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สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต	สู่ศตวรรษที่	21	รวมถึงขับเคลื่อนนโยบาย 
มหาวิทยาลัยดิจิทัล	 (Digital	University)	โดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร	ปีการศึกษา	2557-2561	กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
พ.ศ.	2557-2561	ไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์	3P	ได้แก่	Practicality	ความเป็นผู้น�าที่ปฏิบัติจริง	Profitability	 
ความเป็นผู้สร้าง	และ	People	Connectivity	ความเป็นผู้ให้
	 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	วัดจากการสอบวัด 
ความรู้ก่อนส�าเร็จการศึกษา	หรือ	Exit-Exam	ในระดับปริญญาตรีจ�านวน	3	ด้าน	ดังนี้	1.ความรู้ในด้านการใช ้
ภาษาอังกฤษ	2.ความรู้ด้านการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	3.ความรู้ความสามารถในเน้ือหาและการประยุกต์ใช้ 
ความรู้ในด้านสาขาวิชาที่ศึกษา
	 นอกจากจะมีความสามารถด้านวิชาการแล้ว	บัณฑิตราชมงคลพระนครยังได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น	เปิดโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน	และกิจกรรมพิเศษซ่ึงเสริมสร้างคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยก�าหนดให้นักศึกษาทุกคนที่ส�าเร็จการศึกษา	จะต้องผ่านเกณฑ์ตามประกาศ	 เรื่อง 
การก�าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	หรือระบบทรานสคริปต์กิจกรรม	 (Student	Activity	 
Transcript)	ทั้งนี้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย	 จะได้รับทรานสคริปต์	 จ�านวน	2	 ใบ	 น่ันคือ	 
ทรานสคริปต์แสดงผลการเรียนด้านวิชาการ	และทรานสคริปต์แสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
	 ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ขอแสดงความยินดีกับผู ้ส� า เร็จการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา	2560	ทุกท่าน	ขออ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	มีพลังใจในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาตนเอง	สังคม	และประเทศชาติสืบไป	ขอให้ประสบความส�าเร็จและเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 
สมดังปรารถนาทุกประการ

	 	 (รองศาสตราจารย์สุภัทรา		โกไศยกานนท์)
	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สารรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน	ที่ส�าเร็จการศึกษาในปี	2560	 น้ี	ขอให้น�าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการท�างานเรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ	 
เพื่อพัฒนาตนเอง	พัฒนางาน	ด้วยความขยัน	อดทน	และซื่อสัตย	์ซึ่งจะส่งผลให้ประสบความส�าเร็จในอาชีพการงาน	
และด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
	 ในโอกาสส�าคัญนี้	 ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข	ความเจริญ	ประพฤติตนเป็นคนดี	มีคุณค่า 
ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์	โตเลิศมงคล)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
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สารรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 “ขยัน	ซื่อสัตย์	อดทน	และเสียสละ”	จะท�าให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า

 

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ	พรเจิมกุล)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
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สารรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีในความส�าเร็จของบัณฑิตใหม่	ปีการศึกษา	2560	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครทุกคน	สิ่งที่ เรามุ ่งม่ัน	มีความอุตสาหะวิริยะจนประสบความส�าเร็จในการศึกษา	บัณฑิตซึ่งถือว่า 
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีมูลค่า	ท�าให้เกิดทรัพย์สินอย่างอื่นตามมา	ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่ง	ขอให้น�าความรู้ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ได้รับ	 ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในชีวิตจงทุ่มเททั้งก�าลังกาย	ก�าลังใจ	อุทิศตนท�างาน 
อย่างเต็มที่	พร้อมทั้งยึดถือจริยธรรม	จรรยาบรรณในวิชาชีพ	ซื่อสัตย์	ขยัน	อดทนและรับผิดชอบในหน้าที่	ศึกษา 
หาความรู้ใหม่ๆ	เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจะเป็นคนที่มีคุณภาพ	และเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติต่อไป
 

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
	 	 และรักษาราชการแทน
	 	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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สารรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ในครั้งนี้	ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 
นักศึกษาที่ก�าลังจะเป ็นบัณฑิตใหม่ทุกๆ	ท ่าน	 เป ็นนิมิตหมายท่ีดีเพ่ือทบทวนตนเองและเป็นจุดเริ่มต ้น 
ของการเตรียมความพร้อมส�าหรับบัณฑิตแต่ละท่านได้รวบรวมพละก�าลังทั้งความรู้	 ความคิด	ทิศทางเดินของชีวิต	 
กับการถ่ายทอดวิชาชีพที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาที่เรียนภายในรั้ว	มทร.พระนครแห่งนี้	 ให้เกิดประโยชน ์
อย่างแท้จริงต่อไป
	 ผูท้ีก่�าลงัจะเป็นบณัฑติ	จงเป็นผูเ้รยีนรู้ตลอดชวิีต	ประกอบกิจการ	พฒันางาน	พฒันาชวีติและก้าวข้ามปัญหา
ได้อย่างปลอดภัยในทุกช่วงวัย	จงประสบความส�าเร็จทั้งหน้าที่การงาน	ครอบครัว	สุขภาพ	ประสบการณ์ที่เกิดข้ึน 
ทั้งปวง	ส่งผลให้มีซึ่งความรอบคอบและพร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่อย่างมีศิลปะ	โดยเฉพาะศิลปะในการครองชีวิตสมบูรณ์
มากขึ้นโดยล�าดับ	อาทิ	การเดินทางแห่งชีวิตและการท�าหน้าที่ใดๆ	เป็นผลงานที่ดีและมีประโยชน์ทั้งตนเอง	ส่วนรวม	
สังคม	ประเทศชาติ	ขอจงมีความรักประเทศไทยมากขึ้น
	 สุดท้ายนี้	ขอมอบวิสัยทัศน์แห่งการครองชีวิต	ส�าหรับทุกท่าน	ดังนี้

“มีศิลปะในการคิดเป็นระบบ
เพื่อผลผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

โดยวัดจากความปลอดภัยทั้งทางกายและทางจิตใจ"

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์	วงษ์ศรีษะ)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ
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สารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ประเด็นหลักในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน	คงหนีไม่พ้นการกล่าวถึง	การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเป็น	
Thailand	4.0	การเข้าถึงข้อมูล	Digital	Big	Data	รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ	สร้าง 
ผู้ประกอบการที่ยกระดับสู่	Smart	Enterprises	และ	Startups	เปลี่ยนจาก	Traditional	Services	ซึ่งมีการสร้าง
มูลค่าค่อนข้างต�่า	ไปสู่	High	Value	Services	และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	
และทักษะสูง
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน	4.0	ด้วยการพัฒนาทักษะ 
การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ	เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ	เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียน	มีทักษะ 
ที่ต้องการ	เช่น	การท�างานร่วมกัน	ความคิดสร้างสรรค์	และการสื่อสารที่ดี	สิ่งหนึ่งที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา	ได้ปลูกฝัง 
ให้นักศึกษาชาวราชมงคลพระนครทุกคนตระหนักตลอดหลักสูตรการศึกษา	คือ	การท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้นอกห้องเรียน	สร้างทักษะชีวิตในการปฏิบัติงานกับผู้อื่น	รวมถึงการเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม	
เพื่อการก้าวสู่สังคม	ในโลกแห่งการปฏิบัติงานจริงต่อไป
	 ขอแสดงความยนิดกีบัผูส้�าเรจ็การศกึษาประจ�าปีการศกึษา	2560	ทกุท่าน	ขออาราธนาบารมีคณุพระศรรีตันตรยั 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล	 โปรดดลบันดาลให้ท่าน	 เป็นผู ้ที่เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย	ประสบความส�าเร็จในการ 
ด�าเนินชีวิตตามความปรารถนาทุกประการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
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สารรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักศึกษา	นักศึกษาจึงเป็นผลผลิตที่ได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้และมีทักษะอย่างมืออาชีพ	เป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย	ครอบครัว	และสังคม
	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว	ในการด�าเนินชีวิตต่อไปนั้น	นักศึกษาพึงรู้จักตนเอง	และรู้จักปรับปรุงพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ	หมั่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	และน�าความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
	 ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคน	จงมีชีวิตที่ดี	และประสบความส�าเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา	สุวรรณพฤกษ์)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
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สารรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดใีนความส�าเรจ็ของบณัฑติทกุท่าน	ขอแสดงความชืน่ชมในความวริยิะอตุสาหะทีไ่ด้พากเพยีร		
ทุม่เทก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	กระทัง่ส�าเร็จการศกึษาในทีส่ดุ	บณัฑติทกุคนคือเมลด็ผลแห่งความภาคภมิูใจของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	คือตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่แสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้นโดยประจักษ์แก่สาธารณะ	 
เป็นผู้ที่ช่วยยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพอันพึงประสงค์
ของสังคม
	 นับจากนี้บัณฑิตส่วนใหญ่จะได้ท�างานในสถานประกอบการต่างๆ	และอาจมีบางส่วนเลือกศึกษาต่อในระดับ
ท่ีสูงขึ้น	บัณฑิตทุกคนต้องมีหน้าที่ที่จะต้องท�า	แต่ละหน้าที่มีความแตกต่างกัน	การที่จะก้าวผ่านภาระหน้าที่ไปสู่ 
ความส�าเร็จนั้น	ย่อมมีปัญหาต่างๆ	เป็นอุปสรรค	จึงขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความพยายาม 
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ	ขอให้เรามีความพยายาม	มีความอดทนต่อส่ิงที่ท�า	ความส�าเร็จจะต้องเป็นของเรา 
อย่างแน่นอน	หากยึดสภุาษติ	ความพยายามอยูท่ีไ่หน	ความส�าเรจ็อยูท่ีน่ัน่	เป็นสภุาษติประจ�าใจ	ย่อมเป็นคนไม่ตกยาก
และจะมีความเจริญมากขึ้นตามล�าดับ
	 ความส�าเร็จของบัณฑิตทุกท่านในวันนี้และวันต่อไปข้างหน้า	น�ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูล	 
บัณฑิตทุกท่านล้วนเป็นศิษย์เก่าที่ทรงคุณค่า	และมีส่วนในการสร้างชื่อเสียง	รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย	
จึงขอให้ทุกท่านรักษาไว้ซึ่งความรู ้และคุณธรรมที่บัณฑิตพึงมี	 เพื่อศักดิ์ศรีแห่งตนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร

	 	 (รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ	อาภาเวท)
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
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สารผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีกับว่าท่ีบัณฑิตของ	มทร.พระนครทุกท่าน	การที่ท ่านมีวันนี้ก็ด ้วยความมานะ	 
อุตสาหะ	ภาคเพียร	สิ่งนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจในตัวท่าน	และรวมไปถึงครอบครัว	วงศ์ตระกูลของท่านด้วย	 
ขอให้ท่านน�าความรู้ทางวิชาการและคุณธรรม	จริยธรรมที่ได้รับการอบรมสั่งสอนไปจากสถานศึกษาแห่งนี้	 ไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แก่ตัวท่าน	องค์กรครอบครัว	สังคมและประเทศชาติต่อไป	หลังจากที่ท่านได้จบการศึกษา 
ไปแล้วนั้น	ขอให้ท่านได้กลับมาดูแล	สนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตามสมควร	ดังที่รุ่นพี่ๆ	ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา

	 	 (ผศ.ดร.สุรเชษฐ	เดชฟุ้ง)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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สารผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 Congratulations	on	your	outstanding	achievement!	Graduation	 is	an	exciting	 time.	 
It	marks	both	an	ending	and	a	beginning;	 it’s	warm	memories	of	the	past	and	big	dreamsfor	 
the	future.	Wish	you	a	very	good	luck	for	the	new	beginning	in	life.	May	you	reach	all	your	goals	
and	the	brighter	opportunities	come	your	way	and	you	achieve	success	in	all	of	them!

	 	 Dr.Suwanna	Klomjit
	 	 Assistant	to	the	President
	 	 (ดร.สุวรรณา	กล่อมจิตร์)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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สารผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.พัทรียา เห็นกลาง

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน	ขอให้ท่านน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมโดยรวมอย่างเต็มที่	และถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยแล้ว	
ก็ขอให้ท่านตระหนักถึงความส�าคัญที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	นั่นก็คือต้องไม่หยุดที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	ทั้งใน 
แนวกว้างและเชิงลึกให้กับตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป

	 	 (ดร.พัทรียา	เห็นกลาง)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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สารผู้ช่วยอธิการบดี
นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ความตอนหน่ึงจากพระบรมราโชวาท	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 
เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 
ด้วยพระองค์เอง	 เมื่อวันศุกร์ที่	20	กรกฎาคม	2533	ที่ว่า	“...บัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ได้ชื่อว่า 
เป็นท้ังนักวิชาการ	และนักปฏิบัติที่สามารถ	จึงจ�าเป็นต้องปรับปรุงตนเองอยู่เสมอด้วยการศึกษาค้นคว้า	 เพิ่มพูน
ความรู้ท้ังทางลึกและทางกว้าง	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความส�าเร็จความเจริญของตนและส่วนรวมได ้
ดังประสงค์...”	นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวราชมงคลอย่างหาที่สุดมิได้
	 หนทางหน่ึงทีเ่ราจะแสดงความจงรกัภกัด	ีและส�านกึในพระมหากรณุาธิคุณของพระองค์ท่านในฐานะบัณฑติ
และมหาบัณฑิต	“ชาวราชมงคลพระนคร”	สามารถกระท�าได้	นั่นคือ	การศึกษา	ค้นคว้า	พระบรมราโชวาท	หรือ 
พระราชด�ารัส	เพื่อน้อมน�าหลักค�าสอนมาประพฤติปฏิบัติใช้ในการด�าเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง	สืบไป
	 ขอแสดงความยินดีจากใจจริงกับผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ทุกท่าน	ขออาราธนาบารม ี
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพ	โปรดดลบันดาลให้ท่านเป็นผู้เจริญด้วยอายุ	วรรณะ	 
สุขะ	พละ	และปฏิภาณ	เทอญ

  
	 	 (นายวัชรพงษ์	สูงปานเขา)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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สารผู้ช่วยอธิการบดี
ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอให้บัณฑิตทุกคนใช้ปัญญากับความกล้าหาญ	เป็นกุญแจส�าคัญในการก้าวเข้าสู่ความท้าทายใหม่ๆ	ในชีวิต	
อาจารย์ขอแสดงความยินดีในโอกาสส�าเร็จการศึกษาและหวังว่าทุกๆ	ความฝันของบัณฑิตจะเป็นจริง

	 	 (ดร.ปริญญ์	บุญกนิษฐ)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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สารผู้ช่วยอธิการบดี
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน	ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ 
ประสบความส�าเร็จในก้าวหนึ่ง	ที่เป็นก้าวส�าคัญของชีวิต
	 ในโอกาสนี้	ผมขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความส�าเร็จในก้าวต่อไป	ทั้งผู ้ที่จะศึกษาต่อ	หรือ 
ประกอบอาชีพ	 ให้มีความตั้งใจเรียนรู ้หาประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง	ครอบครัว	และประเทศชาติ	ที่ส�าคัญ 
จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ	และหาโอกาสตอบแทนพระคุณ	ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ	ก็ตาม	สุดท้ายนี	้
ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป

	 	 (นายกฤษณ์	เจ็ดวรรณะ)
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี
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สารคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีในความส�าเร็จของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทุกคน	ที่ส�าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา	2560	และก�าลังจะก้าวสู่ความส�าเร็จในชีวิตของโลกอาชีพ	ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ทุกคนได้น�าความรู้	 
ความสามารถ	ที่ฝึกฝนในรั้วของมหาวิทยาลัย	ได้ประยุกต์ใช้ความรู้	 ทักษะและวิชาชีพที่มาสู่การปฏิบัติจริงในโลก 
ของการท�างาน
	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถ	ออกไปใช้ในชีวิตการท�างาน	
ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ความสามารถแล้ว	สิ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคง	ความส�าเร็จในชีวิตการท�างานที่ยั่งยืน	 
คือจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์	มีคุณธรรม	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 มีความมุ่งม่ันและทุ่มเทในการท�างาน 
อย่างจริงจัง	มีความอดทน	เข้าใจและรู้จักการแก้ปัญหาและอุปสรรค	การเป็นผู้ที่มุ่งมั่นและตั้งใจจริง	จะเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีในการเสริมสร้างความส�าเร็จในชีวิต
	 ในโอกาสนี้ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนจงประสบความส�าเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา	เกตุดี)
	 	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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สารคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิต	มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ส�าเร็จ 
การศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2560	ด้วยความยินดียิ่ง
	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพ 
ชั้นน�าด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระดับอาเซียน	จัดการศึกษาโดยมุ ่งหวังให้บัณฑิตพัฒนาตนเอง	พัฒนา 
สตปัิญญา	สงัคม	อารมณ์	ร่างกาย	และคณุธรรมจรยิธรรมโดยสอดคล้องกบัคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์	ทีป่ระกอบ
ด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	5	ประการ	ได้แก่	1.คุณธรรมจริยธรรม	2.ความรู	้ 
3.ทักษะทางปัญญา	4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน	จะเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงความส�าเร็จ 
ของตนเองที่มีในวันนี้	 ใช้วิชาความรู ้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมุ่งมั่นประกอบสัมมาอาชีพประพฤติตนเป็นคนด	ี 
มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง	 มุ ่งมั่นไปสู ่เป้าหมายในการด�าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 
ให้ประสบความส�าเร็จถึงพร้อมทุกประการ
	 ในโอกาสนี้ขออวยพรให้บัณฑิต	และมหาบัณฑิตจงประสบแต่ความสุขความเจริญความส�าเร็จในวิชาชีพ	 
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์มีพลังกาย	พลังใจ	สัมฤทธิ์ผลในสิ่งปรารถนาตลอดไป

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชญาภัทร์	กี่อาริโย)
	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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สารคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 “ขอแสดงความช่ืนชมและยนิดกีบับณัฑติใหม่	ปีการศกึษา	2560	ขอให้บณัฑติทกุท่านจงภมูใิจกบัความส�าเรจ็
ในครั้งนี้ที่ได้ตั้งใจมุ่งมั่น	พากเพียรพยายาม	อุตสาหะ	จนประสบความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้
	 โอกาสน้ีครูขออวยพรให้บัณฑิตทุกๆ	คน		ประสบแต่ความสุขความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง	 
ประสบความส�าเร็จในชีวิตทุกๆ	ด้านอย่างที่ตั้งใจไว้	เป็นคนดีของสังคม	และประเทศชาติตลอดไป”

	 	 (นายอรรถการ	สัตยพาณิชย์)
	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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สารคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความชื่นชม	ยินดี	และดีใจกับนักศึกษาทุกคนที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเส้นทาง 
อันยาวนานกว่าจะมาถึงวันน้ีท่ีทุกคนได้รอคอย	วันนี้ถือเป็นจุดส�าคัญของชีวิตอันหนึ่งท่ีไม่ได้มาง่ายๆ	แต่เกิดจาก 
ความวิริยะ	อุตสาหะอันน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตนเอง	ครอบครัว	ครูอาจารย์	คนที่รักเรา	และยังเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ส�าคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในฐานะพลเมืองของประเทศได้มีความรู ้เพิ่มพูนขึ้น	อย่างไรก็ดีนักศึกษา 
ควรตระหนักถึงการเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติด้วย	ไม่น�าเอาวิชาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด	เบียดเบียน
ผู้อื่น	 ไม่ทรยศต่อวิชาชีพ	และให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	ซึ่งวันหนึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปจะมีแต ่
ความภาคภูมิใจที่ได้ท�าเช่นนี้
	 ขอบุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอ�านวยพรให้ศิษย์คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนครทุกคนได้รับและให้แต่สิ่งดีๆ	ศรัทธาในสิ่งที่จะท�าในทุกเรื่อง	คิดหวังสิ่งใด	สมปรารถนาทุกประการ	
เป็นที่รักของทุกคน	ฝึกหัดปฏิบัติตนให้ด�ารงชีวิตด้วยความไม่ประมาท	โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าประมาทในคุณงาม 
ความดีว่าเอาไว้ก่อน	วันหลังค่อยท�า

	 	 (นายปริญญา	มากลิ่น)
	 	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
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สารคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ในวาระที่ท่านทั้งหลายได้ส�าเร็จการศึกษาและก�าลังเข้าสู่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในเวลาอันใกล้นี้	
ข้าพเจ้าในนามของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
มีความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างย่ิงกับความส�าเร็จของทุกท่านที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นบัณฑิตอันเป็นความมุ่งหมาย 
ที่ทุกท่านได้ตั้งม่ันไว้ตลอดการศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมา	ด้วยความรู้และทักษะตามสายวิชาที่ทุกท่านได้พากเพียร	 
เรียนรู้และฝึกฝนมานั้น	จะเป็นฐานก�าลังทางปัญญาให้ท่าน	สามารถที่จะใช้ชีวิตเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ	อันจะเป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
	 ในโอกาสน้ีข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตทุกท่าน	จะด�ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ	ที่ใฝ่รู้	 
สู ้งาน	และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี	ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม	จริยธรรมและมุ่งประโยชน์เพ่ือผู ้อื่นเนื่องในวาระ 
แห่งความส�าเร็จของท่านทั้งหลายในครั้งนี้	ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและมีความส�าเร็จในทุกสิ่ง 
อันพึงประสงค์

	 	 (นายไพศาล	การถาง)
	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

ว่าที่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	ที่รักทุกคน
	 กิจกรรมในวันน้ี	 เกิดข้ึนจากความร่วมแรงร่วมใจกันของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆ	
ก่อนท่ีจะจบการศึกษาและออกไปใช้ชีวิตในการท�างาน	ทั้งนี้ก็เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา 
ทุกคน	อาจารย์ขอฝากหลักธรรมพื้นฐานในการด�าเนินชีวิต	3	ข้อดังนี้
	 ข้อ	1.	พึ่งพาตนเอง	ควรท�าอะไรด้วยตนเอง	เพื่อตนเอง	โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น	และจงมีความภาคภูมิใจ 
ในผลงานของตนเอง	 เมื่อเราไปท�างานแล้ว	ต้องเพียรพยายามท�างานด้วยตนเองจนเต็มก�าลังความสามารถ	 
เมื่อหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเห็นความพยายามของเราแล้ว	 เขาจะเอ็นดู	 เมตตา	และช่วยเหลือเราเอง	จงจ�าไว้ว่า	
“ความพยายามอยู่ที่ไหน	ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น”
	 ข้อ	2.	 มีความกตัญญู	คนดีต้องรู้จักส�านึกในบุญคุณคน	และต้องตอบแทนพระคุณผู้มีบุญคุณ	ทั้งพ่อแม่	 
ญาติ	มิตร	ครู	อาจารย์	และผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยทั้งทางหน้าที่การงาน	ครอบครัว	และเพื่อนฝูงในสังคม	จงจ�าไว้ว่า	
“ความกตัญญูจะท�าให้ได้รับความเมตตา	และความกตัญญูจะส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จในชีวิต”
	 ข้อ	3.	มีระเบียบวินัยเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม	เราต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ของที่ท�างานหรือของสังคมท่ีเราอยู่	ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของหน่วยงานนั้นๆ	เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข	
เป็นระเบียบเรียบร้อย	จงจ�าไว้ว่า	“ผู้ที่มีวินัย	จะกลายเป็นผู้น�าในอนาคต”
	 และสุดท้ายนี้ในนามตัวแทนของผู้บริหาร	คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบใหม่ทุกท่าน	คุณจงใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติของเราให้พัฒนาต่อไป

	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิโรจน์	ฤทธิ์ทอง)
	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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สารคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกคน 
ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ที่เวียนมาอีกวาระหนึ่งในปีนี้
	 ขอให้บัณฑิตพัฒนาตนเองให้มีทักษะ	7	ประการ	เพื่อเป็นบัณฑิตผู้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	ได้แก่
	 1.	 ทักษะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่	21	ทุกคนต้องเรียนรู	้ 
เพราะโลกจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ	และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	เพื่อจะได้ก้าวทันโลก
	 2.	 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	บัณฑิตพึงมีกระบวนการคิดที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตร่ตรอง 
อย่างรอบคอบ	ตลอดจนพิจารณาความน่าเช่ือถือของข้อมูล	แล้วตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุของปัญหา	และสามารถ
หาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ	ได้
	 3.	 ทักษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศบัณฑิตต้องเรยีนรูก้ารใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ไอทใีหม่ๆ	
ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์	และไม่น�าไปใช้ในทางที่ท�าร้ายตนเองหรือท�าลายอนาคตของตนเอง
	 4.	 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ	และรู้เท่าทันสื่อเนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตจ�านวนมาก	บัณฑิตจ�าเป็นต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร	และทักษะการคิด 
อย่างมีวิจารณญาณ
	 5.	 ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้	บัณฑิตต้องเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา	(Problem-based	Learning)	
ตามลักษณะอาชีพและความสนใจของแต่ละคน	เพราะทักษะกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 6.	 ทักษะด้านความร่วมมือ	และการท�างานเป็นทีม	บัณฑิตต้องมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี	มีทักษะในการเป็นผู้น�า	รวมทั้งการเป็นผู้ตามที่ดี	สามารถสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อช่วยให้งานส�าเร็จ
	 7.	 ทักษะด้านความเข้าใจความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม	บัณฑิตต้องสามารถจัดการ 
ความหลากหลายทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้	และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในความต่าง	ตลอดจนพัฒนา	 
จัดการบริหาร	และคงรักษาความเป็นทีมที่มีความหลากหลายให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ
	 สุดท้ายนี้	ขอให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุข	ความเจริญ	และประสบความส�าเร็จ

	 	 																																											ว่าที่	ร.ต.
	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ	โพธิสรณ์)
	 	 	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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สารคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 ขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาท่ีส�าเรจ็การศกึษา	ประจ�าปี	2560	และขอแสดงความชืน่ชมในความอตุสาหะ
ของนักศึกษาทุกคนที่ผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งน้ีในการศึกษาหา 
ความรู้จนประสบความส�าเร็จ	 เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ	การเข้าสังคมต่างๆ	ได้เป็นอย่างดี	 
สร้างความภาคถูมิใจต่อตนเอง	ครอบครัว	ครูอาจารย์	และประเทศชาติต่อไป
	 ท้ายสุดนี้ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความเจริญงอกงาม	ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	สามารถ 
ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตามความฝัน	ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	ดังที่ตั้งใจทุกประการ

	 	 (นายธานี	สุคนธะชาติ)
	 	 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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บณัฑิตใหม่กบัวนัแห่งความส�าเร็จ
ประดิษฐา	นาครักษา

ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา

1. เมื่อจะจบการศึกษาต้องเตรยีมตวัอย่างไร

	 ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
ประจ�าปีการศึกษา	2560	ทุกคน	และรู้สึกภาคภูมิใจแทนตัวบัณฑิตรวมไปถึงพ่อแม่	ญาติ	 
พ่ีน้องของบัณฑิต	ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกคนที่ล้วนแต่ร่วมกันส่งก�าลังแรงใจ	และรอคอย
วนัแห่งความส�าเรจ็นีม้าโดยตลอด	นบัตัง้แต่วนัท่ีย่างก้าวเข้ามาเป็นนกัศกึษา	จนถึงวันทีส่�าเร็จ
การศึกษาออกมาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ
	 บัณฑิต	หมายถึง	ผู้รู้	ผู้มีปัญญา	ผู้ปราดเปรื่อง	และมีคุณค่ายิ่งต่อสังคม	โดยเฉพาะ
บัณฑิตของ	มทร.พระนคร	ที่ต้องมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้	คือ	
“บัณฑิตนักปฏิบัติ	ใฝ่รู้	สู้งาน	เชี่ยวชาญเทคโนโลยี	และมีคุณธรรม”
	 ดังนั้น	บัณฑิตของมหาวิทยาลัยทุกคนควรภาคภูมิใจในตนเอง	และสร้างคุณค่าให้
กับตนเอง	ควรก้าวย่างอย่างสง่างามไปบนเส้นทางแห่งโลกอาชีพ	อย่างผู้มีปัญญา	มีสต	ิ 
มวิีจารณญาณในการใช้ชวีติด้วยความพร้อมทัง้ร่างกายและจติใจ	สามารถปรบัตวัให้อยู่ในสงัคม 
ได้อย่างมีความสุข	และที่ส�าคัญควรเป็นก�าลังหลักในการร่วมพัฒนาสังคม	และสิ่งแวดล้อม	 
มีความรับผิดชอบ	และร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ของเราต่อไปในอนาคต
	 มหาวิทยาลัยเองก็มีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคมไทยให้น่าอยู่	ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าให้แก่สังคม
	 ในโอกาสน่ายินดีนี้	 จึงขอฝากข้อควรปฏิบัติเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ว่าที ่
บัณฑิตทั้งหลายพึงรับทราบและน�าไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตัวบัณฑิตเองต่อไป

	 1.1	 ให้ตรวจสอบผลการเรียนตามหลักสูตรว่า	ตนเองได้ศึกษาตามหลักสูตรและผล 
การศึกษาเป็นไปตามระเบยีบข้อบงัคบั	หรือหลกัเกณฑ์การวดัผล	ตลอดจนรวมไปถงึไม่ตดิค้าง 
โครงการ	โครงงาน	รายงาน	หรืองานอื่น	ๆ 	ที่ ได้รับมอบหมาย	ตลอดจนหนี้สินผูกพันระหว่าง 
การเป็นนักศึกษา	 เช่น	การคืนหนังสือห้องสมุด	การจ่ายค่าปรับต่าง	ๆ	หรือในกรณีที่เป็น 
นักศึกษาผู้น�าในสโมสร	หรือองค์การนักศึกษาต้องจัดการโครงการต่าง	ๆ 	ที่ด�าเนินการไปแล้ว 
ให้เรียบร้อยก่อน	(เช่น	ล้างเงินยืม	จัดท�ารูปเล่มรายงาน	ฯลฯ)
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	 1.2	 ยื่นค�าร้องขอส�าเร็จการศึกษา	และลงทะเบียนบัณฑิต	ตลอดจนขอเอกสาร 
รับรองผลการศึกษาที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	(อยู่ในบริเวณศูนย์เทเวศร์)
	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาอย่างละเอียดต่อไป	หาก 
ไม่พบปัญหาใด	ๆ 	หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบจะท�าการเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพือ่อนมัุตริายชือ่ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิรับปริญญาในปีการศึกษา	2560	นี้ต่อไป	แล้วหลังจากสอบปลายภาคพร้อมส่ง 
งานที่ ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว	อย่าลืมตรวจสอบด้วยว่าตนเองมีชื่อเป็นผู ้มีสิทธ ิ
รับปริญญาในปีการศึกษานี้หรือไม่
	 1.3	 สิ่งที่ส�าคัญหลังจากส�าเร็จการศึกษาในระยะเวลา	3	ถึง	6	เดือน	บัณฑิตทุกคน 
ท่ีมงีานท�าแล้วหรอืยงัไม่มีงานท�า	ผูท้ีป่ระกอบอาชพีอสิระ	รวมทัง้ผู้ทีต่ดัสนิใจศกึษาต่อ	อย่าลมื 
เข้าไปกรอกข้อมูลแบบสอบถาม	ดังต่อไปนี้
	 	 1.	 ระบบภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร	ที่เว็ปไซด์	http://www.job.rmutp.ac.th
	 	 2.	 แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้างและผู้บังคับบัญชา	(เฉพาะบัณฑิตท่ีมี 
งานท�า)	ที่เว็ปไซด์	http://www.job.mua.go.th?do=employer
	 เมื่อบัณฑิตปฏิบัติตามข้อ	1	 -	2	 เรียบร้อยแล้ว	 ให้บัณฑิตพิมพ์	 ใบยืนยันการตอบ 
แบบสอบถามระบบภาวะการมีงานท�าของบัณฑิต	และแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง 
และผู้บังคับบัญชามาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะในวันซ้อมย่อยของคณะด้วย
	 1.4	 ติดตามข่าว/ประกาศของคณะ	หรือของมหาวิทยาลัย	 ในเรื่องก�าหนดวัน 
รับพระราชทานปริญญาบัตร	โดยเฉพาะก�าหนดวันซ้อมย่อย	ซ้อมใหญ่	ซึ่งสามารถติดตามได ้
ทางหน้าเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย	แล้วอย่าลืมมารายงานตัวตามก�าหนดด้วย	ทางที่ดีควร 
มีการท�าบันทึก	ปฏิทิน	หรือ	memo	ต่าง	ๆ	 เกี่ยวกับวันส�าคัญของงานนี้	 เช่น	ก�าหนดการ 
ลงทะเบียน	ก�าหนดการรับรายงานตัววันซ้อมย่อย	ก�าหนดการรับเอกสารส�าคัญต่าง	ๆ	หรือ 
วันก�าหนดรับชุดครุย	รวมทั้งวันนัดถ่ายภาพหมู่	เป็นต้น	เนื่องจากเมื่อถึงเวลานั้น	ว่าที่บัณฑิต 
ท้ังหลายอาจจะก�าลังใจจดใจจ่อกับงานที่ท�าเนื่องจากเพิ่งเข้าท�างานใหม่	 หรือมีงานยุ่งอยู่	 
อาจท�าให้หลงลืมก�าหนดการส�าคัญต่าง	ๆ	นี้ ได้
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 สิง่นีส้ำาคญัมาก จะละเลยไม่ได้ โดยเฉพาะเรือ่งการแต่งกาย จงึขอแจง้ให้ว่าทีบั่ณฑิต
ทราบ ณ โอกาสนี้ด้วย
  การแต่งกายในวันซ้อมย่อย
 - บัณฑิตชาย ให้แต่งกายสุภาพ ตัดผมสั้นทรงสุภาพ ไม่ย้อมสีผม 
 - บัณฑิตหญิง ให้แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สำาหรับทรง
ผม ต้องไมย้่อมสผีม หากผมยาวใหร้วบผมใหเ้รยีบรอ้ยไม่ใหป้รกหนา้ หา้มสวมรองเทา้แตะ 
และควรสวมรองเท้าที่ ใช้สวมในวันจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
 การแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ก. บณัฑติชาย ให้สวมกางเกงขายาวสีขาว และสวมเสือ้ราชปะแตน (แบบเดียวกันกับ 
เสือ้ของข้าราชการชายชดุปกตขิาว) มแีผงคอตามแบบสปีระจำาคณะและประดบัเขม็เครือ่งหมาย
ของมหาวิทยาลัยทำาด้วยโลหะสีเงิน ขนาดความสูง 3.5 ซม. ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง  
ใช้กระดุมตรามหาวิทยาลัยสีเงินเป็นกระดุมเสื้อ สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวม
ถุงเท้าสีดำาไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังสีดำาหุ้มส้นที่ ไม่มีลวดลายและเครื่องประดับใด ๆ 
 ข. บัณฑิตหญิง ให้แต่งกายชุดนักศึกษาชุดพิธีการ เสื้อนักศึกษาสีขาวแขนสั้นไม่มี
ลวดลาย ติดกระดุมคอเสื้อ ชายเสื้อใส่ไว้ ในกระโปรง ติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยไว้ที่
หน้าอกเบื้องซ้าย สวมกระโปรงสีกรมท่า (เท่านั้น) มีความยาวเลยเข่า 3 นิ้ว สวมเข็มขัดหนัง
สีดำา หัวเข็มขัดสีเงินตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย สวม
รองเท้าหนังหุม้สน้สดีำาไมม่ลีวดลาย และเครือ่งประดบัใด ๆ  (รองเทา้ไมค่วรใช้สน้สงูเกนิ 2 น้ิว)  
สวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายเช่นกัน 
  บณัฑติหญงิทีม่คีรรภ ์ใสเ่ส้ือสขีาวแขนสัน้ไมม่ลีวดลาย ไม่บางเกนิสมควร ผ่าอกตลอด 
ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง ชายเสื้อเสมอกัน แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชาย
เสือ้ไวน้อกกระโปรง ตดิเขม็ตราสญัลักษณม์หาวทิยาลัยไวท้ีห่นา้อกเบือ้งซา้ย สวมกระโปรงทรง
สภุาพสกีรมทา่ไมม่ลีวดลาย ไมร่ดัรปู ความยาวเลยเข่า 3 น้ิว สวมครยุปรญิญาทบัเครือ่งแตง่
กาย สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำา และถุงน่องยาวสีเนื้อ เช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงทั่วไป
 บณัฑติหญงิมสุลิม สามารถแตง่กายชดุหญิาบ โดย สวมเสือ้เชิต้สขีาวแขนยาวรดั
ข้อมือ ชายเสื้อใส่ไว้ ในกระโปรง ติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยไว้ที่หน้าอกเบื้องซ้าย 

2. เรื่องระเบียบปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตร2. เรื่องระเบยีบปฏิบตัิในการรบัพระราชทานปริญญาบตัร
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สวมกระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมข้อเท้า สวมเข็มขัดหนังสีดำาหัวเข็มขัดสีเงินตราสัญลักษณ์

มหาวทิยาลยั สวมครยุปรญิญาทับเคร่ืองแตง่กาย สวมรองเทา้หุม้สน้สดีำา และถงุนอ่งยาว

สีเนื้อ เช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงทั่วไป

 ค. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ ให้แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยปริญญา

ทับ สวมถุงเท้ารองเท้าเช่นเดียวกับบัณฑิตชายทั่วไป

หมายเหตุ ดูรูปตัวอย่างได้ท้ายบทความ

ครยุปรญิญาและเขม็วทิยฐานะ เปน็สิง่ทีเ่ปน็มงคลสงูสดุ ซึง่ไดร้บัพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงไม่ควรสวมพวงมาลัย ติดดอกไม้ หรือ
เครื่องประดับอื่นใดบนครุยปริญญา หรือแม้แต่บนศีรษะ

 ทรงผม 
 - บัณฑิตชาย ให้ตัดสั้นทรงสุภาพ ไม่ย้อมสีผม
 - บัณฑิตหญิง ทรงสุภาพ ไม่รุงรัง ไม่ย้อมสีผม หากผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย 
ไม่ติดกิ๊บที่เป็นโลหะมันวาว ดอกไม้หรือเครื่องประดับอื่นใด
 เล็บ บัณฑิตทั้งชายและหญิง ห้ามไว้เล็บยาว ต้องตัดให้สั้น ห้ามทาสีเล็บ
 เครื่องประดับ ห้ามสวมเครื่องประดับใด ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกา สร้อยคอ 
แหวน สร้อยข้อมือ ฯลฯ
 สิ่งที่ควรระวัง อุปกรณ์ต้องห้ามที่ ไม่อนุญาตให้นำาเข้าหอประชุมในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ได้แก่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ พวงกุญแจทุกชนิด รองเท้าที่มีโลหะติด เครื่อง
ประดับทุกชนิด ได้แก่ นาฬิกา สร้อยคอ กรอบพระ กำาไล แหวน ตลอดจน ลูกอม ยาดม ยา
หม่อง ปากกา ดินสอ กระดาษ รวมถึงทิชชู ทั้งนี้การตรวจสอบบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมจะมี
ความเข้มงวดมาก บัณฑิตทุกคนจะต้องเดินผ่านซุ้มตรวจจับโลหะซึ่งมีความไวสูงมาก ซึ่งในกรณี
ที่บัณฑิตท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำานักพระราชวัง จะถูกตัดสิทธิ์ทันที โดยไม่มี
การร้องขอ หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องรับผิดชอบตนเอง อุปกรณ์
เครื่องแต่งกายชิ้นใดไม่มั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นกิ๊บ หรือแม้แต่เงินเหรียญ ให้หลีกเลี่ยง จึงขอแนะนำาว่า
ในวนัซอ้มใหญ ่ถา้บณัทติสามารถผ่านซุม้ตรวจนี้ ได ้วนัจรงิกข็อใหแ้ตง่กายเหมอืนกนั จะปลอดภยั
ที่สุด และในกรณีที่บัณฑิตมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีการดามเหล็กที่แขนหรือขา หรือใส่เสื้อ

เกราะเหล็กเพื่อดามหลังขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน

Congratulations 201730



บณัฑิตชาย บณัฑิตหญิง
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มหาบณัฑิตชาย มหาบณัฑิตหญิง
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บณัฑิตข้าราชการชาย บณัฑิตข้าราชการหญิง
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มหาบณัฑิตข้าราชการชาย มหาบณัฑิตข้าราชการหญิง
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บณัฑิตหญิงมสุลิม มหาบณัฑิตหญิงมสุลิม
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บณัฑิตมคีรรภ์
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 วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มี 2 ประการ คือ
 1) เพือ่ใหบ้ณัฑติทราบขัน้ตอนตา่ง ๆ  ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิในการเขา้รับพระราชทานปริญญา
บัตรอย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความสำาคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน 
การเอางานเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ
 2) เพื่อให้บัณฑิตได้นำาขั้นตอนต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตมีความมั่นใจ
ว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม รวดเร็ว และกระชับเวลา
   2.1 การถวายความเคารพ
   บัณฑิตชาย - ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบลำาตัวตาม
สบายแล้วโน้มลำาตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป ก้มหน้า สายตาอยู่ในระดับกระดุมเส้ือเม็ดท่ี
สอง จากนั้นค่อย ๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม
   บัณฑิตหญิง 
    (1) ที่เป็นข้าราชการและแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้ ใช้วิธียืนตรงถวาย
ความเคารพเช่นเดียวกับบัณฑิตชาย
   (2) ที่ ไม่ไดเ้ปน็ขา้ราชการ รวมถึงทีเ่ปน็ขา้ราชการแต่ไม่ไดแ้ตง่เครือ่งแบบ
ปกติขาว ให้ ใช้วิธีถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
    - ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบลำาตัวตามสบาย
    - ชกัเทา้ขา้งใด ขา้งหนึง่ ตามถนดัไปด้านหลงั ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกนั ปล่อย
มือทั้งสองไว้ข้างลำาตัว ทิ้งนำ้าหนักย่อตัวลงตรง ๆ พร้อมกับสายตาหลบตำ่า
    - ยืดตัวขึ้นลากขาที่ ไขว้กลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม 
หมายเหตุ สำาหรบับณัฑิตชาย และหญงิทีร่บัราชการทหาร หรือตำารวจ ซึง่แตง่กายเครือ่ง 
  แบบปกติขาวให้ถวายความเคารพตามระเบียบปฏิบัติ แล้วแต่กรณี
  2.2 การเดิน
    เมือ่อาจารย์ผู้กำากับแถวให้สญัญาณ ให้บัณฑติลกุขึน้และถวายความเคารพ
แลว้ ใหบ้ณัฑติทีอ่ยู่ในแถวนัน้ ๆ  เดนิเปน็แถวไปรอขึน้รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเดินเรียง 
ลำาดับตามเลขที่นั่ง และเดินตามแนวทางที่กำาหนดไว้ บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญา

บตัรจะตอ้งระวงัตัวเรือ่งการเดินบนเวท ีคอื เมือ่กา้วขึน้สูเ่วท ีและถวายความเคารพ ณ จดุที ่1  

3. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์	และการเชิญปริญญาบัตร	ฯลฯ

	 เมือ่อาจารย์ผู้ก�ากับแถวให้สัญญาณ	ให้บณัฑติลกุขึน้และถวายความเคารพ

แล้ว	ให้บัณฑิตที่อยู่ ในแถวนั้น	ๆ	 เดินเป็นแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเดิน 

เรียงล�าดับตามเลขท่ีน่ัง	และเดินตามแนวทางที่ก�าหนดไว้	บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรจะต้องระวังตัวเรื่องการเดินบนเวที	คือ	เมื่อก้าวขึ้นสู่เวที	และถวายความเคารพ

3. ขั้นตอนการฝึกซ้อมเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร
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ณ	จดุที	่1	แล้ว	ให้เดนิตวัตรงหนัหน้าไปยงัทีป่ระทบั	แขนทัง้สองข้างปล่อยแนบล�าตวัตามสบาย	 

โดยไม่ต้องแกว่งแขน	และก้าวพองามไปยงัจดุทีก่�าหนดไว้โดยดบูณัฑิตท่ีอยู่ข้างหน้าตนเองเสมอ

	 2.3	 กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรจำกพระหัตถ์

	 	 หลังจากถวายความเคารพ	ณ	จุดท่ี	3	แล้ว	ก้าวไปจุดท่ี	4	จุดเฉพาะ 

พระพักตร์	ชิดเท้าแล้ว	บัณฑิตทุกคนจึงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

	 2.4	 กำรเชิญปริญญำบัตร

	 	 เม่ือรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว	 บัณฑิตทุกคนจะต้องเชิญ 

ปริญญาบัตรให้ถูกต้อง	คือ	 ถือไว้แนบอก	แขนงอตั้งฉาก	ขอบด้านล่างของปริญญาบัตรวาง 

ขนานกับแขนที่งอขั้นนั้น	โดยให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ด้านนอก	จากนั้น 

เชิญปริญญาบัตรโดยเดินกลับมาที่นั่งเดิม	ถวายความเคารพก่อนนั่งประจ�าท่ี	และนั่งเชิญ 

ปริญญาบัตรไว้ ในท่าเดิมด้วยอาการส�ารวม

	 2.5	 กำรเตือนด้วยบัตรรหัสสี

	 	 ในระหว่างการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น	ทั้งด้านบนและ 

ด้านล่างของเวทีจะมีคณาจารย์คอยพิจารณาการปฏิบัติตนของบัณฑิต	หากบัณฑิตยังปฏิบัต ิ

ได้ ไม่ถูกต้องจะมีการเตือนโดยไม่ ใช้วาจา	 โดยใช้บัตรรหัสสีแจกให้แก่บัณฑิตท่ียังปฏฺบัติ 

ไม่ถูกต้อง	เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนบัณฑิตให้มีอาการชะงักขณะฝึกซ้อม	บัณฑิตจึงเพียงแต ่

รบับตัรรหสัสีจากคณาจารย์ผูด้แูลการฝึกซ้อม	แล้วน�าไปฝึกซ้อมตามจุดท่ีก�าหนดจนคณาจารย์ 

ผู้ดูแลเห็นว่าถูกต้องแล้วจึงคืนบัตรแล้วกลับไปนั่งประจ�าที่

	 2.6	 ข้อแนะน�าทั่วไปส�าหรับบัณฑิต

	 	 1)	 บัณฑิตควรท�าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้านั่งในหอประชุม	หากม ี

ความจ�าเป็นจะต้องลุกจากที่นั่งให้ขออนุญาตจากอาจารย์ผู้คุมแถวทุกครั้ง

	 	 2)	 บัณฑิตต้องนั่งให้เรียบร้อย	เข่าชิดกันตลอด	ห้ามถอดรองเท้า	ห้ามนั่ง

ไขว่ห้าง

	 	 3)	 ก่อนลุกหรือนั่ง	ต่อหน้าพระพักตร์	บัณฑิตชายต้องถวายค�านับ	บัณฑิต 

หญิงต้องถอนสายบัวก่อนทุกครั้ง
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      4) บณัฑติทกุคนตอ้งอยู่ในอาการสำารวมขณะรอรบัพระราชทานปรญิญา

บัตร และขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามพูด หรือ เอ่ยคำาใด ๆ ทั้งสิ้น

      5) การกล่าวคำาปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขอให้ทุกคน

เปล่งเสียงร้องให้ดังและขอให้ท่องคำาปฏิญาณให้ได้  

      6) บณัฑติควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม และมาถึงหอประชุมกอ่นเวลาประมาณ 

15 นาทีเป็นอย่างน้อย และตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการผิดพลาด

      7) บัณฑิตควรรับประทานอาหารให้อิ่มพอดี (อิ่มมากเกินไปจะทำาให้ง่วง

นอน) อาหารทีอ่าจจะเป็นปัญหากบัทางเดนิอาหารขอให้หลกีเลีย่ง และกด็ืม่นำา้ใหน้อ้ยทีส่ดุ 

เพราะถ้าเขา้หอประชมุไปแล้วจะออกมาเขา้หอ้งนำา้คงลำาบาก โดยเฉพาะในวนันัน้คงมคีนรอ

คิวเข้าห้องน
ำ
้ากันยาวเหยียด และใช้เวลานานมาก ๆ กว่าจะเสร็จธุระ

 ทีก่ลา่วมาทัง้หมดนี ้เปน็เพยีงหลกัในการปฏิบตัทิีบ่ณัฑติจำาเปน็ตอ้งรูแ้ละปฏบิตัิใหถ้กู

ตอ้งยังมเีกร็ดเลก็เกรด็นอ้ยอกีหลายประการทีบ่ณัฑติควรเรยีนรู ้ทางทีด่คีวรสอบถามจาก

รุน่พี ่หรอือาจารยท์ีม่ปีระสบการณ์ จะทำาใหง้านรบัพระราชทานปรญิญาบตัรของบณัฑติทัง้

หลายเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สดุทา้ยขออวยพรใหว้า่ทีบ่ณัฑติทกุคนประสบความสำาเรจ็ 

มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการศึกษาต่อ ตลอดจนมีชีวิตส่วนตัวที่มีความสุข 

ตลอดไป
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 จุดที่ บัตรรหัสสี ข้อความบนบัตร

 1 ฟ้า การแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรดแต่งกายให้ถูกต้อง

   3 เหลือง ยังถวายความเคารพไม่ถูกต้อง โปรดถวายความเคารพให้ถูกต้อง

  3-4 นำ้าตาล เป็นจุดเฉพาะพระพักตร์ เมื่อคณบดีอ่านชื่อของท่านจึงก้าวผ่าน

   จุดที่ 3 ถวายความเคารพ เข้าจุดที่ 4 ชิดเท้า รับพระราชทาน-

ปริญญาบัตร                โดยฝึกซ้อมให้คล่องแคล่ว แต่ดูนุ่มนวลกว่านี้

   

   

 

4

 

ชมพู

 

การเชิญปริญญาบัตรเข้ามาแนบกับอกยังไม่ถูกต้อง

   

โปรดฝึกซ้อมใหม่ให้ดูสวยงาม

 

5

 

ขาว

 

การถอยหลังออกมายังจุด 4 ยังไม่ถูกต้อง บัณฑิตต้องถอยหลัง

   

เฉียงไปทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงมองที่ประทับแล้วถวายความ

   

เคารพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ 3 จากนั้นจึงหมุนตัวกลับทางขวา

   

ก้าวเดินลงจากเวทีไปด้วยอาการสำารวมโดยไม่แกว่งแขน
   โปรดฝึกซ้อมให้คล่องแคล่วกว่านี้
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 องค์ประกอบที่ทำาให้มหาวิทยาลัยมีพัฒนาการเจริญก้าวหน้าที่สำาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
คณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า กลุ่มบุคคลทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี 
คุณค่าที่เรียกว่า เป็นปัญญาชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ความเจริญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยศูนย์รวมของกลุ่มบุคคล 
ดังกล่าว ประกอบด้วยองค์กรต่อไปนี้
  คณาจารย์ - มีสภาคณาจารย์
  นักศึกษา - มีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา
  ศิษย์เก่า - มีสมาคมศิษย์เก่า
 สมาคมศิษย์เก่า เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายศูนย์รวมเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน  
ความประทับใจอันลึกซึ้ง ความภาคภูมิใจ และเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
ระหว่างศษิยเ์ก่ากับนักศกึษาปจัจบุนั รว่มจดักจิกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่ประโยชนแ์กม่หาวทิยาลยั
และสงัคมทัง้ดา้นกจิกรรมสาธารณะและกจิกรรมเพ่ือช่วยเหลอืนักศกึษาปจัจบัุน ดงัน้ันบัณฑติ 
ควรสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์ เก่ า เ พ่ือร่วมเป็นหนึ่ ง ในองค์กรที่ทำ าประโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนายกสมาคมศิษย์เก่า คือ  
นายไพเลิศ สุมานนท์ โดยสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเป็น 
  แหลง่เผยแพรข่า่วสารขอ้มลูในการจดัการศกึษาและทีเ่กีย่วข้องกบัมหาวิทยาลยั
 2. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า  
  นักศึกษาปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
 3. ให้การสนบัสนนุ ชว่ยเหลอืเกือ้กูลและดำาเนนิกจิกรรมทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ศษิยเ์กา่ 
  นักศึกษาปัจจุบัน มหาวิทยาลัย และสังคมโดยรวม
 4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
 1. ได้รับข้อมูลข่าวสารทางเว็บเพจของสมาคมฯ
 2. มีสิทธิ์ ในการเลือกตั้งและรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารของสมาคมฯ
 3. มีสิทธิ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย

4. การสร้างสายสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย4. การสร้างสายสมัพันธ์กับมหาวิทยาลยั
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 4. ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจะดำาเนินการ เช่น ส่วนลดในการ 
  ใชบ้ริการร้านคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ ใหส้ว่นลดในการเขา้รว่มประชมุทางวชิาการ  
  เป็นต้น

 บัณฑิตย่อมมีเป้าหมายการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู่แล้ว แต่ก็ 
ไม่แน่เสมอไป มีหลายคนที่ประสบความสำาเร็จจากอาชีพอิสระ จากอาชีพที่ตนเองไม่ได้ 
เล่าเรียนมา เช่น คุณไพโรจน์ กิ่งแก้ว นักพากย์ฟุตบอลและพิธีกรชื่อดัง จบรัฐศาสตร์แต่ไปได้ 
ดีทางสื่อสารมวลชน เป็นต้น อย่างไรก็ตามความรู้ ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานจากการ 
ศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยังคงเป็นหลักในการประกอบอาชีพของบัณฑิต นอกจากนี้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการในสังคมปัจจุบันต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้  
สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตนตลอดเวลา เป็นองค์ประกอบที่บัณฑิตต้อง
วิเคราะห์ตนเองว่าสามารถปรับบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวได้มากน้อย 
เพียงใด สำาหรับผู้ที่คิดว่ามีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งอาจเป็นอาชีพที่วงศ์ตระกูล
ดำาเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือมีช่องทางประกอบธุรกิจใหม่ บัณฑิตอาจใช้ความรู้ความสามารถ
ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นฐานของการทำางาน และต้องศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ 
เพิ่มเติมตามอาชีพใหม่ อย่างไรก็ตามการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ตลอดเวลาย่อมนำาความสำาเร็จ 
แก่ตนเองเสมอ (รายละเอียดเกี่ยวกับการทำางาน ศึกษาได้จากเอกสารที่จัดไว้ ให้แล้ว)
 เม่ือเป็น “นักศึกษา” จงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ สะสมทักษะและ
ประสบการณ์ เพื่อจำาลองชีวิตเตรียมตัวเข้าสู่ โลกการงานอาชีพ
 เมือ่เปน็ “บณัฑติ” ต้องเตรยีมความพรอ้มเพ่ือการทำางานและการดำารงชวีติในสงัคม
ของความเป็นจริง
 สังคมปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อมมากที่สุดย่อมเป็นต่อ และประสบความสำาเร็จเสมอ
 ขอให้ “บัณฑิต” ประสบความสำาเร็จบนเสน้ทางการงานอาชพีทกุคน

5. เตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพอย่างไร

 4. ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจะดำาเนินการ เช่น ส่วนลดในการ 
  ใชบ้ริการร้านคา้ทีเ่ขา้รว่มโครงการ ใหส้ว่นลดในการเขา้รว่มประชมุทางวชิาการ  
  เป็นต้น

 บัณฑิตย่อมมีเป้าหมายการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู่แล้ว แต่ก็ 
ไม่แน่เสมอไป มีหลายคนที่ประสบความสำาเร็จจากอาชีพอิสระ จากอาชีพที่ตนเองไม่ได้ 
เล่าเรียนมา เช่น คุณไพโรจน์ กิ่งแก้ว นักพากย์ฟุตบอลและพิธีกรชื่อดัง จบรัฐศาสตร์แต่ไปได้ 
ดีทางสื่อสารมวลชน เป็นต้น อย่างไรก็ตามความรู้ ทักษะและประสบการณ์พื้นฐานจากการ 
ศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยังคงเป็นหลักในการประกอบอาชีพของบัณฑิต นอกจากนี้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการในสังคมปัจจุบันต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้  
สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตนตลอดเวลา เป็นองค์ประกอบที่บัณฑิตต้อง
วิเคราะห์ตนเองว่าสามารถปรับบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวได้มากน้อย 
เพียงใด สำาหรับผู้ที่คิดว่ามีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งอาจเป็นอาชีพที่วงศ์ตระกูล
ดำาเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือมีช่องทางประกอบธุรกิจใหม่ บัณฑิตอาจใช้ความรู้ความสามารถ
ที่ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นฐานของการทำางาน และต้องศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ 
เพิ่มเติมตามอาชีพใหม่ อย่างไรก็ตามการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ตลอดเวลาย่อมนำาความสำาเร็จ 
แก่ตนเองเสมอ (รายละเอียดเกี่ยวกับการทำางาน ศึกษาได้จากเอกสารที่จัดไว้ ให้แล้ว)
 เม่ือเป็น “นักศึกษา” จงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ สะสมทักษะและ
ประสบการณ์ เพื่อจำาลองชีวิตเตรียมตัวเข้าสู่ โลกการงานอาชีพ
 เมือ่เปน็ “บณัฑติ” ต้องเตรยีมความพรอ้มเพ่ือการทำางานและการดำารงชวีติในสงัคม
ของความเป็นจริง
 สังคมปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อมมากที่สุดย่อมเป็นต่อ และประสบความสำาเร็จเสมอ
 ขอให้ “บัณฑิต” ประสบความสำาเร็จบนเสน้ทางการงานอาชพีทกุคน

5. เตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพอย่างไร5. เตรยีมตวัเพื่อการประกอบอาชพีอย่างไร
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	 ธ	สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ	 กาลเวลามิอาจพรากพระทรงศรี
ขอน้อมเกล้าฯ	ถวายความจงรักและภักดี	 ตลอดชีวีลูกนี้มิลบเลือน
หลับเถิดพ่อต่อแต่นี้มิต้องห่วง	 ไทยทั้งปวงจะเดินตามทางวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวี	 ดุจพ่อนี้ยังอยู่คู่ประชา
แค่พอเพียงก็เพียงพอค�าพ่อสอน	 ชั่งใจก่อนท�าสิ่งใดใช้เหตุผล
มีความรู้คู่ปัญญาประมาณตน	 ความอดทนสุจริตมั่นน�าผลดี
ต้องรอบคอบรอบรู้เป็นที่ตั้ง	 มุ่งระวังการใช้จ่ายให้ถูกที่
อีกทั้งต้องรู้รักสามัคคี	 น�าชีวีพาสุขทุกคืนวัน

(ประดิษฐา	นาครักษา	ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา)

	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 ขอน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิ ได	้ 

ด้วยการน้อมน�าแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	 9	มาเป็นต้นแบบในการประกอบสัมมาอาชีพ	 เพ่ือเป็น 

หลักชัยในการด�าเนินชีวิต

เศรษฐกิจพอเพยีง

Congratulations 2017 43



 ควำมพอเพียง	หมายถึง	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	รวมถึงความจ�าเป็น 

ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร

 ผลกระทบจำกยุคโลกำภิวัตน์	ผลกระทบในยุคโลกาภิวัตน์ต่อเศรษฐกิจ	การเมือง	 

และสังคมในยุคนี้มีอย่างมากมายทั้งภายนอกและภายใน	ผลกระทบมีอย่างรุนแรง	รวดเร็ว	 

และต่อเนื่องจนปวงชนชาวไทยไม่อาจเข้าใจ	และต้ังตัวรับผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และทันการ

 แนวทำงส�ำคัญเพื่อกำรปฏิบัติ	การจะรับมือกับผลกระทบในยุคนี้จ�าเป็นต้องอาศัย 

ความรอบรู้	 ความรอบคอบ	และความระมัดระวัง	 โดยยึดหลักการที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอยู่ตลอดเวลา	คือ	"รู้รัก	สามัคคี"	มาเป็นแนวคิดหลักน�าทางในการ 

จะน�าวิชาการต่าง	ๆ	มาใช้ ในการวางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน	ทุกระดับ

	 ส่ิงส�าคัญย่ิงในการปฏิบัติ	ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ	 โดยเฉพาะ 

ผู้บริหารประเทศ	นักการเมือง	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และนักธุรกิจในทุกระดับ	จ�าเป็น 

ต้องมจีติส�านกึในคณุธรรม	ความซ่ือสตัย์สจุริต	และพฒันาให้มีความรอบรูท้ีเ่หมาะสม	ด�าเนนิ

ชีวิตด้วยความอดทน	 มีความเพียร	มีสติปัญญา	และความรอบคอบ	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ 

สมดุล	และมคีวามพร้อมทีจ่ะรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็	รนุแรง	ต่อเนือ่ง	 

และกว้างขวาง	ท้ังทางด้านวตัถ	ุสงัคม	สิง่แวดล้อมและวฒันธรรมจากโลกภายนอกท่ีประชาชน 

ชาวไทยจ�าเป็นต้องติดต่อและอยู่ร่วมกัน

	 "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ทางสว่างให้คนไทยมานานแล้ว	ทั้งมีพระราช- 

ด�ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมานานเกือบ	30	ปี	และยังทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง	 

เพียงแต่ไม่ค่อยมีใครเห็น	 ไม่สนใจกัน	ประเทศชาติก็เลยต้องย�่าอยู่ ในวังวนของปัญหากัน 

อย่างนี้"

ความหมายและแนวทางส�าคญัเพื่อการปฏิบตัิ
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 สิ่งสำาคัญยิ่งในการปฏิบัติ ต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ 
ผู้บริหารประเทศ นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ จำาเป็น
ต้องมีจิตสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำาเนิน
ชวีติดว้ยความอดทน มีความเพียร มสีติปญัญา และความรอบคอบ ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิความสมดลุ 
และมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง ต่อเนื่อง และ
กวา้งขวาง ทัง้ทางดา้นวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกทีป่ระชาชนชาว
ไทยจำาเป็นต้องติดต่อและอยู่ร่วมกัน
 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้ทางสว่างให้คนไทยมานานแล้ว ทั้งมีพระราช
ดำารสัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมานานเกอืบ 30 ป ีและยงัทรงปฏบิตัิใหเ้หน็เปน็แบบอยา่ง เพยีง
แต่ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่สนใจกัน ประเทศชาติก็เลยต้องย่ำาอยู่ในวังวนของปัญหากันอย่างนี้”

เปรียบเสมือนเสาเข็ม
 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคงได้
ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซำ้าไป”

ต้องทำาแบบคนจน
 “ตอ้งทำาแบบคนจน เราไม่เป็นประเทศร่ำารวย เรามพีอสมควร พออยู่ได ้แต่ไมเ่ปน็
ประเทศทีก่า้วหนา้อยา่งมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหนา้อยา่งมาก กจ็ะมแีต่ถอยหลงั 
ประเทศเหลา่น้ันเปน็ประเทศทีม่อีตุสาหกรรมกา้วหนา้ จะมแีตถ่อยหลงั และถอยหลงัอยา่ง 
นา่กลวั แต่ถ้าเร่ิมการบรหิารทีเ่รียกว่า แบบคนจน แบบที่ ไมต่ดิกบัตำารามากเกนิไป ทำาอยา่ง 
มีความสามัคคี นี่แหละคือ เมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป”

พึ่งตนเอง (Self-sufficiency)
 “Self-sufficiency นัน้หมายความวา่ ผลติอะไรมพีอทีจ่ะใช้ไมต้่องไปขอซือ้คนอืน่ อยู่
ไดด้ว้ยตนเอง (พึง่ตนเอง)... บางคนแปลภาษาฝรัง่วา่ ใหย้นืบนขาตวัเอง คำาวา่ “ยนืบนขาตวัเอง”  
นี่มีคนบางคนพูดว่าชอบกล ใครจะมายืนบนขาคนอื่น มายืนบนขาเรา เราก็โกรธ แต่ตัวเอง
ยืนบนขาตัวเองก็ต้องเสียหลักหกล้มหรือล้มลง อันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจจะเฟื่องไปหน่อย 
แต่ว่าเป็นความดีที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง (ซึ่งแปลว่า พึ่งตนเอง) หมายความว่า
สองขาของเรานี่ยืนบนพื้น ให้อยู่ได้ ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่นมาใช้สำาหรับยืน”

พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาทเกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพยีง
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	 การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจ�าเป็นจะต้องเตรียมตัวให้ดี	 

และการเตรียมตัวก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจ�าเป็น	 จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบ	การศึกษา	ซึ่ง 

ในแต่ละปี	แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ	รวมกันแล้วประมาณแสน	ๆ	คน	 

และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อน	ๆ	ที่ยังไม่ได้งานท�าอีกมาก	และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือ

เรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป	ซึ่งในยุคปัจจุบันการรับคนเข้าท�างาน

ในทุกวันนี้จะพิจารณา	สิ่งอื่น	ๆ	ประกอบด้วย	เช่น	บุคลิกภาพ	ความคล่องตัว	ความอดทน	

ความเป็นคนมีปฏิภาณ	ไหวพริบ	เป็นต้น	การเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องราวต่างๆ	ในการหางาน

หรือสมัครงาน	จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี	เข้าท�านองที่ว่า	“ฟอร์มดี	มีชัยไปกว่าครึ่ง”	

ซึ่งการไปหางานหรือการไปสมัครงานเปรียบ	เสมือนกับคุณเป็นเซลล์แมน	ที่จ�าเป็นจะต้อง 

เตรียมความพร้อมในการสมัครงาน	 โดย	คุณจ�าเป็นจะต้องมีเทคนิค	วิธีการต่างๆ	ที่ท�าให้ 

ผู้ซ้ือ	สินค้า	 (นายจ้าง)	พร้อมท่ีอยากจะได้สินค้า	 (ตัวคุณ)	 เอาไว้	ถ้าคุณท�าได้	 โอกาสที ่

คุณจะประสบความส�าเร็จในการหางาน	ดังน้ันถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ ไม่ต้องการตกอยู่ ใน

สถานการณ์ว่า	“ตกงาน”	ควรเตรียมความพร้อมดังนี้

1.	กำรค้นหำทักษะ	(Skills)

	 เป็นความสามารถที่ต้องมีและเป็นรากฐานในการท�างานทุกชนิด	 ไม่มีงานชนิดไหน 

ที่ ไม่ต้องใช้ทักษะ	โดยทักษะ	จะแบ่งได้เป็น	3	แบบ	คือ

	 (1)	 ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้	เช่น	ทักษะในการขับรถ	พูดภาษาต่างประเทศ

	 (2)	 ทักษะที่ติดตัวที่ติดตัวเรามาและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้	 เช่น	การวาดรูป	 

ร้องเพลง

	 (3)	 ทักษะที่ ได้จากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบ้าน	ที่ท�างาน	 โรงเรียน	 เช่น	ทักษะ 

การเข้ากลุ่มเพื่อน	ทักษะการเป็นผู้น�าซึ่งในงานแต่ละชนิดเมื่อจ�าแนกหน้าที่ของงานออกแล้ว 

จะต้องประกอบด้วย	กิจกรรมหลายอย่าง	ซึ่งแต่ละ	กิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยทักษะ

มากมาย	เช่น	อาชีพครู	มีกิจกรรมทางด้านการสอน	บริหาร	ค้นคว้า	ทักษะมีทั้งการพูด	การ

ออกค�าสั่ง	การฟัง	การแสดงออก	และการเขียน	เป็นต้น

รู้จักตนเอง

การเตรยีมความพร้อมในการสมคัรงาน

Congratulations 201746



2.	กำรส�ำรวจจุดเด่นของตนเอง

	 จุดเด่นของคุณมีผลต่อการหางานมากพอๆ	 กับทักษะ	 จุดเด่นนี้ เป ็นลักษณะ 

ทางบุคลิกภาพที่ทุกคนมีงานทุกชนิดต้องการคนท่ีมีบุคลิกบางอย่างท่ีเด่น	เป็นเฉพาะ	เช่น	 

งานประชาสัมพนัธ์	คณุควรมบุีคลกิภาพท่ีเขากับคนง่าย	รูจ้กัจดัการเกีย่วกบัคน	หรอืพนกังาน

บัญชี	คุณก็ควรมีบุคลิกภาพที่ละเอียดรอบคอบ	เป็นต้น

3.	ส�ำรวจควำมสัมฤทธิ์ผลทั่วไป

	 ความสัมฤทธิ์ผลน้ีคือ	 เป็นความรู้สึกประทับใจความส�าเร็จไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุ 

ใด	ๆ	ก็ตาม	โดยให้นึกถึงสิ่งที่คุณท�าแล้วส�าเร็จ	และประทับใจเหล่านั้นมาสัก	4	–	5	เรื่อง	

และเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นผลสัมฤทธิ์ของคุณ	และน�ามาเขียนเป็นผลสรุปของคุณเก็บไว้เป็น

ข้อมูลไว้เป็นองค์ประกอบในการสมัครงานด้านหนึ่ง

4.	ส�ำรวจควำมชอบ	/	ไม่ชอบ

	 เป็นข้ันตอนของการลองกลบัไปคดิทบทวนใหม่อกีครัง้ถงึประสบการณ์สมยัอยู่โรงเรยีน	

หรือมหาวิทยาลัย	หรือช่วงชีวิตที่ผ่านมามีอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงเหล่านั้น	ที่คุณชอบและ 

ไม่ชอบใจบ้างไหม	เช่น	คณุอาจจะจ�าครทูีด่อุย่างขาดเหตผุล	คณุแม่ท่ีเคร่งครดัและเจ้าระเบียบ	

เพ่ือนที่เจ้าอารมณ์	ขอให้จ�าบุคลิก	ลักษณะของบุคคลท่ีคุณไม่ชอบนี้ ไว้ด้วย	คุณจะได้รู้ว่า 

บุคคลประเภทใดที่คุณอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุข

5.	ส�ำรวจขีดจ�ำกัด

	 คนเราทุกคนไม่มีความสมบูรณ์ดีพร้อมไปเสียทุกอย่าง	ทุกคนต้องมีข้อบกพร่อง	 

ซึ่งมันอาจเป็นจุดอ่อนที่ยังแฝงอยู่ในบุคลิกภาพของคุณในปัจจุบัน	จุดอ่อนที่จะเป็นตัวขัดขวาง

ท�าให้คุณไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร	โดยคุณจะต้องพยายามท�าความรู้จักกับทุกส่วน 

ของบุคลิกคุณอย่างแท้จริง	และน�ามาเป็นจุดแก้ ไข	ปรับปรุง	หรือเป็นข้อควรระวัง	 เพ่ือ 

คุณจะไปสู่เป้าหมายแห่งความส�าเร็จได้	 เช่น	คุณอาจเป็นคนที่มีความคิดอ่านที่ดีสมัย 

อยู่ โรงเรียนมัธยม	แต่คุณมักไม่กล้าแสดงตัวหรือแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏ	ท�าให้คนอื่น 

รับหน้าที่แทนคุณไปแสดงว่าคุณมีจุดอ่อน	คือ	ขาดความกล้า	หรือไม่มีลักษณะเป็นผู้น�า	 

คุณก็น�าข้อนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนา	หรือถ้าไม่ ไหวจะเป็นผู ้น�าก็ต้องหางานในต�าแหน่ง 

ที่ ไม่ต้องแสดงความเป็นผู้น�า	ดังกล่าว

6.	ส�ำรวจค่ำนิยม

	 ค่านิยม	คือสิ่งที่เรายึดถือว่า	ดี	งาม	สมควรปฏิบัติ	เช่น	ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์	

ความมั่นคง	ความปลอดภัย	ความเสียสละ	ซึ่งถ้าคุณคิดเพียงว่าแต่ขอให้ ได้งาน	 โดย 
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ไม่ตระหนักถึงค่านิยมของตัวเองและธรรมชาติของงาน	การท�างานนั้นก็จะไม่ได้รับความสุข 

กับการท�างาน	และท�าให้ต้องเข้า	ๆ	ออก	ๆ	หางานใหม่อยู่ตลอดเวลา	ดังนั้น	การรู้จัก 

ค่านิยมของตัวเองจึงเป็นหัวใจส�าคัญอีกด้านหนึ่งในการท�างานเพื่อความสุขของชีวิต

7.	ส�ำรวจควำมสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอื่น

	 การท�างานทุกชนิดต้องสัมพันธ์กับคน	จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละต�าแหน่งงาน	 

ดงันัน้	ส่ิงทีค่ณุต้องเข้าใจคอื	เราต้องอยูก่บัคนไปตลอดชวีติ	การเข้าใจความสมัพนัธ์ทีม่ต่ีอกนั

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการอยู่ร่วมกัน	และท�างานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

8.	ส�ำรวจสิ่งแวดล้อมในกำรท�ำงำน

	 สิ่งแวดล้อมในการท�างานที่นี้ก็คือ	สถานที่ตั้งของหน่วยงาน	 เช่น	 ใกล้	 -	 ไกล	 

การคมนาคม	ต่างจังหวัด	หรือกรุงเทพฯ	สภาพมลภาวะต่างๆ	ลักษณะงาน	ซึ่งคุณจะต้องมี

ความยืดหยุ่นพอที่จะปรับความต้องการให้เข้ากับสิ่งที่คุณได้ตามสมควร

9.	ควำมต้องกำรเกี่ยวกับเงินเดือน

	 ไม่ว่าตัวผู้สมัครงานจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตาม	การเรียกร้อง 

เงินเดือนเท่าใดนั้น	คุณควรจะต้องไปท�าการค้นคว้าว่าโดยท่ัว	ๆ	ไป	บุคคลที่จบการศึกษา 

ระดับเดียวกันกับคุณหรือผู้ท่ีทางบริษัทท่ีรับเข้ามาในต�าแหน่งที่คล้ายกับที่คุณสมัครน้ันเขา 

ได้รับเงินเดือนประมาณเท่าใด	ซึ่งส่วนใหญ่	ถ้าเป็นงานราชการเงินเดือนจะต้องเป็นไปตาม

วุฒิที่ทางการก�าหนด	ไม่มีการต่อรอง	แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอาจมีอัตรา 

การจ่ายเงินที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดความมั่นคงของบริษัท	และระบบการบริหารของ

บริษัท

	 ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	(Labour	Market	Information	:	LMI)	ในการหางานท�า	

ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานหรือเรียกสั้น	ๆ	ว่า	LMI	นั้น	มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	ฉะนั้น	

จึงควรที่จะมาท�าความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า	LMI	หมายถึงอะไร	และส�าคัญอย่างไร

LMI	หมำยถึง

	 -	 ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขนาดและองค์ประกอบของตลาดแรงงานหรือส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของตลาดแรงงาน

ติดตามข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
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	 -	 เป็นการเก็บรวบรวม	วิเคราะห์	และเผยแพร่ข้อเท็จจริงและข้อมูลสถิติ	ตัวเลข

ในเรื่องของการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศ

	 -	 เป็นการรายงานสถานการณ์และแนวโน้มของอุปสงค์และอุปทานแรงงานอย่าง

ต่อเนื่องและสม�่าเสมอในภาคเศรษฐกิจต่าง	ๆ	ของประเทศและวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�าให้เกิด

ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

	 -	 เป็นเรือ่งสญัญาณในการเปล่ียนแปลงในความสมัพนัธ์ระหว่างอปุสงค์และอปุทาน

แรงงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

	 -	 เป็นเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ	 	 	 	 	 	

 

จะหำข้อมูล	LMI	ได้ที่ ไหนและอย่ำงไร

	 LMI	 ในส่วนของกรมการจัดหางานนั้นจะหาข้อมูลได้ที่	 กองวิจัยตลาดแรงงาน	 

(www.doe.go.th/lmi)	ซึ่งได้ท�าการรวบรวมข้อมูลและได้ท�าการวิเคราะห์และวิจัยไว้เป็น

จ�านวนมาก	อย่างไรกต็ามนักแนะแนวอาชพีอาจศึกษาข้อมลูจากหน่วยงานอืน่	ๆ 	ประกอบ	เช่น	

	 -	 ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(www.nesdb.

go.th)	เช่น	ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม	จ�านวนประชากรรายจังหวัด	เป็นต้น

	 -	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 (www.nso.go.th)	 เช่น	ข้อมูลประชากรและสังคม		

ข้อมูลเศรษฐกิจ	ข้อมูลสิ่งแวดล้อมและพลังงาน	เป็นต้น

	 -	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	(www.bot.or.th)	เช่น	บทความข้อมูลข่าวสารตลาด

แรงงาน

	 -	 วารสารเศรษฐกิจและหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 สิ่งที่คนหางานจะต้องตระหนักก่อนสิ่งอ่ืนใดก็คือ	คุณจะต้องมีความกระตือรือร้น 

ขวนขวายหา	 ข่าวสารด้วยความสนใจอย่างจริงจัง	 เพราะช่วงเวลาของการโฆษณา 

รับสมัครงานของแต่ละองค์กรล้วนมีระยะเวลาจ�ากัด	บางองค์กรก็จะระบุวันหมดเขต 

รับสมัครเอาไว้	ท�าให้เมื่อวันเวลาผ่านไปโอกาสในการสมัครงานแล้วได้รับการคัดเลือก 

ไปสัมภาษณ์ย่อมน้อยลงด้วย	 เน่ืองจากในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม่จากสถานศึกษา	ที่ผลิต 

ออกมาอย่างไม่ขาดสาย	ด้วยเหตุนี	้คณุจงึต้องขวนขวายท่ีจะหาข้อมูลข่าวสารการรบัสมัครงาน 

ให้มากที่สุดเมื่อคุณได้ข่าวสารการรับสมัครงานและคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครได	้ 

รวมทั้งคุณพอใจที่จะท�างานในต�าแหน่งนั้น	ๆ	คุณก็ควรจะสมัครให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได	้ 

ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรีรอทั้ง	ๆ	ที่คุณมีความพร้อมในเรื่องเอกสารหลักฐานต่าง	ๆ	ที่ต้องใช ้
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ในการสมัครงานตามที่ระบุไว ้	 ตรงกันข้ามกลับ	 เป็นผลดีกับตัวคุณเสียอีก	 เพราะ 

องค์กรที่ รับสมัครงานจะเห็นความกระตือรือร ้น	 ความมุ ่งม่ัน	 และความต้องการ 

ท�างานของคุณอย่างชัดเจน	ส่งผลให้ผู ้รับสมัครพึงพอใจที่คุณให้ความสนใจกับองค์กร

นั้นมากกว่าผู ้สมัครรายอื่น	 ๆ	 ที่รอจนเกือบหมดเขตรับสมัครแล้ว	 จึงค่อยไปสมัคร	 

นอกจากนั้นการส่งใบสมัครไปต้ังแต่เน่ิน	ๆ	ท�าให้คุณมีข้อได้เปรียบกว่าคนอื่นในกรณีที ่

คุณส่งใบสมัครไปทางไปรษณีย์แล้วเกิดความล่าช้าก็อาจเป็นไปได้ว ่า	 ใบสมัครงาน	 

หรือจดหมายสมัครงานของคุณไปถึงที่หมายภายหลังหมดเขตรับสมัครงาน	 โอกาสที่คุณ 

จะได้งานก็จะลดลงตามไปด้วย

	 คุณทราบหรือไม่ว่ามีผู้เช่ียวชาญในเรื่องการสมัครงานแนะน�าว่า	คนเราถ้าท�างาน

ออฟฟิศเราจะต้องใช้เวลาท�างานอยู่ ในออฟฟิศถึงวันละ	 7	 -	8	ชั่วโมง	 เพราะฉะนั้นคุณ 

ก็ควรจะสมคัรงานด้วยจดหมายสมคัรงาน	หรือกรอกแบบฟอร์มการสมัครงานและส่งใบสมัคร

งานให้ได้อย่างน้อยชั่วโมงละ	1	ราย	หรือวันละ	7	-	8	ราย	ในต�าแหน่งงานที่คุณมีคุณสมบัติ	

ครบถ้วน	และมั่นใจว่าคุณพอใจจะท�างานในต�าแหน่งน้ันๆ	ถ้าคุณได้รับการคัดเลือก	ถ้าท�า 

แบบนี้ ได้	 โอกาสที่จะได้งานของคุณย่อมมีสูงกว่าคนที่สมัครงานนาน	ๆ	ครั้งหนึ่ง	แล้วก็ 

คอยอยู่เฉย	ๆ	จนกว่าจะรู้ว่าไม่มีหวังเสียแล้ว	จึงค่อยลุกข้ึน	แสวงหาข่าวสารรับสมัครงาน	 

แล้วก็เริ่มหาหลักฐานใหม่	ส่งใบสมัครหรือจดหมายสมัครงานไปอีกคร้ังแล้วก็รอคอยการ 

เรียกไปสัมภาษณ์	คุณจะต้องไม่ลืมว่า	 คู่แข่งของคุณมีมากขึ้นทุกวัน	แม้แต่วันเดียวก็เถอะ 

ถ้าคิดเป็นชั่วโมงอีกล่ะ	และอย่าลืมว่าคู ่แข่งขันของคุณจ�านวนมากมีคุณสมบัติทุกอย่าง 

เหมือนท่ีคุณมีตามเอกสารหลักฐานด้วยกันท้ังน้ัน	ดังน้ันในระหว่างที่ก�าลังหางานท�าคุณจึง

ควรมีเอกสารที่ ใช้ส�าหรับการสมัครงานไว้ ให้พร้อมและท�าส�าเนาเอาไว้หลายชุดจะได้ไม่ต้อง

เสียเวลาหาหลักฐาน	ถ้าใครขยันแสวงหาแหล่งรับสมัครงานได้มากกว่าคนอื่น	ๆ	เอาแค่ขยัน

สมัครงานได้วันละ	4	-	5	แห่งเท่านั้น	โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จในการหางานของคุณ

ก็มีมากยิ่งขึ้น
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	 โดยทั่วไป	หนทางที่จะเร่ิมมองหาแหล่งงานได้น้ันมีหลายวิธี	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในจดุทีส่ือ่มกีารแข่งขนักนัอย่างรุนแรงน้ี ไม่ใช่เรือ่งยากเลย	ทีค่ณุจะหาข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั

องค์กรที่เปิดรับสมัครงาน	ซึ่งคุณอาจจะเลือกดูได้จากแหล่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	คือ

1.	สื่อสิ่งพิมพ์

	 ส่ือสิ่งพิมพ์ทั้งรายวันและรายสัปดาห์	 เป็นสื่อท่ีคนต้องการหางานท�ามักจะมองหา

เป็นอันดับแรกโดยสื่อดังกล่าวอาจจะมาในรูปของนิตยสารรายสัปดาห์ท่ีลงข่าวสารเก่ียวกับ 

การรับสมัครงานโดยเฉพาะ	 เช่น	 นิตยสารงานวันน้ี	Smart	Job	หางานหาง่าย	หรือ 

มาในรูปของหนังสือพิมพ์ท่ีลงโฆษณารับสมัครงานโดยเฉพาะ	เช่น	หนังสือพิมพ์แหล่งงาน	 

งานทั่วไทย	นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบของ	Section	Classified	ที่แทรกอยู่ ในหนังสือพิมพ ์

รายวัน	 เช่น	 โลกวันน้ี	The	Nation	Bangkok	Post	 เป็นต้น	 โดยสื่อเหล่านี้จะมีข่าวสาร 

เกี่ยวกับการ	เปิดรับสมัครงานใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	ซึ่งนอกจากโฆษณารับสมัครงานแล้ว	ยังม ี

บทความต่าง	ๆ	ที่ ให้ความรู้เก่ียวข้องกับการสมัครงานที่น่าสนใจอีกด้วย	 เรียกว่าถ้าคุณ 

ต้องการหางานล่ะก็	สื่อสิ่งพิมพ์มีประโยชน์ต่อ	คุณมากทีเดียว

2.	สื่ออินเตอร์เน็ต

	 ในโลกยุคปัจจุบัน	สื่ออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการหางาน	 โดย 

ผู้สมัครงานสามารถเข้าไปค้นหาต�าแหน่งงานท่ีต้องการได้	 จากเว็บไซต์หางานต่าง	ๆ	ที่มี

อยู่มากมาย	นอกจากจะได้ปริมาณต�าแหน่งงานท่ีมากแล้ว	 เว็บไซต์เหล่านี้ยังให้ประโยชน ์

ในเร่ืองอื่น	 ๆ	 อีก	 เช่น	มีบทความเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน	 มีค�าแนะน�าเก่ียวกับ 

การเขียนใบสมัคร	และ	Resume	แถมยังส่งใบสมัครและ	Resume	 ไปให้กับองค์กร 

ทางอีเมล์ได้ทันทีอีกด้วย	นับว่าเป็นวิธีการท่ีสะดวกและได้ผลดีไม่แพ้วิธีการอื่นเลย	แต่ก็มี 

ข้อเสียอยู่บ้างว่าในประเทศไทยน้ัน	สื่ออินเตอร์เน็ตยังไม่ใช่สื่อหลักที่ ใช้กันอย่างแพร่หลาย	

การสมคัรงานทางเวบ็ไซต์น้ันจึงมข้ีอจ�ากัดท่ีว่าข้อมลูของคุณอาจไปไม่ถงึ	ผูร้บัสมคัร	เพราะว่า 

บางบริษัทแม้ว่าจะลงรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต	แต่อาจจะไม่ได้น�าข้อมูลของผู้ที่สมัครงาน

ทางอินเตอร์เน็ตมาพิจารณา	หรือบางครั้งก็มีความผิดพลาดทางเทคนิค	ท�าให้ ใบสมัคร	 

ของคุณไม่สามารถส่งไปถึงผู้รับปลายทางได้	แต่อย่างไรก็ดี	สื่ออินเตอร์เน็ตก็ถือเป็นสิ่งที่มี

คุณประโยชน์อย่างมากในยุคปัจจุบัน	เราจึงได้รวบรวมเว็บไซด์เหล่านั้นไว้ ให้คุณเพื่อเป็นอีก

ช่องทางในการสมัครงานของคุณ

รู้จักแหล่งงาน
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	 ตัวอย่าง	website	เกี่ยวกับการสมัครงาน

 	 http://www.ejobeasy.com	http://www.thaipartime.com

 	 http://www.jobdb.com	http://www.jobant.com

 	 http://www.jobaa.com	http://www.jobbees.com

 	 http://www.jobbyyou.com	http://www.joblucky.com

 	 http://www.jobpub.com	http://www.jobs.thailtd.com

 	 http://www.jobtopgun.com	http://www.jobtoyou/job2you

 	 http://www.rubjob.com	http://www.superresume.com

 	 http://www.thaiejob.com

	 เว็บไซต์เหล่านีอ้าจมข้ีอแตกต่างกันบ้างในเน้ือหาสาระ	แต่โดยภาพรวมแล้วทกุเวบ็ไซต์ 

ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ	 เป็นสื่อกลางในการน�าเสนอต�าแหน่งงานให้กับผู้ที่สนใจ

สมัครงาน	และโดยมากจะสอดแทรกสาระน่ารู ้เกี่ยวกับการสมัครงานเอาไว้ด้วย	 และ 

บางเว็บไซต์ก็สามารถส่งใบสมัครและประวัติย่อตรงไปยังบริษัทที่เปิดรับสมัครงานได้เลย	 

ซึ่งนับว่าเป็นส่ือที่สร้างความสะดวกให้กับชีวิตในยุคที่มีความรีบเร่งอย่างในปัจจุบันได้ 

เป็นอย่างมาก

3.	ติดต่อผ่ำนทำงกรมจัดหำงำน

	 การสมัครงานกับเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน	

	 สมคัรที	่http	:	//www.doe.go.th	โดยเข้าไปเลอืกท่ีหัวข้อ	E	-	job	แหล่งงานออนไลน์	

ซึ่งมีวิธีปฏิบัติในระบบดังนี้

	 1)	 คลิกที่เมนู	 “ลงทะเบียนสมาชิกใหม่”	 ในหน้าแรกหรือคลิกตรงนี้เพ่ือเข้าสู่ 

หน้าสมัครสมาชิกส�าหรับผู้สมัครงาน

	 2)	 กรอกรายละเอียดต่าง	ๆ	ให้ครบถ้วน

	 3)	 ตรวจสอบ	E-mail	ของผู้สมัคร	เพื่อรับรหัสปลดล็อค	(Activate)

	 4)	 คลิกที่เมนู	“เปิดใช้งาน	(Activate)”	ในหน้าแรก	แล้วน�า	Username	รหัสผ่าน	

และรหัสปลดล็อคที่ผู้สมัครได้รับมากรอกก่อนการเข้าใช้งานระบบในครั้งแรก

	 วิธีค้นหาต�าแหน่งงานในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผู้สมัครงานสามารถท�าได้	 

2	วิธี	ดังนี้

	 วิธีแรก	ผู้สมัครงานสามารถค้นหาต�าแหน่งงานว่างได้ที่หน้าต่างค้นหาในหน้าแรก	 

โดยพิมพ์ต�าแหน่งงานที่ต้องการค้นหา	แล้วคลิกท่ี	 “เริ่มค้นหา”	ระบบจะท�าการค้นข้อมูล
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ต�าแหน่งงานว่างทีม่คี�าตรงกบัทีผู่ส้มคัรระบพุร้อมแสดงต�าแหน่งงานดงักล่าว	โดยทีห่น้าค้นหา

จะถูกซ่อนไว้ด้านบน	หากผู้สมัครต้องการเข้าหน้าค้นหาใหม่ให้ผู้สมัครคลิกที่หน้าต่างด้านบน

หน้าค้นหากจ็ะปรากฏขึน้มา	ส�าหรบัผู้สมคัรท่ี ไม่ได้เป็นสมาชกิ	เม่ือค้นหาต�าแหน่งงานพบแล้ว	

ระบบจะไม่แสดงที่อยู่ของนายจ้างให้เห็น

	 วิธีทีส่อง	ผูส้มคัรสามารถหาต�าแหน่งงานว่างตามทีต้่องการสมัครได้	โดยผูส้มัครงาน

ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว	ตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งให้ครบถ้วน	ที่	Login	เข้าระบบแล้วคลิกท่ี 

เมนู	หางานแบบ	auto-matching	ระบบจะท�าการค้นหาข้อมูลพร้อมกับแสดงต�าแหน่ง 

งานว่างที่ผู้สมัครต้องการ

4.	หน่วยจัดหำงำนของมหำวิทยำลัย

	 แทบทกุมหาวทิยาลยั	จะมีหน่วยงานจดัหางานทีส่งักัดอยู่ในกองกจิการนสิติ	นกัศกึษา

กองพัฒนานักศึกษา	ซึ่งหน่วยงานที่ต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางหาแหล่งงานให้นิสิต	นักศึกษา 

ทั้งในเวลาและนอกเวลา	และเมื่อส�าเร็จการศึกษา

5.	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน	(ก.พ.)

	 ในกรณีที่ผู้สมัครมีความสนใจและใฝ่ฝันจะรับราชการ	สามารถติดต่อที่ศูนย์สรรหา

และเลือกสรร	เลขที่	47/101	ถนนติวานนท์	ต�าบลตลาดขวัญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	

โทรศัพท์	02547	1929-37,	02547	1942-46	หรือ	http://job.ocsc.go.th	เป็นศูนย์รวมข่าว

การสอบของหน่วยราชการและรฐัวสิาหกจิตรงจดุนีส้�าหรบับคุคลซึง่มุง่เขม็ว่าจะเป็นข้าราชการ

ให้ได้	ควรท�าความรู้จักกับ	ก.พ.	ให้ดีว่าคืออะไร	มีหน้าท่ีความรับผิดชอบอะไรบ้าง	 วิธีการ

สอบคัดเลือกอย่างไรซ่ึงรายละเอียดต่าง	ๆ	 เหล่าน้ีรวมทั้งต�าแหน่งงานที่รับสมัครดังกล่าว	

ท่านสามารถติดต่อได้ที่นี่ โดยตรง

6.	ถำมจำกญำติสนิทมิตรสหำย

	 คุณต้องประกาศให้พีน้่องญาตมิิตรเพ่ือนฝงูทกุคนรู้ ให้ท่ัวไปว่า	“คณุก�าลงัต้องการงาน”	

และถ้าเขารู้ว่าที่ ไหนก�าลังเปิดรับสมัคร	เขาก็จะได้แจ้งใน	คุณทราบโดยด่วน

7.	WALK	IN

	 WALK	 IN	คือ	การเข้าไปสมัครงานในองค์การที่คุณสนใจโดยตรง	 โดยไม่สนใจว่า

องค์กรนั้นจะเปิดรับพนักงานหรือไม่	วิธีการนี้อาจเป็นทาง	เลือกที่ ใช้ ได้ ในบางโอกาส	ในกรณี

ที่คุณมีความต้องการท�างานในองค์กรนั้นจริง	ๆ	เพราะว่าองค์กรนั้นมีชื่อเสียง	มีความมั่นคง	

สวสัดกิารด	ีหรอืคณุเป็นคนทีม่ีโอกาสเลอืกงานได้มากกว่าคนอืน่	เพราะไม่เดอืดร้อนเรือ่งเงนิ	

แต่กม็ข้ีอเสยีทีว่่าใบสมัครของคุณอาจจะไม่ได้รบัการพจิารณา	ถ้าองค์กรนัน้	ๆ 	มีนโยบายทีจ่ะ 
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ไม่รับคนในต�าแหน่งที่คุณสมัครเป็นเวลานาน	แต่ก็มีข้อดีคือ	ถ้าคุณได้รับคัดเลือกให้มาสอบ 

ข้อเขียนและสัมภาษณ์งาน	 แล้วคุณผ่านการพิจารณา	คุณก็จะได้ท�างานในต�าแหน่ง 

และองค์กรที่คุณต้องการจริง	ๆ	แต่การ	WALK	 IN	 น้ี ในความเป็นจริงอาจเป็นทางเลือก 

ที่ ไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก

8.	 ประกำศต�ำแหน่งงำนในองค์กรกำรค้ำ	 สโมสร	 สมำคม	 สภำหอกำรค้ำ		

สถำนทูต	และองค์กรระหว่ำงประเทศ

	 องค์กรต่าง	ๆ 	ทัง้ทีเ่ป็นองค์กรการค้า	หรือมลูนิธท่ีิ ไม่ได้ค�านงึถงึผลตอบแทนทางธุรกจิ	

(Non	Pront	Organization)	โดยส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดรับสมัครงานในต�าแหน่งงานว่าง	 

หรืองานโครงการใหม่	 ๆ	 ท่ี ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ	และเป็นโอกาสที่ดีของ 

ผู้สมัคร	โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

	 ผู ้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลต�าแหน่งงานท่ีว่างโดยโทรศัพท์สอบถามไปยัง

องค์กรการค้า	สโมสร	สมาคม	สภาหอการค้า	สถานทูต	หรือองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ	 

ในประเทศไทย	รวมถึงจากการประกาศรับสมัครภายในป้ายประชาสัมพันธ์	และสมัคร 

เข้ารับการคัดเลือกโดยการแข่งขันข้อเขียน	และสัมภาษณ์
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	 เมือ่คุณรู้แหลง่ในการหางานแล้วตอ่ไปคณุจะตอ้งรูจ้ดุมุง่หมายของหนว่ยงานในการ
คัดเลือกบุคลากรด้วย	 เพื่อสร้างความได้เปรียบต่อผู้สมัครรายอื่นๆ	แน่นอนว่าองค์กรย่อม
ต้องคัดเลือกคุณเข้าทำางาน	 เนื่องจากทัศนคติความมุ่งมั่นและความรู้ความเข้าใจของคุณ 
ตรงกบัความต้องการขององคก์รสง่ผลใหผู้ค้ดัเลอืกพงึพอใจในตวัคณุ	และอาจลงความเหน็ว่า 
คณุน่าจะเปน็ผู้ ไดร้บัคดัเลอืกเข้าทำางาน	มากกวา่ผูส้มคัรรายอืน่	คณุจงึตอ้งศกึษาและเขา้ใจ 
จุดมุ่งหมายขององค์กรในการคัดเลือกบุคลากรซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ	ดังนี้

1. เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ทำางานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ผูส้มคัรรายใดมคีณุสมบตัพิเิศษทีน่า่จะเปน็ประโยชนก์บัการทำางานในตำาแหนง่ที่ ได ้
รบัสมคัรโดยตรงหรือโดยออ้ม	กจ็ะไดร้บัความสนใจจากผูร้บัสมคัร	ดงันัน้คณุจะต้องแสดง 
ให้ผู้รับสมัครเห็นว่า	 คุณน่าจะเป็นคนทำางานที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่องานของ
องค์กรโดยรวม	 โดยคุณจะต้องกรอกคุณสมบัติในใบสมัครงานที่ระบุความสามารถหรือ
คุณสมบัติที่ตรงกับงานในหน้าที่นั้น	เช่นหน้าที่นั้นจำาเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	หรือ
ภาษาญีปุ่น่	ถ้าคณุมทีกัษะทางภาษาใดทีเ่หน็วา่จะเปน็ประโยชน์ไดด้ีในงานนัน้	คณุต้องระบุ
ลงไปให้ชัดเจนในใบสมัคร	หรือคุณอาจจะมีคุณสมบัติอื่นใดที่คิดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ลักษณะงานนั้นก็ควรระบุให้ชัดเจน	เพราะมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณ
	 นอกจากนั้นถ้าคุณมีประกาศนียบัตรหรือใบรับรองว่าคุณผ่านการศึกษาหรือการ
อบรมในเรื่องวิชานั้นๆ	 จากสถาบันหรือองค์กรใด	สิ่งน้ีก็จะเป็นหลักฐานสำาคัญที่ยืนยันถึง
คุณสมบตัทิีค่ณุระบโุดยคณุจะตอ้งแนบสำาเนาเหล่านัน้พร้อมใบสมคัร	หรอืจดหมายสมคัรงาน 
ด้วย	หรือในกรณีที่คุณมีทักษะในการเขียนดี	คุณอาจจะเขียนจดหมายสมัครงานส่งไปก่อน
เพราะจดหมายสมคัรงานเปน็เครือ่งมอืในการนำาเสนอความสามารถท่ีดงึดดูความสนใจของ
ผูรั้บสมคัรไดด้กีวา่แบบฟอรม์สมคัรงาน	กรณนีีค้ณุจงึตอ้งพถีิพถัินสักหนอ่ยเพราะเปน็โอกาส
ดีที่จะได้เปรียบผู้สมัครคนอื่นๆ
	 บางทีคุณอาจจะมีคุณสมบัติหรือทักษะพิเศษอื่นๆ	ที่อาจจะมีประโยชน์ทางอ้อมกับ
การทำางานในหน้าที่นั้นๆ	 ก็ได้	 คุณจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบยิ่งคุณมีความสามารถ
พิเศษหรอืทกัษะใดทีน่่าจะเกีย่วขอ้งทางอ้อมกบัตำาแหน่งทีค่ณุสมคัร	ซึง่หลายคนคดิวา่การให ้

ข้อมูลอื่นที่ ใบสมัครไม่ได้ระบุ	ดูจะเป็นการเกินเลยและไม่มีความจำาเป็น	นั่นเป็นความเข้าใจ 

ที่ ไม่ถูกต้องเพราะการที่คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการทำางานมากเท่าใด	 

รู้ความต้องการขององค์กรรู้ความต้องการขององค์กร
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คุณย่อมได้เปรียบมากเท่านั้น	 ไม่มีอะไรที่จะเสียสำาหรับตัวคุณ	 เพราะคุณสามารถอธิบาย

ไดว้า่คณุสมบติัใดของคณุทีจ่ะทำาใหก้ารทำางานในตำาแหนง่หนา้ท่ีนัน้มปีระสิทธิภาพและเปน็

ประโยชน์กับองค์กร

	 นอกเหนอืจากคณุสมบัตดิงัทีห่น่วยงานตอ้งการแล้ว	มคีณุสมบติัอืน่ใดท่ีจะช่วยเสรมิ

ให้คุณดโูดดเดน่กวา่ผูส้มัครรายอืน่ๆ	เชน่เคยฝกึงานหรือเคยมีประสบการณ์ในงานดา้นนัน้มา

จากหนว่ยงานใด	เมือ่ใด	เปน็ระยะเวลาเท่าใด	นัน่กจ็ะทำาใหค้ณุเปน็ผูส้มคัรทีน่า่สนใจท่ีควรได้

รบัการพจิารณาคดัเลอืก	จะโดยเอกสารหลักฐานหรอืโดยการสนทนาในการสัมภาษณก์ต็าม	

คุณสมบัตพิเิศษของคณุทีเ่หมาะสมทีรั่บสมัครควรมีการยืนยนัใหช้ดัเจนวา่คณุจะทำาหนา้ทีน่ัน้ 

ได้ดี	 เพราะคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมอีกหลายอย่างที่สมควรจะได้รับการคัดเลือกให้ทำา

หน้าที่ ในตำาแหน่งนั้น	 เพียงแต่ขอให้การนำาเสนอเป็นไปอย่างมีศิลปะเน้นให้เห็นถึงคุณค่าที่

หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากคุณมิใช่เป็นการโอ้อวดจนดูไม่ดี

2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการนิเทศงานรวมทั้งการฝึกอบรมคน 

 เพื่อมาทำางาน
	 ถ้าการคัดเลือกบุคลากรใช้เทคนิคในการสอบข้อเขียน	หรือการสอบสัมภาษณ์เป็น

ไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานที่รับสมัครหน่วยงานย่อมมีโอกาสคัดเลือกบุคคล

ที่เหมาะสมกับงานได้มากที่สุด	 เพราะการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์จะเป็นตัวบ่งชี้ ให้

หลายๆ	อย่างเกี่ยวกับผู้สมัคร	 เช่น	ผู้สมัครบางคนอาจจะมีความรู้	 ความเข้าใจภารกิจใน

ตำาแหน่งงานนั้นๆ	 เป็นอย่างดี	 เพราะได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภารกิจในงานนั้นมาก่อน	

หรอือาจจะเปน็เพราะผูส้มคัรนัน้เคยทำางานในหนา้ทีน่ัน้มากอ่นจงึมปีระสบการณ์ ในภารกิจ

นั้นเป็นอย่างดี

	 ในกรณีนี้การรับบุคลากรที่มีความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กรเข้ามา 

ทำางานก็จะลดค่าใช้จ่ายในการนิเทศงานนั้นลงได้และไม่ต้องเสียเวลายุ่งยากในการฝึกงาน 

เพราะถา้รบัคนที่ ไมเ่คยมปีระสบการณม์ากอ่น	เมือ่เขา้มาทำางานแลว้บคุคลนัน้อาจจะไมช่อบ

ลกัษณะงาน	ปรับตวัไม่ได	้ไมม่คีวามสขุในงาน	มกีารทำางานผดิพลาดจนตอ้งถกูใหอ้อก	หรอื

ลาออกไป	องค์กรก็ต้องเสียเวลาสรรหาและคัดเลือกคนทำางานตำาแหน่งนั้นๆ	อีก	เสียเวลา 

และค่าใช้จ่ายซำ้าแล้วซำ้าอีก	 ข้อสำาคัญคืองานของหน่วยงาน	ณ	จุดนั้นก็จะชะงักหรือไม่ต่อ

เนื่อง	เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ผู้สมัครงานจะต้องตระหนักให้มาก
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3. เพื่อให้ ได้คนที่อยู่กับหน่วยงานได้นาน
	 การที่หน่วยงานจะคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำางานสักคนหนึ่งองค์กรต้องเสียค่า
ใช้จ่ายและเวลาไม่น้อยสำาหรับขั้นตอนในกระบวนการสรรหาบุคลากร	 นับต้ังแต่ประกาศ 
รบัสมคัรงานตดิตอ่กบัแหลง่ทีค่าดวา่จะมบีคุลากรทีเ่หมาะสมอยู	่เชน่	มหาวทิยาลัย	สถาบนั
แรงงาน	สถาบันการศึกษา	บางตำาแหน่งอาจใช้วิธีการติดต่อบุคลากรที่อยู่ ในหน่วยงานอื่น
โดยตรง	ซึ่งมักเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ ไม่อาจจะหาได้ ในตลาดแรงงาน	อีกทั้งยัง
ต้องพิจารณาว่าการรับสมัครอย่างไร	 จึงจะดึงดูดความสนใจให้คนท่ีมีความสามารถมาส
มัครงาน	กับองค์กรของตน	เพราะเมื่อมีผู้สมัครงานมากเท่าใดหน่วยงานก็จะมีโอกาสเลือก
คนดทีีเ่หมาะสมกบังานไดม้ากขึน้เทา่นัน้	ถา้มีผู้สนใจมาสมคัรนอ้ยโอกาสทีจ่ะไดค้ดัเลอืกคน
ที่เหมาะสมกับงานก็จะมีน้อยลง
	 ถ้าผู้สมัครรู้ว่าองค์กรอยากได้พนักงานที่รักจะทำางานอยู่กับองค์กรในระยะยาว	 
เมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานคุณก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มั่นใจว่าหาก 
คัดเลือกคุณเข้าทำางาน	คุณจะทำางานอยู่ ในหน่วยงานนั้นและคุณน่าจะเป็นผู้ที่ ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าทำางานเพราะผู้สมัครคนอื่นๆ	ไม่ได้แสดงความมั่นใจในข้อนี้กับผู้สัมภาษณ์
	 จากแนวทางที่กล่าวมาในข้างต้น	 เมื่อผู้สมัครงานเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กรใน 
การคัดเลือกบุคลากร	ย่อมทำาให้การสมัครงานและการเข้ารับสัมภาษณ์ของคุณสอดคล้อง 
กบัความต้องการขององคก์ร	สง่ผลให้คณุไดง้านทำาสมดงัทีต่ัง้ใจ	เปรยีบเหมือนการเลน่กฬีา 
คุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่เข้าใจหรือไม่รู้กติกา	คุณย่อมเล่นผิดกติกา	แล้วคุณจะชนะ
ได้อย่างไร

จงจำาไว้ โบราณท่านว่า
“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

	 หลงัจากทีคุ่ณวเิคราะห	์และเขา้ใจตนเอง	แลว้วา่ตนเองมบีคุลกิภาพอยา่งไร	ประการ
สำาคญัตอ่มากค็อื	คณุตอ้งรูจ้กัและวิเคราะหง์านทีค่ณุสนใจ	วา่งานดงักลา่วนัน้มคีวามเหมาะสม
กับตัวคณุหรอืไม	่มวีธิกีารและตอ้งใชผู้้มคีณุสมบตัอิยา่งไร	ซึง่ตามปกต	ิแลว้คณุควรพจิารณา
งานที่ต้องใช้ความรู้	 ความสามารถ	ความสนใจ	และความถนัดของคุณอย่างเต็มที่อีกทั้ง 

รู้จักและเข้าใจงาน

3. เพื่อให้ ได้คนที่อยู่กับหน่วยงานได้นาน
	 การที่หน่วยงานจะคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำางานสักคนหนึ่งองค์กรต้องเสียค่า
ใช้จ่ายและเวลาไม่น้อยสำาหรับขั้นตอนในกระบวนการสรรหาบุคลากร	 นับต้ังแต่ประกาศ 
รบัสมคัรงานตดิตอ่กบัแหลง่ทีค่าดวา่จะมบีคุลากรทีเ่หมาะสมอยู	่เชน่	มหาวทิยาลัย	สถาบนั
แรงงาน	สถาบันการศึกษา	บางตำาแหน่งอาจใช้วิธีการติดต่อบุคลากรที่อยู่ ในหน่วยงานอื่น
โดยตรง	ซึ่งมักเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ ไม่อาจจะหาได้ ในตลาดแรงงาน	อีกทั้งยัง
ต้องพิจารณาว่าการรับสมัครอย่างไร	 จึงจะดึงดูดความสนใจให้คนท่ีมีความสามารถมาส
มัครงาน	กับองค์กรของตน	เพราะเมื่อมีผู้สมัครงานมากเท่าใดหน่วยงานก็จะมีโอกาสเลือก
คนดทีีเ่หมาะสมกบังานไดม้ากขึน้เทา่นัน้	ถา้มีผู้สนใจมาสมคัรนอ้ยโอกาสทีจ่ะไดค้ดัเลอืกคน
ที่เหมาะสมกับงานก็จะมีน้อยลง
	 ถ้าผู้สมัครรู้ว่าองค์กรอยากได้พนักงานที่รักจะทำางานอยู่กับองค์กรในระยะยาว	 
เมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานคุณก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์มั่นใจว่าหาก 
คัดเลือกคุณเข้าทำางาน	คุณจะทำางานอยู่ ในหน่วยงานนั้นและคุณน่าจะเป็นผู้ที่ ได้รับการ 
คัดเลือกเข้าทำางานเพราะผู้สมัครคนอื่นๆ	ไม่ได้แสดงความมั่นใจในข้อนี้กับผู้สัมภาษณ์
	 จากแนวทางที่กล่าวมาในข้างต้น	 เมื่อผู้สมัครงานเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กรใน 
การคัดเลือกบุคลากร	ย่อมทำาให้การสมัครงานและการเข้ารับสัมภาษณ์ของคุณสอดคล้อง 
กบัความต้องการขององคก์ร	สง่ผลให้คณุไดง้านทำาสมดงัทีต่ัง้ใจ	เปรยีบเหมือนการเลน่กฬีา 
คุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่เข้าใจหรือไม่รู้กติกา	คุณย่อมเล่นผิดกติกา	แล้วคุณจะชนะ
ได้อย่างไร

จงจำาไว้ โบราณท่านว่า
“รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

	 หลงัจากทีคุ่ณวเิคราะห	์และเขา้ใจตนเอง	แลว้วา่ตนเองมบีคุลกิภาพอยา่งไร	ประการ
สำาคญัตอ่มากค็อื	คณุตอ้งรูจ้กัและวิเคราะหง์านทีค่ณุสนใจ	วา่งานดงักลา่วนัน้มคีวามเหมาะสม
กับตัวคณุหรอืไม	่มวีธิกีารและตอ้งใชผู้้มคีณุสมบตัอิยา่งไร	ซึง่ตามปกต	ิแลว้คณุควรพจิารณา
งานที่ต้องใช้ความรู้	 ความสามารถ	ความสนใจ	และความถนัดของคุณอย่างเต็มที่อีกทั้ง 

รู้จักและเข้าใจงานรู้จักและเข้าใจงาน
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ให้มีความสอดคล้องกันกับวิชาชีพ	ที่คุณได้เรียนรู้	หรือได้รับการฝึกฝนอบรมมา	ทั้งนี้เพื่อ
ความก้าวหน้าของตนเอง	เป็นต้นว่า

	 1.	 ชือ่	งาน	(Job	Title)	หมายถงึ	ตำาแหนง่งานตา่งๆ	เชน่	เสมยีน	(Clenk)	พนกังาน

พิมพ์ดีด	(Typist)	พนักงานต้อนรับ	(Receptionist)	ตัวแทนฝ่ายขาย	(Sale	Representa-

tive)	เลขานุการ	(Secretary)

	 2.	 รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบังาน	(Job	description)	หมายความวา่คุณตอ้งการทราบ

วา่แตล่ะตำาแหนง่	นัน้มหีนา้ทีอ่ะไรบา้ง	มรีายละเอยีดความรบัผิดชอบ	มากนอ้ยแค่ไหน	เชน่	 

Brand	Manager	มีหน้าที่ควบคุมและดูแลผลิตภัณฑ์	ที่ ได้รับมอบหมาย	ทั้งด้านการตลาด

และการขาย	เป็นต้น

	 3.	 คุณสมบัติที่ต้องการ	 (Requirements)	 รวมถึงคุณวุฒิ	 (Qualification)	 และ

ประสบการณ์	(Experiences)	มเีกรด็เลก็ๆ	วา่คณุตอ้งแยกใหอ้อก	ว่าคณุสมบติัใดทีจ่ำาเปน็

และคณุสมบติัใดที่ ไมจ่ำาเปน็	แตถ่า้มกีค็วรไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ	คณุสมบตัยิงัสามารถ

แยกเป็นข้อๆ	ได้ดังนี้

	 	 3.1	คุณสมบตัทิางดา้นการศกึษา	(Educational	requirements)	เชน่	การศกึษา

ทีคุ่ณมีนัน้เหมาะสมตามที่ ไดต้ั้งไว้หรือไม่	ไม่วา่จะเป็นอนุปริญญา	(Diploma)	ปวช.	(Voca-

tional	Certificate)	ปริญญาตรี	หรือ	ปริญญาโท	(Bachelor	or	Master	Degree)

	 	 3.2	คณุสมบตัส่ิวนตวั	เชน่	อาย	ุเพศ	สญัชาต	ิภาษา	(งานบางอยา่ง	ถอืว่า	ความ

สามารถทางดา้นภาษา	มคีวามจำาเปน็อยา่งมาก)	และบุคลกิภาพ	ซึง่ประกอบไปดว้ยคุณสมบัติ

ภายใน	เชน่	มคีวามเป็นผูน้ำา	กระตอืรอืรน้	และคณุสมบัตภิายนอก	เชน่	มยีานพาหนะสว่นตวั 

มีใบขับขี่	เป็นต้น

	 4.	 ค่าจ้าง	 (Remuneration)	บางคร้ังก็มีการแจ้งให้ทราบในใบประกาศรับสมัคร

งานของบริษัทนั้นๆ	 แต่บางบริษัทก็ไม่ได้ระบุไว้โดยที่ต้องการให้คุณระบุไปเองในใบสมัคร

คุณจะระบุตามใจชอบไม่ได้	ต้องคำานึงถึงคุณวุฒิ	และประสบการณ์ที่เรามี

	 5.	 วิธีการสมคัร	(Procedure	For	applying)	ในโฆษณาต่างๆ	จะระบไุว้ว่า	จะต้อง

สมัครด้วยวิธีใด	เช่น	สมัครโดยส่งใบสมัคร	สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต	หรือสมัครด้วยตนเอง
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	 หลงัจากที่ ไดเ้รยีนรูค้วามตอ้งการขององคก์รและปรบัเปล่ียนตัวเอง	ให้เขา้กบัความ

ต้องการขององค์กรแล้ว	ผู้สมัครงานจำาเป็นต้องเรียนรู้ด้วยว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ผู้รับสมัคร 

จะใช้ ในการคัดเลอืกคณุมีอยา่งไรบา้ง	เพราะผู้สมคัรงานทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจในประเดน็นี้ 

อาจจะหลงเขา้ใจผดิเตรียมตวัและตอบคำาถามในการสมัภาษณ์ไมถู่กทาง	ทำาให้พลาดโอกาส 

ที่จะได้งานทำา	ถึงแม้จะเพียรสมัครงานหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตาม

	 ในความเปน็จรงิ	ถงึแมว้า่ลกัษณะงานทีร่บัสมคัรจะมคีวามแตกต่างกนักต็ามแต่โดย

ทั่วๆ	ไป	หลักเกณฑ์เหล่านี้ก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากรอยู่นั่นเอง	เพียงแต่ 

ในลกัษณะน้ันๆ	อาจจะมุง่เนน้เกณฑ์ในขอ้ใดขอ้หนึง่หรอืหลายขอ้เปน็นำา้หนกัในการพจิารณา

ทั้งน้ีเพื่อได้บุคคลที่เหมาะกับงานนั้นมากที่สุดนั่นเอง	 เมื่อคุณสมัครงานในตำาแหน่งใดนั้น 

เนน้คุณสมบติั	ทกัษะ	หรอืประสบการณ์ใดเปน็พเิศษ	เพือ่คณุจะไดเ้ตรยีมตวัในการสมคัรงาน 

สอบสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียนได้ถูกต้อง	 โดยหลักเกณฑ์ท่ีผู้รับสมัครใช้ ในการพิจารณา 

คัดเลือกบุคลากรมี	14	ประการ	ดังต่อไปนี้

1. สมรรถภาพทางร่างกายที่เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น
	 การคัดเลอืกบคุคลยอ่มตอ้งพจิารณาสมรรถภาพทางรา่งกายทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชง้านนัน้	

เชน่	งานทีต่อ้งใชส้ายตา	งานทีต่อ้งใชก้ำาลงั	งานทีต่อ้งใชก้ารพดู	งานทีต้่องอาศยับคุลกิภาพ

เป็นสำาคัญ	สมรรถภาพเหล่านี้จะไม่มีวันพบเจอในใบสมัครงาน	 การสอบสัมภาษณ์จึงเป็น 

การตรวจสอบคุณสมบัติที่จำาเป็นสำาหรับงานนั้น	 เช่น	 แม้ ในใบสมัครงานคุณจะมีความรู้ 

ความสามารถทีน่า่สนใจ	แต่ในตอนสมัภาษณง์านพบวา่บคุลิกของคณุไมเ่หมาะสมท่ีจะทำางาน 

ลักษณะนั้น	 อย่างเช่น	 ตำาแหน่งประชาสัมพันธ์	 ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลิกภาพ 

ทีก่ระตอืรอืร้น	ยิม้แยม้แจม่ใส	ทา่ทางเป็นมติร	มนษุยส์มัพนัธ์ด	ีรปูรา่งหนา้ตา	แต่ถ้าผูส้มคัรงาน 

หน้าตาบึ้งตึงบอกบุญไม่รับ	 พูดจาห้วนๆ	 อ้วนจนแทบกลิ้ง	 แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เอาไหน 

แบบนี้ก็ไม่ได้รับการคัดเลือกแน่ๆ	เพราะงานนี้เป็นด่านแรกที่ต้องพบเจอผู้คนหลากหลาย

	 เป็นภาพลักษณ์ขององค์กร	เราจึงพบว่าผู้ที่ทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในองค์กรต่างๆ	 

มักมีรูปร่างหน้าตาดียิ้มแย้มแจ่มใส	ต้อนรับขับสู้คนที่มาติดต่อ	 ให้ข้อมูลหรือแนะนำาอย่าง 

เต็มอกเต็มใจ	มีจิตวิญญาณของความปรารถนาที่จะให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

รู้หลักเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกบุคลากรรู้หลกัเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกบคุลากร
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	 สิง่เหลา่นีล้ว้นเปน็ส่ิงบ่งบอกความสามารถของบุคคลทีจ่ะทำาใหผู้ค้ดัเลอืกสนใจ	และ
รับไว้ทำางาน	โดยองค์กรคาดหวังว่าบุคลากรจะใช้ความสามารถเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์
ให้กับการทำางานให้องค์กร

2. เชาว์ ปัญญา
	 สิง่น้ีวัดจากความสามารถในการตดัสนิใจและแกปั้ญหา	ซึง่แนน่อนคณุจะถกูประเมนิ
เรื่องนี้ ในการสอบสัมภาษณ์	 อาจจะด้วยการตั้งคำาถามหรือยกตุ๊กตาเพื่อทดสอบความ
สามารถในการตัดสินใจของคุณก็ได้	คุณจึงต้องแสดงความสามารถให้ปรากฏ
	 ในเร่ืองนีผู้รั้บการสมัภาษณส์ว่นใหญม่กัจะคดิวา่คำาถามบางคำาถามไม่เป็นเรือ่งเกีย่วกบั 
งานก็เลยคิดว่าเป็นการพูดคุยกันธรรมดา	หารู้ ไม่ว่าคำาถามแบบนั้นต้องการวัดเชาว์ปัญญา
ของผู้สมัครต่างหากล่ะ	หลายคนจึงพลาดโอกาสท่ีจะได้งานเพราะเมื่อไปตั้งความคิดว่า
คำาถามนั้นไม่สลักสำาคัญก็ตอบไปอย่างไม่มีจุดประสงค์ โอกาสที่จะได้แสดงเชาว์ปัญญา 
ให้ปรากฏจึงไม่เกิดขึ้น	 ทำาให้ผู้รับสมัครประเมินว่าไม่มีเชาว์ปัญญาเท่าที่ควร	 โดยวัดจาก
การตอบคำาถามเหลา่นัน้สง่ผลใหพ้ลาดโอกาสอยา่งหนา้เสยีดาย	เพราะถ้าคุณรูว่้าเขากำาลงั 
วัดเชาว์ปัญญาในการตอบคำาถามจนเขามองเห็นว่าคุณมีเชาว์ปัญญาในการแก้ปัญหาอย่าง 
น่าทึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะผ่านการสัมภาษณ์งานมากยิ่งขึ้น	และโปรดตระหนักด้วยว่าคำาถาม
ทีว่ดัเชาวป์ญัญาน้ันจะไมม่กีารตัง้ธงไวว้า่ผดิหรอืถกูอยา่งไร	แตต่อ้งการดวู่าคณุคดิอยา่งไร
และมีเหตุผลสนับสนุนพอรับฟังได้หรือไม่เพียงใดมากกว่า

3. ทักษะ
	 ทักษะ	คือ	ความสามารถเฉพาะด้านที่สำาคัญสำาหรับการทำาหน้าที่ ในตำาแหน่งนั้นๆ	 
ซึ่งถ้าผู้สมัครได้แสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นถึงทักษะนั้นๆ	อย่างชัดเจน	ข้อได้เปรียบที่จะได้รับ
การคัดเลือกย่อมมีอยู่สูงกว่าผู้สมัครอื่นที่ขาดทักษะดังกล่าว	เช่น	ทักษะในการเจรจา	การ
บริหารหรืออื่นๆ	ตามความสำาคัญที่ต้องใช้ ในงานนั้นๆ

4. ประสบการณ์หรือความชำานาญ
	 งานบางประเภทต้องการบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ ในการทำางานนัน้ๆ	มากอ่นเพราะ 
มีแนวโน้มที่จะทำาหน้าที่ ได้ดีกว่าที่ยังขาดความชำานาญหรือไม่มีประสบการณ์ ในงานนั้นๆ	 
แม้ว่าการรับสมัครจะไม่ได้ระบุว่า	 “ต้องมีประสบการณ์”	 ก็ตามแต่ถ้าคุณมีประสบการณ์ 
มาก่อนอย่างแน่นอน
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	 ในการสัมภาษณ์คุณจึงควรตอบคำาถามด้วยการแสดงให้เห็นว่าคุณมีประสบการณ์ 
หรือมีความชำานาญในงานนั้นมาก่อนโดยแยบยล	ไม่ใช่เสนออย่างตรงไปตรงมาเหมือนอวด
ตัว	โดยคุณต้องใช้ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่ตนเอง

5. อายุ
	 งานหลายประเภทนั้นไม่มีข้อจำากัดในเรื่องของอายุ	แต่งานบางประเภทถ้าใช้คนที่มี 
อายนุ้อยเกนิไป	หรือมากเกนิไปก็ไม่เหมาะสมสำาหรบัการทำางานในตำาแหนง่นัน้ๆ	เพราะงาน 
บางประเภทต้องการคุณสมบัติพิเศษที่มาพร้อมกับอายุของผู้สมัคร	 เช่น	บางประเภทอาจ 
ต้องการคนหนุ่มสาวเพราะต้องการความคล่องแคล่วว่องไว	 แต่บางประเภทต้องการความ
เปน็ผูน้ำา	วฒุภิาวะความไวว้างใจ	และความนา่เชือ่ถอื	จงึจำาเปน็ต้องใช้คนท่ีมอีายุมากเพือ่ให้ 
เหมาะสมกับลักษณะงาน

6. เพศ
	 งานหลายประเภทอาจจะต้องการคนทำางานที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้	โดยไม่เน้น
เพศใดเปน็พเิศษ	แต่งานบางประเภทก็เนน้ผู้ชายและหลายงานกเ็นน้ผูห้ญงิ	คณุจงึตอ้งเขา้ใจ
ความต้องการของงานที่คุณสมัครแต่ถ้าคุณมีความสามารถพิเศษจากตัววัดอื่นๆ	 อีกหลาย
อย่าง	 แม้ว่าองค์กรนั้นมีแนวโน้มจะรับผู้หญิงแต่เขาอาจจะคัดเลือกคุณไว้ทำางานด้วยก็ได้
เพราะคุณมีความสามารถหรือคุณสมบัติพิเศษที่น่าสนใจเหนือกว่าผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงคน
อื่นๆ

7. บุคลิกภาพ
	 ประเดน็น้ีเปน็การพจิารณาในองคป์ระกอบตา่งๆ	ในดา้นบคุลกิภาพของผูส้มคัร	เชน่	
รูปร่าง	การแต่งกาย	การพูดจา	ความคิดอ่าน	ความรู้กาลเทศะ	คุณจึงต้องสำารวจตนเอง	 
เพื่อเตรียมตัวให้ดูมีบุคลิกภาพดีเป็นที่ต้องตาของผู้สัมภาษณ์	 จนเขาลงความเห็นได้ว่าคุณ
เป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่น่าจะคัดเลือกไว้เป็นพนักงานขององค์กร
	 สำาหรบัเรือ่งนีค้ณุอาจจะศกึษาจากตำารบัตำารา	หรอืจากการหารอืขอคำาปรกึษาจาก
ผูมี้ความรู้เพือ่จะไดเ้ตรยีมตวัไดถ้กูตอ้ง	หลายคนพลาดเกณฑ์ในข้อนี้ โดยคดิว่าไมส่ำาคญัหรอื
เกีย่วขอ้งกบัการทำางานจึงไม่สำารวจตนเองกอ่นจะเขา้รับการสัมภาษณ	์และแมข้นาดสมัภาษณ์
การแสดงออกทัง้หลายกด็ไูม่ดีไม่เหมาะสม	จึงนา่เสยีดายทีต่อ้งพลาดงานจากสาเหตทุี่ ไมน่า่ 
เกิดขึ้นกับผู้สมัครงาน
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8. ความคิดริเริ่มและการตื่นตัวในการทำางาน
	 ในเร่ืองนี้อาจจะแสดงออกได้ด้วยความกระตือรือร้นหรือมีความคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติเมื่อได้รับคัดเลือก	 เช่น	 คิดว่าจะพัฒนาในเรื่องใด	ด้วยจุด
ประสงค์อะไรหรือจะแก้ปัญหาใดได้บ้าง	หรือความคิดนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	หรือ
ความคิดริเริ่มนั้นมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนและเหตุผลอะไร

9. ความถนัด
	 องค์กรย่อมจะพจิารณาผู้สมคัรทีม่ทีกัษะอันจะเปน็ประโยชนต์อ่องคก์ร	เพราะบคุคล
เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการทำางานได้ดีกว่าผู้ที่ ไม่มีความถนัด	
นอกจากนั้นบุคลากรที่มีความถนัดยังง่ายต่อการที่จะฝึกอบรมอีกด้วย

10. ทัศนคติต่องาน ต่อหน่วยงาน และแรงจูงใจในการทำางาน
	 ในข้อน้ีผู้รับสมัครดูว่าผู้สมัครมีความคิดอย่างไรที่จะทำางานที่สมัคร	มุ่งมั่นและพึง
พอใจในงานนั้น	หรือว่าอยากทำางานนั้นเพียงเพื่อขอให้ได้งานทำา	หรือเป็นเพียงแค่ทางผ่าน
เท่านั้น
	 ในการสอบสมัภาษณ	์คณุควรยืนยนัความมัน่ใจของคณุทีต่อ้งการทำางานในหนว่ยงาน 
นั้นจริงจัง	 และมั่นใจว่าจะทำางานที่นั้นตลอดไปตราบเท่าที่ยังสามารถทำาประโยชน์ ให้แก่ 
หน่วยงานน้ันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 เพราะได้ต้ังความหวังไว้ว่าเมื่อจบการศึกษาจะ
พยายามเขา้ทำางานทีน่ี่ ให้ไดด้้วยเหตวุา่ประทบัใจในชือ่เสยีงเกยีรตคิณุของหนว่ยงานตลอด
มา	จึงเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์กับการทำางาน	ที่มีช่ือเสียงย่อมเป็นความ
ภาคภมูิใจของชีวิต	หากไดเ้ขา้ทำางานทีน่ีด่งัทีต่ัง้ความหวงัไวก้ค็งจะมคีวามสุขในการทำางาน	
ประกอบกับทักษะและความมุ่งมั่นที่มีอยู่	 มั่นใจว่าจะทำาประโยชน์ ให้กับบริษัทได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

11. ความคาดหวังของผู้สมัคร
	 ผูส้มคัรโดยสว่นใหญม่กัจะคาดหวงัเกีย่วกับการสมคัรงานไว้ในเร่ืองต่างๆ	เช่น	อตัรา
เงินเดือน	ผลตอบแทนและความก้าวหน้าในเรื่องงานนั้นๆ	 แต่ระยะแรกเข้าทำางานก็คงจะ 
สนใจในแง่ของเงินเดือนเป็นสำาคัญ	แน่นอนว่าหน่วยงานก็คงจะมีความสามารถที่จะให้เงิน
เดอืนสำาหรบัตำาแหน่งนัน้ไดร้ะดบัหนึง่ถา้สงูกว่านัน้	หนว่ยงานก็ไมส่ามารถทีจ่ะจา่ยได้	โดย
พิจารณาว่าจ่ายได้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่	 เพราะถ้าเงินเดือนตำ่ากว่า
ตลาดแรงงานมากจนเกินไปคนทำางานก็จะไม่เลือกทำางานที่นั้น
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	 ในขณะเดียวกันผู้สมัครก็อยากได้เงินเดือนสูงๆ	 ด้วยกันท้ังนั้น	 แต่ก็ต้องพิจารณา	

เหมือนกันว่าถ้าคุณแจ้งจำานวนเงินเดือนสูงเกินไปหน่วยงานนั้นก็ ไม่อาจรับคุณได้แม้ว่าจะ

อยากรับคุณเข้าทำางานก็ตาม	คุณจึงต้องแจ้งเงินเดือนที่ต้องการอย่างพอสมเหตุสมผลเพื่อ

จะไดม้งีานทำายกเว้นตำาแหนง่นัน้ตอ้งการผูม้ปีระสบการณแ์ละมทัีกษะพเิศษบางประการและ 

คุณมีคุณสมบัตินั้นพอดี	อย่างนี้ต้องการเงินเดือนสูงสักหน่อยก็อาจเป็นเหตุผลสักเพียงพอ

12. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
	 เมือ่องคก์รรบัคณุไวเ้ปน็พนกังานแลว้หนว่ยงานยอ่มหวงัวา่บคุคลากรผูน้ัน้จะรกัความ

ก้าวหน้าและรกัการพฒันาตนเองในหลายๆ	ดา้นทีเ่ปน็ประโยชนต่์อการทำางานในบรษัิทฯนัน้ๆ	

ประเด็นนี้จึงเป็นจุดสำาคัญที่ผู้สัมภาษณ์ ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้สมัคร	เช่นเดียวกัน

13. สภาพแวดล้อมอื่นๆ
	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฐานะเศรษฐกิจ	 ชีวิตความเป็นอยู่สถานภาพสมรส	 ระยะทาง

ระหว่างบ้านกับที่ทำางาน	 เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานได้ด้วย	 

จึงเป็นเกณฑ์ที่บริษัทต่างไม่อาจละเลยได้

	 การทีบ่คุคลจะรูว้า่ตนเองตอ้งการอะไรจากงานบา้ง	นัน้ถอืวา่เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญั 

อย่างยิ่ง	 เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วคงไม่มี ใครที่ทำางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 

ซึง่สิง่ตอบแทนหรอืผลประโยชนน์ีอ้าจจะเปน็รปูธรรมอยา่งเดน่ชดัหรอืนามธรรมก็ได	้ตอ่ไปจะ

ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการเลือกที่ทำางานเพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ 

ทำางานเมื่อมีโอกาสซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

1. ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท
	 ช่ือเสยีงและความม่ันคงของบรษิทั	เป็นหวัใจสำาคญัทีผู่ส้มคัรจะตอ้งคำานงึถงึให้มาก	 

ความมั่นคงอาจจะดูได้จากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 ผลกำาไรของบริษัท	 เงินลงทุนหรือ 

เงินหมุนเวียน	ผู้สมัครอาจตรวจดูได้จากรายงานประจำาปีของบริษัท	แต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆ	 

ผู้สมัครอาจจะต้องดูสิ่งอื่น	ข้อควรระวังคืออย่าให้ความสำาคัญกับวัตถุ	สถานที่อาคารมาก

นัก	เพื่อบริษัทใหญ่ๆ	ก็อาจจะล้มได้

รู้หลักเกณฑ์การเลือกที่ทำางาน

	 ในขณะเดียวกันผู้สมัครก็อยากได้เงินเดือนสูงๆ	 ด้วยกันท้ังนั้น	 แต่ก็ต้องพิจารณา	

เหมือนกันว่าถ้าคุณแจ้งจำานวนเงินเดือนสูงเกินไปหน่วยงานนั้นก็ ไม่อาจรับคุณได้แม้ว่าจะ

อยากรับคุณเข้าทำางานก็ตาม	คุณจึงต้องแจ้งเงินเดือนที่ต้องการอย่างพอสมเหตุสมผลเพื่อ

จะไดม้งีานทำายกเว้นตำาแหนง่นัน้ตอ้งการผูม้ปีระสบการณแ์ละมทัีกษะพเิศษบางประการและ 

คุณมีคุณสมบัตินั้นพอดี	อย่างนี้ต้องการเงินเดือนสูงสักหน่อยก็อาจเป็นเหตุผลสักเพียงพอ

12. ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
	 เมือ่องคก์รรบัคณุไวเ้ปน็พนกังานแลว้หนว่ยงานยอ่มหวงัวา่บคุคลากรผูน้ัน้จะรกัความ

ก้าวหน้าและรกัการพฒันาตนเองในหลายๆ	ดา้นทีเ่ปน็ประโยชนต่์อการทำางานในบรษัิทฯนัน้ๆ	

ประเด็นนี้จึงเป็นจุดสำาคัญที่ผู้สัมภาษณ์ ใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้สมัคร	เช่นเดียวกัน

13. สภาพแวดล้อมอื่นๆ
	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องฐานะเศรษฐกิจ	 ชีวิตความเป็นอยู่สถานภาพสมรส	 ระยะทาง

ระหว่างบ้านกับที่ทำางาน	 เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำางานได้ด้วย	 

จึงเป็นเกณฑ์ที่บริษัทต่างไม่อาจละเลยได้

	 การทีบ่คุคลจะรูว้า่ตนเองตอ้งการอะไรจากงานบา้ง	นัน้ถอืวา่เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญั 

อย่างยิ่ง	 เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วคงไม่มี ใครที่ทำางานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน	 

ซึง่สิง่ตอบแทนหรอืผลประโยชนน์ีอ้าจจะเปน็รปูธรรมอยา่งเดน่ชดัหรอืนามธรรมก็ได	้ตอ่ไปจะ

ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ ในการเลือกที่ทำางานเพื่อใช้ ในการประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่ 

ทำางานเมื่อมีโอกาสซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

1. ชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัท
	 ช่ือเสยีงและความม่ันคงของบรษิทั	เป็นหวัใจสำาคญัทีผู่ส้มคัรจะตอ้งคำานงึถงึให้มาก	 

ความมั่นคงอาจจะดูได้จากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 ผลกำาไรของบริษัท	 เงินลงทุนหรือ 

เงินหมุนเวียน	ผู้สมัครอาจตรวจดูได้จากรายงานประจำาปีของบริษัท	แต่ถ้าเป็นบริษัทเล็กๆ	 

ผู้สมัครอาจจะต้องดูสิ่งอื่น	ข้อควรระวังคืออย่าให้ความสำาคัญกับวัตถุ	สถานที่อาคารมาก

นัก	เพื่อบริษัทใหญ่ๆ	ก็อาจจะล้มได้

รู้หลักเกณฑ์การเลือกที่ทำางานรู้หลกัเกณฑ์การเลอืกที่ท�างาน
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2. สวัสดิการและรายได้
	 บางบรษัิทมแีตเ่งนิเดอืน	บางแหง่กม็เีบีย้เลีย้งเงนิพเิศษชนดิตา่งๆ	ให	้และบางแหง่กม็ ี

สวสัดกิารทีด่แีต่เงินเดอืนนอ้ย	ใหผู้้สมัครเปรยีบเทยีบดวูา่สิง่ไหนท่ีผูส้มคัรตอ้งการในแตล่ะ 

บริษัท	และตัดสินใจว่าผู้สมัครควรสมัครงานในบริษัทไหนดี

3. สิ่งแวดล้อมในการทำางาน
	 สิ่งแวดล้อมในการทำางานก็เป็นส่วนสำาคัญที่มีผลต่อสภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานมาก 

ที่ทำางานบางแห่งมีเพียงโต๊ะ	 เก้าอี้ ให้	 ในขณะที่บางแห่งมีเครื่องมือความสะดวกครบครัน	 

ทัง้นำา้รอ้น	นำา้ชา	กาแฟ	เครือ่งปรบัอากาศ	ผูส้มคัรพจิารณาดวูา่สิง่แวดลอ้มนัน้มอีทิธพิลตอ่ 

การปฏิบัติงานของผู้สมัครเพียงใด

4. ค่านิยมและเป้าหมายในการทำางาน
	 ผูส้มคัรควรดวู่า	ค่านยิมของบรษิทัทีเ่ขายดึถอืตรงกบัคา่นยิมและสิง่ทีผู่ส้มคัรยดึถอื 

หรือไม่

5. ความก้าวหน้า
	 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเป็นส่ิงท่ีคนทำางานมุ่งหวัง	ไม่มีใครอยากยำา่เท้าอยู่กับท่ี	 

และผู้สมัครอย่าคิดเพียงว่าขอให้เขารับเราไว้ก่อน	 เรื่องก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าไม่สนใจ	 

ลองคดิเลน่ๆ	ดนูะ	ถา้มทีางเลอืกได	้2	บรษิทั	บรษิทัหนึง่ยงัไมถ่งึขดีขัน้ความตอ้งการของคณุนกั	 

แต่มีเล่ือนขั้น	 ความก้าวหน้าเร็ว	 กับอีกบริษัทที่คุณสนใจแต่โอกาสก้าวหน้ามีน้อยมากคุณ

จะเลือกบริษัทใด?

6. ระยะทางในการเดินทาง
	 ระยะทางในการเดินทางก็เป็นปัจจัยหน่ึงที่สำาคัญ	 เพราะถ้าหากไกลหรือเดินทาง 

ลำาบากจนเกนิไป	กจ็ะทำาใหมี้ปัญหาตอ่การปฏิบัตงิานได	้เชน่	คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสงูไป

ทำางานสายบ่อยๆ	ร่างกายอ่อนเพลีย	ทำางานได้ไม่เต็มที่	เป็นต้น

	 คุณเห็นหรือยังว่า	การศึกษาเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจสมัครเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ในการได้งานของคุณ	 เป็นขบวนการที่คุณจะต้องค้นคว้าสืบหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด	 ก่อน

การตกลงใจสมัครงานของคุณ
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	 หลังจากที่คุณได้ทราบถึงลักษณะบุคลิกภาพของตนเอง	รู้จักและเข้าใจในงานนั้นๆ	
ตลอดจนรู้จักแหล่งสมัครงาน	ทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนถือว่าเป็นข้ันตอนเบื้องต้นท่ีทำาให้ 
คุณจำาแนกงานให้เหมาะสมกับตัวคุณเองเท่านั้น	สิ่งสำาคัญซ่ึงตามมาอีกประการหนึ่ง	คือ	 
คุณตอ้งรูจ้กักับวิธีการหรอืเทคนคิในการสมคัรงาน	เพือ่ทีจ่ะเปน็การนำาตวัคณุเข้าสู่โลกของ
งานหรือโลกของอาชีพได้อย่างแท้จริง	ก่อนที่จะเรียนรู้วิธีการสมัครงาน	ควรเตรียม

 1. จดหมายสมคัรงาน	ในกรณทีีส่มคัรงานโดยทางไปรษณยี	์จดหมายสมคัรงาน 
จะเป็นประตูแรกที่ผู้สมัครจะได้แนะนำาตนเองและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสมัคร	
นอกจากน้ันจดหมายสมัครงานยังสามารถทำานายอุปนิสัยบางประการของผู้สมัครได้ด้วย	
เชน่	ความมรีะเบยีบเรยีบรอ้ย	ความรอบคอบในการทำางาน	เชน่	ความสะอาดของจดหมาย 
สมัครงาน	ฯลฯ
 2. ประวติัยอ่	จะทำาใหผู้ส้มคัรไดรู้จ้กัผูส้มคัรมากย่ิงข้ึน	ซึง่รปูแบบของประวัติย่อ 
ควรจะประกอบด้วยข้อมูลที่สำาคัญ
 3. รูปถ่าย	 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก	 ไม่สวมแว่นตาดำา	 ไม่ยิ้ม	 และถ่ายไม่ 
นานเกนิ	6	เดอืน	ขนาด	1”	และ	2”	ซึง่ควรจะเปน็รปูทีด่ทีีสุ่ดของผูส้มคัร	เพราะเปน็จดุแรกท่ี 
ผูร้บัสมคัรมองเหน็และสามารถทำานายบุคลกิภาพของผู้สมคัรไดจ้ากรปูถา่ย	ดงันัน้ถา้จะเปน็ 
รูปถ่ายที่สวมชุดครุยปริญญาก็จะดูน่าประทับใจกว่ารูปถ่ายธรรมดา
 4. เอกสารอื่นๆ	ได้แก่
	 	 -	 สำาเนาแสดงผลการศึกษา
	 	 -	 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
	 	 -	 สำาเนาทะเบียนบ้าน
	 	 -	 สำาเนาแสดงการพ้นภาระทางทหาร	(กรณีผู้สมัครชาย)
	 	 -	 สำาเนาเอกสารฝึกงาน	/	ฝึกอบรม	/	สัมมนา
	 	 -	 สำาเนาใบรับรองการผ่านงาน	(ถ้ามี)
	 	 -	 ช่ือทีอ่ยูบ่คุคลอา้งองิ	หรอืผูท้ีส่ามารถจะรบัรองคณุไดเ้ตรยีมไวอ้ยา่งนอ้ย	6	
ชื่อ	(ขออนุญาตจากท่านเจ้าของชื่อก่อน)	บางหน่วยงานจะระบุว่าต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่
นายจ้างเก่า	หรือไม่ใช่เพื่อน

รู้จักวิธีการสมัครงานรู้จักวิธกีารสมคัรงาน
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 5. เสื้อผ้าชุดที่สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมไม่ทันสมัยหรือล้าสมัยเกินไป
 6. เครื่องใช้ ในการกรอกใบสมัคร	ได้แก่	ปากกา	(ดำาหรือนำ้าเงิน)	ไม้บรรทัด	 
นำ้ายาลบคำาผิด	ลวดหนีบกระดาษ
 7. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท-หน่วยงานที่คุณต้องการสมัคร	 รวมท้ังลักษณะ
งานในตำาแหน่งที่สมัคร

	 เมือ่คณุคดิวา่คณุพร้อมแล้วกบัการสมัครงาน	สิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณาต่อไป	คอื	วิธกีาร
สมัครงาน	ซึ่งปัจจุบันวิธีการสมัครงานที่นิยมใช้กันนั้นมีอยู่	3	วิธี	คือ	การส่งใบสมัครทาง
ไปรษณีย์	(Apply	by	Application	Form)	การเดินเข้าไปสมัครงานเอง	(Apply	inperson)	
และการสมคัรงานทางอนิเตอร์เนต็	(Apply	by	Internet)	โดยทางบรษัิทอาจจะมกีารระบไุว้ ใน 
ประกาศรับสมัครงานว่า	 จะให้สมัครด้วยวิธีไหน	ซึ่งทั้ง	 3	 วิธีต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่
แตกต่างกันออกไป	ก็ลองพิจารณากันดูว่า	จะเลือกใช้วิธีไหนในการสมัครงาน
 1. วิธีการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (Apply by Application Form)	คือ	การท่ี 
คุณมีตำาแหน่งงาน	และที่อยู่ของบริษัทที่คุณสนใจอยู่ ในมือและคุณเลือกท่ีจะใช้วิธีการส่ง 
ใบสมัครทางไปรษณีย์	ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องจัดเตรียมคือ
  1.1	จดหมายนำา	หรอื	จดหมายสมคัรงาน	ซึง่คณุจะต้องเขียนถงึผูจ้ดัการฝา่ย 
	 	 	 บุคคลของบริษัทน้ัน	 เนื้อหาภายในจดหมายจะเป็นการแนะนำาตัวคุณเอง 
	 	 	 อยา่งยอ่ๆ	อธบิายวา่คณุทราบทีม่าของการสมคัรงานนี้ ไดอ้ยา่งไร	ตำาแหนง่ที ่
	 	 	 คุณสนใจ	 และเหตุใดคุณจึงสนใจตำาแหน่งนี้	 คุณเหมาะสมกับตำาแหน่งนี้ 
	 	 	 อย่างไร
  1.2	ประวตัยิอ่	(Resume)	เปน็การบรรยายรายละเอยีดเกีย่วกบัตัวคณุ	ในเรือ่ง 
	 	 	 ของประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำางาน	ความสามารถพิเศษ	และ 
	 	 	 ความสนใจอื่นๆ
  1.3	ใบสมคัร		ใบสมคัรนีค้ณุอาจจะไดร้บัจากบรกิารจดัหางานของสถาบนัฯ	หรอื 
	 	 	 จากตลาดนัดพบแรงงาน	แต่ในกรณีทีคุ่ณไม่มีก็ไมจ่ำาเปน็ต้องใช้ก็ได	้เพราะ 
	 	 	 ในบางบริษัทจะให้คุณกรอก	เมื่อบริษัทเรียกตัวคุณไปสัมภาษณ์
  1.4	รูปถา่ยและเอกสารอืน่ๆ	ในบางบริษทัอาจมีการระบชุนดิของเอกสารที่ ให ้
	 	 	 แนบไป	พร้อมกับจดหมายสมัครงาน	หรือในกรณีที่ ไม่มีการระบุให้แนบ 
	 	 	 เอกสารประกอบการสมคัรงานไป	คณุกอ็าจจะแนบเอกสารทีค่ณุคดิว่าสำาคญั 
	 	 	 และจะช่วยประกอบการพิจารณาส่งไปด้วยก็ได้
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ข้อดี
	 1.	 สะดวกและประหยัดเวลากว่าการเดินทางไปกรอกใบสมัครด้วยตนเองในหลายๆ	ท่ี
	 2.	 คุณมีโอกาสที่จะใช้เวลาในการพิจารณากรอกใบสมัครได้อย่างรอบคอบมากขึ้น
	 	 กรณีที่คุณมีใบสมัครของบริษัทนั้นอยู่
ข้อเสีย
	 1.	 คุณอาจต้องใช้เวลาในการรอเรียกสัมภาษณ์
	 2.	 คณุไมส่ามารถจะทราบไดว้า่ตำาแหนง่ทีส่มคัรไปนีย้งัวา่งอยูห่รอืไม	่เพราะประกาศ 
	 	 รับสมัครงานที่คุณอ่านเจอนั้น	อาจจะเป็นประกาศที่ ได้ลงประกาศมาเป็นระยะ 
	 	 เวลาหนึ่งแล้ว	ซึ่งบริษัทนั้นก็อาจจะรับผู้สมัครอื่นไปเรียบร้อยแล้ว
 2. วิธีการเดินเข้าไปสมัครงานด้วยตนเอง (Apply in person หรือ Walk in)	คือ	 
การที่คุณอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ได้ว่า	บริษัทนั้นมีตำาแหน่งว่างหรือไม่	หรือในประกาศ 
รับสมัครงาน	 อาจระบุว่าคุณจะต้องไปสมัครด้วยตนเอง	 คุณจึงต้องเป็นฝ่ายไปที่บริษัท	 
เพื่อติดต่อฝ่ายบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยตรงเพื่อขอให้คุณกรอกใบสมัครพร้อมขอ 
เอกสารตา่งๆ	ไว้ประกอบการพจิารณา	และในบางบริษทัอาจใหคุ้ณเข้าสัมภาษณเ์ลย	แต่ถ้า
บรษัิทน้ันไมม่ตีำาแหน่งวา่งเขากอ็าจจะใหค้ณุกรอกใบสมคัรทิง้ไว	้เพือ่ทีเ่วลาบรษิทัมตีำาแหนง่
ว่างขึ้นมาฝ่ายบุคคลก็จะเรียกดูใบสมัครที่มีคนมากรอกท้ิงไว้มาพิจารณาก่อน	 ซึ่งวิธีนี้คุณ 
ควรจะเตรยีมหลกัฐานพรอ้มเครือ่งใชต้า่งๆ	ไปใหพ้รอ้ม	และควรให้ความสำาคญัในเรือ่งของ
การแต่งกายด้วยเช่นกัน	แม้ว่าจะเป็นแค่การไปกรอกใบสมัครก็ตาม	แต่เราก็ควรที่จะสร้าง
ความประทับใจแกฝ่า่ยบคุคลดว้ยการปรากฏกายครัง้แรกทีสุ่ภาพ	สะอาดตา	และมรีสนยิม 
พอสมควร
 3. วธิกีารสมคัรงานทางอนิเตอรเ์นต็ (Apply by Internet)	สามารถแบง่ได ้
เป็น	2	วิธี	คือ
  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส	์ (Electronic	Mail)	คือ	การส่งจดหมาย 
สมัครงานในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์	 แทนที่จะส่งไปในรูปของกระดาษ	 โดยท่ียังคง 
รายละเอยีดภายในจดหมายเหมอืนเดมิทกุประการ	เพยีงแตค่ณุไมต่อ้งใหค้วามสำาคญัในเรือ่ง 
ของการจดัหนา้กระดาษ	การตกแต่งดว้ยการทำาตวัหนา	ตวัเอยีง	การขดีเส้นใต	้หรอืการเขียน 
เป็นข้อๆ	 เพราะการแสดงผลของเครื่องแต่ละเครื่อง	 มักจะไม่เหมือนกันซึ่งก่อนจะส่ง 
จดหมายประเภทนี้	 คุณจะต้องสมัครใช้บริการกับเว็บไซต์ที่ ให้บริการส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนกิสเ์สยีกอ่น	เชน่	Hotmail,	Thaimail	เปน็ตน้	และคณุจะต้องม	ีE-mail	Address	 
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ของบริษัทที่คุณสนใจไว้ด้วย	ซึ่งในประกาศรับสมัครงานของบริษัท	อาจมีการระบุ	E-mail 

Address	 ไว้ ให้	 และการสมัครงานด้วยวิธีนี้ยังเอื้อให้คุณสามารถแนบ	 (Attach)	ประวัติ

ส่วนตัวที่คุณพิมพ์เก็บไว้เป็นไฟล์ส่งไปด้วยก็ได้

  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน	 คือ	 การท่ีคุณเข้าไปสมัครเป็น

สมาชกิของเว็บไซต์ที่ ให้บรกิารหางาน	พรอ้มกรอกประวตัสิว่นตวั	(Resume)	และระบตุำาแหนง่ 

ที่ต้องการไว้	 และเมื่อคุณค้นหาตำาแหน่งงานที่สนใจได้แล้ว	 เว็บไซต์เหล่านี้ก็จะอำานวย 

ความสะดวกให้คุณโดยจะสั่งให้โปรแกรมนำาประวัติส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ส่งไปยังบริษัทที่

คณุสนใจไดเ้ลยทนัท	ีนอกจากน้ี ในบางเวบ็ไซตย์งัมีบรกิารเตอืน	เมือ่มตีำาแหนง่งานทีต่รงกบั 

ความต้องการของคุณเข้ามา	หรือมีบริษัทที่สนใจเข้ามาดูประวัติส่วนตัวของคุณโดยระบบ

จะทำาการแจ้งมายัง	E-mail	Address	ที่คุณให้ไว้	หรือแจ้งไว้ ในฐานข้อมูลที่คุณสมัครงาน

ไว้กับเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน

ข้อดี

	 1.	 สะดวก	รวดเร็ว	และประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเอกสารและการจัดส่ง

	 2.	 คุณไม่ต้องกังวลรูปแบบของจดหมายที่ส่งไป

	 3.	 คุณมีโอกาสท่ีจะได้รับการติดต่อกับนายจ้างได้อย่างรวดเร็ว	มากกว่าการส่งใบสมัคร 

	 	 ทางไปรษณีย์

	 4.	 คุณสามารถเขา้ไปแก้ไข	และเปลีย่นแปลงประวตัสิว่นตัวทีคุ่ณกรอกไว้กบัเว็บไซต์ 

	 	 นั้นได้ตลอดเวลา

	 หากมองอย่างผิวเผินใบสมัคร	ก็คือ	 แบบสอบถามที่ผู้ประกอบการมอบให้ผู้สมัคร

งานกรอกใบสมัครได้หมด	แต่กรอกไปแล้วจะทำาให้ผู้กรอกได้งานทำาหรือไม่	 ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ	ซึ่งในใบสมัครงานจะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ	เกี่ยว

กับตัวผู้สมัคร	ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการพิจารณามีดังนี้

	 1.	 ขอ้มลูของผูส้มคัรงาน	เชน่	ประวัตสิว่นตวั	ประวตักิารศกึษา	ประวตักิารทำางาน	

ความรู้ความสามารถพิเศษ	บุคคลที่อ้างอิงได้	เป็นต้น

	 2.	 ลายมือชื่อของผู้สมัคร	และลักษณะการกรอกข้อมูล

	 3.	 หน้าตาของผู้สมัคร
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	 ส่วนประกอบที่กล่าวมาข้างต้น	 เป็นสิ่งประมวลข้อมูลแก่ผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคล 

เข้าทำางาน	ดังนี้

      ข้อมูลของผู้สมัครงาน
 1. ประวัติส่วนตัว	ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้สมัครงาน	ตั้งแต่แรก

เกิดจนถึงปัจจุบัน	ประกอบด้วยส่วนที่สำาคัญดังนี้

	 	 •	 วัน	เดือน	ปีเกิด	(อายุ)

	 	 •	 สัญชาติ	เชื้อชาติ

	 	 •	 ศาสนา

	 	 •	 ส่วนสูง	นำ้าหนัก

	 	 •	 ที่อยู่ถาวร

	 	 •	 ที่อยู่ที่จะติดต่อได้

	 	 •	 สถานะของที่อยู่อาศัย

	 	 •	 สถานะครอบครัว

	 	 •	 ข้อมูลของบิดา	มารดา	คู่สมรส	บุตร	พี่น้องของผู้สมัคร

	 	 •	 สถานะทางทหาร

 2. ประวตักิารศกึษา	ประกอบด้วยขอ้มลูการศกึษา	ตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษา	

มัธยมศึกษา	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา	ชื่อสถาบันการศึกษาในแต่ละระดับ	ปีการศึกษาเริ่ม

เรียนและจบการศึกษา	 วิชาเอกที่ศึกษา	หรือวุฒิการศึกษาที่ ได้รับ	 บางแห่งอาจให้กรอก

ระดับคะแนนที่จบการศึกษามาด้วย

 3. ประวัติการทำางาน	นอกจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น	สิ่งที่ผู้ประกอบการนำามา

พจิารณาอกีกค็อืใบผา่นงานทีผู่ส้มคัรงานได้รบัครัง้สดุทา้ยกอ่นทีจ่ะมาสมคัรงานทีน่ี	่สำาหรบั

นกัศกึษาทีเ่พิง่จบใหม่	ผูป้ระกอบการกจ็ะพจิารณาจากใบผา่นงานทีน่กัศกึษาไปฝกึงาน	หรอื 

ไปทำาระหว่างที่ศึกษาอยู่	ซึ่งข้อมูลส่วนนี้มีความสำาคัญมาก	ผู้ประกอบการจะให้ความสนใจ	 

และจะสัมภาษณ์ค่อนข้างละเอียด	และผู้สมัครก็มักไม่ผ่านขั้นตอนในข้อนี้	ถ้าไม่ได้ ให้ข้อมูล 

ตามความเป็นจริง
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 4. ความรู้ความสามารถพิเศษ	ข้อมูลนี้ค่อนข้างจะกว้างและผู้สมัครงานก็มัก

จะไม่ใหค้วามสำาคัญเทา่ทีค่วร	ทัง้ๆทีข่อ้มลูนีจ้ะเปน็ขอ้มูลชีน้ำาความนา่สนใจของผูส้มคัรงาน

ที่บอกว่าผู้สมัครงานรายนี้มีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นๆ	หากผู้สมัครงานหลายคน	มีคุณสมบัติ

พืน้ฐานที่ ใกลเ้คยีงกนั	ขอ้มลูความสามารถพเิศษจะเปน็ขอ้มลูชีน้ำาให้เกดิการตัดสินใจเลือกผู้

สมัครที่มีความสามารถพิเศษตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

 5. บุคคลที่อ้างอิงได	้ข้อนี้ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว	การพิจารณาของผู้ประกอบการ

แทบทุกราย	ยังไม่พ้นคำาที่ว่า	 “ค่าของคนสำาคัญว่าเป็นคนของใคร”	สำาหรับผู้สมัครงานที่

สามารถจะอ้างอิงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้	 และผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบได้

ว่าเป็นความจริง	ผลดีจะเกิดกับตัวผู้สมัครงาน

	 รูปแบบใบสมัครงานของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป	บางบริษัทให้กรอกเรื่องราว

ตา่งๆ	ของผูส้มคัรงานเพียงยอ่ๆ	สัน้ๆ	อยา่งเดยีว	บางแหง่ใหก้รอก	3-4	หนา้	และลกัษณะ

ของใบสมัครงานก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆ	ว่าต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับผู้สมัครงาน	แต่โดย 

เนื้อหาหลักๆ	 ของใบสมัครงานแล้วแทบไม่มีอะไรแตกต่างกัน	คือ	 บริษัทต้องการทราบ 

ประวัติส่วนตัว	 ความสามารถพิเศษ	 และข้อมูลพิเศษบางอย่างจากวิธีการกรอกใบสมัคร

ของเรา

	 ใบสมัคร	เปรียบเสมือนใบเบิกทางด่านแรกของเรา	การเขียนใบสมัครงาน	จึงต้อง

กรอกอย่างพิถีพิถัน	ละเอียด	รอบคอบ	และใบสมัครงานยังเป็นสิ่งสำาคัญในการพิจารณา 

คัดเลือกเราเข้าสู่การสัมภาษณ์งาน	ดังนั้น	 การกรอกใบสมัครงานเราจึงควรที่จะรู้ขั้นตอน

ของการเขียนใบสมัคร	เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้าง

	 1.	 อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความอะไรลงไปพร้อม 

ทั้งศึกษาข้อกำาหนดต่างๆ	ในใบสมัคร	ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

	 2.	 ก่อนเขียนใบสมัคร	ให้คิดให้ดีอีกครั้งว่าจะสมัครงานในตำาแหน่งอะไร	แล้วเลือก 

หาขอ้มลูทีจ่ะแสดงถงึความรูค้วามสามารถของเราจากขอ้มลูท่ีเราเตรยีมไว้	ซึง่เกีย่วข้องกบั

ตำาแหน่งงานที่เราจะสมัคร
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	 3.	 การกรอกใบสมัครควรทำาอย่างเรียบร้อย	ลายมือขอให้อ่านออก	ควรเขียนตัว
บรรจง	ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ ใหญ่	 ถ้าแบบฟอร์มที่ ให้มาเป็นภาษา
อังกฤษก็ควรตอบเป็นภาษาอังกฤษ	ถ้ามาควบทั้ง	2	ภาษา	ก็เลือกตอบเป็นภาษาอังกฤษไว้
ก่อน	(ถ้าแน่ใจว่าภาษาอังกฤษเราใช้ได้)	ระวังเร่ือง	พ.ศ.	กับ	ค.ศ.	ด้วยอย่าเอามาสับสนกัน
	 4.	 ถา้ใบสมคัรมีขอ้ความทีต่อ้งการใหก้รอกมาก	และต้องการข้อมลูมากกว่าท่ีเราได้
เตรียมมา	ใหก้รอกหรอืเรยีงขอ้ความทีเ่ราตอ้งการโดยกรอกในกระดาษรา่งกอ่น	โดยเฉพาะ
เรือ่งราวทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ ในอดตี	ลำาดบัชว่งเวลาการศกึษา	ประสบการณ	์การฝกึอบรม	 
รายได้ที่เคยได้รับ	เป็นต้น
	 5.	 พยายามกรอกใหค้รบทกุชอ่ง	อยา่เวน้วา่งไว	้เพราะใบสมัครทีก่รอกครบทกุชอ่ง 
นั้นดูจะมองน่าสนใจกว่าใบสมัครที่มีช่องว่างมากมาย	 ในกรณีท่ีเราไม่สามารถใส่ข้อมูลไป
ได้จริงๆ	ควรจะขีด	(-)	ซึ่งแสดงว่าไม่สามารถตอบได้	ถ้าเป็นการกรอกใบสมัครงานภาษา
อังกฤษจะใช้วิธีขีด	(-)	หรือเขียนคำาว่า	NOT	APPLICABLE	ก็ได้
	 6.	 ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในใบสมัคร	ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขา 
กำาหนดให้และได้ ใจความสมบูรณ์
	 7.	 การใช้อกัษรยอ่	ควรใช้เฉพาะกรณทีีจ่ำาเปน็และตอ้งเปน็อกัษรยอ่ทีผู่อ้ืน่อา่นแลว้ 
เข้าใจว่าหมายความถึงอะไร	 เช่น	 วุฒิการศึกษา	ปวช.	ผู้อ่านจะทราบว่า	คือ	คำาย่อของ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น	เป็นต้น
	 8.	 สำาหรบัการกรอกเงนิเดอืน	โดยสว่นมากแล้วถา้สมคัรงานตามหนว่ยงานรฐับาล 
เงินเดือนก็จะตรงตามวุฒิที่จบมา	แต่ถ้าเป็นบริษัทค่าตอบแทนหรือเงินเดือน	ควรกรอกเป็น 
ช่วงแทนการบอกจำานวนตายตัวลงไป	เช่น	ระหว่าง	6,500	-7,000	ต่อเดือน	หรือไม่อาจจะ 
เขียนไปก็ได้ว่า	 “ตกลงกันได้”	หรือ	 “สุดแล้วแต่จะตกลงกัน”	หรือ	NEGOTIABLE	 (ต่อ
รองได้)
	 9.	 บางบริษัทอาจจะใหเ้ราระบชุือ่บคุคลทีเ่ราจะอา้งองิไดเ้พือ่ประโยชนข์องบรษิทัที ่
จะตรวจสอบอะไรบางอย่าง	บุคคลที่อ้างอิงนี้จะมีผลต่อการสมัครงานของเรามาก	ดังนั้น
การที่เราจะอ้างอิงถึงใครเราควรคำานึงถึงเรื่องดังนี้
	 	 •	 เป็นบุคคลที่มีตำาแหน่งหน้าที่ที่น่าเชื่อถือ	แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกัน	อาจจะเป็น 
ญาติห่างๆ	กัน	หรือเป็นอดีตผู้บังคับบัญชา	หรืออาจารย์เก่าของเราก็ได้
	 	 •	 เราควรมีความสนิทสนมกับบุคคลที่อ้างอิงมากพอสมควร	 ในขณะเดียวกัน	 
ผูท้ีเ่ราอา้งองินีต้อ้งรูถ้งึความสามารถของเราด	ีขอ้สำาคญัเมือ่เราอา้งองิถงึใครกต็าม	เราควร
จะแจ้งให้เขาทราบและอนุญาตก่อนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือไม่รู้กันในภายหลัง
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	 10.	ในกรณีที่เรามีประสบการณ์ทำางานแล้ว	อยากเปลี่ยนงาน	เราอาจจะต้องกรอก 
ในชอ่ง	“สาเหตขุองการออกจากงาน”	การจะเขยีนขอ้ความใดๆ	ในชอ่งนี	้ขอใหท้ำาดว้ยความ
ระมัดระวัง	 อย่าเขียนเหตุผลในลักษณะที่เป็นการกล่าวโทษตำาหนิ	หรือ	 วิพากษ์วิจารณ์ 
หนว่ยงานเกา่ที่ ไดท้ำาอยู	่เชน่	หวัหนา้จูจ้ี	้ไมย่ตุธิรรม,	สวสัดกิารไมด่,ี	บรษัิททำางานไมม่รีะบบ
เงินเดือนไม่ดี,	แต่ถ้าจำาเป็นต้องเขียนก็ขอให้เขียนในลักษณะกลางๆ	ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ทั้ง 
ตัวเราเอง	หรือหน่วยงานเก่าของเรา	 เช่น	ต้องการทำางานที่ตรงกับความถนัดยิ่งขึ้นอยาก 
มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น	บริษัทกำาลังลดคน	ไม่สามารถไปต่างจังหวัดได้	ฯลฯ
	 11.	ในเรือ่งเก่ียวกบัความพรอ้มในการทำางานนัน้	ถา้เรายงัต้องตอบไปกอ่นสักระยะ
หนึง่กเ็ขยีนใหช้ดัเจนขึน้	เชน่	สามารถทำางานได	้ในวนัที.่.........	หรอืถ้าทำาไดเ้ลยก็ใหเ้ขียนว่า	 
ทำาได้ทันทีที่เรียกตัว	เป็นต้น
	 12.	เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อย	 เราควรตรวจทานข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วหรือยัง	 เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้นำาส่งเอกสารต่างๆ	ที่เราเตรียมมาพร้อมแนบ
รูปถ่าย
	 13.	สอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ทำาอะไรต่อไป	 บางแห่งอาจนัดให้ไปทำา 
แบบทดสอบ	และสมัภาษณ์ในภายหลงั	บางแหง่กอ็าจใหท้ำาแบบทดสอบทนัที	และสัมภาษณ์
เลยเราควรสอบถามขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจ
 ควรกรอกใบสมคัรดว้ยลายมอืตวับรรจงเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย	อยา่ใหม้คีำาผดิและ
ควรใช้เวลาพอสมควร	ไม่ควรจะเกิน	15-20	นาที	และจัดเอกสารประกอบพร้อมแนบไป

กับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย

  การกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

• ชื่อ (Name)	 ให้ ใสค่ำาวา่	Mr.	Mrs.	หรือ	Miss	ลงกอ่นใสช่ือ่ตวัถา้มชีอ่งว่างทิง้ไวเ้ฉยๆ 

	 	 	 	 โดยมีแต่เส้นก็ให้ ใส่ชื่อต้น	และต่อด้วยนามสกุล	เช่น

	 	 	 	 Mr.SOMBAT	PHIROOM	แต่ถ้ามีคำาว่า	Last	และต่อด้วย	First	เช่น

	 	 	 	 	 	 Last	 	 	 First

	 	 	 	 	 ก็ให้ ใส่นามสกุลก่อนตามด้วย,		ต่อด้วยชื่อต้น		เช่น

	 	 	 										 					MR.	PHIROOM,		SOMBAT
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• บ้านเลขที	่ ให้ ใส่ตามปกติ	เริ่มจากเลขที่	ถนนและจังหวัด	เช่น

 (Permanent Address)	845	South	Sathon	Rd.	Bkk.	10120.

• อายุ (Age)	 ให้ ใส่อายุเป็นจำานวนตัวเลขลงไปเช่น	24	YRS.	(24	ปี)

• วัน เดือน ปีเกิด	 ก็ให้ ใสเ่ร่ิมจากวนัทีต่อ่ดว้ยเดอืนท่ีเกดิและป	ีเชน่	4/7/1960

 (Date of birth)	 หมายความว่า	เกิดวันที่	4	เดือน	กรกฎาคม	ค.ศ.	1960

• เพศ (Sex)	 ให้ ใส่ว่า	M	แทน	Male	แปลว่าเพศชาย	

	 	 ให้ ใส่	F	แทนคำาว่า	Female	แปลว่าเพศหญิง

• ศาสนา (Religion)	 ให้ใสว่่า	BUDDHIST	ถา้เปน็พทุธศาสนกิชน	หรอื	CHRISTIAN 

	 	 ถ้าเป็นคริสตศาสนิกชน	MUSLIM	ถ้าเป็นอิสลามิกชน

• สัญชาติ (Nationality)	ให้ ใส่คำาว่า	THAI

• เชื้อชาติ (Race)	 ให้ ใส่คำาว่า	THAI

• สถานท่ีเกิด (Place of birth)	 ให้ ใส่ชื่อจังหวัด	เช่น	เชียงใหม่	CHIENGMAI

• ส่วนสูง (Height)	 ให้ ใส่เป็นเซนติเมตร	เช่น	160	cm.

• นำ้าหนัก (Weight)	 ให้ ใส่เป็นกิโลกรัม	เช่น	50	kgs.

• สีตา (Color of Eyes)	ใส่ว่า	สีดำา	Black	หรือ	นำ้าตาลแก่	Dark	brown

• สีผม (hair)	 ใส่ว่า	สีดำา	Black

• ผิว (Complexion)	 ให้ ใส่ว่า	Fair	เป็นคำาตอบที่กลางๆ	ดี

• ตำาหนิ (Identification mark)	 มีแผลเป็นที่ ไหนก็ใส่ลงไป	ถ้าไม่มีก็ใส่คำาว่า	none

• ชื่อบิดา (Father’s full name)	 ให้ ใส่ชื่อเต็มของบิดา	Mr.	.......................................

• ชื่อมารดา (Mother’s full name)	 ให้ ใส่ชื่อเต็มของมารดา	Mrs.	.................................

• ที่อยู่ของบิดา	 										ใส่ที่อยู่ของบิดาลงไป	เริ่มจาก	เลข/ถนน/จังหวัด

 (Father’s Address)	 เช่น	181	Rama	1	Road,	Bkk.	10110

• อาชีพของบิดา	 บิดาทำางานหรือมีอาชีพอะไรก็ใส่ลงไป	เช่น	ถ้าเป็น

 (Father’s occupation)	ข้าราชการก็ให้ ใส่ว่า	Civil	Service	ทำาการค้า/นักธุรกิจ

	 	 ก็ให้ ใส่คำาว่า	Business	ตำารวจ	ก็ให้ ใส่ว่า	Policeman

	 	 หรือ	Police	Office	เป็นต้น

• ชื่อญาติพี่น้องที่สนิทที่ยังมีชีวิตอยู่	 ให้ ใส่ชื่อเต็ม	นามสกุลเต็มของญาติสนิทลงไป

 (Closest living ralative’s name)

Congratulations 2017 73



83

• มีพี่น้องกี่คน	 ใส่เป็นจำานวนตัวเลขว่ามีพี่น้อง	ชาย..........คน

 (No.of brothers, sisters......)	หญิง.........คน

• คุณเป็นคนที่เท่าไหร่?	 ถ้าเป็นลูกคนโตก็ใส่	first	born	คนที่สอง	second	born

 (What no. are you?)	 คนที่สาม	third	born	คนสุดท้อง	last	born

• บัตรประชาชนหมายเลขอะไร	ให้ ใส่หมายเลขประชาชนเป็นตัวเลข	13	หลัก	เช่น

 (I.D. Card no.)	 8-1003-02348-64-2

• ออกบัตรเมื่อไหร่ (Dated?)	ให้ ใส่วันที่ออกบัตร	เริ่มจาก	วัน/เดือน/ปี	เป็นลำาดับ	เช่น

	 	 12/9/1981

• ออกให้ที่ ไหน?	 ใส่ชื่ออำาเภอที่ออกบัตรลงไป	เช่น	Phaya	Thai

 (Issued at amphur)

• สถานภาพทางสมรส	 ถ้าเป็นโสด	ให้กาเครื่องหมายในช่อง	Single	แต่งงานแล้ว

 (marital status)	 ให้กาเครื่องหมายในช่อง	Married	หย่าร้าง	ให้

	 	 กาเครื่องหมาย	ในช่อง	Divorced

• ผ่านเกณฑ์ทหารแล้วหรือยัง?	ถ้าผ่านแล้ว	ก็ให้ตอบว่า	Military	exempted	ถ้าเขาบอก

 (Have you done	 ให้เหตุผล	เราก็อาจตอบได้ดังนี้	สมมุติถูกปลดเป็น

 militery service)	 กองหนุน	ก็ให้กาช่อง	In	resserve	status	ปลดเป็น

	 	 ทหารกองเกิน	Not	required	by	military	service

	 	 จับได้ ใบดำา	Exempted	through	drawing	ballot

	 	 ร่างกายไม่ได้ขนาด	Physically	unqualified	

	 	 เรียน	ร.ด.	Completed	R.O.T.	course

• คุณเป็นคนถนัดซ้ายหรือไม่?	ถ้าใช่ก็ให้กาช่อง	Yes	

 (Are you left handed?)	ถนัดขวาก็กาช่อง	Yes	ที่	Right	handed

• คุณหาเลี้ยงตัวเองหรือเปล่า?	ถ้าใช่ก็กาช่อง	Yes	หรือช่อง	Entirely	

 (Are you self-supporting?)	ถ้าเป็นเพียงบางส่วนก็กาช่อง	Partly

• จำานวนผู้ที่อยู่ ในความปกครองของคุณมีกี่คน?	 ถ้ามีใครที่เราต้องเลี้ยงดู	ก็ให้กา

 (How many dependents?)	 ช่องว่างนั้นลงไปว่ากี่คน

• เกี่ยวพันโดยเป็น	 ถ้าคนที่คุณต้องเลี้ยงดูเป็นภรรยา	หรือบุตร	

 (Relationship)	 ก็กาเครื่องหมายให้ถูกต้อง
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• ชื่อสามี/ภรรยา	 ให้ ใส่ชื่อ	สามี/ภรรยา	ลงไป

 (Spouse’s name?)

• เขา (สามี/ภรรยา) ทำางานอะไร?	 ให้ ใส่อาชีพ	สามี/ภรรยา	ลงไป

 (What’s his/her occupation?)

• จำานวนบุตร (Number of children)	 ถ้ามีก็ใส่จำานวนบุตรว่า	กี่คน

• มีบ้านตัวเองหรือเปล่า?	 ถ้ามีบ้านอยู่เองก็กาในช่องว่างที่ ให้มา	ถ้าอยู่กับ	 	

 (Do you own your home?)	 บิดามารดาก็ให้กาในช่อง	Live	with	relatives	

	 	 เช่าบ้านอยู่	Rent	a	house

• คุณมีญาติซึ่งทำางานกับบริษัทของเราหรือไม่?	 ถ้ามี	ก็ให้ ใส่ชื่อสกุลเต็มของญาติลงไป

 (Have you a relative now employed by the company?)

• เกี่ยวพันโดย	 ถา้เปน็ญาตพิีน่อ้งก็ให้ ใสล่งไป	เชน่	ถา้เปน็ลงุก็ใส่ว่า 

 (Relation)	 Uncle	เป็นต้น

• เขาทำางานอยู่แผนกอะไร?	 ใส่ชื่อแผนกที่เขาทำาลงไป	เช่น	ถ้าทำางานแผนกขาย

 (What department?)	 ก็ให้ ใส่ว่า	Sales	department

• ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินจะติดต่อกับผู้ ใด?	 ให้ ใสช่ือ่	สกลุ	ทีอ่ยู	่เบอร์ โทรศพัทข์องผูน้ัน้ลงไปให ้

 (In case of emergency notify)	ชัดเจนรวมทั้งบอกว่าเกี่ยวพันกับเราอย่างไรด้วย	

	 	 	เช่น	อาจเป็นญาติ	หรือเพื่อนก็ได้

• สุขภาพ (Health)	 ถ้าไม่เจ็บไข้อะไรก็ให้ ใส่ว่า	Excellent

• ให้แพทย์ตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไร?	ถ้าไปเมื่อ	6	เดือนที่แล้ว	ก็ใส่วัน/เดือน/ปี

 (When were you last examined		ลงไปถ้าจำาได้	ถ้าจำาไม่ได้ก็ใส่ประมาณเดือน

 by a physician?)	 กับปีลงไป	เช่น	15	Jan,	1984

• ครั้งสุดท้ายป่วยหนักด้วยโรคอะไร?	ข้อนี้ควรไปหาความรู้มาว่าโรคที่คุณเคยเป็นนั้น

 (What was your last serious		ภาษาอังกฤษเขาเรียกโรคอะไร	เช่น	ถ้าเป็นโรค

 illness?)	 	หลายโรค	กค็วรพยายามใส่โรคท่ีไม่ใครม่ผีลตอ่การ

	 	 	ทำางาน	แต่ทางที่ดี	ถ้าป่วยแต่ไม่หนักก็ไม่ต้องใส่

	 	 	อะไรเลย
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โรคที่นายจ้างมักไม่ใคร่ชอบใจนักก็มีหลายโรค เช่น

	 วัณโรค	 Tuberculosis

	 เบาหวาน	 Diabeted

	 ความดันโลหิตสูง	 High	blood	pressure

	 โรคหัวใจ	 Heart	trouble

	 ลมชัก	 Epilepsy

• มีความบกพร่อง/พิการ ทางร่างกายบ้างหรือไม่?	 ถ้าไม่มีก็ใส่	No

 (Any physical handicap or disabilities?)

• มีความผิดปกติทางด้านการพูด/ได้ยิน/การเห็น/แขนขา?	 ถ้าไม่มีก็ให้กาช่อง	no	หมด

 (Any defects or impairments in speech/hearing/sight/limbs?)

ทางด้านกฎหมาย

• เคยถูกจับบ้างไหม? ถา้ไมเ่คยก็ใส	่no	ถา้เคย	เขากม็กัจะใหอ้ธบิายในรายละเอยีดวา่ 

 (Have you even been	 เคยโดนกรณีอะไร	(In	what	circum	stances?)	คณุกค็งตอ้ง 

 arrested?)	 อธบิายสัน้ๆ	สว่นใหญน่ายจา้งมกัเพง่เล็งคดอีาญา	(Criminal	 

	 	 record)	มากกวา่คดปีระเภทผดิกฎจราจร	(Traffic	violation)

	 เขามักจะขอให้คุณใส่ชื่อโรงเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา	 รวมทั้ง 
โรงเรียนวิชาชีพอ่ืนๆ	ทุกชนิด	การกรอกก็พยายามกรอกให้ถูกช่อง	เร่ิมจากช่ือโรงเรียน ปีท่ีเข้า  
จากปอีะไร ถงึปีอะไร	และวชิาทีเ่รยีน	ตลอดจนประกาศนยีบตัร	หรอืใบปรญิญาที่
ได	้เชน่	ถา้จบพาณชิย	์ก็ให้ ใส	่Commercial	College/From	1980	to	1982/major	business	
administration/diploma	ถา้เกยีรตนิิยม	ก็ให้ ใสล่งในชอ่ง	Honors	หรอืถา้ไดร้บัทนุอะไร	 
ถ้าเขามีช่อง	Scholarship	ก็ใส่ช่ือทุนลงไปด้วย	กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra curricular) 
หรอืกจิกรรมทางสังคม (Social Activites)	ถา้เคยทำาอะไรในชว่งเรยีนหนงัสอืควรใส ่
เขา้ไปมากๆ	เชน่	เคยเปน็อาสาสมคัรสอนหนงัสอืเดก็ในชมุชนแออดั	“Volunteered	teaching	
the	disadvantaged	children	in	the	slum.”	หรือช่วงปี	4	เคยเป็นเลขานุการชมรมภาษา
อังกฤษ	“Worked	as	a	secretary	for	the	English	Club	during	my	senior	year”
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	 สว่นมากในใบสมัครมักจะใหเ้ร่ิมกรอกจากงานปัจจบุนั	และยอ้นลงไปเรือ่ยๆ	ถงึงาน

ที่เคยทำาในอดีต	ดังนั้นงานครั้งแรกของคุณ	จะอยู่ในช่องล่างสุดของแบบฟอร์มในเรื่องของ

การทำางาน

• ชื่อบริษัท (Name of Company)	 FIC	&	Co.,Ltd.

• ที่อยู่ (Address)	 845	Soi	Asoke,	Sukhumvit,	Bangkok	10110

• จาก... ถึง... (from... to...)	 January,	1984	to	October,	“1985”

• ตำาแหน่งงานที่ทำาอยู่กับบริษัทนี้	สมมุติว่าเป็น	“ผู้ขายประกัน”	ก็เขียนว่า

 (Position)	 Insurance	Agent

• บริษัททำากิจการอะไร	 สมมุติเป็นบริษัทประกัน	ให้เขียนว่า

 (Company’s Business?)	 Insurance	Company

• สาเหตุที่ออกจากงาน	 ถ้าเป็นเพราะอยากก้าวหน้า	อาจเขียนว่า	

 (Reasons for leaving?)	 For	better	prospect	ก็ได้

• ช่วงตกงานจากแหล่งหนึ่งๆ นานไหม	 เรือ่งการตกงานแตล่ะครัง้นัน้	นายจา้งมกัสนใจ	ถา้คณุ 

 และทำาอะไรในช่วงนั้น?	 ตกงานบ่อย	และแต่ละครั้งก็นานๆ	มักไม่ใคร่ดีนัก

 (How long were the interval	ในสายตาของนายจา้ง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้อยูบ่า้น

 of unemployments and what	เฉยๆ	 นั่งๆ	 นอนๆ	 หรือดูวีดี โอ	 ก็จะยิ่งดูแย่มาก	 

 you do?)	 ดังนั้นขอให้พยายามตอบในลักษณะว่าคุณไม่ปล่อย 

	 	 เวลาวา่งเลย	ยุง่ในการวเิคราะหง์าน	วเิคราะห์ตวัเอง 

	 	 เพื่อดูว่าตัวเองจะเหมาะสมกับงานประเภทไหน 

	 	 ทำานองนี้	เช่น	I	did	some	research	on	several	 

	 	 companies,	 organized	my	 talents	 and	 tried	 

	 	 to	analyze	where	they	could	be	most	service.
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	 ให้ใส่ช่ือ	สกุล	ท่ีอยู่	ตำาแหน่งงานของบุคคลลงไป	(ไม่ควรเป็นญาติ	หรือนายจ้างเก่า)

	 เรื่องภาษาต่างประเทศนี้	เขามักจะถามว่าคุณรู้ภาษาอะไร

	 	 รู้ ในลักษณะ	 พูด	 (speak)

	 	 	 	 	 อ่าน	 (read)

	 	 	 	 	 เขียน	 (write)

	 	 	 	 	 เข้าใจ	 (understand)	ได้ดีแค่ไหน

	 	 ถ้ารู้ ได้คล่องก็ขีดกาในช่อง	 Fluent

	 	 รู้แค่พอใช้ได้ก็ขีดกาในช่อง	 Fair

	 	 รู้นิดหน่อยเท่านั้นก็ขีดกาในช่อง	Slight

• เป็นสมาชิกในชมรมอะไรบ้างหรือไม่? 	 ถ้าเป็นสมาชิกชมรมอะไรก็ใส่ลงไป	เช่น

 (Membership in clubs or associations?)	 ชมรมภาษาอังกฤษก็ใส่	 English	Club	 

	 	 	 	 	 	 	 เป็นต้น

• พิมพ์ดีด (typing) ได้ ไหม?	 	 ถ้าได้ก็กาเครื่องหมายลงไป	ฯลฯ
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Personal	Profile,	Personal	Data,	 ข้อมูลส่วนตัว
	 Personal	Information
Name	-	Surname	 ชื่อ	-	นามสกุล
Miden	Name	 นามสกุลเดิม
Sex		 เพศ	(ชายใช้	Male	หญิงใช้	Female)
Postal	Code	 รหัสไปรษณีย์
Available	within	:	Avail.	W	/	1	 เริ่มงานได้ภายใน
Citizen	of	 เป็นพลเมืองของประเทศ
Race	 	 เชื้อชาติ
Nationality	 สัญชาติ	(ไทย)
Domicile	 ภูมิลำาเนา
Complexion	 สีผิว
Indentification	Mark	 ตำาหนิ	(Sear	แผลเป็น)
Religion	 ศาสนา	(Buddhism,	Islam,	Catholic)
Marital	Status	 สถานภาพการสมรส
Spouse	 คู่สมรส
Occupation	 อาชีพ
	 -	Merchant	 ค้าขาย
	 -	Own	Business	 ธุรกิจส่วนตัว
	 -	Employee	 พนักงานลูกจ้าง
	 -	Civilian	 ข้าราชการ
	 -	Government	Enter	Prise	 รัฐวิสาหกิจ
Retirement	 ปลดเกษียณ
Dependents	 ผู้ที่อยู่ ในความอุปการะ
House’s	Registration	 สำาเนาทะเบียนบ้าน
Indentity	Card	No.;	I.D.	Card	No.	 เลขที่บัตรประชาชน
Relative	 ญาติ
Issued	by	 ออกให้	ณ
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Issued	Date	 วันที่ออกบัตร
Valid	Date	;	Exp.	Date	 วันที่บัตรหมดอายุ
Present	Address	 ที่อยู่ปัจจุบัน
Student	Housing	 หอพักมหาวิทยาลัย
Own	Home	 มีบ้านของตนเอง
Rent	Home	 บ้านเช่า
Leaed	House	 บ้านเซ้ง
Live	with	Parents	 พักอยู่กับพ่อ-แม่
Boarding	House	 หอพัก
Ordainment	 บวช
Shift	Work	 ทำางานเป็นกะ
Military	Status	 สถานภาพทางทหาร
Exempted	 ยกเว้น
Black	Slot	 จับได้ ใบดำาทางทหาร
No	Military	Service	Obligation	 ไม่มีพันธะทางทหาร
Reserved	Officer	Training	Corps	(R.O.T.C.)	 ผ่านเกณฑ์ทหาร	โดยเรียน	ร.ด.
Disqualified	 คุณสมบัติไม่ครบ
Conscripted	 ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
Extracurricular	Activities	 กิจกรรมนอกหลักสูตร
Student	Union	 องค์การนักศึกษา
Student	Council	 สภานักศึกษา
Sports	Club	 ชุมนุมกีฬา
	 -	Atheletic	 กรีฑา
	 -	Fencing	 ฟันดาบ
	 -	Patonque	 เปตอง
Culture	Club	 ชุมนุมทางศิลปวัฒนธรรม
	 -	Thai	classical	Music	 ดนตรีไทย
	 -	Photography	 ถ่ายภาพ
	 -	Speech	and	Debating	 ปาฐกถาและโต้วาที
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Social	Welfare	Club	 ชุมนุมทางบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
	 -	Natural	Conservation	 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 -	Social	Development	 พัฒนาสังคม
	 -	Slum	Development	 ศึกษาพัฒนาสลัม
	 -	Volunteer	Camp	 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
	 -	Women	Development	 พัฒนาสตรีเพื่อสังคม
Association	 ชมรม
Primary	School	;	Elementary	School	 ประถมศึกษาตอนต้น	(ป.1	-	ป.4)
Secondary	School	 ประถมศึกษาตอนปลาย	(ป.5	-	ป.6)
Junior	High	School	 มัธยมศึกษา	(ม.1	-	ม.3)
High	School	 มัธยมปลาย	(ม.5	-	ม.6)
Vocational	 อาชีวศึกษา
Degree	Obtain	 วุฒิการศึกษาที่ ได้รับ
Clerical	Skill	 ทักษะที่เกี่ยวกับงานด้านธุรการ
	 -	Typing	Speed	 ความเร็วในการพิมพ์
	 -	W.P.M.	 จำานวนคำาต่อนาที
	 -	Shorthand	 ชวเลข
	 -	Duplicating	machine	 เครื่องถ่ายเอกสาร
	 -	Facimile	(FAX)	 เครื่องโทรสาร
Reference	 บุคคลอ้างอิง
	 -	Professor	 ศาสตราจารย์
	 -	Assistant	Professor	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
	 -	Associate	Professor	 รองศาสตราจารย์
Discharge	 ไล่ออก
Resign	 ลาออก
To	be	convicted	 ถูกตัดสินว่ากระทำาผิด
Criminal	Offense	 กระทำาผิดทางอาญา
To	be	taken	into	Custody	 ถูกกักขัง
Person	to	notify	in	case	of	emergency	 ผู้ที่จะติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
Salary	 เงินเดือน
Negotiable	 เงินเดือนตามตกลง
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1. ระดับปริญญาตรี
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะ ชื่อเต็มปริญญา ชื่อย่อปริญญา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

	ศิลปศาสตร์	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Arts	(...)	 ศศ.บ.	(...)	 (B.A.	(...)

	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Science	(...)	 วท.บ.	(...)	 B.Sc.	(...)

	บริหารธุรกิจ	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Busniess	 บธ.บ.	(...)	 B.A.A.	(...)

		 	 Administration	(...)

		 บัญชีบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Accountancy	บช.บ.	(...)	 B.Acc.	(...)

		 	 (...)

	วิศวกรรมศาสตร์	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 Bachelor	of	Engineering	 วศ.บ.	(...)	 B.Eng.	(...)

		 (...)	 (...)

		 อุตสาหกรรมศาสตร์	 Bachelor	of	Industrial	 อส.บ.	(...)	 B.Ind.

		 บัณฑิต	(...)	 Technology	(...)	 	 Tech	(...)

	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 Bachelor	of	Science	in	 ค.อ.บ.	(...)	 B.S.	Tech

		 บัณฑิต	(...)	 Technical	Education	(...)	 	 Ed.	(...)

	อุตสาหกรรมสิ่งทอและ	 เทคโนโลยีบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Technology	 ทล.บ.	(...)	 B.	Tech.

	ออกแบบแฟชั่น	 	 (...)	 	 (...)

	เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 คหกรรมศาสตรบัณฑิต	 Bachelor	of	Home	 คศ.บ.	(...)	 B.H.E.	(...)

		 (...)	 Economics	(...)	

		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Science	(...)	 วท.บ.	(...)	 B.Sc.	(...)

		 เทคโนโลยีบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Technology		 ทล.บ.	(...)	 B.	Tech.

		 	 (...)	 	 (...)

	เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยีบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Technology	 ทล.บ.	(...)	 B.Tech.

		 	 (...)	 	 (...)

	สถาปัตยกรรมศาสตร์และ	 เทคโนโลยีบัณฑิต	(...)	 Bachelor	of	Technology	 ทล.บ.	(...)	 B.Tech.

	การออกแบบ	 	 (...)	 	 (...)
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา
 2.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 

2.2 ระดับปริญญาโท

ที่มา : สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อสาขาวิชา

คณะ ชื่อเต็มปริญญา ชื่อย่อปริญญา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

คณะ ชื่อเต็มปริญญา ชื่อย่อปริญญา

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	 Graduate	Diploma	(...)	 ป.บัณฑิต	 Grade.	Dip.
		 (...)	 	 (...)	 (...)

 บริหารธุรกิจ	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 Master	of	Business	 บธ.ม.	 M.B.A.
		 	 Administration

	เทคโนโลยี	 คหกรรมศาสตรบัณฑิต	 Master	of	Home		 คศ.ม.	 M.H.E.
	คหกรรมศาสตร์	 	 Economics
 วิศวะกรรมศาสต

 Majors สาขาวิชา

Tourism	 การท่องเที่ยว
Hospitality	 การโรงแรม
English	for	International	Communication	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Educational	Technology	and	Communication	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Computer	Education	 คอมพิวเตอร์ศึกษา
Agricaltural	Mechanization	 เกษตรกลวิธาน
Agricultural	Education	 เกษตรศึกษา
Plant	Science	 พืชศาสตร์
Landscape	Technolgy	 เทคโนโลยีภูมิทัศน์
Agribusiness	Administration	 การบริหารธุรกิจเกษตร
Animal	Science	 สัตวศาสตร์
Fisheries	 ประมง

	 คศ.ม.	 M.H.E.
	คหกรรมศาสตร์	 	 Economics
 วิศวะกรรมศาสต

วศิวะกรรมศาสตรมหาบัณฑติ
ศิลปศาสตรมหาบณัฑติเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน

Master	of	Engineering	(...)
Master	of	Arts	(...)

วศ.ม.	(...)
ศศ.ม.	(...)

M.Emg	(...)
M.A.	(...)
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2. ระดับบัณฑิตศึกษา
 2.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 2.2 ระดับปริญญาโท

ที่มา : สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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	เทคโนโลยี	 คหกรรมศาสตรบัณฑิต	 Master	of	Home		 คศ.ม.	 M.H.E.
	คหกรรมศาสตร์	 	 Economics

 Majors สาขาวิชา

Tourism	 การท่องเที่ยว
Hospitality	 การโรงแรม
English	for	International	Communication	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Educational	Technology	and	Communication	 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Computer	Education	 คอมพิวเตอร์ศึกษา
Agricaltural	Mechanization	 เกษตรกลวิธาน
Agricultural	Education	 เกษตรศึกษา
Plant	Science	 พืชศาสตร์
Landscape	Technolgy	 เทคโนโลยีภูมิทัศน์
Agribusiness	Administration	 การบริหารธุรกิจเกษตร
Animal	Science	 สัตวศาสตร์
Fisheries	 ประมง
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Animal	Health	Science	 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
Food	Science	and	Technology	 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
Agi-Industrial	Product	Development	 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
Biotechnology	 เทคโนโลยีชีวภาพ
Civil	Engineering	 วิศวกรรมโยธา
Electrical	Engineering	 วิศวกรรมไฟฟ้า
Mechanical	Engineering	 วิศวกรรมเครื่องกล
Industrial	Engineering	 วิศวกรรมอุตสาหการ
Textile	Engineering	 วิศวกรรมสิ่งทอ
Textile	Chemistry	Engineering	 วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
Garment	Engineering	 วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
Electronic	and	Telecommunication				 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
			Engineering	 			โทรคมนาคม
Computer	Engineering	 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Chemical	Engineering	 วิศวกรรมเคมี
Plastics	Engineering	 วิศวกรรมพลาสติก
Business	Education	 ธุรกิจศึกษา
Marketing	 การตลาด
Management	 การจัดการ
International	Business	Administration	 การบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
Accounting	 การบัญชี
Information	Systems	 ระบบสารสนเทศ
Finance	 การเงิน
Business	English	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business	Economics	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Textiles	and	Clothing	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย
Foods	and	Nutrition	 อาหารและโภชนาการ
Home	Economics	Education	 คหกรรมศาสตร์ศึกษา
General	Home	Economics	 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
Art	and	Craft	Business	 ธุรกิจงานประดิษฐ์
Family	and	Child	Development	 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

 Majors สาขาวิชา

Congratulations 2017 89



99

Thai	Arts	 ศิลปไทย
Painting	 จิตรกรรม
Graphic	Arts	 ศิลปภาพพิมพ์
Sculpture	 ประติมากรรม
Visual	Communication	Design	 ออกแบบนิเทศศิลป์
Product	Design	 ออกแบบผลิตภัณฑ์
Interior	Design	 ออกแบบภายใน
Jewelry	Design	 ออกแบบเครื่องประดับ
Ceramics	 เครื่องปั้นดินเผา
Leatherwork	 เครื่องหนัง
Crafts	 หัตถกรรม
Metalwork	and	Jewelry	 เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี
Fine	Art	 วิจิตรศิลป์
Music	 ดนตรีสากล
Thai	Instrumental	Music		 ดุริยางค์ไทย
Western	Instrument	Music	 ดุริยางค์สากล
Thai	Vocal	Music	 คีตศิลปไทย
Western	Vocal	Music	 คีตศิลปสากล
Thai	Classical	Dance	 นาฏศิลปไทย
Ballet	 นาฏศิลปสากล
Post-Harvest	and	Processing	Engineering	 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและ
	 	 			แปรสภาพ
Agricultural	Machinery	Engineering	 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Environmental	Engineering	 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Food	Engineering	 วิศวกรรมอาหาร
Soil	and	Water	Engineering	 วิศวกรรมดินและนำ้า
Fisheries	Management	 การจัดการประมง
Aquaculture	 เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
Marine	Science	 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Fisheries	Industry	 อุตสาหกรรมประมง
Civil	Technology	 เทคโนโลยีโยธา

 Majors สาขาวิชา
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Electrical	Technology	 เทคโนโลยีไฟฟ้า
Mechanical	Technology	 เทคโนโลยีเครื่องกล
Industrial	Technology	 เทคโนโลยีอุตสาหการ
Telecommunication	Technology	 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
Computer	Technology	 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Textile	Technology	 เทคโนโลยีสิ่งทอ
Garment	Technology	 เทคโนโลยีเสื้อผ้า
Plastics	Technology	 เทคโนโลยีพลาสติก
Textile	Chemistry	Technology	 เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
Furniture	Technology	 เทคโนโลยีอุตสาหกกรรมเครื่องเรือน
Ceramics	Technology	 เทคโนโลยีเซรามิก
Gems	and	Jewelry	of	Technology	 เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
Jewelry	Moldeling	Technology	 เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
Mining	Technology	 เทคโนโลยีเหมืองแร่
Apparel	Industrial	Management	 การจัดการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
Production	Management	 การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม
Interior	Architectural	 สถาปัตยกรรมภายใน
Construction	Management	 การจัดการงานก่อสร้าง
Urban	Planning	Management	 การจัดการผังเมือง
Textile	Design	 ออกแบบสิ่งทอ
Packaging	Design	 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
Furniture	Design	 ออกแบบเครื่องเรือน
Industrial	Product	Design	 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Ceramic	Design	 ออกแบบเซรามิก
Industrial	Design	 ออกแบบอุตสาหกรรม
Industrial	Chemistry	 เคมีอุตสาหกรรม
Analytical	Chemistry	 เคมีวิเคราะห์
Chemistry	 เคมี
Mathematics	 คณิตศาสตร์
Computer	Science	 วิทยาการคอมพิวเตอร์
Statistics	 สถิติ

 Majors สาขาวิชา
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 Majors สาขาวิชา

Photography	and	Cinematography	Technology	 เทคโนโลยกีารถา่ยภาพและภาพยนตร์
Print	Technology	 เทคโนโลยีการพิมพ์
Radio	and	Television	Broadcasting	Technology	 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
	 	 			วิทยุกระจายเสียง
Advertising	and	Public	Relations	Technology	 เทคโนโลยีการโฆษณาและ
	 	 			ประชาสัมพันธ์
Multimedia	Technology	 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ชื่อ ตำาแหน่งต่างๆ ในองค์กร (Positions in Organization)
Chairman	 ประธาน
Vice	Chairman	 รองประธาน
President	 ประธานบรษิทัดำารงตำาแหนง่รบัผดิชอบในหนา้ทีบ่รหิาร
Vice	President	 รองประธานบริษัท
Senior	Adviser	 ที่ปรึกษาอาวุโส
Director	 ผู้อำานวยการบริหาร
Board	of	Director	 คณะกรรมการบริหาร
Managing	Director	 กรรมการผู้จัดการ
General	Manager	 ผู้จัดการทั่วไป
Manager	 ผู้จัดการ
Branch	Manager	 ผู้จัดการสาขา
Head	of	Department	 หัวหน้าแผนก
Division	Chief	 หัวหน้าส่วน
Brand	Manager	 ผู้จัดการยี่ห้อ
Personal	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Sale	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายขาย
Plant	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
Accounting	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Purchasing	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Manufacturing	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
Product	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์
Export	Manager	 ผู้จัดการส่งออก
Quality	Control	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
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Production	Control	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
Technical	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
Research	and	Development	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	(R&D	Manager)
Marketing	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Service	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายการให้บริการ
Public	Relation	Manager	 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Executive	Secretary	 เลขานุการผู้บริหาร
Secretary	 เลขานุการ
Accountant	 สมุห์บัญชี
Cashier	 พนักงานเก็บเงิน
Quality	Controller	(Q.C)	 พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
Receptionist	 ประชาสัมพันธ์
Operator	 พนักงานตอบรับโทรศัพท์
Office	Staff	 พนักงานประจำาสำานักงาน
Translator	 พนักงานแปล
Interpreter	 ล่าม
Book-Keeper	 พนักงานบัญชี
Typist	 พนักงานพิมพ์ดีด
Bill	collector	 พนักงานเก็บเงินนอกสถานที่
Broker	 นายหน้า
Export	officer	 เจ้าหน้าที่ส่งออก
Shipping	clerk	 เสมียนออกของ
Messenger	 พนักงานส่งเอกสาร
Engineer		 วิศวกร
Supervisor	 ผู้ควบคุมการสอนและดูแลงาน
Worker	 พนักงานในโรงงาน
Driver	 พนักงานขับรถ
Maid	/	Servant	 แม่บ้าน	/	คนรับใช้
Doorkeeper	 คนเฝ้าประตู
Janitor	/	Caretaker	 ภารโรง
Gardener	 คนทำาสวน
Security	office	 พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Guard	 พนักงานรักษาความปลอดภัย
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จดหมายสมัครงาน
	 คือหนังสือหรือจดหมายที่ผู้ต้องการจะทำางาน	เขียนยื่นต่อสถานประกอบการ	เพื่อ 

แสดงความจำานงวา่ตนเองตอ้งการจะทำางานกบัสถานประกอบการนัน้ในตำาแหนง่ใด	โดยปกติ

จะไม่เขียนข้อความยืดยาว	หรือไม่แสดงประวัติส่วนตัวมาก	เพราะจดหมายสมัครงานเป็น 

เพียงจดหมายที่แสดงความประสงค์เบื้องต้นของผู้สมัครงานเท่านั้น

	 โครงสร้างของจดหมายสมัครงานมหีลายรปูแบบ	สิง่ทีส่ำาคญัคอื	ควรระมดัระวงัใน 

เรื่องการใช้ภาษา	สำานวน	และหลักไวยากรณ์ต้องมีความสละสลวยและถูกต้อง	เป็นภาษา 

เขียนไม่ใช่ภาษาพูด

โครงสร้างของจดหมายสมัครงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท	คือ

 แบบที่ 1	 โครงสร้างจดหมายที่มีประวัติย่อแนบ	 (Structure	 of	 application	

letter	accompanied	by	resume)	เหมาะสำาหรับผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ทำางาน	ควร

เขียนเป็นจดหมายซึ่งจบใน	1	หน้ากระดาษ	โดยมีประวัติย่อ	(Resume)	แนบไปด้วย

 แบบที่ 2	 โครงสร้างจดหมายที่ ไม่มีประวตัย่ิอ	(Structure	of	application	letter	

with	resume)	เหมาะสำาหรบัผู้สมคัรงานที่ ไมม่ปีระสบการณม์ากอ่น	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ี ่

เพิง่จบการศึกษา	เพยีงแต่ระบวุา่ใหส้ง่จดหมายสมคัรงานพรอ้มรปูถา่ยเทา่นัน้	อาจจะเขยีน

จดหมายสมคัรงานในรูปแบบทีร่วบรวมรายละเอยีดอืน่ๆ	เขา้ไว	้คลา้ยกบัจดหมายท่ีมปีระวัติ

ย่อรวมอยู่ด้วยควรมีความยาวไม่เกิน	1	หรือ	2	หน้ากระดาษ
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	 สว่นทีส่ำาคญัสำาหรับจดหมายสมคัรงาน	คอื	“เนือ้หาของจดหมาย”	(Body	of	Letter)	 

ในเนื้อหาของจดหมายนั้น	สามารถแบ่งออกเป็นแต่ละย่อหน้า	(Paragraph)	ไว้คร่าวๆ	ดังนี้

 ย่อหน้าที่ 1	 -	 วัน	เดือน	ปี	ที่ตำาแหน่งงานลงโฆษณา

	 	 	 -	 ที่ที่ลงโฆษณา/บุคคลที่ ให้ข้อมูลตำาแหน่งงาน

	 	 	 -	 ระบุตำาแหน่งที่สนใจจะสมัครให้ชัดเจน

 ย่อหน้าที่ 2	 -	 ขอ้มลูสว่นตวัของผูส้มคัร	เชน่	อาย	ุสถานภาพการสมรส	สขุภาพ

	 	 	 	 วุฒิการศึกษา	(ระบุวิชาเอก	วิชาโท)

	 	 	 -	 ประสบการณ์ที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับตำาแหน่งที่สมัคร

	 	 	 	 เกียรติประวัติบางประการที่ ได้รับการยกย่อง

 ย่อหน้าที่ 3	 -	 แจ้งเหตุผลที่สนใจสมัครงานตำาแหน่งนี้	และได้แนบ	Resume

	 	 	 	 เอกสารสมัครงานอื่นๆ	มาด้วย

เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน
	 •	ทบทวนคุณสมบัติของตนเองว่ามีคุณสมบัติตรง	หรือใกล้เคียงกับตำาแหน่งงานที่ 

สถานประกอบการต้องการหรือไม่

	 •	การจดัทำาจดหมายสมคัรงานตอ้งเปน็ไปตามทีส่ถานประกอบการระบ	ุไมว่า่จะให้ 

เขยีนดว้ยลายมอืตนเอง	หรอืดว้ยการพมิพ	์ยกเวน้ถา้สถานประกอบการไมร่ะบกุ็ใชว้ธิทีีถ่นดั 

ทีส่ดุ	เม่ือรา่งเสรจ็ตอ้งทบทวนรายละเอียดให้รอบคอบวา่มีคำาผดิหรอืไม	่กอ่นจดัทำาจดหมาย

สมัครงาน

	 •	จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยเรียงลำาดับดังนี้	 ตัวจดหมาย	ประวัติย่อ	สำาเนา

แสดงวฒิุการศึกษา	สำาเนาทะเบยีนบา้น	สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน	ใบผา่นงาน	(ถา้ม)ี	

เอกสารอื่นๆ	 (ถ้ามี)	 รูปถ่าย	สอดใส่ซองให้เรียบร้อย	ควรเป็นซองขนาดใหญ่สีนำ้าตาลที่ 

สามารถบรรจุเอกสารทั้งหมด	(ขนาด	A4)	เพื่อไม่ต้องพับเอกสารเข้าซอง	จ่าหน้าซองให้

ถูกต้อง	ปิดแสตมป์

	 •	จดหมายสมัครงานควรใช้ต้นฉบับ	(ไม่ควรถ่ายสำาเนา)

	 •	ควรเว้นช่วงประมาณ	2	สัปดาห์	ก่อนโทรศัพท์ติดตามเรื่องว่าบริษัทได้รับหรือไม่	 

และจะนัดสัมภาษณ์เมื่อใด
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256/23	Soi	Soonvichai	15

New	Petchburi	Road,

Prayathai,	Bangkok	10310

Apri	3,	2016

Personnel	Manager
Digital	Corporation
Wattana,	Bangkok	10110

	 I	am	a	graduate	student	in	Computer	Science	at	Rajamangala	University	 
of	Technology	Phra	Nakhon.		 I	am	currently	 looking	for	a	position	related	 
to	Database	/	Graphics	Package	Design	 in	 the	research	and	development	 
department	of	a	major	company.

	 At	Rajamangala	University	of	Technology	Phra	Nakhon,	my	research	 
work	 involves	Compilation	of	Relational	Queries	 into	network	DML.	To	en- 
hance	my	background,	 I	have	 taken	some	courses	 in	Computer	Graphics	 
and	Database,	and	I	have	experience	in	and	understanding	of	the	design	of	 
Database,	With	this	strong	background,	 I	certainly	believe	that	 I	am	com- 
petent	to	meet	challenging	tasks	and	can	make	a	good	conribution	to	your	 
company.

	 Enclosed	 is	my	resume,	which	 indicates	 in	some	detail	my	 training	 
and	experience.	I	sincerely	hope	that	my	qualifications	are	of	interest	to	you	 
and	that	an	interview	might	be	arranged	at	your	convenience.

	 Thnk	you	for	your	consideration.	I	look	forward	to	hearing	from	you	soon.

Sincerely	yours,

M.	Jamtakul

Mongkol	Jamtakul

Dear	Sir:

ตวัอย่างจดหมายสมคัรงาน แบบที่ 1
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ตวัอย่างจดหมายสมคัรงาน แบบที่ 2

17/91	Convent	Road

Bangluk,	Bangkok	10500

May	24,	2016

General	Manager
Siam	PK	Co.,Ltd.
Pathumwan,	Bangkok	10330

Dear	Sir:

I	am	opplying	for	a	position	with	your	museum	as	I	feel	my	experience	in	

As	you	resume	indicates,	I	held	the	position	as	Sales	Manager	of	Woodbury

Reconstruction	Company	for	six	years.	In	this	capacity,	I	developed	a	mail	
order	sales	department	and	created	a	successful	bookshop	specializing	in
native	crafts.

I'm	ready	to	be	called	for	an	interview	at	your	convenience	and	look	forward
to	hearing	from	you.

Your	Sincerely,

WP.

Wipa	Pornchaiprasert

developing	a	museum	sales	department	will	be	of	interest	to	you.
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 ประวัติย่อ (Resume)
	 คำาวา่	“Resume”	เปน็คำาในภาษาฝรัง่เศสมคีวามหมายว่า	Summary	แปลเปน็ไทยว่า	

สรปุ	หรือ	ยอ่	นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ยงัมกีารใชค้ำาอืน่ๆ	ที่ ใหค้วามหมายเดยีวกนัอกีหลายคำา 

เช่น	ในอเมริกาให้คำาว่า	Personal	Data,	Data	Sheet,	Bio-Data	และที่อังกฤษใช้คำาว่า	 

Cirriculum	Vitae	(CV)	เป็นต้น

	 Resume	หรือประวัติย่อ	นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญมากในการสมัครงาน	ซึ่งนายจ้างหรือ 

บริษัท	จะทราบรายละเอียดและคุณสมบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวกับตัวเรา	เพราะในความจริงแล้ว 

“ประวตัยิอ่”	กเ็หมอืนใบเบกิทางทีค่ณุใช้ ในการเขา้สู่โลกของการทำางานไดอ้ยา่งสงา่ผา่เผย

คณุสามารถใชเ้นือ้ทีต่รงนี	้Present	คณุสมบตัติา่งๆ	ทีม่หีรอืคดิวา่เหมาะสมกบัตำาแหนง่งานนัน้	 

เพือ่ใหน้ายจา้งหรอืบรษิทัสนใจตวัเราไดอ้ยา่งเตม็ที่	เพราะฉะนัน้คณุจะต้องใหค้วามสำาคญั

และใส่ใจทกุรายละเอยีดที่ ใสล่งไป	Resume	ทีด่นีัน้คณุจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 

ดังต่อไปนี้

 หัวเรื่อง (Heading)	โดยส่วนใหญ่	จะประกอบด้วย

	 -	ชื่อ	ผู้เขียนโดยใช้อักษรพิมพ์ ใหญ่	(Capital	Letters)	ซึ่งอยู่ด้านบนสุด

	 -	ที่อยู่	และเบอร์ โทรศัพท์	ให้ ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก	(Low	Case	Letters)

 จดุมุง่หมาย (Objective)	ในสว่นน้ีจะเป็นการบอกจดุมุง่หมายหรอืตำาแหนง่งานที ่

คณุตอ้งการสมคัร	(Career	objective	/	Position	sought)	ถา้ตอ้งการสมคัรในตำาแหนง่ใดก ็

ให้ระบุชื่อตำาแหน่งนั้น	หรือไม่ก็อาจจะบอกเป็นสายงานที่ตนต้องการทำาก็ได้

	 รายละเอียดส่วนตัว	(Personal	Details)	ประกอบด้วย

	 sex	 	 =	 เพศ

	 age	 	 =	 อายุ

	 Data	of	birth	 =	 วัน	เดือน	ปีเกิด

	 Height	 	 =	 ความสูง

	 Weight	 	 =	 นำ้าหนัก

	 Health	 	 =	 สุขภาพ	(ใช้	good	Health	หรือ	Excellent)

	 Address	 	 =	 ที่อยู่
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	 Marital	status	 =	 สถานภาพการสมรส	(Married/Single)

	 Religion	 	 =	 ศาสนา

	 Military	status	 =	 สถานภาพทางทหาร

	 Place	of	birth	 =	 สถานที่เกิด

	 Nationality		 =	 สัญชาติ

	 Race	 	 =	 เชื้อชาติ

	 ในส่วนนี้คุณอาจจะเพิ่มเติมงานอดิเรก	 (Hobbies)	 เช่น	ว่ายนำ้า	 (Swimming)	 ไต่

เขา	(Hiking)	หรือสะสมแสตมป์	(stamp	collecting)	เป็นต้น

 การศกึษา (Education)	เชน่	จบการศกึษาจากสถาบนัใด	สาขาวชิาอะไร	จบเมือ่ไหร	่ 

ควรระบุวฒุกิารศกึษาดว้ย	โดยอาจจะเรยีงลำาดบัสถาบนัทีจ่บมาลา่สดุไวก้อ่น	เรยีงการศึกษา

ขึ้นสูงสุดไปถึงตำ่าสุด	แต่ขั้นตำ่าระบุแค่ชั้นมัธยมศึกษาก็พอ	นอกจากนี้ควรแจ้งผลการเรียน 

ดว้ยวา่เป็นอย่างไร	การศึกษาหลกัสตูรพเิศษอืน่ๆ	มอีะไร	วชิาเอก	(Major)	วิชาโท	(Minor)	 

ส่วนปริญญาที่ ได้รับก็ไม่ควรใช้คำาย่อควรมีคำาเต็มกำากับ

	 สว่นการเขยีนชือ่สถาบันการศึกษาและวชิาทีจ่บน้ันสามารถดไูดจ้ากใบแสดงคณุวฒุิ	 

หรือผลการศึกษาที่เรียกว่า	Degree	Certificate,	Transcript	หรือ	Master	Sheet	ก็ได้	

ถ้าต้องการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 ประสบการณ ์(Experience)	ประสบการณ์ในการทำางานนัน้มคีวามสำาคญัเปน็

อย่างมากในการสมคัรงาน	เพราะนายจา้งสามารถใชร้ายละเอยีดเหลา่นีน้ำาไปพจิารณาเกีย่ว

กับตัวคุณได้ว่าเหมาะสมกับงานของตนหรือไม่และโดยเฉพาะบัณฑิตที่จบใหม่ด้วยแล้วจะมี

ประสบการณน์อ้ยหรอืแทบไมม่เีลย	เมือ่เปน็เชน่นีเ้รากค็วรระบุงานท่ีเคยทำามาท้ังหมดไมว่่า

จะเปน็งานเต็มเวลา	(Full-Time)	หรอืไมเ่ตม็เวลา	(Part-Time)	แมแ้ต่งานทีท่ำาโดยไม่ไดร้บั 

ค่าตอบแทน	หรือกิจกรรมพิเศษ,	กิจกรรมนอกหลักสูตร	(Special	Activities	or	Extra- 

curriculum	activities)	เช่น	เคยเปน็ผูน้ำานกัศกึษาหรอืหวัหนา้ทีม	นกักฬีา	เปน็ตน้	เรยีกได้ว่า

เคยทำากจิกรรมหรืองานอะไรมากค็วรใสล่งไปใน	Resume	แตค่วรบอกรายละเอยีด	ทีส่ำาคญั 

ของงานทีเ่คยทำา	เช่น	วนั	เดอืน	ป	ีทีเ่คยทำา	(Data	of	employment)	ชือ่	และทีอ่ยูข่องสถานที ่

ว่าจ้าง	 (Company’s	name	and	address)	คุณสมบัติพิเศษ	 (Special	Qualifications)	

คณุสมบตัทิีก่ลา่วถงึ	เชน่	ความสามารถดา้นภาษา	ดา้นการเขยีน	หรอืขับรถยนต์ได	้เปน็ตน้
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 บคุคลอา้งองิ (References)	บคุคลทีเ่ปน็นายจา้งเกา่ของคุณจะเหมาะสมท่ีสุด	แต่

ถา้ยงัไมเ่คยทำางานหรอืจบการศกึษาใหม่ๆ 	กอ็าจจะเปน็คร	ูอาจารย์ทีเ่คยสอนหรอืบคุคลทีม่ ี

ชื่อเสียงแต่ต้องไม่ใช่ญาติหรือเพื่อนสนิทของคุณ	 เพราะบุคคลอ้างอิงต้องเป็นบุคคลที่จะ 

สามารถตรวจสอบประวัติและความประพฤติของเราได้	จึงควรอ้างมา	2-3	ท่าน	พร้อมชื่อ

ที่อยู่และอาชีพของเขาเหล่านั้นที่สามารถติดต่อได้

	 นอกจากองค์ประกอบที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้ว	ยังมีเกร็ดเล็กๆ	น้อยๆ	อีกหลาย

ประเด็นที่คุณไม่ลืมทุกครั้งที่เขียน	Resume	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 •	Resume	ของคุณควรมีจำานวนหน้าไม่เกิน	2	หน้า	เพราะว่าถ้ายาวกว่านั้นจะไม่

กระชับและอาจทำาให้คนที่ทำาการสรรหาคัดเลือกในองค์กรนั้นๆ	ไม่อ่าน	Resume	ของคุณ 

อีกด้วย

 •	คุณควรตรวจสอบคำาผิดทุกครั้งที่มีการเขียนหรือแก้ไข	Resume	เนื่องจากความ 

ผิดพลาดเพียงน้อยนิดใน	Resume	อาจทำาให้คุณถูกมองว่าคุณไม่มีความละเอียดรอบคอบ 

ซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อการพิจารณาในการรับคุณเข้าทำางาน

 •	ห้ามใช้ตัวอักษรมากกว่า	 2	 ขนาด	และควรใช้ตัวอักษรมาตรฐานที่อ่านได้ง่าย	 

ใช้กระดาษความหนา	80	แกรมขึ้นไป	ขนาด	8	x	10	นิ้ว	และใช้	Margin	ไม่ตำ่ากว่า	0.75	

และไม่เกิน	1.5	นิ้วเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

 •	คุณควรเขียนที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับให้ชัดเจน	 เพื่อให้แน่ใจว่าถ้าทางบริษัท 

ต้องการจะเรียกคุณเข้าสัมภาษณ์คุณจะได้ไม่พลาดโอกาสนั้น

 •	อย่าลืมเขียนวัตถุประสงค์ ในการสมัครงานให้สมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือด้วย

 •	การเขียนเกี่ยวกับสถานบันการศึกษาที่คุณจบมานั้น	คุณควรจะเขียนชื่อปริญญา

กอ่น	แลว้ตามดว้ยช่ือมหาวทิยาลยั	และถา้คณุไดเ้กรดเกนิ	3.00	ขึน้ไปในปรญิญาตร	ีและ	3.8	 

ในปริญญาโท	ก็ควรใส่เกรดของคุณลงไปด้วย	 และในกรณีที่ยังเรียนไม่จบควรใส่วันที่คาด

ว่าจะเรียนจบไว้ด้วย

 •	ในเรื่องของการเขียนประสบการณ์คุณควรเขียนเฉพาะประสบการณ์ที่สำาคัญๆ	

หรือมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่คุณสมัครเพื่อประโยชน์ ในการพิจารณาคัดเลือก

 •	Resume	ที่ดีควรจะมีหัวเรื่อง	 ความสามารถ	หรือความโดดเด่นท่ีคุณมีด้วย 

ประมาณ	3-4	อย่าง	เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงคุณสมบัติที่เป็นข้อดีของคุณ

 “เพียงเท่านี้ Resume ของคุณ ก็จะกลายเป็นประตูสู่ความสำาเร็จ”
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	 	 ชื่อ.......................นามสกุล.......................
	 	 ที่อยู่.........................................................
	 	 ...............................................................
	 	 ...............................................................
	 	 โทรศัพท์...................................................
	 	 ตำาแหน่งงานที่สมัคร....................................
	 	 วันที่/เดือน/ปี..............................................

ข้อมูลส่วนตัว
อายุ/ปีเกิด....................................................
ศาสนา.........................................................
นำ้าหนัก-ส่วนสูง..............................................
สัญชาติ/เชื้อชาติ............................................
สถานภาพสมรส.............................................
สถานภาพทางทหาร.......................................
สุขภาพ.........................................................

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี	คณะ......................................สาขาวิชาเอก/วิชาโท.......................
	 สถาบันฯ.........................ปีที่จบการศึกษา............ระดับคะแนนที่จบ..........
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา		แผนการเรียน...........................................
	 โรงเรียนสถาบันฯ.................ปีที่จบการศึกษา..........ระดับคะแนนที่จบ........
ประสบการณ์ระหว่างที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี
	 -	ฝึกอบรมด้าน....................................เป็นเวลา..................
	 -	ฝึกงานด้าน.......................................เป็นเวลา.................
	 -	สอบชิงทุน......................................................................
	 -	เป็นประธานชมรม	กรรมการ	สมาชิก	ฯลฯ
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ทักษะพิเศษ
	 -	สามารถใช้คอมพิวเตอร์	 (โปรแกรม...............................................)
	 -	สามารถขับรถยนต์ได้	 (มีใบขับขี่)
	 -	สามารถพูด/อ่าน/เขียน	 ภาษา.......................................................
	 -	สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ......................คำา/นาที

งานอดิเรก
	 -	สะสมของเก่า,	สะสมแสตมป์
	 -	เล่นกีฬา
	 -	เลี้ยงสัตว์
	 -	อ่านหนังสือ	ฯลฯ

ผู้รับรอง
	 ดร.	.........................................................................
	 หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา........................โทรศัพท์........................
	 คุณ.........................................................................
	 ผู้จัดการบริษัท..................................................โทรศัพท์........................

หรือ	-	จะแจ้งให้ทราบเมื่อต้องการ
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RESUME
Name :
Address :
Tel. :
Personal Data :
 Age	 :
	 Date	of	Birth	:
	 Weight,	Height	:
	 Health	:
	 Nationality	:
	 Religion	:
	 Marital	Status	:
	 Military	Service	Status	:
	 Hobbies	:
	 Driving	License	No.	:
Eduation
 University	:
	 Vocational	School/High	School	:
Special Abilities
 -	Typing	English	55	words/minute
	 -	Typing	Thai	45	words/minute
	 -	Shorthand
	 -	Computer
Reference
 ..........................................
	 ..........................................
	 or	Available	Upon	Request
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Name

Street Address

City, State, Zip Code

Home Phone #

Mobile #

Employment History

 Job Title

From	(date)	 Name	of	Company

to	present	 Address	of	Company

	 Duties	and	responsibilities	of	job	written	out.

 Job Title

From	(date)	 Name	of	Company

to	(date)	 Address	of	Company

	 Duties	and	responsibilities	of	job	written	out.

Educational History

From	(date)	 Name	of	College

to	(date)	 Address	of	College

	 Graduate	Degree

From	(date)	 Name	of	College

to	(date)	 Address	of	College

	 Undergraduate	Degree

References:	Available	on	Request
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Name

Street Address

City, State, Zip code

Home Phone #

Mobile #

Employment History

 Job Title

	 Name	and	Address	of	Company

	 Description	of	job,	giving	duties	and	responsibilities

From	(date)	to	present

 Job title

	 Name	and	Address	of	Company

 

	 Description	of	job,	giving	duties	and	responsibilities

From	(date)	to	(date)

Educational History

	 Name	and	Address	of	College

	 Degree	Received

From	(date)	to	(date)

References :	Available	on	Request
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	 ความเช่ือมัน่ของคนหางานนบัวา่มคีวามสำาคญัตอ่การไดง้านหรอืไม่ไดง้านทำา	เพราะ

คนหางานนัน้ถา้เมือ่ไรขาดความมัน่ใจในตนเองเสยีแลว้กด็เูหมอืนว่าอะไรๆ	มนัก็ไมชั่ดเจนหรอื

ไม่ดีทั้งนั้น	ถ้าเมื่อไรที่คุณคิดว่ามีเรื่องไม่แน่ใจ	วิตกกังวลอยู่	และยังคิดไม่ตกหรือตัดสินใจ 

ไม่ได้ว่าควรจะทำาอย่างไรกับเรื่องนั้นๆ	คุณก็ควรจะหารือหรือปรึกษาขอคำาแนะนำาจากผู้ที่

มีประสบการณ์ ในด้านนั้นๆ	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในเรื่อง 

ต่างๆ	ที่คุณยังไม่แน่ใจ	 เมื่อเกิดความรู้สึกมั่นใจคุณก็จะสบายใจไร้กังวล	บุคลิกภาพจะดู 

องอาจสง่างาม	ไม่กระวนกระวายด้วยความไม่แน่ใจ

	 ซึง่มหีลายสิง่หลายอยา่งทีค่นหางาน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท้ีเ่พิง่จบการศกึษา	และยงั

ไมเ่คยสมคัรงานและเขา้สอบสมัภาษณค์วรรู	้ขอ้แนะนำาตอ่ไปนีล้้วนเปน็คำาถามท่ีผูส้มคัรงาน 

กังวลและไม่รู้ว่าควรจะจัดการอย่างไรจึงจะเหมาะสม

  ควรแต่งตัวอย่างไรไปสอบข้อเขียน
	 การสอบขอ้เขยีนนัน้มจีดุประสงค์ ในการทดสอบความรู	้ความสามารถ	และความคิด

เห็นของผูส้มคัร	โดยยงัไมพ่จิารณาถงึบคุลกิภาพ	การแตง่กาย	การพดู	กริยิามารยาท	ซึง่จะ 

เพิ่มคะแนนในช่วงของสัมภาษณ์

	 ดังน้ันการแต่งกายเข้าสอบข้อเขียนจึงควรแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อย	และควรแต่งกาย 

ใหอ้บอุน่สกัหนอ่ย	เพราะคณุจะตอ้งน่ังสอบในหอ้งปรับอากาศและอาจจะใช้เวลา	2-3	ชัว่โมง	

ถ้าคุณสวมเสื้อผ้าบางเกินไป	แขนสั้น	หรือเสื้อคอเปิด	เช่น	เสื้อคอกลม	คอเหลี่ยม	คุณอาจ

รู้สึกเย็นเกินไป	ไม่สบายตัว	ถ้านั่งนานเมื่อคุณรู้สึกหนาวเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อการสอบ

	 อกีประการหนึง่การแตง่ตวัในการสอบขอ้เขยีนซึง่คณุจะตอ้งนัง่เปน็เวลานานๆ	จงึไม ่

ควรเน้นเครื่องแต่งกายที่ฟิตหรือคับจนเกินไป	 เพราะจะทำาให้คุณอึดอัดนั่งเขียนไม่สะดวก

สบาย	คุณจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆ	สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก	เช่น	ถ้าคุณ

สวมใสเ่สือ้แบบสามสว่นการนัง่เขยีนหนงัสอืกจ็ะลำาบากเพราะต้องงอแขนตรงข้อศอก	หรอื

การใส่เสื้อผ้าที่ฟู่ฟ่ารุงรังก็จะรู้สึกไม่ทะมัดทะแมงเท่าที่ควร
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	 คุณจึงควรสวมใส่เสื้อผ้าที่คุณรู้สึกสบายที่จะนั่งนานๆ	 ในท่าที่ต้องเขียนหนังสือ

อยา่งตอ่เนือ่งเปน็ชัว่โมงๆ	ทางทีด่คุีณควรทดลองใสช่ดุทีคุ่ณคิดวา่จะใส่ไปสอบขอ้เขยีนเพือ่

ทดสอบวา่คณุจะรูส้กึสะดวกสบายดหีรอือดึอดัอยา่งไร	เพือ่ทีจ่ะไดเ้ปลีย่นแปลงใหเ้หมาะสม

  ควรแต่งตัวอย่างไรเมื่อไปสัมภาษณ์

สุภาพบุรุษ

	 สำาหรับสุภาพบุรุษคงจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้สักเท่าไร	 เพราะการแต่งกายของ

สุภาพบุรุษไม่มีรายละเอียดอะไรมากนัก	การแต่งกายของสุภาพบุรุษที่เหมาะสมสำาหรับ

การสัมภาษณ์งานดังนี้

 •	 สวมเสื้อเชิ้ตขาวและแขนยาว	ผูกเนกไทสักนิดเพื่อให้ดูเรียบร้อย

 •	 สีเนคไทไม่ควรเป็นลวดลายหรือฉูดฉาดเกินไป	เพราะจะดูไม่สุภาพ

 •	 กางเกงสเีขม้แบบธรรมดาๆ	อย่าใหแ้ปลกแหวกแนวจนดไูมเ่ปน็คนทำางาน	กางเกง 

	 	 เปน็แบบขาตรง	อยา่นุง่กางเกงยนีส์ไปสมัภาษณเ์ดด็ขาดเพราะผูส้มัภาษณค์งรบั 

	 	 คุณไม่ได้	ไม่ว่าแบรนด์เนมดังขนาดไหนก็ตาม

 •	 เข็มขัดควรเป็นสีดำา	รองเท้าสีดำาแบบสุภาพบุรุษสำาหรับคนทำางาน

 •	 ถุงเทา้ควรใชส้เีดยีวกบักางเกงหรอืสดีำาซึง่เปน็สมีาตรฐานหรอืสีเข้ม	เชน่	นำา้เงนิเข้ม 

	 	 เทาเข้ม	เป็นต้น

 •	 นาฬิกาควรเป็นแบบสุภาพบุรุษรวมทั้งขนาดไม่ควรใหญ่จนดูเทอะทะน่าเกลียด 

	 	 และไม่ควรมีเครื่องประดับที่ข้อมือ	เพราะดูไม่เป็นลักษณะคนทำางาน

 •	 ทรงผมควรเป็นทรงสุภาพบุรุษไม่ควรทำาทรงประหลาดๆ	แบบดาราวัยรุ่น	สุภาพบุรุษ 

	 	 ไมค่วรทำาสผีมดว้ยสปีระหลาดๆ	เชน่	แดงมะฮอกกาน	ีมว่งแสด	ชมพ	ูเพราะเปน็	 

	 	 เรือ่งของวยัรุน่ไม่ใชส่ำาหรับคนทำางาน	ไมค่วรปล่อยผมใหย้าวรงุรงัหรอืปรกหนา้	 

	 	 ปรกตา	เพราะดูไม่น่าเช่ือถือ	ข้อสำาคัญคือต้องดูสะอาดสะอ้านไม่ว่าผมหน้าตาเล็บมือ	 

	 	 แมจ้ะดวู่าสิง่เหลา่นีเ้ป็นรายละเอยีดแตก่อ็าจทำาใหค้ณุไดค้ะแนน	หรอืเสยีคะแนน 

	 	 ได้เหมือนกัน	คุณอาจคิดว่าเร่ืองเหล่านี้ ไม่น่าสำาคัญ	แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่ง	 ของ 

	 	 บุคลิกภาพคุณนั่นแหละ
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สุภาพสตรี

	 ในเรือ่งการแตง่กายของสภุาพสตรี	นัน้ดเูหมือนคอ่นข้างจะยุง่ยากอยู่ไมน่อ้ยเนือ่งจาก 

มีรายละเอียดในการแต่งกายค่อนข้างมากและมีเรื่องที่ควรให้ความสนใจดังต่อไปนี้

 • ทรงผม	ควรดสุูภาพเรยีบรอ้ยผ่านการดแูลมาด	ีและอยูท่รงไมรุ่ย่รา่ยเปะปะ	 

	 	 ปรกหนา้ตา	เหมอืนกบัไม่ไดจ้ดัทรงหรอืดแูลใหด้	ีไมค่วรทำาผมหนา้ม้าใหด้เูป็น 

	 	 เดก็ทีย่งัไม่เหมือนกบัคนทีพ่รอ้มจะทำางาน	ทำาใหค้วามนา่เชือ่ถอืหรอืความนา่ 

	 	 เลือ่มใสไม่เกดิขึน้	ผมทีถ่กัเปียและผูกโบวดู์ไมเ่หมาะกบัคนทำางานเลย	และไม ่

	 	 ถกูกาลเทศะอกีตา่งหาก	ขนืทำาผมแบบน้ีคะแนนบคุลกิภาพของคณุคงตกอยา่ง 

  ไมเ่ปน็ทา่	ผมสปีระหลาดๆ	มว่ง	แดงมะฮอกกานี	สแีสด	นำา้ตาลแดง	รวมถงึการ 

	 	 กดัสผีมเปน็สปีระหลาดๆ	ตรงโนน้	ตรงนี	้ทรงผมแบบนีถ้า้คณุสมคัรเปน็นกัรอ้ง	 

	 	 นกัแสดง	กค็งจะไมม่อีะไรนกั	แตถ่า้สมคัรเขา้ทำางานเป็นสาวออฟฟิศละก็ตอ้ง 

	 	 มปีญัหาอยา่งแน่นอน	เพราะขนืรบัเขา้ไปทำางานกค็งเปน็สิง่ประหลาดสิง่ใหม ่

	 	 ของสำานักงานแน่ๆ	เลย

 •	 กระโปรงควรเป็นสีสุภาพ	เช่น	นำ้าเงิน	ดำา	นำ้าตาล	เทา	โดยแบบไม่ควรหวือหวา	 

	 	 เป็นวัยรุ่น	 แม้ว่าคุณจะอายุน้อยก็ตาม	 เพราะคุณกำาลังสอบสัมภาษณ์เพื่อจะ 

	 	 เขา้ทำางานสสีนัฉดูฉาดจึงเป็นการผิดกาลเทศะ	เนือ้ผา้ควรจะหนกัและหนา	จะได ้

	 	 อยูต่วัและไมลู่ต่ดิตวั	ดนูา่เชือ่ถอื	ควรเปน็สเีรยีบรอ้ยเทา่นัน้ไมม่ดีอกดวง	สว่นแบบ	 

  ของกระโปรงควรเป็นแบบสุภาพไม่ควรผ่าหน้า	ผ่าหลัง	ผ่าข้างให้ดูท้าทาย  

	 	 กระโปรงยาวจนถงึเทา้	หรอืกระโปรงสัน้จนเลยเขา่ขึน้ไปเปน็คบืๆ	กระโปรงบาน 

	 	 หรือกระโปรงแคบรัดรูปจนเกินไป	ล้วนเป็นความไม่เหมาะสมทั้งสิ้น

 •	 เสือ้ควรเปน็สเีรยีบ	คอื	ไม่มดีอกดวง	ลวดลาย	สว่นแบบทีด่ทีีส่ดุควรเปน็เสือ้คอปก 

	 	 เพราะจะดูเรียบร้อยเช่น	ปกเชิ้ต	ปกบัว	ปกปีกค้างคาว	ในกรณีที่สวมเสื้อตัวใน 

	 	 มีกระโปรงและเสื้อสูทเป็นชุดกันจะทำาให้ดูสุภาพและภูมิฐาน

 •	 สำาหรับเคร่ืองประดับไม่ควรให้ดูรุงรังจนเกินงาม	ถ้าจะให้ดีที่สุดก็แค่ใส่นาฬิกา 

	 	 ข้อมือแบบสุภาพสักเรือนหนึ่ง	 ใส่ต่างหูเล็กๆ	 เรียบร้อยติดหูให้ดูหน้าตาแจ่มใส	 

	 	 แต่อย่าใส่แบบประหลาดๆ	ตุ้งติง้ห่วงวงกลมโตๆ	สีสันฉดูฉาด	จะดไูม่สุภาพและ 

	 	 ไม่ถูกกาลเทศะ
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 •	 รองเท้าท่ีสวมใส่ไปสัมภาษณ์ควรเน้นรองเท้าหุ้มส้นหัวปิด	โปรดอย่าใส่รองเท้าโปร่ง	 

	 	 เปน็เสน้สายเตม็ไปหมดแถมเปดิหนา้เปดิหลงัเหมอืนจะไปปกินกิ	หรอืเดนิช็อปปิง้ 

	 	 เป็นอันขาด	รองเท้าส้นตึกยอดนิยมของวัยรุ่นเป็นรองเท้าต้องห้ามสำาหรับการ 

	 	 เข้าสัมภาษณ์เพราะจะทำาให้ดูไม่ดี	แถมท่าเดินยังทำาให้เสียบุคลิกอีกต่างหาก

 •	 ควรสวมถงุน่องเพือ่	ใหด้เูรยีบรอ้ยงามตา	ถงุนอ่งควรเนน้สเีรยีบใกลเ้คยีงกบัสีผวิ 

	 	 มากทีส่ดุอยา่ใชส้ดีำาหรอืสอีืน่ๆ	ทีเ่ปน็แฟชัน่	และขอ้สำาคญัตอ้งไมม่ลีวดลายอกีดว้ย

 •	 สร้อยหรือกำาไลข้อเท้าน่ารักๆ	 ที่คุณนิยมชมชอบเป็นสิ่งต้องห้ามในการเข้ารับ 

	 	 สัมภาษณ์อย่างเด็ดขาด

  การเดิน การนั่ง การวางมือ

	 อย่าลืมว่าผู้สัมภาษณ์เร่ิมสำารวจคุณตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณย่างเท้าเข้ามาในห้อง

สัมภาษณ์	ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตัวดังนี้

 •	 เมือ่ถงึตรงหนา้โตะ๊ผูส้มัภาษณ	์ควรแสดงความเคารพตามแบบฉบบัคา่นยิมของ 

	 	 สังคมไทย	คือ	การไหว้อย่างถูกต้องน้อมศีรษะมาที่มือที่คุณพนมไหว้	อย่ายกมือ 

	 	 ท่วมหัวไหว้แบบนักมวยเป็นอันขาด

 •	 อย่านั่งคอยการได้รับเชิญและอย่านั่งเอนในท่าสบายๆ	เหมือนกับนั่งคุยกับเพื่อน 

	 	 ทีถ่กูคอ	หรอืเหมอืนกับน่ังหน้าจอทวีทีีบ้่าน	ควรนัง่ตวัตรงอยา่งสงา่งาม	อย่าลม้ 

	 	 ไปข้างหน้า	หรือพิงพนักเก้าอี้แบบหงายหลัง	เพราะดูไม่เหมาะสม

 • มอืทัง้สองควรประสานไวบ้นตกั	อยา่เท้าโตะ๊หรอือยา่วางแขนไวบ้นโตะ๊จนถงึขอ้ศอก	 

	 	 เพราะดูไม่สุภาพ

 •	 อยา่แตะทรงผม	จบักระดมุเสือ้	เกาศีรษะ	หรือแกะเลบ็ตอ่หนา้ผูส้มัภาษณ	์เพราะ 

	 	 ล้วนแต่เป็นกิริยาที่ ไม่น่าดูทั้งสิ้น

	 ถ้าคุณสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางข้างต้นม่ันใจได้เลยว่าคุณจะต้องโดดเด่นใน 

สายตาของผู้สัมภาษณ์อย่างแน่นอน

การแต่งกายเป็นสิ่งที่บอกความเป็นตัวคุณ

คุณจึงไม่ควรละเลยในเรื่องนี้
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	 การไปสมัภาษณง์านไม่ใชเ่พยีงแตก่ารไปพบใครบางคนท่ีคุณไมรู่จ้กั	และพดูคุยบอก
เล่าเรือ่งราวตา่งๆ	ของคณุใหผู้ส้มัภาษณรั์บทราบ	แลว้คณุจะไดร้บัเลือก	การสัมภาษณจ์งึเปน็ 
การเผชิญหน้ากันระหว่างผู้สมัครเข้าทำางานกับนายจ้าง	หรือตัวแทนของผู้จ้างในการหา
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมให้มากที่สุดเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
	 ถ้าคุณถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์	ขอให้คุณแน่ใจได้เลยว่าคุณจะต้องถูกวิเคราะห์	และ
สังเกตในด้านบุคลิกภาพ	ทัศนคติ	และรสนิยมต่างๆ	รวมทั้งความรู้ความสามารถไหวพริบ
ปฏภิาณทีคุ่ณมทีัง้หมด	เพือ่ใช้ ในการประกอบการตดัสนิวา่คณุเปน็บคุคลทีเ่หมาะสม	(ทีส่ดุ)	
แล้วหรือไม่ในการทำางานตำาแหน่งที่เขาต้องการ
	 เมือ่การสมัภาษณ์มีความสำาคญัถงึเพยีงน้ี	ผูส้มัครหลายคน	(รวมทัง้ตวัคณุดว้ย)	อาจ
มีอารมณ์ที่ตื่นเต้น	วิตกกังวล	กลัวๆ	เกร็งๆ	เมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน	แต่การเตรียมตัวที่ดี
สามารถช่วยคุณได้	 เรามาลองทำาความรู้จักกับรูปแบบของการสัมภาษณ์งานที่ ใช้กันทั่วไป 
แบ่งเป็น	6	แบบ	ได้แก่

 1.  การสัมภาษณ์งานแบบบุคคลต่อบุคคล (Individual Interview)
	 	 “ผู้สัมภาษณ์”	 จะติดต่อนัดหมายให้ ไปทำาการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวโดยที่	 
“ผู้สัมภาษณ์”	สามารถพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเอง	หากทราบว่าจะต้องเข้ารับการ
สัมภาษณ์แบบบุคคลต่อบุคคลแล้ว	จำาเป็นต้องเตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าให้ดีที่สุด	 เพราะ
ต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่มีอำานาจในการตัดสินใจว่าจะรับท่านเข้าทำางานหรือไม่

 2. การสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์ (Phone Interview)
	 	 เป็นการสอบถามธรรมดา	 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กำาหนดไว้ ในเบือ้งตน้	การสมัภาษณช์นดินีบ้างครัง้เรยีกวา่	“Screening	Interview”	ซึง่จะนดัไป 
สัมภาษณ์แบบใดแบบหนึ่งที่หน่วยงานหรือที่บริษัทต่อไป

 3. การสัมภาษณ์งานโดยใช้คณะผู้เชี่ยวชาญ (Panel or Board Inter-
view)
	 	 การสมัภาษณ์งานชนิดน้ี	“ผูส้มัภาษณ์”	จะเปน็	“กลุม่บคุคล”	ที่ ไดร้บัการแตง่ตัง้ 
หรอืไดร้บัเลอืกใหท้ำาหน้าทีน้ี่ โดยเฉพาะ	ซึง่ปกตกิารสมัภาษณช์นดิที่ ใช้ผูเ้ชีย่วชาญ	มกัจะเปน็
ตำาแหน่งที่สำาคัญๆ	 เท่านั้นและเหตุผลที่ต้องใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญก็เพราะต้องการให้เป็นการ 
เลอืกเฟ้นทีด่แีละสมบูรณท์ีส่ดุผูส้มคัรงานจงึจำาเปน็ตอ้งเตรยีมตวัและวางแนวทางการตอบ
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คำาถามให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำาได้

	 	 การสัมภาษณ์งานแบบใช้กลุ่มคณะผู้เชี่ยวชาญนี้	แบ่งออกเป็น	2	แบบ	ได้แก่

   3.1 การสัมภาษณ์งานแบบอิสระ (Free Interview)

	 	 	 	 กลุ่มคณะผู้สัมภาษณ์แต่ละคนสามารถถามผู้สมัครได้ โดยอิสระ	 จึง

เปน็การยากทีจ่ะคาดเดาไดห้มดวา่จะตอ้งตอบคำาถามในเรือ่งใดบา้ง	ผูส้มคัรงานตอ้งมสีมาธิ

ที่มั่นคง	เพราะอาจถูกถามแบบวนไปเวียนมาในทำานองยั่วยุให้อารมณ์เสียได้

   3.2 การสมัภาษณแ์บบจัดรูปแบบคำาถามทีม่คีวามสมัพนัธ์ตอ่กัน

    (Structured Interview)

	 	 	 	 คณะผู้สัมภาษณ์แต่ละคนจะตั้งคำาถามให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 

โดยมอบหน้าที่ ให้ผู้สัมภาษณ์แต่ละคนทำาการสัมภาษณ์ ในแต่ละด้านของข้อกำาหนดใน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 4. การสัมภาษณ์งานแบบข้ึนอยู่กับสถานการณ์ (Situational Interview)

	 	 เป็นการสัมภาษณ์ที่ ใช้ทดสอบวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้สมัครงาน	โดย 

ผู้สัมภาษณ์จะตั้งปัญหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะปฏิบัติงานจริงเพื่อ	

เป็นการทดสอบว่าผู้สมัครงานมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือไม่

 5. การสัมภาษณ์งานแบบประเมินผลงานสำาคัญ (Assessment Center 

Interview)

	 	 ผูส้มัภาษณจ์ะมอบหมายใหผู้ส้มคัรงานทดลองปฏบัิติงาน	หรอืสาธิตการทำางาน

ตอ่หนา้ผูส้มัภาษณ	์เชน่	สาธติการขาย	สาธติการควบคมุเคร่ืองจกัร	เครือ่งยนต	์เปน็ตน้	โดย 

ผูส้มัภาษณจ์ะใชว้ธิปีระเมนิผลจากการสาธติ	การสมัภาษณ์ชนิดนีจ้ะให้ผลตามความเปน็จรงิ 

แกห่นว่ยงานมากทีส่ดุ	เพราะผู้สมคัรงานจำาเปน็ตอ้งรอบรูแ้ละมปีระสบการณ์ ในงานทีก่ำาลงั

สมัครในระดับที่เชี่ยวชาญจริงๆ	เท่านั้นจึงจะผ่านการคัดเลือกได้

 6. การสัมภาษณ์งานโดยตัวแทนจัดหางาน (Employment Agency)

	 	 การสมัภาษณง์านชนิดน้ีบริษทัหรือหน่วยงานมอบใหเ้ปน็หนา้ทีข่องตัวแทนจดัหา

งานเป็นผู้ดำาเนินการทั้งหมด	ซึ่งเป็นการง่ายสำาหรับผู้สมัครงาน	 เพราะตัวแทนจัดหางาน

จะไม่ซักถามนอกเรื่องมาก	จะถามเฉพาะคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำาหนดไว้เท่านั้น	 การ

สัมภาษณ์งานชนิดนี้จึงใช้เฉพาะการรับสมัครงานในตำาแหน่งที่ ไม่ต้องการคุณสมบัติ
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  การเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งาน

	 เริม่ต้ังแต่ขอ้มลูทีค่ณุจำาเปน็ตอ้งรู	้เชน่	สมัภาษณท์ี่ ไหนไปยงัไง	ใช้เวลาเดนิทางเทา่ไร	
แล้วต้องเผื่อเวลารถติดไว้ด้วย	 การที่ต้องไปรอเพราะถึงก่อนย่อมดีกว่าสภาพวิ่งกระเซอะ
กระเซงิเขา้ไป	เพราะมาไมท่นัเวลาแน่ๆ	คณุควรเรียนรู้เร่ืองหนา้ที่ ในตำาแหนง่ทีส่มคัรประเภท
อุตสาหกรรม	 และประวัติความเป็นมาของบริษัทที่คุณต้องการทำางานด้วยอย่างละเอียด 
มันอาจจะยากสักหน่อยที่จะหาข้อมูลเหล่านี้	 แต่ถ้าคุณไม่ทำา	นั่นอาจเป็นความผิดพลาดที่
คุณต้องเสียใจ	เพราะมันจะทำาให้คุณดูด้อยกว่าคนอื่น

ลองทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปสอบสัมภาษณ์

 ลองประเมินความสามารถของตัวเอง
	 โดยการเล่าประสบการณ์ต่างๆ	ประวัติการศึกษา	ความสามารถพิเศษ	ความสนใจ
ต่างๆ	พยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆ	สั้นๆ	 ว่ามันเหมาะกับตำาแหน่งที่สมัครอย่างไร	แต่ต้อง
สอดคลอ้งกบัขอ้ความใน	RESUME	ดว้ย	หรอืเสนอผลงานท่ีเดน่ๆ	ของคณุ	เพือ่เสรมิให้คณุดดู	ี 
มีความสามารถเหมาะกับงานนั้นยิ่งขึ้น	 และต้องแสดงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในการ
ทำางาน	ได้อย่างชัดเจนด้วย

 ลองฝึกถาม-ตอบ
	 ด้วยคำาถามยอดฮิตติดปากผู้สัมภาษณ์	และเตรียมคำาตอบที่ดูเข้าท่าที่สุดเอาไว้	ซึ่ง
ตอ้งสามารถอธบิายว่า	คณุเก่งหรือไม่เก่งอย่างไร	เป้าหมายการทำางาน	แรงบนัดาลใจสิง่ที่
คณุใหค้วามสนใจเปน็พเิศษ	และงานท่ีชืน่ชอบ	และอยา่ลืมเตรยีมคำาถามสำาหรบัผูส้มัภาษณ์
เอาไว้ถาม	 ระหว่างการสัมภาษณ์ซึ่งควรแสดงให้เห็นถึงความรอบรู้ ในงานที่สมัคร	 และ
ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทฯ

 ศึกษาหน้าที่รับผิดชอบ
	 ในตำาแหน่งที่สมัคร	ดูหน้าที่	และงานที่ต้องทำาในตำาแหน่งที่สมัคร	และเขียนทักษะ 
ความชำานาญ	และประสบการณก์ารทำางานของตวัเองเปน็ข้อๆ	แลว้ดวู่ามข้ีอใดบา้ง	ทีต่รงกบั 
ที่บริษัทฯ	นั้นต้องการ	และเตรียมตัวอย่างผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นชัดเจน	ว่าตัวเอง 
เหมาะกบังานนัน้	เพือ่เวลาสมัภาษณค์ณุจะไดพ้ดูไดอ้ยา่งฉะฉาน	แต่ถ้าคณุมคีณุสมบติัไมค่รบ
ทกุขอ้	ก็ไมเ่ปน็ไร	เปน็ธรรมดาของโลกไม่มีใครจะดพีรอ้มไปหมดทุกอยา่งหรอก	(จรงิไหม?)	 
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ใหศึ้กษาหนา้ทีข่องงานในตำาแหน่งทีค่ณุสมัครโดยละเอยีด	แตถ่า้คณุไมค่อ่ยเขา้ใจลกัษณะงาน	
ใหต้รวจดขูอ้มลูของงานอกีคร้ัง	หรือไม่คุณอาจจะถามรายละเอยีดของงานทีค่ณุตอ้งปฏบิตั ิ
ตอนสัมภาษณ์ก็ได้

 ตั้งคำาถามเรื่องบริษัทฯ ที่คุณสมัคร
	 หาขอ้มลูให้ไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากได้	ไมว่า่จะเปน็	ขนาด	บรกิาร	ผลติภัณฑ์	โครงสรา้ง	
แผนการขาย	แหล่งเงินทุน	และอื่นๆ	ด้วยการสอบถามจากพนักงานที่ทำางานที่นี่	หรือใน 
บริษัทที่ทำาธุรกิจคล้ายๆ	กัน	แต่ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่คุณรู้นั้นถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดซึ่งคุณ
สามารถหาได้จากหนังสือพิมพ์	หรือนิตยสารต่างๆ
	 เก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทฯ	ที่คุณเคยไปสัมภาษณ์มาแล้ว	 ใส่แฟ้มเก็บไว้	 ให้เหมือน 
ทำางานวิจัยชิ้นหนึ่ง	 ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้ความเป็นไปของบริษัท	 ซึ่งทำาให้ทุกอย่าง
ง่ายขึ้น	ในแฟ้มควรจะมีบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์	นิตยสาร	รางวัลต่างๆ	ที่ ได้รับความ
คิดเห็นจากคนอื่นๆ	และรายงานประจำาปี
	 ใช้ข้อมูลที่คุณหาได้ ให้เป็นประโยชน์ที่สุด	 โดยการแทรกความรู้ทั้งหมดเข้าไปใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ว่าคุณรู้อะไรบ้าง	เกี่ยวกับบริษัทฯนี้	และเมื่อคุณรู้จักบริษัทเป็นอย่าง
ดีแล้ว	คุณก็จะสามารถรู้วิธีที่จะตอบคำาถามที่ โดนใจเขาได้

และนี่คือ สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะไปสอบสัมภาษณ์ :
	 •	 ขนาดขององค์กร	เมื่อเทียบกับในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ	เอง
	 •	 ลักษณะงานทั้งหมดขององค์กร
	 •	 แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ
	 •	 ประวัติการเพิ่มขึ้นของยอดขาย	ย้อนหลัง	5	ปี
	 •	 คู่แข่ง
	 •	 ประวัติของคณะผู้บริหารระดับสูง
	 •	 สถานที่ตั้งบริษัทฯ
	 •	 สถานที่ตั้งของสำานักงานใหญ่
	 •	 จำานวนและสถานที่ของสำานักงานย่อย	และสาขา	และอื่นๆ
	 •	 โครงสร้างขององค์กร
	 •	 ชนิดของโปรแกรมการฝึกอบรม
	 •	 การปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลงต่างๆ	(หาได้จากข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์)
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	 •	 ลักษณะงานในแต่ละแผนก
	 •	 ชื่อ	และคำาสะกดที่ถูกต้องของผู้สัมภาษณ์
	 •	 ประวัติความเป็นมา
	 •	 ข้อกำาหนดพิเศษ	หรือโปรแกรมเฉพาะของตำาแหน่งงานที่สมัคร

และนี่คือแหล่งข้อมูล ที่คุณสามารถหาได้ :
	 •	 รายงานเศรษฐกิจประจำาปี
	 •	 สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน
	 •	 ผลงานการวิจัยขององค์กรต่างๆ
	 •	 จดหมายข่าวของบริษัท
	 •	 นิตยสารธุรกิจ	และหนังสือพิมพ์
	 •	 ข่าวประชาสัมพันธ์ทางการค้า
	 •	 หนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเงินและธุรกิจ
	 •	 หนังสอืรวมรายชือ่บรษิทั	หา้ง	รา้น	(เชน่	จากสภาอุตสาหกรรม,	สภาหอการค้า
	 	 รายชื่อโรงงาน	สมุดหน้าเหลือง	ฯลฯ)
	 •	 หาจากเว็บไซต์	(เช่น	เว็บไซต์เกี่ยวกับบริษัทฯ	เว็บไซต์หางาน	และเว็บไซต์ ให้
	 	 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ	ประกาศต่างๆ	ฯลฯ)
	 •	 หนังสือรุ่น	และศูนย์จัดหางาน

  ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์

	 การฝึกซ้อมการตอบคำาถามบ่อยๆ	จะช่วยให้คุณมั่นใจที่จะตอบคำาถามขึ้นเยอะ	โดย 
คุณอาจจะตั้งคำาถามและตอบด้วยตนเอง	 หรืออาจจะไหว้วานให้ ใครช่วยแสดงเป็นคน
สัมภาษณ์	 ซึ่งสามารถโต้ตอบกับคุณได้ดีกว่า	 และอย่ามัวแต่คิดว่าจะต้องจำาคำาตอบนี้ ไว้ ให้
มนัผิดวตัถุประสงค์ของการฝกึ	สิง่ทีเ่ราตอ้งการคอื	คณุตอ้งสามารถตอบคำาถามไดอ้ยา่งเปน็
ธรรมชาติที่สุด	และสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์	ด้วยคำาตอบที่ผ่านกระบวนการ
ทางสมองมาอย่างดีแล้ว	ฉะนั้นคุณควรฝึกฝนที่จะตั้งใจฟังคำาถามให้ดีก่อนแล้วตอบกลับไป
ในเวลาที่เหมาะสม	ซึ่งจะทำาให้คุณสามารถตอบทุกคำาถามได้อย่างราบรื่น
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  คําถามในการสอบสัมภาษณ์
	 ตลอดการสัมภาษณ์คำาถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณ	ประสบการณ์การ
ทำางาน	ทักษะความชำานาญ	ความรู้เกี่ยวกับบริษัท	 และอุตสาหกรรม	และเป้าหมายใน 
การทำางานของคุณ	 จำาไว้ว่าคุณไม่จำาเป็นต้องตอบถูกทุกข้อ	 แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่า 
การสัมภาษณ์จะเป็นไปอย่างราบรื่นจากการที่คุณทำาการบ้านมาดี	 รู้จุดเด่น	จุดด้อย	และ 
เป้าหมายการทำางานของตัวเองเป็นอย่างดี	 และเตรียมตัวอย่างผลงานที่สามารถอธิบาย
ประสบการณ์อันโชกโชนของคุณที่จะทำาให้คุณเหมาะกับงานนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้ว	แต่อย่า
ลืมนำาข้อมูลบริษัทฯ	ที่คุณเตรียมไว้มาใช้ ให้ได้ประโยชน์ที่สุดด้วย
	 การเปน็ตัวของตัวเอง	และความซือ่สตัย	์คอืสิง่สำาคญัทีส่ดุในการสอบสัมภาษณ	์โดย 
คุณสามารถตอบคำาถามโดยการยกตัวอย่างเพื่อช่วยให้คำาตอบชัดเจนข้ึน	 เน้นทักษะความ
ชำานาญที่คุณสามารถทำาสำาเร็จ	และตอบคำาถามในแง่ดี	 และพยายามเปล่ียนจุดอ่อนและ
เรื่องที่ยากๆ	ให้เป็นเรื่องที่คุณสามารถเรียนรู้ ได้	และที่สำาคัญไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับ
เจ้านายคนก่อนให้พูดแต่ในแง่ดีเท่านั้น
	 คำาถามทัว่ไป	เกีย่วกบัเชือ้ชาต	ิสผีวิ	อาย	ุเพศ	ศาสนา	สญัชาต	ิสถานภาพ	การกระทำา 
ผดิกฎหมาย	การดืม่สรุา	การเสพยา	สถานะทางดา้นการเงนิ	การวางแผนครอบครวัอายเุทา่ไร	
ตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนดไว้หรือเปล่า	 คำาถามบางคำาถามที่อาจทำาให้คุณรู้สึกอึดอัด	 
เหมอืนถกูลว่งเกนิ	และรูส้กึวา่ไม่จำาเป็นตอ้งตอบ	คณุสามารถปฏเิสธทีจ่ะตอบไดอ้ยา่งสุภาพ

ต่อไปนี้ คือตัวอย่างคำาถามบางส่วน ที่คุณจะต้องเจอในการสอบสัมภาษณ์

  ตัวอย่างค ําถามในการสอบสัมภาษณ์

	 คำาถามที่นิยมใช้มีสองแบบ	คือ	คำาถามเปิด	และคำาถามปิดซึ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
ว่าจะเริ่มต้นเล่าประวัติการศึกษา	 ประสบการณ์การทำางาน	 และสามารถแสดงให้เห็น
วัตถุประสงค์การทำางานของคุณได้มากน้อยแค่ไหน
 •	 Could	you	tell	me	about	yourself?
	 	 (ช่วยเล่าประวัติของคุณให้เราฟังหน่อยสิครับ)
 •	 What	led	you	to	choose	your	major	field	of	study,	your	college,	
	 	 or	university?
 •	 How	did	you	decide	to	become	an	(accountant,	engineer,	etc.)
	 	 (อะไรที่ทำาให้คุณตัดสินใจ	อยากเป็น....พนักงานบัญชี)
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  คําถามที่มักได้ยินในการสัมภาษณ์

ซึ่งผู้สัมภาษณ์นิยมใช้ ในการสอบประวัติเรา

	 •	 Tell	me	about	what	you	did	at	your	internship/job?	
	 	 What	responsibilities	did	you	have?
	 	 (ให้เล่าว่า	เคยทำางานอะไรมาบ้าง	และคุณต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง)
	 •	 If	you	were	hiring	somebody	for	this	position,	what	qualities	would
	 	 you	look	for?
	 	 (ถ้าคุณกำาลังหาใครสักคนมาทำาตำาแหน่งนี้	คุณคิดว่าคนคนนั้นต้องมีคุณสมบัติ
	 	 อะไรจึงจะเหมาะ)
	 •	 What	were	your	motivations	in	the	choice	of	career	for	which	you	
	 	 are	applying?
	 	 (อะไรคือสิ่งสำาคัญที่คุณใช้ตัดสินใจที่จะเลือกสมัคร	หรือไม่สมัครงานต่างๆ)
	 •	 What	qualifications	do	you	have	that	make	your	think	you	will	be
	 	 successful?
	 	 (ความสามารถอะไรที่คุณมี	และคิดว่ามันจะทำาให้คุณประสบความสำาเร็จได้)
	 •	 How	do	you	determine	or	evaluate	success?
	 	 (อะไรคือสิ่งที่คุณใช้วัดว่าประสบความสำาเร็จ	หรือไม่ประสบความสำาเร็จ)
	 •	 Do	you	prefer	working	alone	or	in	groups?
	 	 (คุณชอบฉายเดี่ยวหรือทำางานเป็นกลุ่ม)
	 •	 What	qualities	should	a	successful	manager	possess?
	 	 (คุณสมบัติ	ผู้จัดการที่จะประสบความสำาเร็จควรจะมีคืออะไร)
	 •	 Describe	the	relationship	that	should	exist	between	a	supervisor	and
	 	 his	or	her	subordinates.
 	 (สมัพนัธภาพแบบไหนทีจ่ะทำาใหผู้้ ใตบ้งัคบับญัชาและเจ้านายรกัใครก่ลมเกลยีวกัน)
	 •	 How	do	you	think	you	work	under	pressure?
	 	 (คุณคิดยังไงกับการต้องทำางานภายใต้ความกดดันมากๆ)
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	 •	 In	what	part-time	or	full-time	jobs	have	you	been	the	most	interested?	 
	 	 Why?
	 	 (งานประเภทไหนที่คุณอยากทำามากที่สุด	และทำาไม)
	 •	 Could	you	describe	a	major	problem	you	have	encountered	and	how
	 	 you	dealt	with	it?
	 	 (อะไรคือปัญหาหนักอกสำาหรับคุณ	และคุณมีวิธีจัดการกับมันอย่างไร)
	 •	 Tell	me	about	a	difficult	situation	when	it	was	desirable	for	you	to
	 	 keep	a	positive	attitude.	What	did	you	do?
	 	 (ใหเ้ลา่สถานการณ์ทีย่ากๆ	และตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งสูงท่ีจะแก้ไขใหจ้บลง 
	 	 ด้วยดีและคุณแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่างไร)
	 •	 Give	me	an	example	of	a	time	you	had	to	make	an	important	decision.
	 	 How	did	you	make	the	decision?
	 	 (ใหย้กตัวอยา่งเรือ่งสำาคญัมากๆ	ทีค่ณุตอ้งตดัสนิใจเอง	และทำาไมคณุถงึตดัสนิใจ
	 	 อย่างนั้น)
	 •	 Tell	me	about	a	time	when	you	had	to	deal	with	a	difficult	person.
	 	 How	did	you	handle	the	situation?
	 	 (ให้เล่าประสบการณท์ีค่ณุตอ้งทำางานรว่มกบัคนทีเ่อาใจยากๆ	คณุมวีธิจีดัการกบั
	 	 เขาได้อย่างไร)
	 •	 Tell	me	about	a	time	you	had	to	handle	multiple	responsibilities.
	 	 How	did	you	organize	the	work	you	needed	to	do?
	 	 (เมื่อคุณมีเรื่องให้รับผิดชอบมากมาย	คุณมีวิธีจัดการกับพวกมันให้สำาเร็จลุล่วง
	 	 ได้อย่างไร)
	 •	 What	two	or	three	things	are	most	important	to	you	in	a	job?
	 	 (คุณคิดว่าอะไรคือ	สิ่งสำาคัญที่สุด	3	อย่าง	สำาหรับคุณในเรื่องงาน)
	 •	 What	rewards	are	most	important	to	you	in	your	chosen	career?
	 	 (ในความคิดของคุณ...สิ่งตอบแทนอะไรที่สำาคัญสำาหรับการเลือกงานที่จะทำา)
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  คําถามที่อาจจะกดดัน ในการสัมภาษณ์

	 คำาถามที่สร้างความกดดัน	ที่ต้องการให้คุณรู้สึกโกรธ	หงุดหงิด	หรืออยากจะกรี๊ด	 
ใส่หน้าเขาซะเลยนั่นแหละคือสิ่งที่บรรดานายจ้างต้องการเพราะเขากำาลังทดสอบ	การ
ควบคุมอารมณ์	การแก้ไขสถานการณเ์ฉพาะหนา้	ไหวพรบิ	และความฉลาดบวกเฉลียวของคณุ	 
ความยากง่ายของคำาถามมักขึน้อยู่กบัตำาแหน่งงานทีคุ่ณสมคัรดว้ย	ถา้ยิง่เปน็ตำาแหนง่ท่ีต้อง
เผชญิกบัปญัหารอ้ยแปด	เตรียมตวัไว้ ให้ด	ีคณุอาจจะตอ้งตะลงึกบัคำาถามที่ ไมเ่คยไดย้นิมา
ก่อนในชีวิต	ลองมาดูคำาถามเหล่านี้กันบ้าง?
	 •	 What	do	you	consider	your	major	strengths	and	weaknesses?
  (ไหนคุณลองวิจารณ์วิชาเอกที่คุณเรียนมาหน่อยซิ ว่ามีจุดเด่นและจุดด้อย 
  ตรงไหนบ้าง)
	 •	 How	would	you	describe	yourself?	How	do	you	think	other	people	who  
	 	 know	you	would	describe	you?
  (คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร และคุณคิดว่าคนอื่นๆ ที่รู้จักคุณจะพูด 
  ถึงคุณว่าอย่างไรบ้าง)
	 •	 What	are	you	short-rane	and	long-range	career	goals,	and	why?
	 	 How	are	you	preparing	yourself	to	achieve	them?
  (ช่วยเล่าถึงเป้าหมายในการทำางาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของคุณให้ 
  ฟังหน่อยและบอกสาเหตุของการตั้งเป้าหมายนั้นด้วย แล้วคุณเตรียมการ 
  ไว้อย่างไรบ้างเพื่อจะทำาให้บรรลุเป้าหมายนั้น)
	 •	 What	would	you	say	are	some	of	the	basic	factors	that	motivate	 
	 	 you?
  (ปัจจัยพื้นฐานอะไรที่เป็นแรงจูงใจในการทำางานของคุณ)
	 •	 What	would	you	really	like	to	do	in	life?
  (อะไรที่คุณชอบทำามากที่สุดในชีวิต)
	 •	 What	do	you	see	yourself	doing	five	years	from	now?
  (คุณอยากจะทำาอะไรในอีก 5 ปีข้างหน้า)
	 •	 What	have	you	learned	from	your	mistakes?
  (คุณเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประสบการณ์ที่ผิดพลาดต่างๆ)
	 •	 Why	should	I	hire	you?
  (คณุสามารถใหเ้หตผุลไดไ้หมวา่ ทำาไม ผม/ดิฉนัต้องรบัคณุเขา้ทำางานด้วย)
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  คําถามเพื่อต้องการข้อมูล

	 นายจ้างจะพยายามทุกวิถีทางที่จะรู้ ให้ ได้ว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทฯ	นี้บ้าง
 • How	would	you	describe	an	idel	job?
  (งานแบบไหนที่คุณใฝ่ฝันอยากจะทำามากที่สุด)
	 •	 What	do	you	think	it	takes	to	be	successful	in	a	company	like	 
	 	 ours?
  (คุณคิดว่า จะสามารถประสบความสำาเร็จในหน้าที่บริษัทนี้ไหม)
	 •	 What	do	you	know	about	our	organization?
  (คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับองค์กรของเรา)
	 •	 In	what	kind	of	a	work	environment	are	you	most	comfortable?
  (สิ่งแวดล้อมในที่ทำางานแบบไหนที่คุณจะรู้สึกสะดวกสบายมากที่สุด)
	 •	 Why	did	you	decide	to	seek	a	position	with	this	organization?
  (ทำาไมคุณจึงตัดสินใจเลือกที่จะทำางานที่นี่)
	 •	 Why	are	you	interested	in	this	field?	What	do	you	know	about	it?
  (ทำาไมคุณสนใจงานนี้ คุณรู้อะไรเกี่ยวกับงานนี้บ้าง)
	 •	 Are	you	seeking	employment	in	an	organization	of	a	certain	size?	Why?
  (คุณอยากที่จะทำางานกับบริษัทที่มีความมั่นคงใช่ไหม ทำาไมล่ะ)

  คําถามที่ควรถามผู้สัมภาษณ์

	 คำาถามที่เป็นธรรมเนียมที่ผู้สัมภาษณ์มักจะถามคุณ	 ในระหว่างการสัมภาษณ์เสมอ	
คือ	 “คุณมีคำาถามอะไรอยากถามผม/ดิฉัน	บ้างไหม?”	และนี่คือโอกาสทองที่คุณจะหยอด 
คำาหวานด้วยการตอบกลับไปว่า	 “ไม่มีค่ะฉันคิดว่าคุณได้บอกรายละเอียดทั้งหมดแล้วค่ะ”	 
หรือถ้าคุณยังมีอะไรที่สงสัยคุณก็สามารถสอบถามเขาในตอนนี้ ได้เลย
	 เปน็ธรรมดาทีผู่ส้มัภาษณ์จะยงัไม่ไดต้อบทกุคำาถามในระหวา่งการสมัภาษณแ์ละนีค่อื
โอกาสทีคุ่ณจะหาคำาตอบเกีย่วกบับรษิทัฯ	ตำาแหนง่ทีค่ณุสนใจ	ไมต้่องกลวัทีจ่ะถามคำาถามใน
ระหวา่งการสมัภาษณ	์เพราะมนัจะแสดงใหเ้หน็ถงึความสนใจและต้ังใจของคณุดว้ย	แต่ควร
ถามคำาถามที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่คุณมีเกี่ยวกับบริษัทและอย่าเผลอหลุดปากถามเรื่อง 
เงนิเดอืนกอ่นทีผู่ส้มัภาษณ์จะเอย่ขึน้กอ่น	(ถงึแมว้า่จะอยากรูม้ากสกัแค่ไหนกต็าม)	และนีค่อื
ตัวอย่างคำาถามซึ่งคุณสามารถใช้ถามผู้สัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ได้
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	 •	 What	kind	of	person	are	you	looking	for?

	 	 (พนักงานแบบไหนที่คุณอยากได้ร่วมงานด้วยค่ะ)

	 •	 What	are	the	opportunities	for	personal	growth?

	 	 (ไม่ทราบว่าที่นี่มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้วยหรือเปล่าค่ะ)

	 •	 Identify	typical	career	paths	based	on	past	records.	What	is	 

	 	 the	realistic	time	frame	for	advancement?

	 	 (จากประวัติของตำาแหน่งงานโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้เวลากี่ปี	

	 	 ถึงจะมีการเลื่อนตำาแหน่งค่ะ)

	 •	 How	is	an	employee	evaluated	and	promoted?

	 	 (ท่ีน่ีมีหลักเกณฑ์ในการประเมินและเล่ือนตำาแหน่งพนักงานอย่างไรบ้างค่ะ)

	 •	 What	is	the	retention	rate	of	people	in	the	position	for	which	 

	 	 I	am	interviewing?

	 	 (อยากทราบอัตราค่าจ้างของตำาแหน่งที่ดิฉันสมัครนี้ค่ะ)

	 •	 Describe	the	typical	first-year	assignments.

	 	 (อยากทราบรายละเอียดของงานในปีแรก	ที่ต้องทำาว่ามีอะไรบ้างค่ะ)

	 •	 What	are	the	day-to-day	responsibilities	of	this	position?

	 	 (สำาหรับตำาแหน่งนี้ ในแต่ละวันต้องทำาอะไรบ้างค่ะ)

	 •	 How	does	this	position	fit	within	the	company?

	 	 (ตำาแหน่งนี้มีความสำาคัญอย่างไรบ้างสำาหรับบริษัทนี้ค่ะ)

	 •	 What	is	the	most	important	responsibility?	The	least?

	 	 (ตำาแหนง่นีต้อ้งรบัผดิชอบอะไรมากทีส่ดุ	และอะไรท่ีตอ้งดแูลแต่ไมค่อ่ย 

	 	 สำาคัญเท่าไรค่ะ)

	 •	 Tell	me	about	your	initial	and	future	training	programs.

  (ท่ีน่ีเคยมีการฝึกอบรมเร่ืองอะไรบ้างค่ะ	แล้วมีโครงการอะไรใหม่ๆ	บ้างค่ะ)

	 •	 To	whom	would	I	report?

  (ใครเป็นหัวหน้าดิฉันค่ะ)

	 •	 With	whom	would	I	be	working?

	 	 (ฉันต้องทำางานร่วมกับใครบ้างค่ะ)
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	 •	 What	are	the	challenging	facets	of	the	job?

	 	 (ปัญหาอะไรที่ท้าทายที่สุด	เมื่อต้องทำางานนี้)

	 •	 What	are	the	company’s	plans	for	future	growth?

	 	 (ทางบริษัทได้วางแผนในอนาคตไว้อย่างไรบ้างค่ะ)

	 •	 Is	the	company	stable	and	financially	sound?

	 	 (บริษัทนี้เป็นบริษัทที่มั่นคง	และไม่มีปัญหาทางการเงินใช่ไหมค่ะ)

	 •	 What	is	the	company’s	record	of	employment	stability?

  (คุณมีหลักฐานอะไรท่ีจะแสดงให้ดิฉันเห็นได้ว่างานน้ีมีความม่ันคงจริงๆ	ค่ะ)

	 •	 What	 is	 the	 overall	 structure	 of	 the	 department	where	 the	 

	 	 position	is	located?

	 	 (โครงสร้างของแผนกที่ดิฉันสมัครไว้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ)

	 •	 Why	do	you	enjoy	working	for	your	company?

	 	 (ทำาไมคุณถึงชอบทำางานที่นี่ค่ะ)

	 •	 How	did	you	begin	your	career?

	 	 (คุณเริ่มทำางานที่นี่ครั้งแรกด้วยตำาแหน่งอะไรค่ะ)

	 •	 What	qualities	are	your	looking	for	in	your	new	hires?

	 	 (พนักงานที่คุณต้องการจ้างต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง)

	 •	 Why	should	I	want	to	work	for	your	organization?

	 	 (บริษัทฯ	นี้มีดีตรงไหนค่ะ	ถึงทำาให้คุณถึงคิดว่าดิฉันน่าจะทำางานที่นี่)

	 •	 What	characteristics	does	a	successful	person	have	at	your	company?

	 	 (คนแบบไหน	ที่จะสามารถประสบความสำาเร็จในบริษัทของคุณค่ะ)

	 •	 What	is	the	next	step	in	the	hiring	process?

	 	 (ไม่ทราบว่าขั้นตอนต่อไปดิฉันต้องทำาอะไรบ้างค่ะ)
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  การสอบสัมภาษณ์

“สิ่งที่ควรทํำ�”
     ตรงต่อเวลา	 	 มีความจริงใจ

ทา	ตนให้ดูดีสะอาดตา	 ฟังอย่างตั้งใจ

จงเตรียมพร้อม	 	 พูดชัดฉะฉาน

ทา	ตนให้น่าสนใจ		 	 และตื่นตัวเสมอ		สุภาพเสมอ

เป็นตัวของตัวเอง	 	 ยิ้ม	ยิ้ม	ยิ้ม

สร้างจุดขายให้ตัวเอง

“สิ่งที่ไม่ควรทํำ�”
					สายเสมอ	 	 ไม่สร้างจุดขายให้กับตนเอง

สับสนงุนงง	 	 โต้แย้ง

นั่งงอตัว	 	 	 ถามถึงเงินทดแทน	ชดเชยต่างๆ

สูดน้ํำามูกฟุดฟิด	 	 เสแสร้ง

พูดเสียงอู้อี้ ในลํำาคอ	 พูดเรื่องไม่จริง

พูดเรื่องจริงที่ทํำาให้เสียงาน

June Lines

  ข้อบกพร่องของผู้สมัครงานท่ีมีผลในการพิจารณาสัมภาษณ์งาน

	 1.	 บุคลิก	และรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนบางประการ	ซึ่งอาจมีปัญหากับ

การทำางานในตำาแหน่งที่สมัคร	เช่น	การถนัดซ้าย	ตาบอดสี	ฯลฯ

	 2.	 การแต่งกายไม่ถูกต้องเหมาะสมกับตำาแหน่งที่สมัคร

	 3.	 ไม่มีกิริยามารยาท	 และการแสดงออกที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย	 เช่น 

ไม่แสดงความเคารพ	(ไหว้)	ผู้สัมภาษณ์	ถือวิสาสะนั่งเก้าอี้ โดยไม่ได้ขออนุญาตผู้สัมภาษณ์ 

ก่อน
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	 4.	 นำา้เสยีงแขง็กระดา้ง	คอ่ยหรอืดงัเกนิไป	คลมุเครอืไมชั่ดเจน	พดูช้ามากหรอืเรว็

จนไม่น่าฟัง	ฯลฯ

	 5.	 ไม่มีบุคลิกภาพเป็นผู้ ใหญ่	 ขาดความรับผิดชอบ	 เช่น	มาสัมภาษณ์ไม่ตรงเวลา	 

ลืมชื่อผู้นัดหมายอ้างชื่อผู้รับรองโดยไม่ขออนุญาตก่อน

	 6.	 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไปไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น

	 7.	 ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง	 ประหม่า	 กระวนกระวาย	 เช่น	 ไม่กล้าสบตากับ 

ผู้สัมภาษณ์	ขยับตัวตลอดเวลาที่สัมภาษณ์

	 8.	 ขาดทกัษะในการสือ่ความ	ไมส่ามารถเรยีงลำาดบัความคดิของตนเองใหส้ามารถ

แสดงออกเป็นคำาพูดได้อย่างราบรื่น	และสื่อความได้ชัดเจนต่อเนื่องไม่ติดขัด

	 9.	 ไมม่คีวามคิดรเิริม่สร้างสรรค	์ไมช่อบแสดงความคดิเหน็แม้ ในเรือ่งทีต่นเองถนดั	

หรือมีความรู้เพียงพอ

	 10.	ไม่มีความรู้รอบตัว	 โดยเฉพาะในเรื่องที่สัมพันธ์กับตำาแหน่งงาน	 และบริษัทที่ 

ต้องการสมัครงาน

	 11.	มีแนวความคิดอนุรักษ์นิยม	ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงพัฒนา

	 12.	มบีคุลกิทีพ่ยายามซ่อนเรน้ปดิบังตนเองจนสงัเกตได้	และทำาใหถ้กูมองวา่เปน็คน

มีลับลมคมในไม่น่าไว้วางใจ

	 13.	เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย	มีมุมมองเรื่องต่างๆ	ในแง่ลบตลอดเวลาหรือนินทา

ว่าร้ายผู้อื่นในระหว่างสัมภาษณ์งาน

	 14.	ขาดทกัษะในการควบคมุการแสดงออกของรา่งกายและอารมณ	์โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่ง	เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะการณ์ที่เคร่งเครียดหรือตื่นเต้นมากๆ	จะแสดงพฤติกรรมที่ ไม่

เหมาะสมหรือผิดปกติทันที

	 15.	ขาดไหวพริบ	ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
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	 ทุกวันนี้หลายบริษัทได้วางระบบการคัดเลือกคนเข้าทำางาน	บางตำาแหน่งได้ระบุไว้

อย่างชัดเจน	 เช่น	ตำาแหน่งที่ ใช้เทคนิคหรือต้องการคนที่มีบุคลิกลักษณะ	 และความถนัด 

ดา้นใดเปน็พเิศษ	เพราะไม่แน่ใจวา่การสอบสมัภาษณอ์ย่างเดยีวจะชี้ ไดว้า่ผูส้มคัรจะเหมาะ 

กับงานน้ันเสมอไป	ผูส้มคัรตอ้งสอบถามทางบรษิทัเสยีตัง้แต่ไปติดต่อวา่จะตอ้งสอบอยา่งอืน่ 

นอกเหนือจากการสมัภาษณห์รอืไม	่ผู้สมคัรจะไดม้ีโอกาสเตรยีมตวัไดด้ขีึน้	และมคีวามมัน่ใจ

มากขึ้น	และคาดหมายได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน

	 แบบทดสอบเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่หน่วยงานบางแห่งนำามาใช้คัดเลือกบุคคล	 

หน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทำาแบบทดสอบออกมาให้ดีที่สุดเพื่อจะได้รับการพิจารณาต่อไป 

โดยทั่วไป	แต่ละบริษัทจะมีความต้องการบุคคลที่แตกต่างกัน	จึงเป็นการยากท่ีจะทำานาย

ได้ว่าทางบริษัทจะใช้แบบทดสอบชนิดไหนมาวัด	ดังนั้นผู้สมัครจึงควรได้รู้จักลักษณะทั่วไป

ของแบบทดสอบเพื่อที่จะได้นำามาใช้ ในโอกาสต่อไป

  ชนิดของแบบทดสอบ

 1. แบบทดสอบเชาว์ (Intelligence Test)
	 สว่นใหญม่กัถกูดดัแปลงให้เขา้กบัคนไทย	โดยทางบรษิทัอาจจะนำามาเพยีงบางสว่น

เพื่อวัดไหวพริบปฏิภาณของผู้สมัคร	ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาแบบทดสอบ

	 	 -	หาแบบฝึกหัดในลักษณะเดียวกันมาฝึกหัดทำาให้เกิดความคุ้นเคย

	 	 -	อ่านคำาสั่งให้ชัดเจนอย่ารีบร้อน

	 ข้อทดสอบต้องการวัดว่าถ้าผู้สมัครทำาสิ่งนั้นในเวลาจำากัดจะทำาได้แค่ไหน	ให้ทำาข้อ

ที่ทำาได้ไปก่อน	สำาหรับข้อยากให้กลับมาทำาเมื่อยังมีเวลาเหลือ

การทำาแบบทดสอบ
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ดา้นใดเปน็พเิศษ	เพราะไม่แน่ใจวา่การสอบสมัภาษณอ์ย่างเดยีวจะชี้ ไดว้า่ผูส้มคัรจะเหมาะ 

กับงานน้ันเสมอไป	ผูส้มคัรตอ้งสอบถามทางบรษิทัเสยีตัง้แต่ไปติดต่อวา่จะตอ้งสอบอยา่งอืน่ 

นอกเหนือจากการสมัภาษณห์รอืไม	่ผู้สมคัรจะไดม้ีโอกาสเตรยีมตวัไดด้ขีึน้	และมคีวามมัน่ใจ

มากขึ้น	และคาดหมายได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน

	 แบบทดสอบเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่หน่วยงานบางแห่งนำามาใช้คัดเลือกบุคคล	 

หน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทำาแบบทดสอบออกมาให้ดีที่สุดเพื่อจะได้รับการพิจารณาต่อไป 

โดยทั่วไป	แต่ละบริษัทจะมีความต้องการบุคคลที่แตกต่างกัน	จึงเป็นการยากท่ีจะทำานาย

ได้ว่าทางบริษัทจะใช้แบบทดสอบชนิดไหนมาวัด	ดังนั้นผู้สมัครจึงควรได้รู้จักลักษณะทั่วไป

ของแบบทดสอบเพื่อที่จะได้นำามาใช้ ในโอกาสต่อไป

  ชนิดของแบบทดสอบ

 1. แบบทดสอบเชาว์ (Intelligence Test)
	 สว่นใหญม่กัถกูดดัแปลงให้เขา้กบัคนไทย	โดยทางบรษิทัอาจจะนำามาเพยีงบางสว่น

เพื่อวัดไหวพริบปฏิภาณของผู้สมัคร	ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาแบบทดสอบ

	 	 -	หาแบบฝึกหัดในลักษณะเดียวกันมาฝึกหัดทำาให้เกิดความคุ้นเคย

	 	 -	อ่านคำาสั่งให้ชัดเจนอย่ารีบร้อน

	 ข้อทดสอบต้องการวัดว่าถ้าผู้สมัครทำาสิ่งนั้นในเวลาจำากัดจะทำาได้แค่ไหน	ให้ทำาข้อ

ที่ทำาได้ไปก่อน	สำาหรับข้อยากให้กลับมาทำาเมื่อยังมีเวลาเหลือ

การทำาแบบทดสอบ

วิธกีารอื่น ๆ ที่ใช้คดัเลอืกคนเข้าท�างาน

การท�าแบบทดสอบ
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	 ให้ความสนใจแต่แบบทดสอบที่อยู่ตรงหน้าอย่าสนใจคนอื่น	แม้ว่าเขาจะทำาได้เร็ว
กว่าหรือแบบทดสอบไม่เหมือนที่เราทำา	ตัดปัญหาก้มหน้าลงอย่าสนใจ
	 แบบทดสอบเชาว์นี้	แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ	ได้หลายกลุ่ม	เช่น
  ก. ความรู้ทั่วไป
	 	 ได้แก่ความรู้พื้นฐานทั่วไป	 ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ	ตัว	 เช่น	หนึ่งปีมี
กี่สัปดาห์?	 จำานวนประชากรในประเทศไทยมีเท่าไร?	 โดยคำาตอบจะเป็นตัวเลือกหลายตัว 
ผู้สมัครก็จะเลือกที่ถูกต้องลงไป
  ข. ความคล้ายคลึงกันและความสัมพันธ์ เช่น
  ถา้กลว้ยคูกั่บสม้	จงหาความสัมพันธ์ของคำาคูท่ีค่ลา้ยคลงึกับความสมัพนัธข์องคู่แรก
	 	 	 1)	องุ่นกับเกลือ	 	 2)	ชากับกาแฟ
	 	 	 3)	พัดลมกับพริกไท	 	 4)	นำ้าตาลกับขนม
	 	 จะเห็นได้ว่าทั้งกล้วยและส้มเป็นผลไม้ทั้งคู่	 ส่วนชากับกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่ 
ใกล้เคียงกัน	ดังนั้นคำาตอบคือข้อ	2
  ค. ความสามารถทางคณิตศาสตร์
	 	 จงหา	43.9	√136.09
	 	 	 	 1)	20736	 	 2)	3.1
	 	 	 	 3)	288	 	 	 4)	156

 2. แบบทดสอบความถนดัโดยทัว่ไปหรอืความถนดัเฉพาะ (Aptitude Test)
	 	 นยิมใชม้าก	เพราะสามารถทำานายความสามารถในการประกอบอาชพีของบคุคล
ในอนาคตตัวอย่างเช่น
  ก. อุปมาอุปไมย
	 	 โจทย์แต่ละข้อจะประกอบด้วยอุปมาอุปไมยที่ยังไม่สมบูรณ์	 และตัวเลือก	 1-4	 
มาแทนเครือ่งหมายคำาถามของอปุมาอปุไมยที่ ไมส่มบรูณน์ัน้	โดยเอาคำาแรกของตัวเลือกนัน้ 
ใช้แทนเครื่องหมายคำาถามแรก	คำาที่สองของตัวเลือกที่ ใช้แทนเครื่องหมายคำาถามข้างหลัง	 
เมื่อใช้แทนแล้วต้องทำาให้อุปมาอุปไมยน้ันสมบูรณ์	 คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับสองคำาแรก
สอดคล้องกับสองคำาหลัง
	 	 ตัวอย่าง		นก	:	รัง	:	?	:	?
	 	 	 	 1)	คน	บ้าน	 	 2)	เพชร	ทอง
	 	 	 	 3)	ข้าง	จาน	 	 4)	เสือ	ถ้ำา
	 	 คำาตอบคือข้อ	1
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  ข. อนุกรมตัวเลข

	 	 โจทย์จะกำาหนดอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องมาให้ชุดหนึ่ง	แล้วให้หาตัวเลข

จำานวนถัดไปมาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุ

สมผลมากที่สุด	โดยเลือกจากตัวเลือก	1-4	แล้วตอบลงในกระดาษคำาตอบ

	 	 ตัวอย่าง	2	4	6	8	..........

	 	 	 	 1)	9	 	 	 2)	10

	 	 	 	 3)	11	 	 	 4)	12

	 	 เฉลย	:	คำาตอบคือ	ข้อ	2

 3. แบบทดสอบความสัมฤทธิผล (Achievement Test)
	 ใช้ทดสอบระดับความสามารถในวชิาเฉพาะของผู้สมคัร	ดงันัน้ผูส้มคัรจะตอ้งทบทวน

สิ่งที่ ได้เรียนรู้มาเพื่อที่จะได้นำาความรู้ ไปตอบให้ได้มากที่สุด

 4. แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
	 บางบริษัทจะนำามาใช้เพื่อวัดการปรับตัว	ความเชื่อมั่นในตัวเอง	แนวโน้มในการเป็น

ผูน้ำาหรือผูต้าม	การทำาแบบทดสอบประเภทนีจ้ะไมม่ถีกูหรอืผดิเปน็เพยีงแนวโนม้ท่ีผูส้มคัรจะ

แสดงออกทางพฤติกรรมเทา่นัน้	พยายามอยา่ใหค้ำาตอบขดัแยง้กนัเอง	เพราะจะทำาใหรู้ส้กึวา่ 

ผูส้มคัรกำาลงัตอบไมต่รงกบัความเปน็จรงิ	หลีกเลีย่งการตอบในลกัษณะทีด่ทีีส่ดุใหก้บัตนเอง	

เพราะคะแนนอาจจะออกมาดเีปน็พเิศษจงึทำาใหเ้ปน็ทีน่า่สงสัย	โดยปกติแลว้ไมม่ีใครท่ีดท่ีีสุด

หรือเลวที่สุดในโลก	ดังนั้นควรตอบตามความรู้สึกของตนเอง

ตัวอย่างคำาถามเกี่ยวกับการเป็นผู้นำา

	 ข้อที่	1	คุณเป็นคนชอบเข้าสังคม

   	 เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย

	 ข้อที่	2	หากมีใครมาชักชวนให้คุณออกไปพูดต่อหน้าบุคคลอื่นที่คุณไม่รู้จัก	คุณจะ

	 	 	 ตอบปฏิเสธทันที

   	 เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย

	 ข้อที่	3	คุณมักจะประหม่าเมื่อต้องไปงานสังคมหรูหรา

   	 เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย

	 ข้อที่	4	เมื่อคุณคิดจะทำาสิ่งใดแล้วคุณจะต้องทำาให้ได้

   	 เห็นด้วย	 	 	ไม่เห็นด้วย
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	 จากตัวอย่างทั้ง	4	ข้อ	ผู้ทำาแบบทดสอบบางคนจะหลงกลตอบขัดแย้งกันในตัวเอง	 

ทำาให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง	บริษัทอาจจะพิจารณาไม่เลือกคุณเข้าทำางานได้

 5. แบบทดสอบทัศนคติ (Attitude Test)
	 เปน็แบบทดสอบที่ ใหผู้ส้มคัรแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งตา่งๆ	สว่นมากมกัเปน็คำาถาม

แบบอตันัย	แนวการตอบคำาถามผูส้มัครควรมหีลกัเกณฑม์าประกอบขอ้คดิเหน็	จะทำาใหก้าร

ตอบมีนำ้าหนักมากขึ้น	ข้อแนะนำาสำาหรับแบบทดสอบประเภทนี้คือ	ต้องติดตามข่าวสารของ

บ้านเมืองหรือความเป็นไปของสิ่งต่างๆ	รอบตัวให้มาก

 6. แบบทดสอบโดยใชก้จิกรรมกลุม่ (Group Problem Solving)
	 เปน็การทดสอบเพือ่ดปูฏภิาณไหวพรบิความสามารถในการแกปั้ญหา	การแสดงออก

รวมทัง้บคุลกิภาพในการทำางานเปน็กลุม่ของผูส้มคัรในแตล่ะคนโดยใช้การแกป้ญัหา	(case)	 

เปน็กลุม่	โดยมนีายจา้งเปน็ผูค้อยสงัเกตการณ	์ซึง่จะทำาใหเ้หน็พฤตกิรรมของผูส้มคัรไดเ้ปน็ 

อย่างดี	 ข้อแนะนำาสำาหรับการทำาแบบทดสอบประเภทนี้คือ	พยายามหาความคิดเห็นของ

กลุ่ม	และสรุปผลออกมาให้ได้

	 นอกจากแบบทดสอบตา่งๆ	ดงักล่าวขา้งต้น	ยังมีการทดสอบบางประเภทที่ ใชก้บังาน

บางอยา่ง	เชน่	สจว๊ตและแอร์ โฮสเตสทีต่อ้งมกีารทดสอบการวา่ยนำา้และสายตา	เซลส์แมน 

มีการทดสอบเทคนิคการพูดและการจูงใจ	 ทดสอบความอดทนหรือความเป็นผู้นำา	 เช่น 

ให้นั่งรออยู่ ในห้องเป็นเวลานานโดยให้ผู้สมัครอยู่ปะปนกัน	 และมีคนคอยสังเกตผู้สมัคร 

แต่ละคน	(ซึ่งจะปะปนอยู่กับผู้สมัครด้วย)	ว่าแสดงความเป็นผู้นำาอย่างไร	หรือมีลักษณะที่ 

น่าสนใจอะไรบ้าง

	 การทดสอบต่างๆ	เหล่านี้	ถ้าผู้สมัครได้มีการศึกษาและเตรียมตัวอย่างดีแล้วคงจะ

ไม่เกินความสามารถของผู้สมัครอย่างแน่นอน

	 นอกจากการทดสอบเชาว์ปัญญาความถนัดทัว่ไปความถนดัเฉพาะ	ทศันคต	ิฯลฯ	แล้ว

บางหน่วยงานอาจมกีารทดสอบ	Quotient	อืน่	ๆ 	ข้ึนอยู่กับบริษทัว่าบรษัิทไหนต้องการทดสอบ

อะไร	ซึ่งระดับความสามารถต่าง	ๆ	 ข้ึนอยู่กับว่าใครต้องการจะตั้งกฎเกณฑ์ ในการเปรียบ

เทียบความสามารถในด้านใดผู้สมัครงานจึงควรรู้จักแบบทดสอบประเภทนี้ ไว้เพื่อเป็นการ

เตรยีมความพร้อมและสร้างความมัน่ใจให้กับตวัเองแบบทดสอบ	Quotient	มมีากมายสารพดั	

Quotient	เช่น

	 -	 AQ	:	Adversity	Quotient	ระดบัวริยิะอตุสาหะในการฝ่าฟันอปุสรรคและปัญหา

ต่างๆ

	 -	 CQ	:	Creativity	Quotient	ระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

	 -	 DQ	:	Distinguishability	Quotient	ระดับความช่างสังเกต	และสามารถในการ

แยกแยะ

	 -	 EQ	:	Emotional	Quotient	ระดับความฉลาดทางอารมณ์	

	 -	 GQ	:	Globalization	Quotient	ระดบัโลกาภิวัตน์	(ทันต่อการเปลีย่นแปลง	รอบรู้	

รู้หลายภาษา	เป็นต้น)
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	 -	 HQ	 :	Health	Quotient	ระดับสุขภาพ	 (มีการดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกาย 

และจิตใจได้ด้วยดี)

	 -	 IQ	:	Intelligence	Quotient	ระดับความฉลาด	(โดยยังไม่มีคุณธรรมก�ากับ	เก่ง

อาจไม่ดีก็ได้)

	 -	 KQ	:	Knowledge	Quotient	ระดับความรู้	(ในเรื่องราวต่าง	ๆ)

	 -	 LQ	:	Leadership	Quotient	ระดับความสามารถในการเป็นผู้น�าหรือ	สภาวะ

ผู้น�า

	 -	 MQ	 :	Moral	 Quotient	 ระดับคุณธรรม	 (ซึ่งรวมไปถึง	 จริยธรรมและ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ)

	 -	 RQ	:	Reasoning	Quotient	ระดับความมีเหตุผลสามารถใช้เหตุผลได้อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสม

	 -	 SQ	:	Spiritual	Quotient	ระดับทางจิตวิญญาณ	หรือความมีน�้าใจ

	 -	 TQ	:	Team-working	Quotient	ระดับความสามารถในการท�างานเป็นทีม

	 -	 VQ	:	Velocity	Quotient	ระดับความเร็วในการท�างานหรือท�ากิจกรรมต่าง	ๆ

	 -	 ZQ	 :	Zooming	Quotient	ระดับความสามารถในการจับหรือเข้าประเด็น 

ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า

	 ส�าหรับแบบทดสอบที่บริษัทในประเทศไทยมักน�ามาใช้ทดสอบ	ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ

ทดสอบ	EQ	(Emotional	Quotient)	ระดับความฉลาดทางอารมณ์	และแบบทดสอบ	AQ	

(Adversity	Quotient)	ระดับความวิริยะอุตสาหะในการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง	ๆ

แบบทดสอบ	EQ	(Emotional	Quotient)	ระดับควำมฉลำดทำงอำรมณ์

	 ความฉลาดทางอารมณ์คือ	ความสามารถของบุคคลในการรับรู้	และเข้าใจอารมณ ์

ทั้งของตนเองและของผู ้อื่น	 ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับ 

สภาพการณ์	เป็นสิง่ท่ีมอียู่ในตวัของทุกคนโดยสิง่น้ีจะคอยช่วยให้เรารูจ้กัแยกแยะและควบคมุ

ความรู้สึกรวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์อีกด้วยตัวอย่างแบบทดสอบ	EQ

	 1.	 แฟนลืมวันเกิดคุณ	แม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่โทรมาคุณจึง...

	 	 A.	 ไม่สนใจเพราะเขามักลืมนั่นลืมนี่อยู่เสมอ

	 	 B.	 เสียใจแต่ไม่แสดงให้เขารู้

	 	 C.	 นินทาเขาให้เพื่อนคุณฟังว่าไร้น�้าใจ
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	 2.	 เพื่อนบอกว่าชุดใหม่ที่คุณใส่อยู่ดูไม่ได้เลยคุณรู้สึก...	

	 	 A.	 ไม่เป็นไรเพราะคุณก็ไม่ชอบรสนิยมเขาเช่นกัน

	 	 B.	 เสียใจแต่ก็เคารพความเห็นของเขา

	 	 C.	 โกรธนึกว่าเขาอิจฉาคุณ

	 3.	 ก�าลังจะออกไปพบแฟนตามนัดแต่เพื่อนกลับพรวดพราดมาขอความช่วยเหลือ

เรื่องด่วน	คุณจึง...

	 	 A.	 ตอบตกลงแล้วขอเลื่อนนัดแฟน

	 	 B.	 แสดงให้เพื่อนเห็นว่าคงช่วยไม่ได้แล้วหาคนอื่นมาช่วยแทน

	 	 C.	 บอกอย่างเหลืออดว่าช่วยไม่ได้จริง	ๆ

	 4.	 คุณเคยปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ฟูมฟายไหม

	 	 A.	 ไม่เคย

	 	 B.	 บางครั้ง

	 	 C.	 บ่อยครั้ง

	 5.	 ผลงานของเพื่อนร่วมงานดีกว่าคุณจึง...	

	 	 A.	 ยุติธรรมดีแล้ว	เพราะเขาทุ่มเทมากกว่า

	 	 B.	 เลียนแบบเขาบ้าง

	 	 C.	 โทษว่าเจ้านายว่าไม่ยุติธรรม

	 6.	 เพื่อนน�าเรื่องที่คุณนินทาคนอื่นไปเปิดเผยคุณจึง...	

	 	 A.	 แกล้งท�าเป็นไม่สนใจ

	 	 B.	 รู้สึกล�าบากใจ	เพราะคุณเถียงใครไม่เป็น

	 	 C.	 อยากฆ่าเจ้าเพื่อนปากเสียคนนั้นจัง

	 7.	 ผลงานของคุณไม่ดีตามที่เพื่อนร่วมงานคาดหวังไว้คุณจึง...

	 	 A.	 โทษคนอื่นว่าไม่ให้ความร่วมมือ

	 	 B.	 รู้สึกเสียใจแต่ก็ยอมรับค�าปลอบใจจากเพื่อนร่วมงาน

	 	 C.	 คิดว่าบริษัทนี้ ไม่เหมาะกับคุณ

	 8.	 เพื่อนยืมชุดคุณไปใส่แล้วท�าขาดคุณจึง....	

	 	 A.	 ไม่สนใจค�าขอโทษของเพื่อน	แล้วค่อย	ๆ	ถอยห่างจากเขา

	 	 B.	 ต้องการให้เขาซื้อชุดใหม่ชดเชยให้

	 	 C.	 ต่อว่าเสียงดัง	ว่าให้ยืมแล้วยังท�าขาดอีก
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กำรให้คะแนน	:	 ตอบข้อ	A.	ได้ข้อละ	1	คะแนน

	 	 	 ตอบข้อ	B.	ได้ข้อละ	2	คะแนน

	 	 	 ตอบข้อ	C.	ได้ข้อละ	3	คะแนน

กำรแปลผลแบบทดสอบ

	 19	-	24	คะแนน	::	 ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์และเหตุผล	 ชีวิตจึงสับสนขาด 

ความมัน่ใจถ้าคณุให้ความส�าคัญกบัปฏกิริยิาของคนอืน่มากไปย่อมท�าให้อารมณ์ไม่ม่ันคงเพราะ

ต้องคอยเอาอกเอาใจท�าเพือ่ผู้อืน่ตลอดฝึกควบคุมอารมณ์ตนเองให้ดแีล้วคนอืน่จะชอบคณุเอง	

	 13	-	18	คะแนน	::	 เป็นคนมี	EQ	สูง	รู้จักแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเหมาะสม

ไม่ท�าให้คนรอบข้างหรือผู้ ใกล้ชิดหงุดหงิดกับคุณเมื่อพบเรื่องไม่สบอารมณ์รู้จักจัดการด้วย 

ตัวเองได้	

	 8	-	12	คะแนน	::	 เป็นคนเย็นชาเกินไป	ไม่ชอบแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา

โดยตรงผลจากอารมณ์ที่เก็บกดสะท้อนออกทางร่างกาย	 เช่น	ปวดศรีษะ	 โรคกระเพาะ	 

คุณควรค่อย	ๆ	ผ่อนคลายจิตใจจะแก้ความเย็นชาท่ีมีต่อคนอื่นได้	ลองหัดแสดงความรู้สึก 

ในเรื่องเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	จากนั้นค่อยหัดออกความเห็นในเรื่องที่ ใหญ่ขึ้น	เชื่อแน่ว่าเพื่อน	ๆ	ต้อง

ยินดีในความเปลี่ยนแปลงของคุณ	

แบบทดสอบ	AQ	(Adversity	Quotient)	ระดับควำมวิระยะอุตสำหะในกำรฝ่ำฟัน

อุปสรรคและปัญหำต่ำงๆ

	 ความสามารถในการฝันฝ ่าป ัญหาคือความสามารถในการที่อดทนทั้งด ้าน 

ความยาก	ล�าบากทางกายความอดกลั้นทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ	ที่สามารถเผชิญและ

เอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่ำงแบบทดสอบ	AQ

ข้อควรระวัง	:

	 นี่เป็นเคร่ืองมือ	ที่มีจุดมุ่งหมายท่ีช่วยให้เกิดการหยั่งเห็นในสาระส�าคัญใหม่	 ๆ	 

	 เกี่ยวกับความคิดและการกระท�าของคุณ	แต่ไม่ใช่การตัดสินพฤติกรรม-

	 การตอบสนองแรกของคุณนั้นดีที่สุด	อย่าเสียเวลากับการเดาในครั้งที่สอง
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ค�าชี้แจงในการท�าแบบทดสอบ

1.	 โปรดวงกลมเพื่อเลือกระดับ	1	-	5	ที่ตรงกับความรู้ของคุณมากที่สุดหลังอ่านข้อค�าถาม

แต่ละข้อ	โดยมีค�าถามทั้งหมด	20	ข้อใหญ่	และในแต่ละข้อมีค�าถามย่อย	2	ข้อ

	 ระดับในการเลือกค�าตอบจะเป็นดังนี้

	 ระดับ	1	จะอยู่ใกล้เคียงกับค�าตอบทางซ้ายมือมากที่สุด

	 ระดับ	2	จะอยู่รองลงมาจากระดับ	1	

	 ระดับ	3	จะอยู่รองในระดับปานกลางเท่า	ๆ	กันจากค�าตอบทางซ้ายมือ	และขวามือ

	 ระดับ	4	จะอยู่รองลงมาจากระดับ	5

	 ระดับ	5	จะอยู่ใกล้เคียงกับข้อค�าตอบทางขวามือมากที่สุด

2.	 โปรดอ่านค�าถามแต่ละข้อ	และตอบด้วยความคิด/ความรู้สึกครั้งแรกของคุณ	จึงจะถือว่า

เป็นค�าตอบที่เชื่อถือได้

3.	 โปรดท�าให้ครบทุกข้อค�าถาม	แม้บางครั้งเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นจริง	ๆ	กับคุณก็ตาม

แต่ให้สมมติว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคุณ	คุณจะท�าอย่างไร

แบบทดสอบ
1.	 เพื่อนร่วมงานไม่รับฟังความเห็น	หรือข้อเสนอของคุณ
	 เหตุที่ท�าให้เพื่อนร่วมงานของฉันไม่รับฟังความคิดเห็น	
	 หรือข้อเสนอของฉันเป็นเรื่องที่….
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุมจัดการได้	 C

	 เหตุที่ท�าให้เพื่อนร่วมงานของฉันไม่ยอมรับในความคิดเห็น	
	 หรือข้อเสนอของตัวฉันจริง	ๆ	แล้วมาจาก....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 Or

2.	 หากในที่ประชุมไม่มีการตอบรับข้อเสนอของคุณเลย
	 เหตุที่ ไม่มีใครยอมรับข้อเสนอของฉันเป็นเพราะ....	 	 	
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 เหตุที่ ไม่มีใครยอมรับข้อเสนอของฉัน	สถานการณ์นี้จะ....	
	 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

Congratulations 2017132



3.	 หากคุณและคนรักต้องแยกจากกัน	และมีแนวโน้มว่าต้องเลิกรา
	 เหตุที่ท�าให้ต้องแยกจากกัน	และมีแนวโน้มว่าต้องเลิกรากัน	เป็นเพราะ...
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 สถานการณ์เช่นนี้จะ....
	 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

4.	 หากคณุมปีากเสยีงอย่างรนุแรงกบัคู่สมรสของคณุหรอืคนทีค่ณุให้ความส�าคญัอย่างมาก
	 เหตุที่ท�าให้มีปากเสียงอย่างรุนแรง	เป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 ผลจากเหตุการณ์นี้ท�าให้ฉันรู้สึก....
	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 1	2	3	4	5	 ต้องรับผิดชอบเต็มที่	 Ow

5.	หากคุณต้องถูกย้ายงานเพื่อที่จะต้องไม่ถูกไล่ออก
	 เหตุที่ฉันถูกย้ายเป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะ....
	 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

6.	 หากเพื่อนรักของคุณไม่ได้โทรศัพท์มาอวยพรวันเกิดให้กับคุณ
	 เหตุที่เพื่อนไม่โทรมาอวยพรวันเกิดให้ฉัน	เป็นสิ่งที่...
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 การที่เพื่อนไม่โทรมาหาฉัน	เป็นเพราะ....
	 ฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 Or

7.	 หากเพื่อนสนิทของคุณป่วยหนัก
	 เหตุที่เพื่อนของฉันป่วยหนักเช่นนี้	เป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 ผลจากเหตุการณ์นี้ท�าให้ฉันรู้สึก....
	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 1	2	3	4	5	 ต้องรับผิดชอบเต็มที่	 Ow
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8.	 หากคุณได้รับการปฏิเสธไม่ให้ท�างานที่ส�าคัญชิ้นหนึ่ง
	 เหตุที่ฉันได้รับการปฏิเสธ	เป็นเพราะ....
	 ฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น....
	 กับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

9.	 หากคุณได้รับการบอกล่าในด้านลบเกี่ยวกับตัวคุณจากเพื่อนร่วมงานที่ ไว้เนื้อเชื่อใจได้
	 เหตุที่ ได้รับการบอกเล่าเช่นนั้นเป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น....
	 กับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

10.	 หากคนใกล้ชิดของคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
	 การที่เขาป่วยเป็นมะเร็งเป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 R

	 สาเหตุที่ท�าให้เขาเป็นมะเร็งจะ....
	 เกิดขึ้นเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นอีก	 E

11.	 หากคุณเลือกกลยุทธ์ ในการลงทุนครั้งล่าสุดผิดพลาดไป
	 เหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้น....
	 กับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

     
12.	 หากคุณพลาดเที่ยวบินที่จองตั๋วไว้แล้ว
	 เหตุที่ท�าให้ฉันพลาดการเดินทาง	เป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันมาสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 การที่ฉันพลาดเครื่องบินเที่ยวนี้	เป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 Ow
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13.	 หากโครงการที่คุณรับผิดชอบล้มเหลว
	 เหตุที่ โครงการนี้ล้มเหลว	เป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 ผลจากเหตุการณ์นี้ท�าให้ฉันรู้สึก....
	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 1	2	3	4	5	 ต้องรับผิดชอบเต็มที่	 Ow

14.	หากนายจ้างขอลดเงินเดือนลงจากเดิม	30%	เพื่อแลกกับการท�างานในบริษัทต่อไป
	 เหตุที่ฉันถูกขอให้ลดเงินเดือนเป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุม/จัดการได้	 R

	 เหตุที่ฉันต้องถูกขอลดเงินเดือนเกิดจาก....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 Ow

15.	 หากรถของคุณเสียในขณะที่ก�าลังเดินทางไปยังนัดหมาย
	 เหตุของรถเสียเกิดขึ้นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะ....
	 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

16.	 หากหมอแจ้งกับคุณว่า	คุณมีระดับคลอเรสเตอร์รอลสูงมาก
	 เหตุที่ฉันมีระดับคลอเรสเตอร์รอลสูงมาก	เป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะ....
	 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 E

17.	 หากคุณได้พยายามโทรติดต่อเพื่อน	ๆ	หลายครั้งแล้ว	แต่ไม่มีใครโทรกลับหาคุณเลย
	 เหตุที่เพื่อนไม่โทรกลับหาฉัน	เป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 สถานการณ์ ในตอนนั้น	 R

	 เหตุการณ์เช่นนี้จะ....
	 เกิดขึ้นกับฉันเสมอ	 1	2	3	4	5	 ไม่เกิดขึ้นกับฉันอีกเลย	 Ow
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18.	 จากการตรวจร่างกายของคุณ	หมอเตือนให้คุณระวังเรื่องสุขภาพ	
	 การที่หมอเตือนคุณเป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 ผลจากการเตือนของหมอท�าให้ฉันรู้สึก....
	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 1	2	3	4	5	 ต้องรับผิดชอบเต็มที่	 Ow

19.	 หากคุณทราบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณไม่ดี	หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ
	 การที่ ได้รับทราบผลการประเมินผลงานของฉันไม่ดีครั้งนี้	เป็นเรื่องที่
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามสามารถควบคุม/จัดการได้	 Ow

	 ผลจากการประเมินนี้ท�าให้ฉันรู้สึกว่า....
	 ไม่ต้องรับผิดชอบ	 1	2	3	4	5	 ต้องรับผิดชอบเต็มที่	 Ow

20.	 หากคุณไม่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งดังที่คาดหวังไว้
	 สาเหตุที่ท�าให้ฉันไมได้รับการเลื่อนต�าแหน่งครั้งนี้	เป็นสิ่งที่....
	 ฉันไม่สามารถควบคุม/จัดการได้	 1	2	3	4	5	 ฉันสามสามารถควบคุม/จัดการได้	 C

	 เหตุที่ฉันไมได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นเพราะ....
	 ตัวฉันเอง	 1	2	3	4	5	 คนอื่น/ปัจจัยอื่น	 Ow

การค�านวณคะแนน

	 ขอให้คุณเติมคะแนนค�าตอบของคุณลงในช่องว่างในตารางค�านวณคะแนนที่ก�าหนด 

	 ให้

	 ค�านวณค่า	มิติ	CO2RE	และ	AQ	รวมของคุณในตารางค�านวณคะแนน
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1.	 น�าคะแนนรวม	Or + Ow	=	O2

2.	 น�าคะแนนรวม	C + O2 + R + E	=	AQ
	 AQ	รวมของคุณ	คือ.........................................

ตารางค�านวณคะแนน

เหตุการณ์
1.

9.

5.

13.

20.

3.

11.

18.

7.

15.

2.

10.

17.

6.

14.

รวมคะแนน

4.

12.

19.

8.

16.

C OwOr R E
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กำรแปลผลแบบทดสอบ
	 166	-	 200	 คะแนน	 คุณอาจสามารถทนทานกับปัญหาอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และยังคง
ก้าวต่อไปข้างหน้ารวมทั้งฟันฝ่าขึ้นไปสู่จุดหมายในชีวิตของคุณได้อย่างต่อเนื่อง
	 135	-	 165	 คะแนน	 คุณอาจสามารรถจะท�าได้ดีปานกลางในการอดทนเพ่ือผ่านพ้น
ภาวะวิกฤติ	และปลดปล่อยศักยภาพที่เติบโตในแต่ละวันในสัดส่วนที่ดี
	 95	-	 134	 คะแนน	 คุณท�าได้ดี ในการด�าเนินชีวิตตราบเท่าที่ทุกส่ิงทุกอย่างยังคง
ด�าเนินไปอย่างค่อนข้างราบเรียบ	อย่างไรก็ตามคุณอาจเจ็บปวดโดยไม่จ�าเป็นจากความ 
ล้มเหลวหรืออาจจะถอดใจจากการสะสมภาระความคับแค้นใจ	หรือวิกฤติของชีวิตได้
	 60	-	 94	 คะแนน	 คุณมีแนวโน้มที่จะใช้ศักยภาพของคุณได้เต็มที่	 ปัญหาและ
อุปสรรคก่อให้เกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และเกินความจ�าเป็นซึ่งส่งผลให้เกิดความยากล�าบาก
สู่จุดหมายของคุณต่อไป	คุณอาจต้องต่อสู้กับความรู้สึกไร้ความสามารถ	และความความ 
สิ้นหวัง
	 0	-	 59	 คะแนน	 คุณอาจจะทุกข์ทรมาน	โดยไม่จ�าเป็นในหลาย	ๆ	กรณี	อย่างไร
กต็ามแรงงจงูใจพลังงานสขุภาพ	ความมชีวีติชวีา	ผลการปฏบิตังิาน	ความทนทาน	และความ
หวังของคุณ	สามารถถูกท�าให้กลับมามีชีวิตชีวาใหม่ได้โดยการเรียนรู้และฝึกทักษะ	AQ

มิติของ	CO2	RE	ของ	AQ	รวมของคุณ
	 C	=	Control	 คือ	 ความสามารถในการควบคุมต่อภาวะวิกฤต 
หากคะแนนในมิตินี้สูง	สะท้อนว่าเป็นผู้มีความสามารถในการควบคุมภาวะวิกฤติได้ดี
	 O2	=	Origin	and	Ownership	 คือ	 จุดเร่ิมต้นของปัญหาและความเป็นเจ้าของ	 
หากคะแนนในมิตินี้สูง	สะท้อนถึงความสามารถในการหลีกเล่ียงการกล่าวโทษตัวเองโดยไม่
จ�าเป็นสูง	แต่ยอมรับผิดในสัดส่วนที่เป็นจริง	และสะท้อนความสามารถที่จะรู้สึกผิดได้อย่าง
เหมาะสม
	 R	=	Reach	 คือ	การกระจายตัวของปัญหา	หากคะแนนในมตินิีส้งู	
สะท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามรถในการจัดการปัญหาสูงด้วย	
	 E	=	Endurance	 คือ	ความยืดเย้ือของปัญหา	หากคะแนนในมิตินี้สูง	
สะท้อนว่าเป็นผู้มองความส�าเร็จเป็นส่ิงที่คงอยู่ยาวนานแม้ไม่ถาวร	และปัญหาอุปสรรคเป็น
สิ่งชั่วคราวผ่านไปได้เร็ว
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	 นอกจากแบบทดสอบต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้น	ยังมีการทดสอบบางประเภทที่ ใช้งาน
บางอย่าง	เช่น	สจ๊วตและแอร์ โฮสเตสที่ต้องมีการทดสอบการว่ายน�้าและสายตา	เซลส์แมน 
มีการทดสอบเทคนิคการพูดและการจูงใจ	ทดสอบความอดทนหรือความเป็นผู้น�า	 เช่น	 
ให้นั่งรอคอยอยู่ในห้องเป็นเวลานาน	โดยให้ผู้สมัครอยู่ปะปนกัน	และมีคนคอยสังเกตผู้สมัคร
แต่ละคน	 (ซึ่งจะปะปนอยู่กับผู้สมัครด้วย)	 ว่าแสดงความเป็นผู้น�าอย่างไร	หรือมีลักษณะ 
ที่น่าสนใจอะไรบ้าง
	 การทดสอบต่าง	ๆ	เหล่านี้	ถ้าผู้สมัครได้มีการศึกษาและเตรียมตัวอย่างดีแล้วคงจะ
ไม่เกินความสามารถของผู้สมัครอย่างแน่นอน
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138

	 แต่เดิมนั้น	หากเราต้องการที่จะสมัครงานในตำาแหน่งงานที่เราต้องการ	 เราก็ต้อง 

เริม่จากการออกหางานตามแหลง่งานตา่งๆ	ซึง่กส็ามารถหาไดจ้ากหลายๆ	วธิ	ีหลายๆ	ชอ่งทาง	

โดยมวีธิกีารท่ีคนสว่นใหญน่ยิมกนั	คอื	การหางานจากประกาศในหนงัสอืพมิพ	์หรอืนติยสาร 

ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน	หรือติดตามจากการประกาศรับสมัครงานจากสื่ออื่นๆ	อย่างวิทยุ 

หรือโทรทัศน์	เป็นต้น	ในปัจจุบันนี้มีแหล่งหางานแหล่งใหม่เกิดขึ้น	ซึ่งกำาลังได้รับความนิยม 

เปน็อยา่งมาก	นัน่คอื	แหลง่งานทีอ่ยู่ในอนิเตอรเ์นต็	เพราะในอนิเตอรเ์นต็จะมเีวบ็ไซตจ์ำานวน

มากทีท่ำาหน้าทีเ่ปน็แหลง่งาน	กลา่วคอื	เปน็เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มลูและขา่วสารเกีย่วกบังาน 

เอาไว้	 แล้วให้คนที่ต้องการสมัครงานเข้ามาค้นหา	 เว็บไซต์เหล่านี้เรียกว่า	 “เว็บไซต์รับ

สมัครงานออนไลน์”	หรือเรียกสั่นๆ	ว่า	“เว็บไซต์รับสมัครงาน”

	 การสมคัรงานออนไลน์	หรือการสมัครงานทางอนิเตอร์เนต็	คอืการทีน่ายจา้งหรอืผูท้ี ่

ต้องการรับสมัครงาน	 ซึ่งอาจจะเป็นบริษัท	ห้างร้าน	หรือหน่วยงานต่างๆ	 ลงประกาศ 

รับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการรับสมัครงาน	 เมื่อมีผู้ต้องการหางานทำา	 

หรือต้องการที่จะเปลี่ยนงานก็สามารถเข้ามาหาข้อมูล	หรือหาประกาศรับสมัครงานจาก 

เว็บไซต์เหล่านั้น

	 เมื่อผู้สมัครงานสนใจที่จะทำางานกับบริษัทใดก็สามารถติดต่อกับบริษัทนั้นๆ	ได้ตาม

เบอร์ โทรศัพท์	หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทนั้นๆ	ระบุไว้ ในประกาศรับสมัครงาน

	 ในทางกลบักนั	ผูห้างานกส็ามารถลงประกาศแสดงความประสงคข์องตนเองผา่นทาง

เว็บไซต์รับสมคัรงานเชน่กัน	โดยระบุรายละเอียดเงือ่นไขต่างๆ	ที่ตนต้องการเมื่อมีบริษัทใด

สนใจกส็ามารถติดต่อกลบัมายงัผูห้างานทีล่งประกาศไวต้ามเบอร์ โทรศพัทห์รอืวธิกีารทีร่ะบุ

ไว้ ในประกาศ

การสมัครงานออนไลน์คืออะไร
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การสมัครงานออนไลน์คืออะไร

สมัครงานออนไลน์

การสมคัรงานออนไลน์คืออะไร
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	 ดังน้ันสรุปได้ว่า	“เว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตจะทำาหน้าท่ี 
เป็นสือ่กลางให้นายจา้งและผูห้างานมาเจอกนั หลงัจากนัน้จะเปน็เรือ่งทีน่ายจา้ง
และผู้หางานต้องตกลงกันตามกระบวนการและเงื่อนไขการทำางานท่ีท้ังสอง
ฝ่ายพึงพอใจ”

	 	บริการส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์

  บริการ Job Sesrch
	 เป็นบริการค้นหาตำาแหน่งงานที่ผู้หางานสนใจ	 โดยระบุเงื่อนไขในการค้นหา	 เช่น 
เลอืกงานทีเ่กีย่วกบับญัช	ีหรือเลือกงานทีอ่ยู่ในกรุงเทพฯ	และปรมิณฑล	หรอืเลอืกงานที่ ให ้
อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง	10,000-15,000	บาท	เป็นต้น	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ 
เว็บไซต์ที่ ให้บริการรับสมัครงานว่าจะอนุญาตให้ผู้หางานระบุเงื่อนไขอะไรได้บ้าง
   บริษัท Job Alert
	 เปน็บรกิารแจง้เตอืนเมือ่มงีานทีผู่ห้างานสนใจ	ซึง่บรกิารนีอ้าจจะมเีฉพาะบางเว็บไซต์
เทา่นัน้ที่ ใหบ้รกิาร	แตก่ถ็อืวา่เป็นบริการที่ ไดรั้บความนยิมอยา่งมาก	เนือ่งจากผูห้างานไมต่อ้ง
เสยีเวลาไปคน้หางานทีต่นเองตอ้งการบอ่ยๆ	เพยีงแตล่งทะเบยีนขอรบับรกิารนีเ้ท่านัน้	โดย 
ระบุเงื่อนไขต่างๆ	เช่น	ตำาแหน่งงานที่ตนเองสนใจ	ฯลฯ	หากมีงานที่ตรงกับคุณสมบัติหรือ 
เงือ่นไขทีแ่จง้ไวท้างเวบ็ไซตก์จ็ะสง่อีเมล์มาบอกผู้หางานทันท	ีดงันัน้ผูห้างานท่ีใช้บรกิารนีจ้งึ 
ต้องมีอีเมล์แอดเดรสเป็นของตนเองด้วย
   บริการ Post Resume
	 เป็นบริการที่เว็บไซต์สมัครงานอนุญาตให้ผู้หางานบันทึกข้อมูลส่วนตัวของตนไว้ ใน 
ฐานขอ้มลู	(database)	ของทางเวบ็ไซต	์ซ่ึงขอ้มลูนัน้จะเปิดเผยใหบ้รษิทัทีต่อ้งการรบัสมคัรงาน
สามารถเรียกดไูด	้ถ้าผูห้างานมคีณุสมบตัติรงตามทีบ่รษิทัตอ้งการกจ็ะไดรั้บการตดิตอ่กลบั	 
เพ่ือนัดหมายให้ ไปทดสอบความสามารถ	หรือสอบสัมภาษณ์ต่อไป	 โดยปกติบริการนี้จะ 
จำากัดเวลาหรือกำาหนดอายุในการจัดเก็บข้อมูล	ซึ่งอาจจะเป็น	3	เดือน,	6	เดือน	หรือ	1	ปี	 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละเว็บไซต์เป็นหลัก	 หากพ้นกำาหนดแล้วข้อมูลนั้นก็จะถูกลบ 
ออกจากฐานข้อมูลเว็บไซต์
   บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสมัครงาน
	 เปน็บรกิารทีเ่วบ็ไซตส์มัครงานสว่นใหญมี่อยู่แล้ว	ไมว่่าจะเปน็ขา่วสารการสมคัรงาน	 
เทคนิคการสมัครงาน	 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์	 บทสัมภาษณ์	 หรือข้อแนะนำาของผู้ที่ 
ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานเกี่ยวกับการสมัครงาน	กฎหมายแรงงาน	ฯลฯ
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	 	เตรียมข้อมูลก่อนสมัครงาน

	 ในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์สมัครงานนั้น	 ผู้หางานจำาเป็นต้องเตรียมข้อมูลเบื้อง
ตน้เกีย่วกบัตนเองเอาไวก้อ่น	เพือ่ความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบยีน	โดยทัว่ไปแลว้
แต่ละเว็บไซต์มักจะต้องการให้เรากรอกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ	ดังต่อไปนี้
 •	ตำาแหน่งงานที่ต้องการสมัคร	หรือตำาแหน่งงานที่ ใกล้เคียง	(Title	of	Job)
	 •	เงินเดือนที่ท่านคาดหวังจะได้รับ	(Expected	Salary)
	 •	ชื่อ-นามสกุลของผู้สมัคร	(First	Name	-	Last	Name)
	 •	เพศ	(Gender,	Sex)
	 •	วัน/เดือน/ปี	เกิด	(Date	of	Birth,	Birthday)
	 •	ส่วนสูง/นำ้าหนัก	(Height/Weight)
	 •	เลขที่บัตรประจำาตัวประชาชน	และ/หรือเลขที่บัตรประจำาตัวผู้เสียภาษี	
	 	 (ID.	No./Tax	No.)
	 •	เชื้อชาติ/สัญชาติ	(Original/Nationality)
	 •	สถานภาพการสมรส	(Marital	Status)
	 •	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	(Original	Address)
	 •	ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้	(Current	Address)
	 •	เบอร์ โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวก	เช่น	โทรศัพท์ที่บ้าน,	โทรศัพท์ที่ทำางาน,
	 	 โทรศัพท์มือถือ,	 	 	
	 •	อีเมล์แอดเดรส	(E-mail	Address)
	 •	ข้อมลูเกีย่วกบัการสำาเรจ็การศกึษา	(Education	Background)	เชน่	ปทีีส่ำาเรจ็การศกึษา,  
	 	 ศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษาท่ี....ถึงปีการศึกษาท่ี...,	สถาบันท่ีสำาเร็จการศึกษา,	คณะ,	 
	 	 ภาควิชา,	สาขาวิชา,	วิชาเอก,	เกรดเฉลี่ย	(หากได้รับเกียรตินิยมควรจะระบุด้วย)
	 •	ความสามารถพิเศษ/ความสนใจพิเศษ	(Special	Skill)
	 •	งานอดิเรก	(Hobby)
	 •	ประสบการณ์ทำางาน	(Work	Experience)
	 •	ข้อมูลเกี่ยวกับงานปัจจุบันที่ทำาอยู่	(Current	Job)	หากท่านอยู่ระหว่างการเปลี่ยน 
	 	 งานใหม่
	 •	ประวัติส่วนตัวโดยย่อ	เพื่อให้บริษัทที่รับสมัครงานได้รู้จักตัวท่านดีขึ้น

	 	 (Brief	description	of	yourself)
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	 เคล็ด(ไม่)ลับช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน

	 เทคนิคที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานจากการสมัครงานออนไลน์	เราต้องพิจารณา
ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้บริการเว็บไซต์สมัครงาน	 ซ่ึงเทคนิคต่างๆ	 เหล่านี้เป็นหนทางที่จะนำาเรา 
ไปสู่การมีงานทำา
 1. ควรเตรียมข้อมูลในการสมัครงานให้พร้อม	ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและ 
รวดเร็วในการสมัครงาน
 2. มอีเีมลแ์อดเดรส (e-mail address)	เปน็ของตนเอง	สำาหรบัทา่นทีย่งัไมม่ ี
ควรจะลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการอีเมล์ฟรีจากเว็บไซต์ท่ี ให้บริการอีเมล์ฟรีทั่วไป	ซึ่งมีอยู่
มากมายทั้งเว็บไซต์ของคนไทยและเว็บไซต์ของต่างประเทศ
 3. ควรใชบ้ริการทีเ่ก่ียวกบัการสมัครงานของแตล่ะเว็บไซต์ให้มากท่ีสดุ 
เพื่อประโยชน์	ต่อตัวเราเอง	เช่น	เว็บไซต์ที่บริการรับสมัครงานเว็บไซต์หนึ่งอาจจะมีบริการ 
หลากหลายไม่ว่าจะเป็น	Job	Search,	Post	Resume,	Job	Alert,	Part	Time	Jobs	เรา
ก็สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้ทั้งหมด
 4. ควรสมคัรงานไวพ้ร้อมๆ กนัหลายๆ เว็บไซต์	เนือ่งจากแตล่ะเวบ็ไซตอ์าจ
จะมบีรษัิททีม่าประกาศรบัสมคัรงานไมเ่หมอืนกนั	ถา้เราสมคัรไว้หลายๆ	แหง่	ย่อมช่วยเพิม่
โอกาสที่เราจะได้รับการเรียกตัวเพื่อไปทดสอบ	หรือสอบสัมภาษณ์มากขึ้นตามไปด้วย
 5. ควรใช้ความอดทนและตั้งใจที่จะกรอกใบสมัครงาน	 เนื่องจากการลง
ทะเบยีนสมคัรงานในแตล่ะเว็บไซต	์จะตอ้งกรอกขอ้มูลทีอ่าจจะไมเ่หมอืนกนั	ซึง่ถา้เปน็ไปได ้
เราควรจะกรอกให้ละเอียดที่สุดเท่าท่ีจะสามารถกรอกหรือระบุความเป็นตัวตนของเรา	
เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของบริษัทที่รับสมัครงานทั้งสิ้น
 6. ค้นหาเว็บไซต์สมัครงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ในกรณีท่ี
ตอ้งการคน้หางาน	โดยระบชุือ่ตำาแหนง่งานหรอืช่ือบรษิทั	ขอใหค้น้ทัง้สองภาษาเพราะเราไม่
อาจทราบไดว้า่ตำาแหนง่งานหรอืชือ่บรษิทัทีเ่ราตอ้งการคน้นัน้ไดม้กีารลงทะเบยีนไวเ้ปน็ภาษา
ไทยหรือองักฤษ	การคน้หาทัง้สองภาษาจะชว่ยเพิม่โอกาสในการคน้หาตำาแหนง่	หรอืชือ่บรษิทั
ที่เราต้องการได้มากขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น	มีบริษัทที่ต้องการจ้างงานมาลงทะเบียนรับสมัคร
งานในตำาแหน่ง	“ผูจ้ดัการทัว่ไป”	ทัง้หมด	10	บรษิทั	โดยลงทะเบยีนเปน็ภาษาไทยไว	้6	บรษิทั	
และลงทะเบยีนเปน็ภาษาองักฤษ	4	บรษิทั	ถา้เราคน้หาตำาแหนง่โดยใชค้ำาวา่	“ผูจ้ดัการทัว่ไป”	 
เปน็คยีเ์วริด์	(Keyword)	ในการคน้หาจะคน้พบแค	่6	บรษิทัเทา่น้ัน	แตถ่า้คน้หาตำาแหนง่งาน 
โดยใช้คำาว่า	“General	Manager”	เป็นคีย์เวิร์ด	ก็จะค้นพบเพิ่มอีก	4	บริษัท	เป็นต้น
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 7. หลังจากลงทะเบยีนสมคัรงานกบัเวบ็ไซตต์า่งๆ แลว้	ควรจะเขา้ไปเชค็

อเีมลข์องทา่นเปน็ประจำา	วา่มีใครสง่อีเมล์มาหาหรอืไม่	โดยอาจจะเชก็อยา่งนอ้ยวนัละหนึง่	 

หรือบ่อยกว่าน้ัน	เพราะอาจจะมีบางบริษัทท่ีส่งอีเมล์มาหาท่านตอนเช้า	โดยให้ไปสอบสัมภาษณ์ 

ตอนบ่ายก็เป็นไปได้	 (ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าอีเมล์เป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีสำาคัญอีก

อย่างหนึ่ง	นอกเหนือจากที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ตอนลงทะเบียนสมัครงาน)

 8. ควรจะกรอกขอ้มลูในสว่นทีผู่ส้มคัรงานสว่นใหญ่ไมค่อ่ยกรอกกนั	เชน่	

ความสนใจพเิศษ	ความสามารถพเิศษ	ขอ้ความสัน้ๆ	ในการอธบิายถงึตวัเราเอง	ประวตักิาร 

ทำางานหรือฝึกงาน	ฯลฯ	ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดสำาคัญมากในการพิจารณางาน

	 ปัจจุบันมีผู้มารับสมัครงานตามเว็บไซต์ต่างๆ	 เป็นจำานวนมาก	แต่เมื่อเปรียบเทียบ

การรับสมคัรงานผา่นสือ่อืน่ๆ	แลว้	ดเูหมอืนวา่การรบัสมคัรงานออนไลนย์งัไมค่อ่ยแพรห่ลาย 

มากนัก	อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากจำานวนผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทยมีจำานวนน้อย

	 ในอนาคตการสมัครงานออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักให้นายจ้าง	และผู้หางานมา

พบกันด้วยวิธีการและขั้นตอนในการสมัครงานที่ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	 และประหยัดเวลา	

ประกอบกับมีตำาแหน่งงานให้เลือกหลายตำาแหน่ง	สมัครงานได้หลายบริษัท	และถูกเรียก

ตัวไปสัมภาษณ์ได้เร็ว	เพิ่มโอกาสที่จะได้งานทำามากขึ้น	ดังเว็บไซต์ต่อไปนี้

 เว็บไซต์ เว็บไซต์

	 www.108jobs.com	 www.thailabor.com

	 www.appjob.com	 www.jobyoucan.com

	 www.siamhrm.com	 www.azooga.com

	 www.jobdozy.com	 www.netregis.com

	 www.jobbkk.com	 www.job.siamhrm.com

	 www.jobtopgun.com	 www.thaihong.net

	 www.jobthai.com	 www.nationejobs.com

	 www.thaigarmentjob.com	 www.thaijobcenter.com

หลากหลายเว็บไซต์
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	 ปัจจุบันมีผู้มารับสมัครงานตามเว็บไซต์ต่างๆ	 เป็นจำานวนมาก	แต่เมื่อเปรียบเทียบ

การรับสมคัรงานผา่นสือ่อืน่ๆ	แลว้	ดเูหมอืนวา่การรบัสมคัรงานออนไลนย์งัไมค่อ่ยแพรห่ลาย 

มากนัก	อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากจำานวนผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทยมีจำานวนน้อย

	 ในอนาคตการสมัครงานออนไลน์จะเป็นช่องทางหลักให้นายจ้าง	และผู้หางานมา

พบกันด้วยวิธีการและขั้นตอนในการสมัครงานที่ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	 และประหยัดเวลา	

ประกอบกับมีตำาแหน่งงานให้เลือกหลายตำาแหน่ง	สมัครงานได้หลายบริษัท	และถูกเรียก

ตัวไปสัมภาษณ์ได้เร็ว	เพิ่มโอกาสที่จะได้งานทำามากขึ้น	ดังเว็บไซต์ต่อไปนี้

 เว็บไซต์ เว็บไซต์

	 www.108jobs.com	 www.thailabor.com

	 www.appjob.com	 www.jobyoucan.com

	 www.siamhrm.com	 www.azooga.com

	 www.jobdozy.com	 www.netregis.com

	 www.jobbkk.com	 www.job.siamhrm.com

	 www.jobtopgun.com	 www.thaihong.net

	 www.jobthai.com	 www.nationejobs.com

	 www.thaigarmentjob.com	 www.thaijobcenter.com

หลากหลายเว็บไซต์หลากหลายเว็บไซต์
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 เว็บไซต์ เว็บไซต์

	 www.sawasdeejob.com	 www.thai76job.com

	 www.jobtol.com	 www.webservicethai.com

	 www.job-go.com	 www.jobbees.com

	 www.thaionlinemarket.com	 www.jobbyyou.com

	 www.taradjob.com	 www.job-mua.go.th

	 www.jobpub.com	 www.click2job.com

	 www.JobDB.com	 www.my2hands.net

	 www.jobpopup.com	 www.joburl.com

	 www.thaibestjobs.com	 www.layjob.com

	 www.500job.com	 www.jobinone.com

	 www.thaifirstjobs.com	 www.jobjob.co.th

	 www.jobsfreelance.com	 www.jobsware.com

	 www.jobwinwin.com	 www.jobaa.com

	 www.jobhello.com	 www.mrthaijob.com

	 www.jobsnn.com	 www.ejobeasy.com

	 www.friendjob.com	 www.thaijobexpo.com

	 www.jobs.narak.com	 www.job2way.com

	 www.jobzaa.com	 www.jobroads.net

	 www.jobjj.com	 www.jobsmx.net
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	 ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์	จากที่คุณเข้าไปสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แล้ว	แต่คุณยัง 

ไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัท	ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม	คุณสามารถติดตามผลและเพื่อ

เป็นการยืนยันว่าคุณต้องการทำางานกับบริษัทนั้นจริงๆ	ด้วยความจริงใจ	ตามปกติแล้วหลัง

สอบสมัภาษณ์สิน้สดุลง	ผูส้มัภาษณ์จะบอกใหท้ราบโดยครา่วๆ	ว่าจะแจง้ผลการสอบนัน้ให้

ทราบเมือ่ใด	อาจจะเปน็ทางจดหมายหรอืทางโทรศพัทก์็ได	้เมือ่ลว่งเลยเวลาอนัควรมาแลว้	

คณุควรรบีตดิต่อสอบถามไปยงัผูส้มัภาษณ	์หรอืแผนกทีเ่กีย่วขอ้งทนัทซีึง่อาจทำาได	้2	วธิ	ีคอื

 1. โทรศัพท์ไปถาม	คุณควรโทรศัพท์ไปถามกับผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบ 

คัดเลือกครั้งนี้

 2. เขียนจดหมายติดตามผล	การทำาเช่นน้ีเป็นผลดีท่ีว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณ 

มคีวามสนใจต่องานนัน้จรงิๆ	และยงัเปน็การเตอืนความจำาของผูส้มัภาษณ์ใหจ้ำาคณุได	้อยา่งไร

กต็ามจดหมายตดิตามผลมักไมค่อ่ยไดร้บัความนยิมเทา่ทีค่วร	เนือ่งจากการใช้โทรศัพทอ์าจ

จะมีความสะดวก	และรวดเรว็กวา่	แต่ไมว่า่จะเปน็การตดิตามทางโทรศพัท์หรอืทางจดหมาย	 

สิ่งสำาคัญที่คุณจะลืมไม่ได้คือ

	 	 -	ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ ให้โอกาสเข้าพบ

	 	 -	แสดงให้เห็นว่าคุณมีความยินดีที่ ได้พบปะกับเขา	และยืนยันว่างานที่เสนอมา

นั้นเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของคุณจริงๆ

	 	 -	แจง้ใหเ้ขาทราบวา่คุณหวงัวา่จะไดมี้โอกาสทำางานในบรษิทัน้ี	และบอกเขาดว้ย

ว่าคุณกำาลังรอฟังข่าวการตัดสินใจของเขาอยู่

	 เมื่อส่งจดหมายตามไปแล้ว	ก็ต้องใจเย็นๆ	 ให้เวลาเขาตัดสินใจอีกสักนิด	หากเรา 

มั่นใจว่าเราเหมาะสมจริง	 และท่าทีในตอนท่ีเขาสัมภาษณ์เรานั้นบ่งบอกถึงความพึงใจก็คง

ไม่พลาดอย่างแน่นอน	แต่ก็ควรเตรียมใจเอาไว้บ้าง	 เผื่อเขามีคนที่เหมาะสมกว่า	 อย่างไร

ก็ตามไม่ควรท้อแท้	จงมุ่งหน้าต่อไป

ถึงเวลาติดตามผล
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	 ทำาอย่างไรหากคุณถูกปฏิเสธ	นั่นหมายถึงว่าคุณสอบไม่ผ่าน	สิ่งหนึ่งที่ควรทำาเป็น

อย่างยิ่งคือ	โทรศัพท์ไปสอบถามผู้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ถูกปฏิเสธ	พร้อมทั้งขอคำาแนะนำาที่

เปน็ประโยชนจ์ากเขาไดท้ัง้นีเ้พือ่นำาขอ้มูลเหลา่นัน้มาปรบัปรงุข้อบกพรอ่งของตัวคุณเองเพือ่ 

สอบสัมภาษณ์ ในคราวต่อไป	 คุณควรจะมีการถามปัญหาเหล่านี้กับตัวเอง	 เพื่อเป็นการ

ทบทวนและเตรียมตัวไว้ ในคราวต่อไป

	 	 	 คุณมีเวลาเตรียมตัวพอสำาหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้หรือไม่?

	 	 	 คุณทำาอะไรผิดพลาดอย่างมากในขณะสอบสัมภาษณ์หรือไม่?

	 	 	 คุณควรทำาอะไรและไม่ควรทำาอะไรเมื่อสอบสัมภาษณ์คราวต่อไป?

	 	 	 คุณไม่สามารถทำาตัวให้เข้ากันได้กับผู้สัมภาษณ์หรือไม่?

	 	 	 คุณมีปัญหาด้านการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารหรือไม่?

	 	 	 หากเขาตอบรับคุณก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย

	 เขาอาจจะนัดวันเข้าทำางานหรือนัดคุณไปตรวจสภาพร่างกาย	คุณควรรีบแจ้งวันให้

แนน่อนเพือ่เขา้ไปทำาข้อตกลงเซ็นสญัญา	หรือเซ็นจดหมายรบัเข้าทำางาน	ใหเ้ปน็ทีเ่รยีบรอ้ย	 

วนัแรกที่ ไปทำางานกค็วรไปถงึกอ่นเวลาสกั	30	นาท	ีเปน็การเริม่ต้นใหมอ่ยา่งสนใจ	ไมเ่รง่รบี
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	 9	ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ควรใส่ใจและต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการเผชิญโลก 

แหง่การทำางาน	การทำางานถอืเป็นอกีบทบาทหน่ึงทีท่กุคนหลีกเลีย่งไม่ได	้นอกเสยีจากคณุจะ

เกดิบนกองเงนิกองทองไมต้่องทำางานกมี็กนิไปตลอดชวีติ	คนเราเมือ่ทำางานจะไดเ้รยีนรู้ชวีติ

มากขึ้น	ได้เห็นคุณค่าในตัวเอง	ในโลกของการทำางานสิ่งที่คุณต้องมีคือ	ทักษะความรู้ต่างๆ	 

ทีจ่ะนำามาใช้ ในการทำางาน	ซ่ึงบางอยา่งก็ไมมี่อยู่ในตำาราเรยีน	ตอ้งศกึษาและเรยีนรูเ้อาเอง 

จากการทำางาน	ถ้าคุณเตรยีมตวัใหพ้รอ้มไวก้อ่น	คณุกจ็ะสามารถทำางานไดอ้ยา่งราบรืน่	ดงันี้

 1. ไมห่วัน่ปญัหาเฉพาะหน้า	ในชวีติเรามกัเจออะไรไมค่าดคดิเสมอ	ซึง่ทำาให้เรา

ตอ้งเปน็คนหวัไว	คดิแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าไดอ้ย่างทนัทว่งท	ีทำาใหง้านไมต้่องสะดดุติดขัด 

ในจุดเล็กๆ	น้อยๆ	

 2. รูจ้กัใชเ้ครือ่งใชส้ำานกังาน	เมือ่เราเขา้ไปทำางานวนัแรกๆ	เขาจะสอนใหเ้รารูจั้ก 

วธิีใชเ้ครือ่งใช้สำานักงาน	เช่น	การรบัโทรศพัท	์การโอนสาย	การใชเ้ครือ่งแฟกซ์	เครือ่งพริน้เตอร	์ 

เครื่องถ่ายเอกสาร	ซึ่งเราควรทำาความคุ้นเคยกับมันให้เร็วที่สุด	จะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น

บ่อยๆ	ให้เป็นที่รำาคาญใจ	

 3. ภาษาดีมชียัไปกวา่ครึง่	เดีย๋วนี้ โลกเราเปน็	globalization	เราตดิตอ่สือ่สารกนั

ไปทัว่โลก	การทำาธรุกจิกเ็ชน่กนัไม่ไดห้ยุดอยู่แค่ในประเทศไทย	คนทำางานจงึจำาเปน็ตอ้งม ี

ความรูภ้าษาต่างประเทศ	โดยเฉพาะภาษาองักฤษ	แตถ่า้บรษัิทของเรามเีจา้นายทีพ่ดูภาษา

อื่น	เช่น	ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	จีน	อิตาเลียน	เราก็ควรที่จะพูดภาษานั้นเป็นด้วย	

 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านฉลุย	ใบสมัครงานทุกที่เดี๋ยวนี้ต้อง

ให้ระบุทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย	ซึ่งคนรุ่นใหม่จะคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้ว	

โดยเฉพาะโปรแกรมพื้นฐานที่ควรจะต้องอยู่ ในระดับใช้งานได้ดี	 เช่นไมโครซอฟต์ออฟฟิศ	

เวิร์ด	เอกเซล	พาวเวอร์พอยต์	การใช้อินเทอร์เน็ต	และการรับส่งอีเมล์	เป็นต้น	

9 ทักษะที่ต้องเตรยีมให้พร้อมก่อนการท�างาน
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 5. รู้จักนำาความรู้มาประยุกต์ ใช้	 เราเรียนมาทางด้านไหนก็จะมีทักษะและ 

ความสามารถในด้านนั้นเป็นพิเศษ	รู้จักนำามาประยุกต์ ใช้กับการทำางาน	แสดงฝีมือให้เพื่อน 

รว่มงานเหน็วา่	เราเปน็ตวัจรงิ	มคีวามรูจ้ริง	และใชง้านไดจ้รงิ	ไม่ใชเ่รยีนจบมาไดเ้กรดสวย

หรู	แต่ทำางานไม่เป็นเลย	

 6. มคีวามรู้เร่ืองการบริหารจดัการ	ถงึเราจะไม่ไดจ้บการบรหิารธรุกจิมา 

โดยตรง	แต่ก็ควรมีความรู้ ไว้บ้าง	โดยการหาหนังสือมาศึกษา	เดี๋ยวนี้หนังสือเกี่ยวกับการ

บริหารมีขายเต็มไปหมด	และยังอ่านเข้าใจง่ายอีกด้วย	 เราจะได้เรียนรู้ว่าธุรกิจที่ประสบ

ความสำาเรจ็เขามรีะบบการจดัการอยา่งไร	ซึง่จะชว่ยใหค้ณุเรยีนรูก้ารทำางานอยา่งเปน็ระบบ

มากขึ้น	

 7. มีวิธีจัดการกับข้อมูล	เวลามีงานเยอะๆ	ท่ีรอคิวทำา	หรืองานท่ีทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 

ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย	เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา	ถ้าเจ้านายเรียกหาเอกสาร

อะไรก็จะสามารถหยิบจับได้อย่างรวดเร็ว	ไม่ต้องรื้อต้องค้นให้วุ่นวาย	

 8. รู้จักใช้เงิน	คนเราส่วนใหญ่เมื่อเริ่มทำางานก็จะเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น	 ว่า

ตอ้งเหนือ่ยยากลำาบากแค่ไหนกวา่จะไดเ้งนิมาใช	้แตบ่างคนไมค่ดิอยา่งนัน้	แทนทีจ่ะเกบ็ออม 

กลับคิดว่าทำางานเหนือ่ยมาทัง้เดอืนตอ้งใชช้วีติใหเ้ตม็ที่	ใช้เงนิให้คุม้คา่กบัความเหนือ่ยยาก	

อยากไดอ้ะไรกซ็ือ้	อยากไปเทีย่วที่ ไหนก็ไป	จึงไมม่เีงนิเหลอืเกบ็	ซำา้เดอืนยงัชกัหนา้ไมถ่งึหลงั	

เที่ยวหยิบยืมคนนั้น	คนนี้ ไปทั่ว	อย่างนี้เพื่อนร่วมงานคงไม่ปลื้มเท่าไหร่	

 9. มีมนษุยสมัพนัธท์ีด่ ีคนทีป่ระสบความสำาเรจ็ไม่ใช่มแีต่ความรูเ้ท่านัน้	แต่ต้อง 

ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีด้วย	บริษัทหลายแห่งคัดเลือกแต่คนเก่งๆ	 เข้าไปทำางาน	แต่เมื่อ 

คนเก่งๆ	 อยู่ร่วมกันและไม่มี ใครยอมเข้าหาใครก่อน	 ก็จะเกิดบรรยากาศการทำางาน 

แบบตัวใครตัวมัน	ไม่สมัครสมานสามัคคีกัน	กลายเป็นความแตกแยกในองค์กร	แต่หากเรา 

เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	เข้าหาใครก็มีแต่คนเอ็นดู	การทำางานร่วมกับผู้อื่นก็จะง่ายขึ้น	

	 เตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความสามารถให้เต็มที่	 ทำาให้ดีที่สุด	 เราเชื่อว่าการ 

เตรียมตัวที่ดีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จได้อย่างแน่นอน
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ทักษะส�าคญัแห่งศตวรรษที่ 21
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ทกัษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	(ออนไลน์)	แหล่งท่ีมา	;http://okmd.or.th/okmd.opportunity/

new-gem/	สืบคืนเมื่อวันที่	30	มกราคม	2560
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หลักเกณฑ์การชำ	ระหนี้

	 1.	 เมือ่ผูกู้ย้มืเงนิสำาเร็จการศกึษา	หรือพน้สภาพการศกึษาเปน็เวลา	2	ป	ีถือวา่ผูกู้ย้มื

เป็นผูค้รบกำาหนด	การชำาระหนี	้โดยผูกู้ย้มืมหีนา้ทีต่อ้งชำาระเงนิทีกู่ย้มืมาคนืใหก้บักองทุนตาม 

ระยะเวลา	และวิธีการที่กำาหนดไว้	ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ

	 2.	 ผู้กู้ยืมที่กำาลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา	2	ปี	โดยไม่ได้แจ้ง

สถานภาพการเป็นนักศึกษาให้ธนาคารทราบ	ดังนั้นถือว่าเป็นผู้ครบกำาหนดชำาระหนี้

 3.	 กอ่นวนัที	่5	กรกฎาคมของปทีีค่รบกำาหนดชำาระหนี	้ผูกู้ย้มืทีค่รบกำาหนดชำาระหนีง้วดแรก 

จะได้รับหนังสือจากธนาคาร	 เพื่อแจ้งจำานวนเงินต้นท้ังหมด	และจำานวนเงินที่ต้องชำาระหนี้

งวดแรก	ค่าธรรมเนียมการชำาระหนี้	รวมทั้งตารางการชำาระหนี้ของแต่ละปี	ให้ผู้กู้ยืมทราบ

	 4.	 ผู้กู้ยืมที่ครบกำาหนดชำาระหนี้	จะต้องชำาระหนี้งวดแรกภายในวันที่	5	กรกฎาคม 

ของปีที่ครบกำาหนดชำาระหนี้

	 5.	 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ	1	ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่	1	เป็นต้นไป 

โดยจะต้องชำาระหน้ี	 ภายในวันที่	 5	 กรกฎาคมของทุกปี	 และจะต้องชำาระหนี้ ให้เสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลา	15	ปี	นับจากวันครบกำาหนด	ชำาระหนี้งวดแรก

	 6.	 ในกรณีที่ ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำาระหน้ีคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนด 

คือภายในวันที่	5	กรกฎาคมของทุกปี	ถือว่าผู้กู้ผิดนัดการชำาระหนี้	ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องเสียเบี้ย

ปรับในอัตราร้อยละ	 12	ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำาระในงวดนั้น	 ในกรณีค้างชำาระไม่เกิน	 12	

เดอืน	และในกรณคีา้งชำาระเกิน	12	เดอืน	จะตอ้งเสยีเบ้ียปรับในอตัรารอ้ยละ	18	ตอ่ป	ีของ

เงินต้นงวดที่ค้างชำาระทั้งหมด	

วิธีนับระยะเวลาครบกํำาหนดชํำาระหนี้

	 ตัวอย่าง	ผู้กู้ยืมที่สำาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษาในปีการศึกษา	2557 

ผู้กู้ยืมจะครบกำาหนด	การชำาระหนี้งวดแรกภายในวันที่	5	กรกฎาคม	25602563

2560

หลักเกณฑ์กำรช�ำระหนี้

การช�าระหนี้กองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.)
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พ.ศ.	2560
ปีกำรศึกษำ	2560

พ.ศ.	2561

วันที่จบกำรศึกษำ

พ.ศ.	2562

ระยะเวลำปลอดหนี้

พ.ศ.	2563

5	กรกฎำคม	2563

วันครบก�ำหนด

ช�ำระหนี้งวดแรก

กำรสอบถำมยอดหนี้	ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามยอดหนี้ของตนได้	4	ช่องทาง	ดังนี้

	 1.	 ทาง	 INTERNET	http://www.studentloan.ktb.co.th/	โดยป้อนรหัสผ่านเป็นเลข

บัตรประจ�าตัวประชาชน	และ	วัน	เดือน	ปี	เกิด	ของตนเอง

	 2.	 ทาง	CALL	CENTER	หมายเลข	1551

	 3.	 ทาง	HELP	DESK	หมายเลข	0-2208-8699

	 4.	 บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ทุกสาขา

กำรช�ำระหนี้มี	2	วิธี	คือ

	 1.	 ช�าระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 

ของผู้กู้ยืม	 โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารให้หักบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ตอนท�าสัญญากู	้ 

หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ที่ผู้กู้ยืมเปิดใหม่	และผู้กู้จะต้องน�าเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ	ก่อนวันที่	5	 

กรกฎาคมของทุกปี	 (กรณีช�าระหนี้เป็นรายปี)	หรือก่อนวันท่ี	5	ของทุกเดือน	 (กรณีช�าระเงิน 

รายเดือน)	ผู ้กู ้ยืมจะต้องน�าสมุดบัญชีเงินฝากฯ	 ไปปรับรายการหักบัญชีที่สาขาและเก็บไว ้

เป็นหลักฐาน

	 2.	 ช�าระทีเ่คาน์เตอร์	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ทกุสาขาทัว่ประเทศ	ผูกู้ย้มืสามารถช�าระหนี้	 

มากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าจ�านวนเงินที่ต้องช�าระก็ได้	ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อช�าระหนี้ 

กองทุนฯ	ไว้เป็นหลักฐาน

กำรช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนด

	 ผู้กู้ยืมสามารถช�าระหนี้คืนกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนส�าเร็จการศึกษา	หรือ 

ช่วงระยะเวลาปลอดหนี้	2	ปีได้	โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
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วิธีการชำาระหนี้

	 1.	 การติดต่อชำาระหนี้ครั้งแรก

	 	 ผูกู้ยื้มทกุรายตอ้งตดิตอ่แสดงตนในการชำาระหนี	้ที	่บมจ.ธนาคารกรงุไทย	สาขา

ใดก็ได้ที่ท่านสะดวก	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.1	กรอกหนังสือแสดงตนในการชำาระหนี้	(กยศ.201)

	 	 1.2	หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนงวดการชำาระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ 

	 	 	 สามารถทำาได้	โดยให้	ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์

  1.3	แจง้จำานวนเงนิทีผู่กู้ย้มืประสงคจ์ะชำาระหนีง้วดแรก	พรอ้มกบัชำาระหน้ี	โดยผู้กูย้มื 

	 	 	 จะไดร้บั	ใบรบัเงนิเพ่ือชำาระหนีก้องทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษาไวเ้ป็นหลกัฐาน

    ในการชำาระหนี้ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาท

	 2.	 การชำาระหนี้ครั้งต่อไป

	 	 2.1	นำาเงนิเขา้ฝากในบญัชอีอมทรพัยข์องผูกู้ท้ี่ ไดแ้จง้ไว้แกธ่นาคาร	โดยต้องมเีงนิ 

	 	 	 ในบญัชมีากพอกบัตน้เงนิงวดทีต่อ้งชำาระหรอืกบังวดท่ีคา้งชำาระ	(หากม)ี	และ 

	 	 	 ดอกเบี้ย	หรือ	เบี้ยปรับ	(ถ้ามี)	หรือ

	 	 2.2	ชำาระที่เคาน์เตอร์	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ทุกสาขาทั่วประเทศ

กรณีที่ผู้กู้ยืมยังศึกษาอยู่ หรือสำาเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี แต่ได้รับจดหมาย

แจ้งภาระหนี้

 ตามหลักเกณฑ์แล้วจะยังถือว่าไม่เป็นผู้ครบกำาหนดชำาระหนี้	 ผู้กู้จะต้องทำา	 “หนังสือ

แบบรายงานสถานภาพการศึกษา	 (กยศ.204)”	 โดยให้มหาวิทยาลัยรับรองทุกปีจนกว่าจะ

จบการศึกษา	 สำาหรับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ถึง	 2	 ปี ในการปลอดหนี้	 ให้ผู้กู้ยืม 

ทำาหนังสือรับรองการสำาเร็จการศึกษา	 หรือนำา	 ใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตรหรือ 

รายงานผลการศกึษา	(Transcript)	ไปให	้บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ไดท้กุสาขา	เพือ่ชะลอการชำาระหนี้

กรณีที่ผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ

	 -	 กรณทีีผู่กู้ยื้มถงึแกก่รรม	หน้ีตามสญัญากูยื้มเปน็อนัระงบัไป	ทัง้นี้ ให้ทายาทหรอื

สถาบนัการศึกษา	สง่สำาเนาใบมรณบัตร	ทีร่บัรองโดยเจ้าหนา้ท่ีทีเ่ปน็ผูม้อีำานาจ	เพือ่แจง้ให้

ธนาคารทราบ

	 -	 กรณทีพุพลภาพจะตอ้งสง่สำาเนาสมุดประจำาตวัคนพกิารให้แกธ่นาคาร	เพือ่เสนอ	

กองทุนฯ	พิจารณาระงับการเรียกใช้ชำาระหนี้ตามสัญญาต่อไป
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กรณีแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ / ที่ทำางาน / สถานะอื่น ๆ

	 ในกรณีทีผู่กู้ยื้มกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษามกีารเปลีย่นแปลงสถานะของตวัเอง	

เชน่	เปลีย่นช่ือ	นามสกลุ	ทีอ่ยู	่เลขทีบ่ญัชเีงนิฝาก	เขา้ทำางานหรอืยา้ยสถานทีท่ำางาน	ผูกู้ย้มื 

จะต้องกรอกข้อความ	และจัดส่งให้ธนาคารตามที่อยู่ต่อไปนี้

	 ฝา่ยบรหิารโครงการภาครฐั	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	อาคารสขุมุวทิ	ชัน้	14	เลขที	่10	 

ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

เงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ผู้กู้ควรทราบและถือปฏิบัติ

	 1.	 ถ้าผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงชื่อ	 นามสกุล	 หรือสถานที่อยู่	 หรือย้ายสถานที่ศึกษา	 

หรอืจบการศกึษาหรอืยกเลกิการศกึษา	ผูกู้ย้มืมีหน้าทีแ่จ้งใหธ้นาคารผู้บรหิารและจดัการเงนิ 

ใหกู้ย้มื	(บมจ.ธนาคารกรงุไทย)ทราบ	โดยทำาเปน็หนงัสอืและแจง้ภายใน	15	วนั	นบัแตว่นัท่ี 

เปล่ียนแปลงชื่อ	 นามสกุล	หรือสถานที่อยู่	 หรือย้ายสถานศึกษา	หรือจบการศึกษาหรือ 

พ้นสภาพการศึกษา	มิฉะนั้นจะถือว่าผู้กู้ยืมผิดสัญญา	ผู้ ให้กู้ยืม	มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ 

เรียกเงินกู้ที่ผู้กู้ยืมได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนในทันที

	 นาย	 นาง	 นางสาว
ชื่อ	 /	 นามสกุล.............................................................................................................. 
วัน	 /	 เดือน	 /	ปีเกิด....................................................................................................... 
บัตรประจำาตัวประชาชนเลขที่ 							
บัตรประจำาตัวผู้เสียภาษีเลขที่
เลขที่บัญชีออมทรัพย์
ที่อยู่ปัจจุบัน 	 	 เลขที่...................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน....................................................ตำาบล/แขวง...................................................... 
อำาเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.................................................................. 
ที่ทำางานปัจจุบัน		ชื่อกิจการ	/	ที่ทำางาน............................................................................ 
เลขที่..........................หมู่ที่................ถนน.................................................................... 
ตำาบล/แขวง................................................อำาเภอ/เขต................................................. 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.................................... 
ตำาแหน่ง.....................................................รายได้ต่อเดือน......................................บาท 
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	 2.	 ผูกู้ย้มืสำาเรจ็การศกึษา	และเขา้ทำางานในสถานที่ ใด	ผูกู้ย้มืจะต้องแจง้ทีอ่ยูแ่ละ 

สถานที่ทำางานนั้น	พร้อมทั้งจำานวนเงินเดือน	หรือค่าจ้างที่ ได้รับให้ธนาคารผู้บริหารและ 

จดัการเงนิใหกู้ย้มื	(บมจ.ธนาคารกรงุไทย)	ทราบ	โดยทำาเปน็หนงัสือและแจง้ภายใน	30	วัน	 

นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเริ่มทำางาน	 และหากในกรณีที่ผู้กู้ยืมย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนแปลงงานหรือ

สถานที่	หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง	ผู้กู้ยืมต้องแจ้งให้ธนาคารผู้บริหาร

และจัดการเงินให้กู้ยืม	(บมจ.ธนาคารกรุงไทย)	ทราบภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมย้าย

ที่อยู่	เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างทุกๆ	ครั้ง

	 3.	 ให้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติในข้อ	 1	และข้อ	2	ส่ง	 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ตารางแสดงการคำานวณเงินต้นและดอกเบี้ย

 ข้อสมมติ

	 1.	 ผู้กู้ยืมเงินได้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนฯ	เป็นจำานวนเงิน	1	บาท

	 2.	 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1	บาทต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่	1	เป็นต้นไป

	 3.	 ระยะเวลาในการชำาระหนี้	15	ปี

	 4.	 ผู้กู้ชำาระหน้ีปีละ	 1	 คร้ังในวันที่	 5	 กรกฎาคม	 ของทุกปี	 (ผู้กู้ยืมต้องเสียค่า

ธรรมเนียมการชำาระหนี้	ครั้งละ	10	บาท)
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบผ่อนชำาระ 15 ปี

ปีที่ผ่อน

ชำาระ	

(1)

ยอดเงินกู้

คงเหลือตาม

สัญญา	(2)

การผ่อนชำาระ

เงินต้นร้อยละ

ต่อปี	(3)

เงินต้นที่

ต้องชำาระแต่

ละงวด	(4)

ดอกเบี้ย

ร้อยละ	1

ต่อปี	(5)

ยอดเงินต้น

และดอกเบี้ย

(6)

*บวกค่า

ธรรมเนียม

การโอนเงิน	(7)

1 1.000 1.50 0.015  - 0.01500 10

2 0.985 2.50 0.025 0.00985 0.03485 10

3 0.960 3.00 0.030 0.00960 0.03960 10

4 0.930 3.50 0.035 0.00930 0.04430 10

5 0.895 4.00 0.040 0.00895 0.04895 10

6 0.855 4.50 0.045 0.00855 0.05355 10

7 0.810 5.00 0.050 0.00810 0.05810 10

8 0.760 6.00 0.060 0.00760 0.0670 10

9 0.700 7.00 0.070 0.00700 0.07700 10
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10 0.630 8.00 0.080 0.00630 0.08630 10

11 0.550 9.00 0.090 0.00550 0.09550 10

12 0.460 10.00 0.100 0.00460 0.10460 10

13 0.630 11.00 0.110 0.00360 0.11360 10

14 0.250 12.00 0.120 0.00250 0.12250 10

15 0.130 13.00 0.130 0.00130 0.13130 10

รวม 1.000 0.09275 1.09275

ตัวอย่างการคำานวณ
	 สมมติว่าผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	100,000	บาท
	 1.	 นำายอดเงนิ	100,000	บาท	คณูกบัชอ่งท่ี	(2)	จะทราบวา่เงนิตน้คงเหลอืในแตล่ะ
ปีเป็นจำานวนเงินเท่าใด
	 2.	 นำายอดเงิน	100,000	บาท	คูณกับช่องที่	(4)	จะทราบว่าเงินต้นที่จะต้องชำาระ
ในแต่ละปีเป็นจำานวนเงินเท่าใด
	 3.	 นำายอดเงิน	 100,000	บาท	คูณกับช่องที่	 (5)	จะทราบดอกเบี้ยที่ต้องชำาระใน
แต่ละปีเป็นจำานวนเงินเท่าใด	(ยกเว้นปีที่ 1 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย)
	 4.	 นำายอดเงิน	100,000	บาท	คูณกับช่องที่	(6)	จะทราบว่าเงินต้น	และดอกเบี้ยที่
จะต้องชำาระในแต่ละปีเป็นจำานวนเงินเท่าใด
สูตรการคำานวณดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ
 

หมายเหตุ 	*	หมายถึง	จำานวนเงินกู้ยืมทั้งหมด	หักด้วยจำานวนเงินต้นที่ชำาระแล้ว
	 	 **	นับตั้งแต่วันที่ครบกำาหนดชำาระหนี้	 หรือวันที่ชำาระหนี้ครั้งล่าสุดถึงวันชำาระ
เงิน

หมายเหต ุ	*	หมายถึง	จำานวนเงินต้นที่ต้องชำาระในแต่ละงวดที่ค้างชำาระในแต่ละงวด
	 **	 อัตราเบี้ยปรับ	12%	คิดจากเงินต้นงวดที่ค้างชำาระไม่เกิน	1	ปี	และ	18% 
	 	 คิดจากเงินต้นงวดที่ค้างชำาระเกินกว่า	1	ปี

 
ดอกเบี้ย		=

	ยอดเงินกู้คงเหลือ	x	อัตราดอกเบี้ย	(1%)	x	จำานวนวัน**

	 	 365	วัน

	เบี้ยปรับ		=
  จำานวนเงินงวดที่ค้างชำาระ	x	อัตราดอกเบี้ย	(12%	และ	18%)	x	จำานวนวัน**

	 365	วัน
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หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการชำาระหนี้

หลักเกณฑ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์
1.	เป็นผู้ ไม่มีรายได้ -	แบบฟอร์ม	กยศ.	202,	203

-	หนังสือรับรองจากผู้ ใหญ่บ้าน
		หรือข้าราชการ	ระดับ	5	ขึ้นไป
-	สำาเนาภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน
		ของผู้รับรอง

-	ยืดเวลาได้คราวละ
	ไม่เกิน	6	เดือน	
	รวมแล้วไม่เกิน	2	ปี

2.	เป็นผู้มีรายได้
	ตำ่ากว่าเดือนละ	
	4,700.-	บาท

-	แบบฟอร์ม	กยศ.	202,	203
-	หนังสือรับรองจากผู้ ใหญ่บ้าน
		หรือข้าราชการ	ระดับ	5	ขึ้นไป
-	หนังสือรับรองรายได้/แสดงรายได้จาก
		หน่วยงาน
-	สำาเนาภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน
		ของผู้รับรอง

-	ผอ่นชำาระได้ไมต่ำา่
		กว่า	300.-	บาท
		ต่อเดือน	
		หรือ	2,400.-	ต่อปี	
		แต่ไม่น้อยกว่า
		ดอกเบี้ย

3.	เป็นผู้ประสบภัย
	พิบัติจากธรรมชาติ,	
	สงคราม,	จลาจล

-	แบบฟอร์ม	กยศ.	202,	203
-	หนังสือรับรองจากผู้ ใหญ่บ้าน
		หรือข้าราชการ	ระดับ	5	ขึ้นไป
		หรือตำารวจยศร้อยตำารวจตรีขึ้นไป
-	สำาเนาภาพถ่ายบัตรประจำาตัวประชาชน
		ของผู้รับรอง

-	ยืดเวลาได้คราวละ
	ไม่เกิน	6	เดือน	
	รวมแล้วไม่เกิน	2	ปี

กรณีการขอผ่อนผันชำาระหนี้

	 ผูกู้ย้มืจะตอ้งดำาเนนิการตดิตอ่กบัธนาคารเพือ่ขอผอ่นผนัชำาระหนี้ ให้เสรจ็ส้ินกอ่นวัน

ทีค่รบกำาหนดชำาระหน้ีแตล่ะงวด	และหากพน้วนัทีค่รบกำาหนดชำาระแลว้	(5	กรกฎาคม	ของ

ทุกปี)	ถือว่าผู้กู้ยืมค้างชำาระหนี้จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติ

ผ่อนผันชำาระหนี้	จึงจะระงับการติดตาม	และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป
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สํำานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1-10

 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1	 0-2223-6215-7	0-2223-6217	 arl@doe.go.th
ชั้น	1	อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครอง	 0-2223-2684-6	0-2223-2685
แรงงาน	(เดิม)	ภายในกระทรวงมหาดไทย
ถ.เฟื่องนคร	เขตพระนคร
กรุงเทพฯ	10200

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2	 0-2910-1180-1	 0-2910-0949	 ar2@doe.go.th
6	ซ.รัชดาภิเษก	70	ถ.รัชดาภิเษก	 0-2910-1183-4
แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 0-2617-6581-2	 0-2617-6568-70	 ar3@doe.go.th
19	อาคารพงษ์สุภี	ชั้น	2	และ	4	 0-2617-6578-9	 0-2617-6578
ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงจอมพล	 0-2617-6569-70	 0-2617-6582
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	 0-2617-6566-7

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4 0-2211-7815					0-2211-9584	 ar4@doe.go.th
438/115	ซ.จันทน์	47	ถ.จันทน์	 0-2211-8167#11-16	 0-2211-8167
แขวงทุ่งวัดดอน	เขตสาทร	 0-2211-6205#21-23	 0-2211-6205		
กรุงเทพฯ	10120	 0-2211-9584#17-19

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5	 0-2434-6575	 0-2434-6575	 ar5@doe.go.th
125	ชั้น	4	ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า
แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	10700

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 	 0-2455-8500	 ar6@doe.go.th
ชั้น	3F	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คบางแค	 	 0-2454-5466
ถนนเพชรเกษม	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10160	 	 0-2455-4148

0-2455-8500
0-2455-4147-9
0-2454-1255
0-2454-2203

รายชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงานจัดหางานของรัฐ

ภาคผนวก

รายชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงานจัดหางานของรฐั
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7	 0-2427-4512	 0-2427-4741	 ar7@doe.go.th
48-48/1	ถ.สุขสวัสดิ์	แขวงราษฎร์บูรณะ	 0-2427-4113	 0-2427-6109
เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140	 0-2427-5918,			0-2427-6109
	 0-2427-4327			(อัตโนมัติ)

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8	 0-2398-7477	 0-2398-7019	 ar8@doe.go.th
1/8,	1/10	อาคารบางนาธานี		 0-2398-6612	
ซ.บางนา-ตราด	34	แขวงบางนา	 0-2398-6630
เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 9 0-2948-6007-9	 0-2510-7876	 ar9@doe.go.th
123/708-710	ซ.นวมินทร์	98	 0-2510-7944-5	 0-2510-8137
แขวงคันนายาว	เขตคันนายาว	 0-2510-3602
กรุงเทพฯ	10230	 0-2510-8137

สำานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10	 0-2540-7009	 0-2540-7008	 ar10@doe.go.th
555/29-33	หมู่	13	ถ.สีหบุรานุกิจ	 0-2540-7004	 0-2540-7005
แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510	 0-2540-7008

สํำานักงานจัดหางานส่วนภูมิภาค	(ภาคกลาง)

สำานักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท	 056-413035-6	 056-413036	 cnt@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ชั้น	2	ต.บ้านกล้วย	อ.เมือง	
จ.ชัยนาท	17000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี	 0-2580-7631	 0-2580-7631	 ntb@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี	ชั้น	1	 0-2580-7796
ถ.รัตนาธิเบศร์	อ.เมือง	 0-2580-9276
จ.นนทบุรี	11000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม	 034-213284-6	 034-213283	 npt@doe.go.th
69/89-90	หมู่ที่	8	ถ.เพชรเกษม
ต.พระประโทน	อ.เมือง	จ.นครปฐม	73000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 0-2567-0600-3	 0-2567-0630	 ptt@doe.go.th
35/4	หมู่ที่	1	ถ.ปทุมธานี-รังสิต
ต.บ้านกลาง	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	12000

 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สำานักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	035-213956-8	 035-213958	 aya@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 	 035-213335
ชั้น	1	ถ.สายเอเชีย	อ.พระนครศรีอยุธยา	 	 035-355855
จ.พระนครศรีอยุธยา	13000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี	 036-422906	 036-422906	 lri@doe.go.th
114	หมู่ที่	1	ถ.พระปิยะ	ต.ป่าตาล
อ.เมือง	จ.ลพบุรี	15000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี	 036-507201-3	 036-507202	 sbr@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี	ชั้น	1
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน	ต.บางมัญ	อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี	16000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	 034-427138	034-820344	 skw@doe.go.th
69/39-40	หมู่ที่	1	ถ.พระราม	2	ต.ท่าจีน	 ต่อ	24
อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร	74000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ	 0-2383-7471-2	 0-2383-7472	 spk@doe.go.th
29/65-66	ถ.ศรีนครินทร์	ต.เทพารักษ์
อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	10270

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม	 034-714342-3	 034-714342	 skm@doe.go.th
186	หมู่	3	ถ.เอกชัย	ต.ลาดใหญ่	อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม	75000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี	 036-211208	 036-211280	 sri@doe.go.th
221/20-30	ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม	ซอย	3	 036-231022
ต.ปากเพรียว	อ.เมือง	จ.สระบุรี	18000	 036-212179

สำานักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี	 056-513024-5	 056-513204	 uti@doe.go.th
อาคารศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี	(หลังเก่า
ถ.ศรีอุทัย	ต.อุทัยใหม่	อ.เมือง
จ.อุทัยธานี	61000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง	 035-613038-9	 035-613038	 atg@doe.go.th
อาคารศาลากลางจังหวัด	(ส่วนต่อเติม)
ชั้น	1	อ.เมือง	จ.อ่างทอง	14000
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สํำานักงานจัดหางานส่วนภูมิภาค	(ภาคตะวันออก)

สำานักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี	 039-325913	 039-325914	 cti@doe.go.th
1212/21	ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	 039-323840
ถ.ท่าแฉลบ	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	22000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา	 038-514842	 038-514843	 cco@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัด	ชั้น	1	ถ.เรืองวุฒิ
อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรา	24000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี	 038-398054	 038-398053	 cbi@doe.go.th
199	หมู่ที่	3	ถ.นารถมนตเสวี	ต.เสม็ด	 038-398501-2	 	 cbi@hotmail.com
อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20000	 ต่อ	101-103

สำานักงานจัดหางานจังหวัดตราด	 039-530840-1	 039-520218	 trt@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดตราด	ถ.ราษฎร์นิยม
ต.บางพระ	อ.เมือง	จ.ตราด	23000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก	 037-313869	 037-312869	 nyk@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดนครนายกหลังใหม่	 037-313204
ชั้น	1	ถ.สุวรรณศร	ต.ท่าช้าง	อ.เมือง
จ.นครนายก	26000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี	 037-214714	 037-454022	 pri@doe.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี	ชั้น	2
ถ.สุวินทวงศ์	ต.ไม้เค็ด	อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี	25320

สำานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง	 038-694024-8	 038-694027	 ry@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดระยอง	ชั้น	2	(หลังใหม่)
ถ.สุขุมวิท	ต.ห้วยโป่ง	อ.เมือง
จ.ระยอง	21150

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร	 034-427138		 034-820344	 skw@doe.go.th
69/39-40	หมู่ที่	1	ถ.พระราม	2	ต.ท่าจีน	 ต่อ	24
อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร	74000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว	 037-425020	 037-425020	 ske@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่	(ชั้น	2)	 	 											chanyutb_r@doe.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว	ต.ท่าเกษม
อ.เมือง	จ.สระแก้ว	27000
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สํำานักงานจัดหางานส่วนภูมิภาค	(ภาคตะวันตก)

สำานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี	 034-456309	 034-623455	 kri@doe.go.th
22	หมู่ที่	12	ถ.กาญจนบุรี-ด่านมะขามเตี้ย	
ต.ปากแพรก	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี	71000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 032-602270-1	 032-602270-1	 pkn@doe.go.th
133/1	ถ.สุขใจ	อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ์	77000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี	 032-424112-3	 032-424113	 pbi@doe.go.th
2/94-95	ถ.เพชรเกษม	ต.ไร้ส้ม
อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี	 032-322261-2	 032-322262	 rbr@doe.go.th
20/35	ถ.อุดมศิริ	ต.หน้าเมือง
อ.เมือง	จ.ราชบุรี	70000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี	 035-408205-6	 035-408205	 spb@doe.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	ชั้น	2
ถ.สายสุพรรณบุรี-ชัยนาท	ต.สนามชัย
อ.เมือง	จ.สุพรรณบุรี	72000

 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สํำานักงานจัดหางานส่วนภูมิภาค	(ภาคเหนือ)

สำานักงานจัดหางานจังหวัดกำาแพงเพชร	 055-710023-4	 055-710025	 kpt@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดกำาแพงเพชร	ชั้น	2
ถ.กำาแพงเพชร-สุโขทัย

สำานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย	 053-718033-4	 053-750611	 cri@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ชั้น	2	ถ.ฝั่งหมื่นหนองบัวแดง	ต.ริมกก

สำานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	 053-112742	 053-112743	 cmi@doe.go.th
อาคารอำานวยการกลาง	ชั้น	1
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	ต.โชตนา
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

สำานักงานจัดหางานจังหวัดตาก	 055-514569-70	055-514570	 tak@doc.go.th
9/68	ถ.มหาดไทยบำารุง	ต.หนองหลวง
อ.เมือง	จ.ตาก	63000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดน่าน	 054-771-362-3	 054-771363	 nan@doe.go.th
642	ถ.สายน่าน-พะเยา	ต.ไชยสถาน	 054-710311
อ.เมือง	จ.น่าน	55000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์	 056-257036-7	 056-257037	 nsn@doe.go.th
909	ม.7	ถ.นครสวรรค์-ท่าตะโก
ต.หนองปลิง	อ.เมือง	จ.นครสวรรค์	60000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา	 054-482367-8	 054-482368	 pyo@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า	ชั้น	2
อ.เมือง	จ.พะเยา	56000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดแพร่	 054-511807	 054-511721	 pre@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า	อาคาร	2	ชั้น	1
ถ.ไชยบูรณ์	ต.ในเวียง
อ.เมือง	จ.แพร่	54000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก	 055-283046	 055-249228	 plk@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก	(หลังใหม่)
ชั้น	3	ถ.วังจันทร์	อ.เมือง
จ.พิษณุโลก	65000
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สำานักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร	 056-612834	 056-612834	 pct@doe.go.th
152/20	ถ.บึงสีไฟ	ต.ในเมือง	 056-613541	 056-613541
อ.เมือง	จ.พิจิตร	66000	 056-650990

สำานักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์	 056-720667-8	 056-720667	 phn@doe.go.th
122	หมู่ที่	10	ถ.สระบุรี-หล่มสัก
ต.สะเดียง	อ.เมือง	จ.เพชรบูรณ์	67000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 053-611088	 053-611972	 msn@doe.go.th
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่	ชั้น	1
ถ.ขุนลุมประพาส	อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน	58000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดลำาพูน	 053-561090	 053-561091	 lpn@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	 ต่อ	501-4	
ม.10	ต.บ้านกลาง	ถ.ลำาพูน-ดอยติ
อ.เมือง	จ.ลำาพูน	51000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดลำาปาง	 054-265051-2	 054-265048	 lpg@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดลำาปาง	ชั้น	3	 054-265048
ถ.ลำาปาง-เด่นชัย	อ.เมือง
จังหวัดลำาปาง	51000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย	 055-610218-9	 055-610218	 sti@doe.go.th
285	หมู่ที่	1	ถ.สุโขทัย-กำาแพงเพชร	 055-620522
ต.บ้านกล้วย	อ.เมือง	จ.สุโขทัย	64000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์	 055-417016-7	 055-417017	 utt@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัด	(ชั้น	2)	ถ.ประชานิมิตร
ต.ท่าอิฐ	อ.เมือง	จ.อุตรดิตถ์	53000
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สํำานักงานจัดหางานส่วนภูมิภาค	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สำานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์	 043-813228-9	 043-813228-9	 kin@doe.go.th
6/8	ถ.บายพาสทุ่งมน	ต.กาฬสินธุ์	
อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ์	46000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น	 043-330553-4	 043-330749	 kkn@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น		 	 043-239010
(อาคารหลังใหม่)	ชั้น	1	ถ.ศูนย์ราชการ
อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ	 044-821088-9	 044-821088-9	 cpm@doe.go.th
ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย	1	 	 044-821289
อ.เมือง	จ.ชัยภูมิ	36000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม	 042-513115	 042-513114	 npm@doe.go.th
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	 ต่อ	303,	307,
ต.หนองแสง	อ.เมือง	จ.นครพนม	48000	 308

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา	 044-257718	 042-257710	 nma@doe.go.th
1936/3	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	 ต่อ	102
จ.นครราชสีมา	30000	 044-230461	ต่อ	108

สำานักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์	 044-615006	 044-615004	 bum@doe.go.th
48/25-26	ถ.แสนสุข	อ.เมือง	 044-615004	 044-621585
จ.บุรีรัมย์	31000	 044-621585	 044-615006

สำานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร	 042-613037-9	 042-613037	 mdh@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่	ชั้น	1
ถ.ชยางกูร	อ.เมือง	จ.มุกดาหาร	44000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม	 043-777540	 043-777540	 msm@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
42	หมู่	10	บ้านหนองจิก	ต.แก่งเลิงจาน
อ.เมือง	จ.มหาสารคาม	44000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร	 045-711516-7	 045-711216-7	 yso@doe.go.th
98	หมู่ที่	12	ต.ตาดทอง
อ.เมือง	จ.ยโสธร	35000
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สำานักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	 043-515563-4	 043-515563	 red@doe.go.th
257	หมู่ที่	7	ถ.แจ้งสนิท	ต.หนองแวง
อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด

สำานักงานจัดหางานจังหวัดเลย	 042-812594-5	 042-812594	 loe@doe.go.th
22/1-2	ถ.ชุมสาย	ต.กุดป่อง
อ.เมือง	จ.เลย	42000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ	 045-631482-3	 045-614124	 ssk@doe.go.th
367/74	หมู่	5	ถ.โชติพันธ์	ต.หนองครก	 045-733913
อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ	33000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร	 042-714778-9	 042-714779	 skk@doe.go.th
บริเวณศูนย์ราชการ	ถ.สุขสวัสดิ์	 042-733913
อ.เมือง	จ.สกลนคร	47000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์	 044-516018	 044-516017-8	 srn@doe.go.th
116	หมู่	3	ถ.จิตรบำารุง	ต.เฉลียง
อ.เมือง	จ.สุรินทร์	32000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย	 042-412861	 042-412860	 nky@doe.go.th
บริเวณศูนย์ราชการหนองคาย	 042-412100
ถ.มิตรภาพ	ต.หนองกอมเกาะ
อ.เมือง	จ.หนองคาย	43000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำาภู	 042-311424	 042-312605	 nbo@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำาภู	ชั้น	2	 042-312021
ถ.อุดร-เลย	อ.เมือง	จ.หนองบัวลำาภู	39000	 042-312605

สำานักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี	 042-347912	 042-347918	 udn@doe.go.th
765	หมู่ที่	1	ถ.เลี่ยงเมือง	ต.บ้านเลื่อม	 042-348586-9
อ.เมือง	จ.อุดรธานี	41000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี	 045-284445-7	 045-284446-7	 ubn@doe.go.th
779/11-12	ถ.ชยางกูร	อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี	34000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดอำานาจเจริญ	 045-511906	 045-511034	 aen@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่	ชั้น	2
บริเวณศูนย์ราชการ	ถ.ชยางกูร	อ.เมือง
จ.อำานาจเจริญ	37000
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สํำานักงานจัดหางานส่วนภูมิภาค	(ภาคใต้)

สำานักงานจัดหางานจังหวัดจังหวัดกระบี่	 075-621527	 075-621112	 kbi@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	 075-611539
ถ.ท่าเรือ	ต.ไสไทย	อ.เมือง	จ.กระบี่	81000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร	 077-504364-5	 077-504364	 cpn@doe.go.th
87	หมู่ที่	1	ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
ต.นาชะอัง	อ.เมือง	จ.ชุมพร	86000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดตรัง	 075-214027-8	 075-214027	 trg@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดตรัง	ชั้น	2	ถ.พัทลุง	 075-220226
อ.เมือง	จ.ตรัง	92000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช	 075-347329	 075-347329	 nrt@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า	ชั้น	1	ต.ในเมือง	 075-360047
อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	80000	 075-360050

สำานักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส	 073-532097-9	 073-532096	 nwt@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	 073-514184
ชั้น	2	อ.เมือง	จ.นราธิวาส	96000	 073-512838

สำานักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี	 073-348000	 073-343800	 ptn@doe.go.th
197/2	ถ.โรงเหล้า	สาย	ข	 073-331089
ต.รูสะมิแล	อ.เมือง	จ.ปัตตานี	94000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดพังงา	 076-413948	 076-411498	 pna@doe.go.th
71	หมู่	3	ต.ถำ้านำ้าผุด	 	 076-412267
อ.เมือง	จ.พังงา	82000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง	 074-620785	 074-614144	 plg@doe.go.th
18	ถ.ไชยบุรี	ต.คูหาสวรรค์	อ.เมือง
จ.พัทลุง	93000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต	 076-219660-13	 076-219660-14	pkt@doe.go.th
38/27	ถ.รัตนโกสินทร์	200	ปี	 076-212814
ต.ตลาดเหนือ	อ.เมือง	จ.ภูเก็ต	83000
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 หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail Address

สำานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา	 073-211590	 073-211589	 yla@doe.go.th
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	ชั้น	2
ถ.สุขยางค์	ต.สะเตง	อ.เมือง	จ.ยะลา	95000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง	 077-824027-8	 077-824027	 rng@doe.go.th
55/8	หมู่	3	ต.บางลิ้น	 077-825400
อ.เมือง	จ.ระนอง	85000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 077-355422-3	 077-355426	 sni@doe.go.th
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน	 077-355428
ชั้น	2	กม.7	ถ.สุราษฎร์ธานี-นาสาร
ต.ขุนทะเล	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี	84000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสตูล	 074-722512-3	 074-722512	 stn@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัดสตูล	หลังใหม่	ชั้น	2	 074-722008	 074-221114
ถ.สตูลธานี	อ.เมือง	จ.สตูล	91000

สำานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา	 074-324387	 074-314950	 ska@doe.go.th
ศาลากลางจังหวัด	(หลังเก่า)	 (หาดใหญ่)
ถ.ราชดำาเนิน	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000	 074-234089
	 074-221114
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 ชื่อสถาบัน - เว็บไซต์ สถานที่ติดต่อ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.chula.ac.th	 ถ.พญาไท	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
	 	 โทรศัพท์	0-2218-3501

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.ku.ac.th	 50	ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 	 โทร.	 0-2579-3645,	0-2579-3455,	0-2579-2926,	
	 	 	 0-2579-1546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.kku.ac.th	 123	ถ.มิตรภาพ	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002
	 	 โทร.	 0-4323-6903

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.sut.ac.th	 111	ถ.มหาวิทยาลัย	ต.สุรนารี	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000
	 	 โทร.	0-4425-6376	โทรสาร	0-4425-4843

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.tu.ac.th	 ถ.ท่าพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	กทม.	10200
	 	 โทร.	0-2221-1671-80	ต่อ	2813,	2814

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.nu.ac.th	 ถ.สนามบิน	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.พิษณุโลก	65000
	 	 โทร.	0-5525-2990

มหาวิทยาลัยบูรพา	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.buu.ac.th	 114	หมู่	7	ต.แสนสุข	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	20130
	 	 โทร.	0-3839-0060,	0-3839-0560	ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.mahidol.ac.th	 ตึกจุลชีววิทยา	อาคารสักนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
	 	 ถ.พรานนก	กรุงเทพฯ	10700	โทร.	0-2433-7107-8,
	 	 0-2433-0140-77	ต่อ	501	โทรสาร	0-2433-7109

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่อสถาบนัการศึกษาที่เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษา
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 ชื่อสถาบัน - เว็บไซต์ สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.ru.ac.th	 ถ.รามคำาแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
	 	 โทร.	0-2318-0867-85	ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ประสานมิตร	 	 114	สุขุมวิท	23	ซ.ประสานมิตร	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	10110
 www.swu.ac.th	 โทร.	0-2258-4119

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.mgu.ac.th	 63	หมู่	4	ต.หนองหาร	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	50290
	 	 โทร.	0-5324-4858-60

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.msu.ac.th	 ต.ตลาด	อ.เมือง	จ.มหาสารคาม	44000
	 	 โทร.	0-4371-1180,	0-4371-1552,	0-4372-1737

มหาวิทยาลัย ศิลปากร	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.su.ac.th	 ถ.วังท่าพระ	ต.หน้าพระลาน	กรุงเทพฯ	10200
	 	 โทร.	0-2222-7820

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.psu.ac.th	 วิทยาเขตหาดใหญ่	ถ.กาญจนวนิช	ต.คอหงษ์	อ.หาดใหญ่
	 	 จ.สงขลา	90100	โทร.	0-7421-1030-49	ต่อ	บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา
 www.stou.ac.th	 9/9	หมู่	9	ต.บางพูด	ถ.แจ้งวัฒนะ	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120
	 	 โทร.	0-2503-2121-24	ต่อ	6116

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ถ.ฉลองกรุง	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520
 www.kmitl.ac.th	 โทร.	0-2326-9965,	0-2326-9080-6	ต่อ	338

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ธนบุรี	 	 91	หมู่	1	ถ.ประชาอุทิศ	ซ.สุขสวัสดิ์	48	แขวงบางมด
 www.kmutt.ac.th	 เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	10140
	 	 โทร.	0-2427-0039,	0-2427-0058	ต่อ	205,	206
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 ชื่อสถาบัน - เว็บไซต์ สถานที่ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยี	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 1518	ถ.พิบูลสงคราม	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
 www.kmutnb.ac.th	 โทร.	0-2585-8540-8	ต่อ	2403

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.tsu.ac.th	 140	หมู่	4	ต.เขารูปช้าง	อ.เมือง	จ.สงขลา
	 	 โทร.	0-7444-3975,	0-7432-5049	ต่อ	7304	
	 	 แฟกซ์	0-7444-3993

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.mfu.ac.th	 ต.ท่าสุด	อ.เมือง	จ.เชียงราย	571000
	 	 โทร.	0-5370-6173-77	แฟกซ์	0-5370-6174

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.wu.ac.th	 222	ต.ไทยบุรี	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	80160
	 	 โทร.	0-7567-3000,	0-7538-4000	แฟกซ์	0-7567-3708

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.ubu.ac.th	 ถนนสถลมาร์ค	อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี	34190
	 	 โทร.	0-4528-8400-3,	0-4528-8391	
	 	 แฟกซ์	0-4528-8391

สถาบันบัณฑิต		 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตร์	 ถ.สุขาภิบาล	2	คลองจั่น	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
 www.nida.ac.th	 โทร.	0-2377-7400-19,	0-2377-9660-9	
	 	 แฟกซ์	0-2375-8798
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 ชื่อสถาบัน - เว็บไซต์ สถานที่ติดต่อ

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.spu.ac.th	 61	ถ.พหลโยธิน	จตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
	 	 โทร.	0-2561-1036-40,	0-2561-1040

มหาวิทยาลัยสยาม	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.siam.ac.th	 235	ถ.เพชรเกษม	ภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	10163
	 	 โทร.	0-2457-0474

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.utcc.ac.th	 126/1	ถ.วิภาวดีรังสิต	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10325
	 	 โทร.	0-2277-1943,	0-2276-1040	ต่อ	238,	344

มหาวิทยาลัย 	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 18/18	กม.ท่ี	18	ถ.บางนา-ตราด	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540
 www.hcu.ac.th	 โทร.	0-2312-6170-1

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
	 www.sau.ac.th	 19/1	หมู่	1	ถ.เพชรเกษม	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	10160
	 	 โทร.	0-2421-0390	ต่อบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.au.ac.th 682	หมู่	11	ซ.หมู่บ้านเสรี	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240
	 	 โทร.	0-2300-4543-63,	0-2300-4545	ต่อ	308,	309

มหาวิทยาลัย 	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 199/9	ถ.มิตรภาพ	ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000
 www.neu.ac.th	 โทร.	0-4322-2960,	0-4322-6823-7

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.bu.ac.th	 ถ.พระราม4	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
	 	 โทร.	0-2350-3500-99	แฟกซ์	0-2249-6274

มหาวิทยาลัยเกริก	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.krirk.ac.th 43/1111	ถ.รามอินทรา	กม.1	แขวงอนุสาวรีย์-หลักส่ี	กรุงเทพฯ	10220
	 	 โทร.	0-2552-3500-9,	0-2970-5820	แฟกซ์	0-2552-3511
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 ชื่อสถาบัน - เว็บไซต์ สถานที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.kbu.ac.th	 1761	ถ.พัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
	 	 กรุงเทพฯ	10250
	 	 โทร.	0-2321-6930-9,	0-2320-2770-84

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.nivadhana.ac.th	 600	ถ.มหาวิทยาลัยณิวัฒนา	อ.อู่ทอง	จ.สุพรรณบุรี
	 	 โทร.	0-3565-1000	แฟกซ์	0-3565-1144

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.dpu.ac.th	 110/1-4	ถ.ประชาชื่น	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210
	 	 โทร.	0-2954-7300-29	แฟกซ์	0-258-9605-6

มหาวิทยาลัยพายัพ	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.payap.ac.th	 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50000
	 	 โทร.	0-5324-1255,	0-5330-4805	แฟกซ์	0-5324-1983

มหาวิทยาลัยรังสิต	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.rsu.ac.th	 ถ.พหลโยธิน	ต.หลักหก	อ.เมือง	จ.ปทุมธานี	12000
	 	 โทร.	0-2997-2200

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.vu.ac.th	 84	หมู่	4	ถ.มิตรภาพ-หนองคาย	ต.บ้านเกาะ	อ.เมือง	
	 	 จ.นครราชสีมา	30000	
	 	 โทร.	0-4420-3778-84	แฟกซ์	0-4420-3785-6

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย	 สำานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 www.eau.ac.th	 200	ถ.รังสิต-นครนายก	(คลอง	5)	ต.รังสิต	อ.ธัญบุรี
	 	 จ.ปทุมธานี	12110
	 	 โทร.	0-2577-1028-31	แฟกซ์	0-2577-1023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	 สำานักบัณฑิตวิทยาลัย
มหานคร 	 140	ถ.เชื่อมสัมพันธ์	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	10530
 www.mut.ac.th	 โทร.	0-2988-3655,	0-2988-3666	ต่อ	1105-1107
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1.	 กองพัฒนาระบบจัดหางาน	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,	 

 คู่มือผู้สมัครงำน,	ม.ป.พ.,	2556

2.	 กองพฒันานักศกึษา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร,	ปัจฉมินิเทศนักศกึษา	2559,	 

	 บริษัท	วิชั่น	พรีเพรส	จ�ากัด,	2559

3.	กรมวิชาการและแผนงาน	กรมจัดหางาน	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,	 

 แนะน�ำกรมกำรจัดหำงำน,	ม.ป.พ.,	2554

4.	 กองส่งเสริมการมีงานท�า	กรมจัดหางาน	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,	 

 คูมื่อกำรเตรยีมควำมพร้อมก่อนเข้ำสูต่ลำดแรงงำน	กระบวนกำรช่วยให้ผู้รบับริกำร	

	 แนะแนวรู้จักตนเอง,	ม.ป.พ.,	2559

5.	 บรษิทั	พร้อมทรัพยากรบคุคลและบรกิาร	จ�ากดั,	งำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ,  

	 กรุงเทพฯ	:	ม.ป.ป.

6.	 ทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่	 21	 (ออนไลน์)	 แหล่งที่มา	 ;http://okmd.or.th/okmd. 

	 opportunity/new-gem/	สืบคืนเมื่อวันที่	30	มกราคม	2560

หนงัสอือ้างอิง

Congratulations 2017176



อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	 รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	(นายวัชรพงษ์	สูงปานเขา)	 รองประธานกรรมการ
ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
ผู้อ�านวยการกองคลัง	 	 กรรมการ
คณบดีทุกคณะ	 	 	 กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทุกคณะ	 กรรมการ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพทุกคณะ	 กรรมการ
หัวหน้างานกองพัฒนานักศึกษาทุกฝ่าย	 กรรมการ
นางสาวทัศวรรณ	 อู้ย้ง	 กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
นางสาวขนิษฐา	 สุริยะ	 กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
นางสาวสิริพร	 พุ่มไสว	 กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
นายไตรวุฒิ	 วุฒิสอน	 กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
นางสาวมัลลิกา	 วีระสัย	 กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
นางสาวอพิมภกา	 พันธุ์ โสทก	กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ
นางสาวธนัชชนม์	 รุ่งฤทธิ์	 กองพัฒนานักศึกษา	 กรรมการ

คณะกรรมการการจดัท�าเอกสารปัจฉิมนเิทศนกัศึกษา ปีการศึกษา 2560
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