พร้อมเส้นทางสู่คณะและอาชีพท่ีใช!่  

10.30 - 12.30 น. แนะให้แนว Workshop “ติวตดิพอร์ต พอร์ตฟอลิโอท่ีดี ไมไ่ด้มีแคค่วามสวย”   
    สร้างตวัตนให้ชดัเจน ผา่นความชอบ ความถนดั จากเพจป่ันพอร์ตไปสมัภาษณ์  
11.00 - 12.30 น. แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 1) : สถาปนิก นักร้อง/นักดนตรี/นักแต่งเพลง และนักกีฬา 
   โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง  
12.30 - 14.00 น.  แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 2) : แพทย์ นักกฎหมาย/นักปกครอง และนักการตลาดออนไลน์  

(Digital Marketing) โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง 
13.00 น.  ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรตแิละส่ือมวลชน 
13.30 น.  ดร.อธิปัตย์ บ ารุง ผู้อ านวยการส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ กลา่วเปิดงาน     
   ด าเนินรายการโดย พีเค - ปิยะวัฒน์  เข็มเพชร  
14.00 - 15.30 น. แนะให้แนว Talk “ปรับองศา มองหาอาชีพในอนาคต”  
    “รู้” ทิศทางการศกึษา  “คดิ” ถึงอาชีพท่ีตลาดต้องการ เพ่ือปรับเส้นทางให้ “ชีวิตเปล่ียน”  
    โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์  ผู้ก่อตัง้เว็บไซต์การศกึษาอนัดบัหนึง่ของประเทศ www.eduzones.com   
14.00 - 15.30 น. แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 3) : ทันตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และนักธุรกิจเพื่อสังคม  

(Social Enterprise) โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง 
14.00 - 16.00 น. แนะให้แนว Workshop “Navigator ก าหนดทิศให้ชีวิตตวัเอง”   
    ค้นพบความชอบ ความถนดั และเส้นทางชีวิตในอนาคตด้วยตวัเอง  

โดย สถาบนัแนะแนวการศกึษาเชิงลกึ Know Are ร่วมกบัมลูนิธิพฒันาทกัษะชีวิต  
15.30 - 17.00 น. แนะให้แนว Talk “เรียนแบบไอดอล”   

   เปิดเส้นทางการศกึษาของไอดอลท่ีสานความฝันจากความถนดัสูเ่ส้นทางความส าเร็จท่ีมีคณุคา่ในแบบฉบบั 
   ของตวัเอง โดย Kayanine - เค เลิศสิทธิชัย หนุม่นกัเรียนนอก Influencer สดุฮอต และภัทร์ ฉัตรบริรักษ์                       

นกัแสดงหนุม่ บณัฑิตเกียรตินิยม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
15.30 - 17.00 น.  แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 4) : ต ารวจ/ทหาร พิธีกร/นักข่าว และProgrammer/Animator  

 โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเขา่คยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง  



 
 

 
 

อาทติย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 
10.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

ชมแนะให้แนว Exhibition : TO KNOW WHO YOU ARE  
นิทรรศการท่ีคณุจะพบคณุคา่และความฉลาดในตวัเอง พร้อมเส้นทางสู่คณะและอาชีพท่ีใช!่  

10.30 - 12.30 น. แนะให้แนว Workshop “ติวตดิพอร์ต พอร์ตฟอลิโอท่ีดี ไมไ่ด้มีแคค่วามสวย”   
    สร้างตวัตนให้ชดัเจน ผา่นความชอบ ความถนดั จากเพจป่ันพอร์ตไปสมัภาษณ์  
11.00 - 12.30 น.  แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 1) : วิศวกร ครู และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  

โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง  
12.30 - 14.00 น.  แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 2) : นักวิจัย นักธุรกิจ (Startup) และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา 

โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง  
14.00 - 15.30 น. แนะให้แนว Talk “สะกิด Mindset ให้เดก็ไทยเข้าใจตัวเอง”   
    How to สร้างทศันคตเิชิงก้าวหน้า (Growth Mindset) เพิ่มทกัษะชีวิตให้ตวัเอง  
    โดย หมอมินบานเยน็ - พญ.เบญจพร ตันตสูต ิจิตแพทย์เดก็และวยัรุ่น เจ้าของเพจ ‘เข็นเดก็ขึน้ภเูขา’ และ  
    ชายฝ่ัง – น.สพ.ฝ่ังนที ประภาสะวัต ผู้ เช่ียวชาญการค้นหาตวัตน จากสถาบนัแนะแนวการศกึษา Know Are  
   ด าเนินรายการโดย ครูกาแฟ - อ าพล ขวัญพัก 
14.00 - 15.30 น.  แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 3) : นักจิตวิทยา เชฟ/บาริสต้า และนักจัดการธุรกิจการบิน 

โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง  
14.00 - 16.00 น. แนะให้แนว Workshop “Navigator ก าหนดทิศให้ชีวิตตวัเอง”   
    ค้นพบความชอบ ความถนดั และเส้นทางชีวิตในอนาคตด้วยตวัเอง 

            โดย สถาบนัแนะแนวการศกึษาเชิงลกึ Know Are ร่วมกบัมลูนิธิพฒันาทกัษะชีวิต    

15.30 - 17.00 น. แนะให้แนว Talk “อาจจะล้มลง แต่ไม่ล้มเลิก”  
    เรียนห้องท้ายคือไมเ่ก่ง เกรดต ่าคือโง่!?!  

เส้นทางชีวิตแตล่ะคนไมเ่หมือนกนัจะล้มจนพลาดไป หรือลกุขึน้เดนิใหม ่ 
โดย บอย - ชีวิน โกสิยพงษ์ จากเด็กหลงัห้อง สูเ่จ้าพ่อเพลงรัก ผู้บริหารคา่ยเพลง LOVEiS ช่ือดงั  
 และเติล้ - ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน เดก็ท่ีไมเ่คยเรียนวิทยาศาสตร์ได้เกรด 4  จนวนันีเ้ป็นผู้ก่อตัง้ SPACETH.CO 
ด้านอวกาศระดบัประเทศ   

15.30 - 17.00 น. แนะให้แนว JOB Café (รอบที่ 4) : สัตวแพทย์ นักธุรกิจน าเที่ยว และYouTuber/Vlogger  
โตขึน้อยากท าอะไร! จบัเข่าคยุเร่ืองเรียนกบัรุ่นพ่ี และเจ้าของอาชีพตวัจริง  

*ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ 
โทร. 080 314 6676 I FB: แนะให้แนว I www.tkpark.or.th  
#แนะให้แนว #TKpark  

http://www.tkpark.or.th/

