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สารจากผู้ช่วยอธิการบดี ลําปาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เนื�องในโอกาสป�จฉิมนิเทศนักศึกษา  ประจําป�การศึกษา 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ  ชัยเนตร)  
ผู้ช่วยอธิการบดี ลําปาง ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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         ในโอกาสวันป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป�การศึกษา 2565 ผมขอแสดงความยินดีใน 
ความสําเร็จของนักศึกษาทุกคนที�กําลังจะก้าวสู่การเป�นบัณฑิตสมดังความตั�งใจและพยายาม 
มาตลอดระยะเวลาในรั�วมหาวิทยาลัยแห่งนี� และคาดหวังว่าทุกคนจะได้ใช้วิชาความรู้และ 
ประสบการณ์ต่างๆ ที�ได้รับในการศึกษาเล่าเรียนก่อให้เกิดประโยชน์เพื�อพัฒนาตนเองให้มี 
ความเจริญก้าวหน้าสําหรับการทํางานในอนาคตอันใกล้ เมื�อก้าวเข้าสู่โลกของการทํางานเรา 
ควรจะตั�งเป�าหมายของชีวิตเตรียมไว้เพื�อให้เราสามารถกําหนดทิศทางการทํางาน หาก 
ต้องการความสําเร็จแล้วนั�นเราควรต้องเป�นผู้ที�พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าด้านบุคลิก
ลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทํางาน โดยต้องประเมินความสามารถของตนเองว่า 
เรามีจุดแข็งและจุดบกพร่องในด้านใดบ้างและพยายามที�จะหาทางพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุง 
จุดบกพร่องของตนให้ดีขึ�น เพื�อให้ก้าวทันการเปลี�ยนแปลงทั�งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที�พัฒนาไปอย่างรวดเร็วภายหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด 
ช่วง 2-3 ป�ที�ผ่านมา นอกจากนี� ทุกคนควรเตรียมตัวพัฒนาศักยภาพของตนให้พร้อมเข้าสู่ 
การทํางานที�เป�นสากล ฝ�กตนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดทางบวกซึ�งจะทําให้มีกําลังใจและ 
พลังที�จะทํางานต่าง ๆ ที�ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสําเร็จ อย่างไรก็ตามการใช้ความรู้และ 
ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตต่างๆ ขอให้คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ 
ตนเองและสังคมเป�นหลักเพื�อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองอีกทั�งยังทําให้เกิดความ 
สามัคคีในองค์กรและสังคม
        ท้ายนี� ผมขออวยพรและเป�นกําลังใจให้นักศึกษาที�กําลังจะสําเร็จการศึกษาในป�การ- 
ศึกษา 2565 นี� ทุกคนให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสําเร็จในการนําวิชาความรู้ ไป 
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต



สารจากผู้อํานวยการกองการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
เนื�องในโอกาสป�จฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจําป�การศึกษา 2565

         ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2565 ทุกคน ขอชื�นชม 
ในความมุ่งมั�น พากเพียร วิริยะ อุตสาหะ จนสําเร็จการศึกษาได้ตามที�มุ่งหวัง กิจกรรมในวัน 
ป�จฉิมนิเทศวันนี� จัดขึ�นเพื�อเป�นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที�จะออกไปทํางาน 
ในสถานประกอบการ นักศึกษาทุกคนอาจจะจดจําความรู้สึกตื�นเต้นของวันแรกที�ได้เข้ามา 
เป�นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ตลอดระยะเวลาที� 
นักศึกษาอยู่ในรั�วของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาได้เรียนรู้เนื�อหาวิชาการทั�งภาคทฤษฏีและภาค 
ปฏิบัติ ตลอดจนได้ทํากิจกรรมต่างๆ มากมาย  วันนี�นักศึกษาทุกคนได้เรียนครบตาม 
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา ผมมั�นใจว่านักศึกษาทุกคนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ 
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต การทํางาน ตลอดจน คิดเป�น ทําเป�น แก้ 
ป�ญหาเป�น และพัฒนางานได้
    ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีกําลังกาย กําลังใจ และกําลังความคิดอันเข้มแข็ง
ประสบความสําเร็จในการหางานทํา ประสบความสําเร็จในการทํางาน และประสบความสําเร็จ
ในการใช้ชีวิต  มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า  และเป�นพลเมืองที�ดีของสังคม และ
ประเทศชาติ สืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล)
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
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สารจากผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

เนื�องในโอกาสป�จฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป�การศึกษา 2565
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       งานอําลาสถาบัน หรือป�จฉิมนิเทศ เป�นกิจกรรมที�มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ�นเป�นประจํา 
มาตลอดทุกป�การศึกษา โดยถือเอาวันสุดท้ายของทุกป�การศึกษาเป�นวันจัดกิจกรรม 

       ในโอกาสนี�ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที�กําลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญา- 
บัตรและรับใบประกาศนียบัตร  ขอชื�นชมการใช้ชีวิตของทุกท่านในสถานการณ์ที�ทั�งไม่ปกติจน 
กระทั�งคลี�คลายอันเนื�องมาจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ทุกท่านสามารถปรับ 
ตัว ยืดหยุ่น เพื�อมุ่งสู่เป�าหมายในชีวิตของพวกเราทุกคนได้อย่างภาคภูมิ และขอฝากทุกคน 
ให้รําลึกเสมอว่า เราคือบัณฑิตและนักศึกษา นักปฏิบัติ ดังนั�นไม่มีความเชี�ยวชาญ ความ- 
สําเร็จใดที�ได้มาโดยไม่มีการปฏิบัติ ‘Successful come from doing’ จงนําไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์แก่การดําเนินชีวิตนอกรั�วมหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิ และขออํานวยพรให้ทุกคนมี 
สุขภาพร่างกายที�แข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสําเรจในชีวิตโดยทั�วกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา
ผู้อํานวยการกองบริหารทรัพยากร



       ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลําปางในป�การศึกษา 2565 ทุกท่าน ขอชื�นชมที�ทุกท่านได้มีความมานะ มุ่งมั�น พากเพียร และ
อดทน แม้จะมีอุปสรรคใดๆ มาทําให้การเรียนการสอนในป�นี�เป�นไปอย่างยากลําบากแต่ทุกท่าน
ก็สามารถฝ�าฟ�นอุปสรรคนี�จนสําเร็จการศึกษาตามเป�าหมายที�ทุกคนได้ตั�งเอาไว้การจบการ
ศึกษานั�นถือเป�นการประสบความสําเร็จอย่างหนึ�งของชีวิต แต่เป�นเพียงก้าวแรกเท่านั�น
ต่อจากนี�ไปทุกท่านต้องนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที�ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ การทํางาน การสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการ
ศึกษาต่อในระดับต่อไปในโลกของการทํางานนั�นย่อมจะแตกต่างจากโลกของการเป�น
นักศึกษาและป�จจุบันนี�โลกมีการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั�งจากการเปลี�ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเปลี�ยนแปลงจากโรคระบาด ผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านต้องมีความ
พร้อมในการดํารงชีวิตอยู่ตลอดเวลาต้องหมั�นหาความรู้เพิ�มเติมเพื�อให้ทันต่อการ
เปลี�ยนแปลง รวมถึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื�อเพิ�มศักยภาพของตนเองให้
มากขึ�น และต้องมีความอดทน วิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก
หรืออุปสรรคต่างๆ ที�เกิดขึ�นในชีวิต 

สารจากรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

เนื�องในโอกาสป�จฉิมนิเทศนักศึกษา-วันอําลาสถาบัน ประจําป�การศึกษา 2565

   ในวาระอันเป�นที�น่าชื�นชมยินดีนี� ขออวยพรให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่าน มีความสุข     ความ
เจริญ มีอนาคตที�สดใส มีกําลังกายและกําลังใจที�จะพาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองและประสบ
ความสําเร็จในอาชีพการงานต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ป�ยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์)
 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลําปาง
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สารจากรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

เนื�องในโอกาสป�จฉิมนิเทศนักศึกษา-วันอําลาสถาบัน 
ประจําป�การศึกษา 2565

        ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน ในรอบป�การศึกษา 2565 นี� 
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกคนคือความสุข  ความภาคภูมิใจของตนเอง 
ครอบครัวและครูอาจารย์ การจบการศึกษาในรอบป�นี�เป�นยุคที�โลกเผชิญความเเปลี�ยน 
แปลงอย่างรวดเร็ว สิ�งที�จะทําให้อยู่รอดได้ก็คือ ความแข็งแกร่งในตัวเอง ทั�งในด้าน
การใช้ชีวิตและการประยุกต์ใช้วิชาความรู้ที�ได้เล่าเรียนมา ทุกอย่างย่อมขึ�นอยู่กับการ 
ตัดสินใจและความพร้อมของทุกคนว่า เราจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางไหน แต่เรื�องที� 
สําคัญในการครองตนของทุกคนสืบไป คือ ความมุ่งมั�นเป�นคนดีศรีประเทศ มีความ 
เพียร ความพอเพียง และความซื�อตรง 

       ในโอกาสนี�ขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน มีความสําเร็จ ความสุขและความเจริญ 
ก้าวหน้าในชีวิตของตนเอง ครอบครัวและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื�อสร้าง 
คุณูปการให้แก่สังคม ประเทศชาติ ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย  คําเสน
 รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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สารจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
เนื�องในโอกาสป�จฉิมนิเทศนักศึกษา-วันอําลาสถาบัน 
ประจําป�การศึกษา 2565

        ขอแสดงความชื�นชมและยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2565
ที�ได้ใช้ความพยายามจนถึงเป�าหมายของการศึกษา ซึ�งนับตั�งแต่ก้าวแรกของทุกคน
ที�เข้ามาสู่รั�วมหาวิทยาลัย จากความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ การเอาชนะอุปสรรค
ตลอดจนการสั�งสมประสบการณ์ ความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จนมาเป�น
บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิในวันนี� ขอให้นักศึกษาทุกคนพึงระลึกเสมอว่า
เกียรติภูมิและศักดิ�ศรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
จะติดตัวทุกคนตลอดไป ให้ก้าวออกไปใช้ชีวิตในวันข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ และ
ใช้ความรู้ที�ได้ศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สุดท้ายนี�ขอเป�นกําลังใจให้
ว่าที�บัณฑิตใหม่ทุกคน เดินก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความเจริญ เติบโตยิ�งขึ�นในหน้าที�
การงาน และเป�นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไป

ดร.พวงทอง วังราษฏร์ 
รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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การเตรียมความพร้อม 
สําหรับการหางาน
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ช่วงการหางานทําที�ได้ผลดีที�สุด คือช่วงที�เรียนอยู่ระหว่างชั�นป�ที� 4 ภาคเรียน 
สุดท้าย เมื�อผ่านการพิจารณาหรือได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน ก็สามารถเริ�ม 
งานได้ทันทีที�เรียนจบ

When?
ควรเริ�มหางานเมื�อไหร่ดี ?

ป�จจัยหลักที�นักศึกษาจบใหม่ใช้ในการพิจารณาเลือกสถานที�ทํางาน มีหลายประการ 
เช่น หากนักศึกษาให้ความสําคัญกับค่าตอบแทนก็อาจเลือกทํางานกับบริษัทเอกชน 
ในธุรกิจชั�นนํา ส่วนนักศึกษาที�ให้ความสําคัญกับความมั�นคงก็อาจพิจารณา  
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ

Where?
ทํางานที�ไหนดี?

การก้าวเข้าสู่โลกการทํางานก็เพื�อใช้ความรู้ความสามารถแลกเปลี�ยนกับค่าตอบแทน 
เพื�อการเลี�ยงชีพ  นักศึกษาส่วนหนึ�งที�มีความพร้อมก็อาจเลือกศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาโทหรือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ เรียน ทักษะอื�นๆ เพิ�มเติม หรืออาจ 
พิจารณาเลือกลงทุนประกอบธุรกิจส่วนตัวเป�นของตนเอง

Why ?
ทําไมต้องหางานทํา?

การเตรียมความพร้อม 
สําหรับการหางาน
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การเตรียมความพร้อม 
สําหรับการหางาน

How?   หางานอย่างไร?

เอกสารพื�นฐานที�ใช้ในการสมัครงาน  คือ เอกสารส่วนบุคคล  สําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน  หลักฐานทางทหาร และสําเนาหลักฐานการ 
ศึกษา (Transcript และ ปริญญาบัตร) รวมถึงวุฒิบัตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรพิเศษ หรือการอบรมต่างๆ ที�เคยรับมาด้วยทั�งหมด  ควรเตรียม 
ถ่ายสําเนาไว้ และสแกนเก็บไว้เป�นไฟล์ด้วย

เตรียมเอกสาร

เตรียมประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวหรือเรียกว่าเรซูเม่(Resume) หรือ CV (Curriculum
Vitae) คือสิ�งที�บอกถึงข้อมูลเกี�ยวกับการศึกษา  การทํางาน ความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะตัวของเรา เรซูเม่ที�ดีมักจะเขียนให้ 
ตอบโจทย์ หรือสอดคล้องกับลักษณะงานนั�นๆ ที�จะสมัคร

เตรียมรูปถ่าย
ควรเป�นรูปที�ดูสุภาพและดูดี ไม่ควรใช้รูปถ่ายที�ไม่เป�นทางการ

หาข้อมูลจากแหล่งหางานต่างๆ
มีแหล่งหางานมากมายทั�งจากสื�อรับสมัครต่างๆ สื�อสังคมออนไลน์ 
เว็บไซต์รับสมัครงานของบริษัทและหน่วยงานจัดหางานต่างๆ  ควร 
พิจารณาจากชื�อบริษัท และตําแหน่งงานที�เราสนใจ คุณสมบัติที�นายจ้าง 
ต้องการ เปรียบเทียบกับคุณสมบัติเบื�องต้นของเรา เพื�อหาว่างานไหนที� 
เราควรจะสมัคร และมีโอกาสได้งานมากที�สุด เรียงตามลําดับไป

1

2

3

4
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8

9

10

การเตรียมความพร้อม 
สําหรับการหางาน

How?   หางานอย่างไร?

5

7

ส่งประวัติส่วนตัว
ป�จจุบันนิยมส่งเป�นไฟล์เอกสาร ไปยัง E-mail 
ของฝ�ายบุคคล หรือ Upload เข้าในเว็บไซต์
รับสมัครงานของบริษัทนั�นๆ

กรอกประวัติในเว็บไซต ์
ของบริษัทที�สนใจร่วมงาน
ข้อมูลที�กรอกควรเป�นข้อมูลที�ถูกต้องตามความเป�น 
จริง อาจอ้างอิงจากประวัติส่วนตัวที�ทําไว้แล้วเป�า 
หมายของการกรอกประวัติ คือการทําให้นายจ้าง 
สนใจที�จะเรียกเราเข้าพบเพื�อการสัมภาษณ์งาน

โทรศัพท์ติดต่อเพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติม
กรณีที�ข้อมูลในประกาศอาจจะไม่ได้ให้
รายละเอียดมากพอ อาจติดต่อฝ�ายบุคคล 
ของบริษัท เพื�อหาข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับงาน 
เพิ�มเติมได้ 

เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์หรือ 
ทดสอบข้อเขียน
บันทึกและตรวจสอบวัน เวลา สถานที� นัดหมาย 
เตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆที�ต้องใช้ให้พร้อม 
จําไว้ว่าการตรงต่อเวลาเป�นสิ�งที�สําคัญมาก

สอบถามผลการสัมภาษณ์
โดยทั�วไปภายใน 1-2 สัปดาห์ หาก 
บริษัทไม่ติดต่อกลับผู้สมัครอาจโทร 
ไปสอบถามผลการสัมภาษณ์ได้

เตรียมตัวเริ�มงาน/
เซ็นสัญญาจ้างงาน

ให้ความร่วมมือฝ�ายบุคคลของบริษัท 
เกี�ยวกับการเข้ารับการตรวจร่างกาย 
การตรวจสอบประวัติต่างๆ จนกระทั�ง 
ได้รับการเสนอให้ลงชื�อในสัญญาจ้าง
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ข้อมูลการแนะแนว 
อาชีพ

     การเลือกอาชีพมีความสําคัญเป�นอย่างยิ�งผู้ที�จะเริ�มเข้าสู่อาชีพนั�นๆ  
ควรศึกษาข้อมูลต่างๆที�เกี�ยวกับอาชีพให้มากที�สุดก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่ 
อาชีพ เพราะแต่ละบุคคลมีความสนใจแตกต่างกันมีบุคลิกภาพแตกต่าง
กัน จึงประกอบอาชีพที�แตกต่างกันและเมื�อกล่าวถึงคําว่า “อาชีพ” ทุกคน 
จะนึกถึงอาชีพที�แตกต่างกันออกไปเช่นกัน ดังนั�น การคาดหวังหรือความ 
คิดของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันควรพิจารณาตนเองจากแนวทาง 
การเลือกอาชีพ ซึ�งประกอบไปด้วย

ประการแรก ต้องรู้จักตัวเอง 
โดยเริ�มจากการการพิจารณาบุคลิกลักษณะและ
ความถนัดของตนเอง รวมไปถึงความสามารถด้าน
อื�นๆ ความชอบหรือความสนใจ

ประการที�สอง ต้องรู้จักอาชีพ
     ผู้ที�รู้จักอาชีพและมีความพร้อมของข้อมูลอาชีพ 
ที�ดี จะตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาคณะหรือ 
สถาบันการศึกษาที�ตนเองได้พิจารณาแล้วและเมื�อ 
สําเร็จการศึกษาก็จะได้งานทําตรงตามสายงานหรือ 
ไม่ต้องอยู่ในภาวะตกงานหรือว่างงานหรืออาจจะ 
ประกอบอาชีพอิสระ ซึ�งต้องพิจารณาว่าเรามีความ 
สามารถและความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระ 
อย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั�น ข้อมูลอาชีพ 
ที�ควรรู้ เช่น ลักษณะงาน คุณสมบัติของผู้ประกอบ 
อาชีพโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ เป�นต้น

1

2
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ข้อมูลการแนะแนว 
อาชีพ

14

ประการที�สาม 
รู้ทิศทางตลาดแรงงาน การพิจารณาเลือกอาชีพ มีแนวทางดังนี�

1 .ต้องศึกษาติดตามการเปลี�ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมโลกด้วย
การติดตามข่าวสารจากทางสื�อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
รวมไปถึงรายงานการศึกษาวิจัยเกี�ยวกับแนวโน้มความต้องการแรงงาน โดยประเด็น 
ที�ควรสนใจเป�นพิเศษ คือ อาชีพที�จะเกิดขึ�นใหม่ซึ�งมักจะเปลี�ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจ 
สังคมของโลกและประเทศ สําหรับประเด็นที�กล่าวถึงกันมากในช่วงทศวรรษนี�เห็นจะ 
ได้แก่ การเป�ด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : 
AEC)  ซึ�งมีสาขาอาชีพแห่งอนาคตที�เป�นที�ต้องการของตลาดหลังเป�ด AEC เกิดขึ�น 
เป�นจํานวนมาก, การประกอบอาชีพสําหรับยุค “New Normal” เป�นต้น

2.ต้องทราบแนวโน้มของเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ ผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม ่
ควรติดตามและสังเกตอาชีพรอบตัวที�พบเห็นในสังคม มีวิธีการอยู่วิธีการหนึ�ง 
เรียกว่า “การวิจัยอาชีพ” โดยผู้ที�สนใจที�จะประกอบอาชีพใดให้ทําการวิจัยด้วยการ 
สํารวจอาชีพที�เราสนใจและสอบถามจากผู้รู้ (Key Person) 3 คน คือ นายจ้าง 
ผู้ประกอบอาชีพ และหน่วยงานผลิตกําลังคนหรือสถาบันการศึกษาที�ออกหลักสูตร 
การศึกษาต่างๆ เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี�จะมีข้อมูลและทราบแนวโน้มสถานการณ ์
สภาพการทํางานที�เกี�ยวข้องกับอาชีพที�เราสนใจ เก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนํามา 
สังเคราะห์และสรุป เพื�อเป�นทางเลือกในการตัดสินใจว่าเหมาะสมที�เราจะเรียนต่อใน 
สาขาวิชานั�นๆ



ประการที� 1   อาชีพเป�นเครื�องแสดงออกทางบุคลิกภาพ บุคคลจะเลือกอาชีพใด   
               ย่อมแสดงว่าบุคลิกภาพของเขาจะปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกัน

ประการที� 2  บุคลิกภาพของเขาแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับชนิดของ
               สิ�งแวดล้อมในการทํางานของบุคคลนั�น ดังนั�น บุคคลจึงมีแนวโน้ม 
               จะหันเข้าหางาน หรืออาชีพที�สอดคล้องกับบุคลิกภาพของเขา

ประการที� 3  บุคคลจะค้นหาสิ�งแวดล้อมที�เอื�ออํานวยให้เขาได้ฝ�กทักษะ และใช้
               ความสามารถของเขา ทั�งยังเป�ดโอกาสให้เขาได้แสดงเจตคต ิ
               ค่านิยม และบทบาทของเขา

ประการที� 4  บุคลิกภาพและสิ�งแวดล้อมจะเป�นตัวกําหนดพฤติกรรมของแต่ละ      
               บุคคล ดังนั�น เมื�อสามารถทราบบุคลิกภาพและสิ�งแวดล้อมของ  
               บุคคลแล้วก็จะทําให้ทราบผลที�จะติดตามมาของบุคคลนั�นด้วย เช่น  
               การเลือกอาชีพความสําเร็จในอาชีพ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ 
               ทั�งการศึกษาอาชีพและสังคมด้วย

ข้อมูลการแนะแนว 
อาชีพ

บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยบุคคลจะเลือกอาชีพ โดยบุคคลจะ 
เลือกอาชีพที�เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะอย่างจะมีความ 
สัมพันธ์กับอาชีพเฉพาะอย่าง ทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์น และ 
ฮอลแลนด์ มีแนวคิดพื�นฐาน 4 ประการ
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1

ทั กษ ะ ส า รสน เ ทศ  สื� อ  
แ ล ะ เ ทค โ น โ ลยี2

3

3 ทักษะสําคัญแห่ง 
ศตวรรษที� 21

การคิดสร้างสรรค์และ 
นวัตกรรม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแก้ป�ญหา

ทั กษ ะด้ า นก า ร เ รี ย น รู้
แ ล ะ น วั ต ก ร รม

การสื�อสารและการร่วมมือ

รู้เท่าทันสื�อ วิเคราะห์และผลิต 
สื�อได้อย่างสร้างสรรค์

รู้เท่าทันสารสนเทศ เข้าถึง 
ประเมิน และจัดการได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ

รู้ทันไอซีที ประยุกต์ใช้อย่าง 
เหมาะสม

การริเริ�มและการกํากับดูแล 
ตนเองได้

ความยืดหยุ่นและความ 
สามารถในการปรับตัว

ทักษะด้านสังคมและทักษะ 
ข้ามวัฒนธรรม

ทั กษ ะ ชี วิ ต แล ะ อ า ชีพ

ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ
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3 ทักษะที�จาํเป�นกับ 
เทคโนโลยยุีคดจิทัิล

Ha rd  S k i l l

S o f t  S k i l l

Me t a  S k i l l

ทักษะความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอให้ทันสมัย 
และตรงตามความต้องการของตลาด

ทักษะด้านสังคมที�พัฒนามาจากการใช้ชีวิตและการทํางาน
เช่น การเข้าสังคม การบริหารเวลา ความฉลาดทางอารมณ์ 
การแก้ป�ญหา การคิดวิเคราะห์ การสื�อสาร การทํางานร่วม 
กับผู้อื�น ความคิดสร้างสรรค์ ควรหมั�นฝ�กฝนและเตรียม 
พร้อมสิ�งใหม่ในอนาคต

ทักษะที�จําเป�นและควรมีเพื� อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยให้เป�ด 
รับความรู้ใหม่ ตั�งข้อสงสัย ต่อยอดสิ�งใหม่ ได้แก่ รู้จักและ 
เข้าใจตนเอง สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ แก้ป�ญหายากๆ ซับซ้อน 
ได้และการยืดหยุ่นทางความคิด
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1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

10 ทักษะสําคัญที�กําลัง 
เป�นที�ต้องการในป� 2023

แหล่งอ้างอิง
18

ทักษะเชิงข้อมูล
(Data Literacy) 

ทักษะแนวคิดแบบอไจล์            
(Agile Project 
Management)

ทักษะการมองลูกค้า
เป�นศูนย์กลาง

(Customer Centricity) 

ทักษะการพัฒนาเว็บไซต์
(Web Development) 

ทักษะการพัฒนาเครื�องมือ 
Low-Code&No-Code

ทักษะการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)

ทักษะสื�อสังคมออนไลน์
(Social Media)

ทักษะความมั�นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

(Cybersecurity)

ทักษะการทํางานร่วมกัน
และการสื�อสาร

ทักษะนวัตกรรม
การจัดการ

(Innovation 
Management)

เป�ด 10 Skills ที�กําลังเป�นที�ต้องการในป� 2023. (2565). ค้นจาก 
https://www.workventure.com/blog/10-skill-ที�จําเป�นกับงานในยุคดิจิทัล



แหล่งข้อมูล
 

การรับสมัครงาน
จุดเด่น/วิธีการ

เว็บไซต์รวมประกาศรับสมัครงานต่างๆ เป�นศูนย์รวมข้อมูลจากนายจ้างที�เป�ดรับ 
สมัครงาน แบ่งตามลักษณะงานชัดเจน
บางแห่งมีบริการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื�อมี 
ตําแหน่งงานที�เหมาะสมกับผู้สมัครและส่ง
รายละเอียดตําแหน่งงานให้ผู้สมัครพิจารณา 
ได้สมัครได้ตลอด 24 ชั�วโมง

เว็บไซต์ของบริษัทต่างๆที�เป�ดให้รับสมัคร

สื�อโซเซียลมีเดีย เช่น Twitter, Facebook

งานตลาดนัดแรงงานและงานสัมมนาทาง 
วิชาการ หรือประชุมทางสายอาชีพต่างๆ

สามารถฝากประวัติส่วนตัวของผู้สมัครให้กับ 
ทางบริษัทได้โดยตรง เป�นการแสดงออกซึ�ง 
ความสนใจของผู้สมัครว่าต้องการร่วมงาน 
กับบริษัทนั�นๆอย่างแท้จริง

ป�จจุบันเป�นที�นิยมมากขึ�นเรื�อยๆ โดยสามารถ 
สมัครสร้างประวัติ (profile) ของตัวเอง 
เชื�อมโยงกับกลุ่มบุคคลในอาชีพที�เราต้องการ 
เป�นเครือข่ายข้อมูลได้ (Linkedin) หรือ 
ติดตามข่าวสารเรื�องงานจากองค์กร หรือ 
ตัวแทนขององค์กรได้จากการเป�นFollower 
ของหน่วยงานนั�นๆ (สําหรับ Facebook)

การรวมตัวของบริษัทที�เป�ดรับพนักงานไป 
ร่วมงานหนึ�งครั�ง สามารถสมัครงานหรือได้ 
ข้อมูลเกี�ยวกับงานหลากหลาย จึงเป�น 
โอกาสที�จะได้พบกับนายจ้าง หรือ HR หรือ 
คนในสายอาชีพที�เราสนใจโดยตรง 

การเข้าไปกรอกใบสมัครด้วยตนเอง 
(Walk In)

เหมาะสําหรับบริษัทที�ลงประกาศงาน 
สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที�บริษัท ส่วน 
มากเป�นงานที�ต้องการบุคลากรในตําแหน่ง 
นั�นๆ หรือเป�นงานที�ให้ความสําคัญกับเรื�อง 
บุคลิกภาพของผู้สมัคร 

แหล่งข้อมูลการรับสมัครงาน
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เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

กรมจัดหางาน  (Smartjob)

รวบรวมข้อมูลการรับสมัครงานของหน่วยงานราชการ ตําแหน่งต่างๆ 

เว็บหางานของกรมการจัดหางาน มีความน่าเชื�อถือ
มีงานในประเทศและต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย  

เว็บไซต์หางานต่างประเทศ

Linkedin

Glassdoor 

Idealist

เว็บสมัครงานลักษณะการใช้งานคล้ายเฟสบุ๊ก สามารถพูดคุยได้ ฝากประวัต ิ
ส่วนตัวได้ และหาตําแหน่งงานได้ทั�งในและต่างประเทศ 

หางานต่างประเทศแบบถูกกฎหมาย หรืองานอาสาสมัคร เพิ�มโอกาสในการไปทํางาน
ในต่างประเทศได้มากขึ�น 

เว็บหางานต่างประเทศ ดูค่าเฉลี�ยเรตเงินเดือนได้ รีวิวบริษัทตัวเองแบบไม่เป�ดเผยชื�อ
และรวมไปถึงมีบทความเกี�ยวกับการทํางานให้ศึกษา

เว็บไซต์เกี�ยวกับการรับสมัครงาน
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เว็บไซต์เกี�ยวกับการรับสมัครงาน

รวมเว็บไซต์รับสมัครงาน

Jobbkk
เว็บหางานของประเทศไทย ตําแหน่งงานหลากหลาย 
สามารถกดเข้าไปสร้างประวัติส่วนตัวออนไลน์ได้เลย 

JobsDB
สามารถเข้าไปฝากเรซูเม่ออนไลน์ทิ�งไว้ งานที�ตรงกับการศึกษา 
ประสบการณ์จะขึ�นมาแจ้งเตือน หากต้องการสมัครงานนั�นๆ 
กดสมัครและรอการเเจ้งเตือนติดต่อกลับ

Jobtopgun 

ตําแหน่งงานหลากหลาย สามารถกดเข้าไปสร้างประวัติส่วนตัวออนไลน์ได้เลย 

 Jobthai  

หางานได้ทุกภาคของประเทศไทย  จุดเด่นคือ สามารถเลือกงาน
ที�เส้นทางขนส่งคมนาคมที�ใกล้บ้าน

Centralsmartjobs

เว็บไซต์รับสมัครงานของเซ็นทรัล โดยมีตําแหน่งงานที�เป�ดรับ
ของเครือเซ็นทรัลทั�วทุกภูมิภาค

Fastwork

รวมงานฟรีแลนซ์ สามารถลงขายงานได ้
ทํางานที�บ้าน ไม่ต้องเดินทาง เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

Hoteljob

เว็บหางานสายงานโรงแรมทั�วภูมิภาคของประเทศไทย
มีงานทุกตําแหน่งของงานโรงแรม 
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เว็บไซต์เกี�ยวกับการรับสมัครงาน

รวมเว็บไซต์รับสมัครงาน

 Workventure 

รวบรวมงานจากบริษัทชั�นนํา มีตําแหน่งงานหลากหลาย 
และฝากประวัติบนเว็บได้เลย

Thaibestjobs 

สามารถเลือกหางานที�เหมาะสมกับตัวเอง ตามทักษะความสามารถของเรา 
เลือกงานตามภูมิภาคได้

MissSkyy. (2021). รวมเว็บสมัครงาน ‘เว็บหางาน’ ทั�งไทยและเทศ ฝากเรซูเม่ได้เลยฟรี ๆ. ค้นจาก       
           https://www.wongnai.com/articles/jobs-search?
           fbclid=IwAR2xaxQgLuLTV7WKS_CSRnuS1_SStd5K1_ucDgECkhm-
           VR1SM7XFN5aenJc

แหล่งอ้างอิง

Adecco

Pasona

ผู้นําด้านทรัพยากรบุคคลระดับโลกอย่างอเด็คโก้เป�นตัวแทนคุณในการหางาน 
โดยสร้างประวัติและสามารถสมัครงานได้เลย จะช่วยหางานที�เหมาะสมกับ
ทักษะของเรา

รวบรวมตําแหน่งงานจากบริษัทต่างๆ มีตําแหน่งงานหลากหลาย 
และฝากประวัติบนเว็บได้เลย

22



2.ประวัติการศึกษา (Education) (เรียงลําดับจากสูงสุด)
• ปริญญาเอก  • ปริญญาโท • ปริญญาตรี (ถ้ามีเกียรตินิยม ใส่ด้วย)
• ประกาศนียบัตรทีผ่านหลักสูตรอบรม
• ทุนการศึกษา ที�ได้รับ หรือทุนวิจัยในระดับอุดมศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษา   • ระดับประถมศึกษา
     หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ไม่จําเป�นต้องใส่ก็ได้

เทคนิคการเขียนประวัติส่วนตัว (เรซูเม่)

วัตถุประสงค์ของ Resume ที�สําคัญ คือ การแนะนําตัวกับผู้ว่าจ้างดังนั�น Resume 
จึงเป�นเอกสารสําคัญใน การนําเสนอตัวเองเพื�อการสมัครตําแหน่งงานที�ต้องการ

องค์ประกอบของ Resume อาจแบ่งได้เป�น 8 ส่วน ดังนี�

1.ประวัติส่วนตัว (Personal Information)
• ข้อมูลส่วนตัว ยศ/ตําแหน่ง ชื�อ-นามสกุล
• นํ�าหนัก ส่วนสูง (จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่บางตําแหน่งต้องใช้)
• ที�อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address
• รูปถ่ายสุภาพ (ไม่จําเป�นต้องใส่เครื�องแบบ แต่ต้องแต่งกายและมีท่าทางสุภาพ)

3. จุดมุ่งหมายในการทํางาน (Career Objective)
   กล่าวถึงความน่าสนใจของงานตําแหน่งงาน หรือเป�าหมายในการทํางานของผู้สมัคร 
   ส่วนนี�อาจมีผลต่อการพิจารณาเงินเดือนและตําแหน่งงาน

4. ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)
• การใช้ภาษา (ควรบอกระดับว่า ดี ปานกลาง หรือพอใช้ได้)
• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
• การขับรถ
• ทักษะอื�น ๆ เช่น ดนตรี กีฬา งานอดิเรก เป�นต้น
หมายเหตุ พิจารณาการระบุรายละเอียดตามตําแหน่งงานที�สมัคร
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5.ประสบการณ์ทํางาน (Working Experience)
• ช่วงเวลา ตําแหน่งและบริษัทที�เคยร่วมงาน
• ช่วงเวลา ตําแหน่งและบริษัทที�เคยฝ�กงาน
• ช่วงเวลา รายละเอียดงานที�เคยทํา
• ช่วงเวลา กิจกรรมสําคัญต่าง ๆ ที�เคยทําตอนเรียน เช่น งานอาสา งานออกค่าย 
โครงการประกวดไอเดียต่าง ๆ เป�นต้น
• ถ้าหากไม่เคยทํางานประจํา อาจใส่งาน Part-time ได้
  หมายเหตุ ควรลําดับช่วงเวลาจากป�จจุบัน ไปถึงอดีต

6. รางวัลแห่งความสําเร็จต่างๆ (Honors/ Awards)
• การประกวดแบบ
• การร่วมโครงการต่าง ๆ
    หมายเหตุ ควรลําดับช่วงเวลาจากป�จจุบัน ไปถึงอดีต

7. กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร/การฝ�กอบรม/ฝ�กงาน (Extra Curriculum Activities)
   กิจกรรมต่างๆ ระหว่างเรียน ชื�อหลักสูตรที�ผ่านการฝ�กอบรม ระยะเวลาที�อบรม 
   สถานที�/หน่วยงานที�จัดอบรม

เทคนิคการเขียนประวัติส่วนตัว (เรซูเม่)
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ข้อสําคัญในการทํา Resume 
    Resume ที�ดี ควรกระชับและจบใน 1 หน้า  หรือถ้ายาวมากก็ไม่ควรเกิน 2 หน้า
ไม่จําเป�นต้องมีองค์ประกอบทั�งหมด ตัดออกได้ Resume คือ เครื�องมือในการนํา 
เสนอตัวเอง ดังนั�น จึงควรใส่ใจและสร้างความน่าประทับใจใน Resume

เทคนิคการเขียนประวัติส่วนตัว (เรซูเม่)

8.บุคคลอ้างอิง (Reference) บุคคลที�สามารถรับรองหรือให้ข้อมูลให้กับบริษัทที�สมัครงาน 
โดยต้องระบุ ชื�อ-นามสกุล และช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ส่วนใหญ่นักศึกษาจบใหม ่
จะอ้างอิงถึงอาจารย์ หรือผู้ที�เคยทํางานแล้วสามารถอ้างอิงถึงผู้บังคับบัญชาในอดีตได ้
แต่ไม่ควรอ้างอิงถึงบุคคลในครอบครัว

ที�มาข้อมูลจาก https://www.aecjoblisting.com/ 
เรียบเรียงโดย ผศ.รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ 
https://www.tds.tu.ac.th/trashed/
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3. สร้างเครือข่ายการทํางาน เพื�อหาโอกาสใหม่ๆ  
การสร้างเครือข่ายการทํางาน เพื�อเป�ดกว้างทางโอกาสใหม่ที�เป�นประโยชน ์
ต่อการทํางาน ควรสร้างบทบาทการทํางานในรูปแบบต่าง ๆ เป�นวิธีหนึ�งที� 
ช่วยเป�ดทางเลือกในการพบปะเครือข่ายการทํางานเดียวกัน

4. เขียนประสบการณ์การทํางานแบบการทํางานทางไกล

การทํางานทางไกลในรูปแบบออนไลน์อาจจะเป�นการทํางานในอนาคต หากม ี
ประสบการณ์ทํางานการจัดการเวลา วิธีการสื�อสารและปฏิบัติงานรูปแบบ 
ต่าง ๆ ซึ�งวิธีการต่าง ๆ ที�พบเจอจะช่วยให้โปรไฟล์น่าสนใจเพิ�มขึ�น

2. ถ้ามีช่วงพักงาน ควรใส่และอธิบายเหตุผลเพิ�มเติม
การเปลี�ยนแปลงของสังคมการทํางานมากขึ�น การขอพักงานด้วย 
เหตุผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป�นการไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ การขอพักงานไป 
ดูแลครอบครัว ขอพักงานเพื�อเหตุผลส่วนตัวควรระบุช่วงเวลาที�พักงาน 
พร้อมทั�งอธิบายเหตุผลไปสั�นๆ ด้วย

เทรนด์การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน 

1. เพิ�มทักษะ Soft Skills บนเรซูเม่
เพิ�มทักษะที�จําเป�นต่อการทํางาน หรือทักษะสําคัญที�ควรพึงมี เช่น ทักษะ 
ด้านการสื�อสาร ทักษะการแก้ป�ญหา ทักษะการมีส่วนร่วมและการปรับตัว 
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7. สร้าง Resume รูปแบบแบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทําให้หลายองค์กรต้องการเข้าถึงการสมัคร 
ด้วยวิธีออนไลน์มากขึ�น สะดวกและง่ายต่อวิธีการตรวจสอบข้อมูล โดย 
สามารถทําลิงก์หรือ QR Code ให้สามารถเชื�อมไปยังอีเมล รวมถึง 
โปรไฟล์ได้

5. สร้างเรซูเม่ให้สอดคล้องกับระบบ ATS

มีการใช้เครื�องมือเทคโนโลยีมาช่วยคัดกรองเรซูเม่ขมากขึ�น 
เช่น Applicant Tracking System (ATS) เป�นระบบติดตามผู้สมัคร 
หรือเครื�องมือสแกน Resume ซึ�งระบบนี�จะใช้ระบบ Ai ช่วยในการคัด 
กรองและตรวจสอบเรซูเม่ในด่านแรก

8. สรุปสั�นๆ เกี�ยวกับประสบการณ์และทักษะรวมทั�งสิ�งที�กําลังมองหาให้น่าสนใจ
การสรุปส่วนที�สําคัญของโปรไฟล์ ช่วยให้เรซูเม่ดูน่าสนใจมากขึ�น ทําให ้
ไม่ต้องใช้เวลาอ่านมากมาย อาจจะเน้นทักษะและความสามารถที�มีเป�น 
อันดับแรกที�จะช่วยเพิ�มความน่าสนใจ

6. ปรับแต่งเรซูเม่ให้เหมาะกับบริษัทและตําแหน่งงาน
ปรับเพิ�มคุณสมบัติ ประสบการณ์การทํางานให้ตรงกับความต้องการ 
ของบริษัทหรือตําแหน่งงาน

เทรนด์การเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน 

Suchanan Songkhor. (2565). ส่อง 9 เทรนด์เขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน!. ค้นจาก 
http://https://techsauce.co/connext/get-a-job/see-9-how-to-write-a-resume-for-a-job

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
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มีรูปแบบ Template หลากหลาย 
สามารถปรับแต่งสี ฟอนต์ 
มีทั�งกราฟ ไอคอน กรอบรูปและ 
รูปภาพ เพื�อจัดวางรูปแบบต่างๆ 
ได้
มีการบันทึกข้อมูลไว้ สามารถใช้ 
งานย้อนหลังได้ 
ดาวน์โหลดไฟล์ได้ในรูปแบบ JPG 
PNG PDF 

                Canva

แนะนําเว็บไซต์ทําเรซูเม่ออนไลน์

มีรูปแบบ Template สําหรับใส ่
ข้อมูลละเอียดมาก
สามารถปรับแต่งสี ฟอนต์ ของ 
Template ได้
มีการแนะนําว่าขาดข้อมูลสําคัญใด 
บ้าง

             Novoresume
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แนะนําเว็บไซต์ทําเรซูเม่ออนไลน์

ไม่ต้องสมัครสมาชิก ใช้งานได ้
ฟรี
มีการบันทึกข้อมูลไว ้
มี Template แบบเดียว แต ่
สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้หลาก 
หลาย
สามารถปรับแต่งสีและฟอนต์ได้

   ResumeMaker.Online

ใช้งานง่าย
สามารถดาวน์โหลด หรือจะ 
แชร์เป�นลิงก์ได้
มีตัวช่วยแนะนําว่าใน 
Resume ควรมีอะไรบ้าง
มีTemplates น้อย

          Resume.io

อ้างอิงจาก https://starthaiup.com/whats-     
    happening/resume-online 29



      ตัวอย่างเช่น รูปที�ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ รูปในอิริยาบถที�ไม่แสดงถึงความเป�นมือ 
อาชีพ รูปถ่ายตอนไปเที�ยว รูปถ่ายแฟชั�นต่างๆ เหตุผลง่ายๆที�ใช้ตัดสินใจของกรรมการ 
ผู้คัดเลือกส่วนใหญ่คือ การไม่ให้เกียรติกับองค์กรที�คุณไปสมัครหรือไม่แสดงให้เห็นถึง 
ความพร้อมในการทํางาน

ลายมืออ่านยาก
      กรณีที�ต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง หลักการที�ใช้อย่างสากล คือ 
ไม่จําเป�นว่าต้องคัดลายมือด้วยตัวบรรจงในการกรอก แต่ควรเขียนอย่างเป�นระเบียบ 
ไม่เขียนสูงๆตํ�าๆ มีการเว้นวรรคตอนให้เหมาะสม ดูสะอาดตา หลีกเหลี�ยงการขูดลบ 
ขีดฆ่า

            จากการสอบถามความเห็นของผู้บริหารงานบุคคล หลายๆ ท่านที�มีประสบการณ์ 
คัดเลือกผู้สมัครงานในธุรกิจชั�นนําต่างๆ มีมุมมองที�หลากหลายที�ล้วนน่าสนใจมากเกี�ยวกับ 
การคัดเลือกผู้สมัครเบื�องต้น จากการดูใบสมัคร หรือ ประวัติส่วนตัวที�ผู้สมัครส่งเข้ามา แม้ 
อาจจะดูเป�นเรื�องเล็กๆ น้อย แต่มีผลโดยตรง และสามมารถตัดสินใจได้เลยว่า ผู้สมัครราย 
นั�นจะได้รับการคัดเลือกสู่ขั�นตอนต่อไปหรือไม่ จึงรวบรวมประเด็นต่างๆ ให้ผู้สมัครงานทุก 
ท่านให้ความสนใจ และระมัดระวังมากขึ�นในเรื�องต่างๆ ดังต่อไปนี� 

      บางคนใส่ว่า แล้วแต่บริษัทจะพิจารณา เหตุการณ์จริงที�เกิดขึ�นคือว่า พิจารณา 
แน่ๆ แต่ช้าหน่อย หรืออาจไม่พิจารณาเลย เหตุผลเพราะเป�าหมายของคุณไม่ชัดเจน 
คนที�มีคุณสมบัติใกล้เคียงคุณมีมากมาย และอาจได้โอกาสนั�นไป เพียงแค่ระบุสาขางาน 
ที�ตัวเองสนใจอย่างชัดเจน และเป�นงานที�สอดคล้องกับคุณสมบัติด้านอื�นๆของ
ผู้สมัคร

ข้อควรระวังในการกรอกใบสมัครงานและการกรอกประวัติส่วนตัว

ใช้รูปถ่ายไม่เหมาะสมมาสมัครงาน

ไม่ระบุตําแหน่งงานที�สนใจ 
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เรียงลําดับไม่ถูกต้อง
เช่น การกรอกประสบการณ์การทํางาน จากป�จจุบันไปถึงอดีต จาดอดีตไปป�จจุบัน 
ไม่ถูกต้องตามที�ใบสมัครระบุ  หรือสลับช่วงเวลา หลักการสากลทั�วไป คือ เรียง 
ลําดับประสบการณ์ในป�จจุบันย้อนกลับไปหาอดีต  (เว้นแต่ในใบสมัครขององค์กร 
นั�นจะระบุให้กรอกเป�นอย่างอื�น)

ข้อควรระวังในการกรอกใบสมัครงานและการกรอกประวัติส่วนตัว

เช่น คําถามถามถึงสถานที�ทํางาน (บัตรประจําตัวประชาชน) เพื�อต้องการทราบถึงชื�อ 
อําเภอ หรือเขตที�ผู้สมัครไปทําบัตรอันจะสะท้อนถึงภูมิลําเนา หรือพื�นที�ที�เคยพักอาศัย 
หรือพื�นที�ที�ผู้สมัครคุ้นเคยได้ การตอบเพียงแค่ว่า “สํานักงานเขต” ไม่ได้ช่วยให้ผู้คัด 
เลือกได้ข้อมูลที�เพียงพอ หรือคําถามถึงสถานที�เกิด วัตถุประสงค์ของคําถาม คือ 
ต้องการให้กรอกภูมิลําเนา หรือบ้านเกิด 

ผู้สมัครหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการสนทนาผ่านทางสื�อออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ต 
เวิร์ดต่างๆ เลยใช้คําย่อ หรือศัพท์แสลงมาใช้ในการกรอกประวัติตนเอง หรือใบ 
สมัครงาน ซึ�งทันทีที�กรรมการผู้คัดเลือกอ่านพบ ก็จะประเมินทันทีว่าผู้สมัครขาด 
ความพร้อมในการทํางาน รวมถึงขาดวุฒิภาวะในการสื�อสารด้วยการเขียนอีกด้วย

ตอบไม่ตรงวัตถุประสงค์ของคําถาม

ตอบในคําถามที�ไม่ได้เกี�ยวข้องกับผู้สมัคร

เช่น ผู้หญิงสมัคร ตอบคําถามเกี�ยวกับภาระทางการทหาร เป�นต้น ผู้คัดเลือกอาจ
มองว่าเป�นแค่เรื�องตลก แต่หลายท่านจะมองว่าคุณขาดความรอบคอบ และด้อย 
ประสบการณ์และมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกสู่ขั�นตอนต่อไป

ใช้ตัวย่อหรือศัพท์สแลง
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ข้อควรระวังในการกรอกใบสมัครงานและการกรอกประวัติส่วนตัว

เนื�องจากเวลาของผู้คัดเลือกมีค่อนข้างจํากัด เมื�อเทียบกับปริมาณใบสมัครหรือ
ผู้สมัครที�ต้องพิจารณา ผู้สมัครจึงควรหลีกเหลี�ยง การใส่ข้อมูลรายละเอียด 
มากมายเกี�ยวกับงานที�เคยทํา ที�ไม่เกี�ยวข้องหรือตรงกับสายงานที�กําลังสมัครหรือ 
การระบุถึงความสามารถพิเศษที�ขาดความสัมพันธ์กับหน้าที�งานนั�นๆ หลักการที� 
ควรระลึกถึงไว้เสมอคือ ใบสมัครหรือประวัติส่วนตัวที�กระชับ ได้ใจความ มีคํา 
สําคัญหรือคําหลัก (keyword) หรือลักษณะงานตรงที�นายจ้างประกาศหา ย่อม 
เป�นที�น่าสนใจและดึงดูดกับนายจ้างมากกว่าเอกสารที�เต็มไปด้วยรายละเอียด 
มากมาย แต่ขาด
ความโดดเด่น

เช่น ระยะเวลาที�ศึกษาในแต่ละระดับเวลาใน การทํางานแต่ละแห่ง กรรมการผู้คัดเลือก 
ที�เชี�ยวชาญ จะสามารถระบุความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลส่วนนี�ได้อย่างรวดเร็ว 
จึงเป�นข้อพึงระงัวที�ผู้สมัครต้องให้ความสําคัญ แม้แต่การแปลงจากป�ไปมาระหว่าง 
ค.ศ  กับ พ.ศ ก็ต้องตรวจสอบให้ถี�ถ้วนด้วย

ระบุช่วงเวลาผิดพลาดจากความเป�นจริง

สะกดคําผิดพลาดหรือตกหล่น

กรณีที�ไม่แน่ใจ ให้ตรวจสอบก่อนทุกครั�ง โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ เนื�องจากเมื�อ 
ใดที�ใบสมัครหรือประวัติส่วนตัวของคุณอยู่ในมือของกรรมการผู้คัดเลือกแล้วย่อม 
ไม่สามารถแก้ไขได้ ทางที�ดีเราควรมีการอ่านทบทวน ทั�งหมดอีกครั�งก่อนส่ง เพื�อ 
เพิ�มโอกาสได้รับการพิจารณาของใบสมัครหรือประวัติของเรา

ให้ข้อมูลที�ไม่เกี�ยวข้องกับงาน
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ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรละเว้น

สรุปภาพรวมเกี�ยวกับตัวเราเอง ที� 
สําคัญใช้เวลาไม่เกิน 1-2 นาที
พูดเหมือนเล่าเรื�อง แสดงอารมณ์หรือ 
สีหน้าได้ตามสมควร ตามเนื�อหา ยิ�ม 
แย้มแจ่มใสได้ตลอดเวลาที�พูดคุย
ผู้หญิงสามารถแทนตัวเองด้วยคําว่า 
“ดิฉัน” หรือชื�อเล่นของตัวเองได้ 
ผู้ชายควรใช้คําแทนตัวเองว่า 
“ผม”เริ�มจากชื�อ ชื�อเล่น จบจากที�ไหน 
ผลการเรียนเป�นอย่างไรระหว่างเรียน
ทําอะไรมาบ้าง พูดถึงคนในครอบครัว 
เล็กน้อย และเหตุผลที�เลือกมา

      สมัครงานนี�

ย้อนอดีตไปไกลมาก เริ�มตั�งแต่วัย 
อนุบาล ประถม ชีวิตวัยเด็ก 
พูดถึงสิ�งที�ไม่เกี�ยวกับงานเช่น 
เปลี�ยนชื�อมากี�ครั�ง ทําไมถึงเปลี�ยน
เล่าเรื�องดวงตัวเองที�หมอดูบอกมา 
เล่าเรื�องนิสัยแฟน ฯลฯ ท่องบทที� 
เตรียมไว้ก่อน เพราะกรรมการจะ 
รู้สึกอึดอัด เครียดเหมือนฟ�งข่าว 
หรือแถลงการณ์
พูดวกไปวนมา เล่าเรื�องโดยไม่เรียง 
ลําดับเหตุการณ์ ซึ�งสะท้อนให้เห็น 
ถึงระบบการคิดที�ไม่เป�นระบบ หรือม ี
ความคิดสับสน

เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน (INTERVIEW)
การแนะนําตัวเองที�ทันสมัยและได้ใจกรรมการ

เริ�มต้นให้ดึงดูด
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ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรละเว้น

พยายามแต่งเรื�อง ถึงสิ�งที�ไม่เคยทํา 
หรือ สร้างสถานการณ์สมมุติว่าถ้าได้รับ 
มอบหมายงานนั�น จะทําแบบนั�น แบบนี� 
ซึ�งได้สะท้อนว่าเรามีความรู้ความสามรถ 
ในเรื�องนั�นจริง หลักสําคัญที�กรรมการ 
ส่วนใหญ่พิจารณา คือ สิ�งที�ทําในอดีตจะ 
เป�นตัวพยากรณ์หนึ�ง ผลงานในอนาคต 
ได้ดีที�สุดและกรรมการที�มีประสบการณ ์
มักจะเสี�ยงที�จะถามคําถามแบบสมมุต ิ
(เพราะมักจะได้คําตอบแบบสมมุติ หรือ 
เรื�องแต่งเช่นกัน

เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน (INTERVIEW)
การแนะนําตัวเองที�ทันสมัยและได้ใจกรรมการ

เนื�อหาที�กระชับ

เมื�อต้องอธิบายถึงผลงานที�เคยทําระหว่าง 
เรียน ให้เริ�มต้นด้วย สถานการณ์นั�นเป�น 
อย่างไรเราทําอะไรบ้าง และไม่ลืมที�จะพูด 
ถึงผลลัพธ์ ทุกครั�ง
(Situation/Action/Result) เช่น เมื�อ 
ต้องทําโครงงานส่งอาจารย์ ก่อนจบ เรา 
ต้องทําหน้าที�ไปเก็บข้อมูล ไปทีไหนบ้าง ได ้
ข้อมูลคืออะไร และใช้วิธีการวิเคราะห์ หรือ 
เครื�องมืออะไรบ้าง ได้ผลการศึกษาเป�น 
อย่างไร และได้รับการประเมินจากอาจารย ์
หรือผู้ประเมินเป�นอย่างไร
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เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน (INTERVIEW)
การแนะนําตัวเองที�ทันสมัยและได้ใจกรรมการ

ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรละเว้น

สรุปด้วยเหตุการณ์ทั�งหมดที�เราคิดว่ามี
นํ�าหนักมากพอที�จะทําให้กรรมการตัดสินใจ 
เลือกเราเข้าทํางานไม่ว่าจะเป�นความ
เหมาะสมของสาขาที�เรียนผลงานที�เคยทํา 
ทักษะพิเศษทั�งด้านภาษา คอมพิวเตอร ์
โปรแกรมต่างๆ ทัศนคติมนุษยสัมพันธ์ใน 
การทํางาน ความเหมาะสมในด้านการเดิน 
ทางการสนับสนุนจากครอบครัวหรืออื�นๆ 
ที�เราสามารถทุ่มเทให้กับงานนี�ได้อย่าง
เต็มที�

ใช้การวิงวอน ร้องขอ เล่าเรื�องชีวิต ที�น่า 
เห็นใจ หรือใช้การข่มขู่กรรมการ ว่าหากไม ่
ได้งานนี�คงจะเสียใจมาก อาจตัดสินใจทํา 
อะไรที�ไม่เหมาะสมต่อไปได้ หรือเล่าให้ฟ�ง 
ประสบการณ์ที�เลวร้ายในการไปสมัครงาน 
ที�อื�น พูดถึงกรรมการที�เคยไปสัมภาษณ ์
ด้วยที�องค์กรอื�นๆ ในทางไม่ดีหรือถาม 
คําถามเรื�องส่วนตัวของกรรมการ เช่น 
ทํางานมากี�ป� เบื�อบ้างมั�ย เงินเดือนดีมั�ย 
เป�นต้น

สรุปจบให้จับใจ

35



ควรมาก่อนเวลานัดสัมภาษณ์ประมาณ 15 – 20 นาที 
ไม่ควรพาผู้ปกครองหรือเพื�อนมาด้วยในตอนนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะ 
แสดงถึงความเป�นเด็ก ควรจะมาด้วยตนเอง
ขณะนั�งรอสัมภาษณ์ ควรนั�งรอด้วยอากัปกิริยาเรียบร้อย  หลีกเลี�ยงการพูด 
คุยแชทเล่นโทรศัพท ์
เมื�อถูกเรียกเข้าห้องสัมภาษณ์ ให้เคาะประตู้ก่อนเข้า
ยกมือไหว้และกล่าวคําสวัสดีแก่ผู้สัมภาษณ์ทันทีที�พบกัน
ควรรอให้ผู้สัมภาษณ์อนุญาตให้นั�งเสียก่อนอย่าลากเก้าอี�มานั�งโดยพลการ
ขณะสัมภาษณ์ให้นั�งอย่างสํารวม มือวางบนตัก ไม่ควรเอามือวางไว้บนโต๊ะ
ให้วางกระเป�าสัมภาระใดๆไว้ข้างโต๊ะ ไม่ควรวางบนโต๊ะ 
ขณะนั�งสัมภาษณ์ให้นั�งอย่างสํารวม  อย่าเกร็งหรือวิตกจนเกินไป
ควรมีสีหน้ายิ�มแย้มขณะตอบคําถาม ควรมองตาผู้สัมภาษณ์ ไม่ควรมองไป

ให้ป�ดโทรศัพท์ขณะสัมภาษณ์ ไม่ควรเป�ดแบบสั�น เพราะอาจทําให้เสียสมาธิใน 
การตอบคําถามได้
ถ้าหากอยากไอหรือจาม ให้เอามือป�ดปาก และกล่าวขอโทษ
ทุกครั�งที�ตอบคําถาม ควรมีหางเสียงลงท้ายเสมอ เช่น ใช่ครับ ใช่ค่ะ
ควรตอบคําถามด้วยข้อความที�สั�นกระชับ และได้ใจความที�สําคัญ และอย่า 
ตอบสั�นเกินไปโดยไม่ลงรายละเอียด
เมื�อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ควรกล่าวคําว่าขอบคุณและยกมือไหว้

มารยาทในการวางตัว 

      ทางอื�นหรือมองเพดาน

มารยาทในการสมัภาษณง์าน
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สมัครงานอย่างไรให้ได้งานสําหรับ 
คนที�เรียนจบไม่ตรงสายงาน 

เรียนจบแล้วมาทํางานไม่ตรงสาย หากค้นพบความชอบตัวเอง อยากข้ามสาย 
งาน หรือชอบความท้าทายการเปลี�ยนแปลง สามารถทําได้หากไม่ใช่สายงาน
เฉพาะด้าน เพียงมีคุณสมบัติเพียงพอกับตําแหน่งงาน หรือการเตรียมความ 
พร้อมรอบด้านก็ทําได้แล้ว

37

เตรียมความพร้อมของผู้สมัคร รอบรู้ตําแหน่งงาน 
เตรียมความรู้ขององค์กร 

เตรียมพร้อม Resume ให้น่าสนใจ 

สัมภาษณ์งานอย่างมั�นใจ 

เพิ�มทักษะด้านต่าง ๆ เพื�อพัฒนาตนเอง หาความรู้ด้วยตัวเองอยู่เสมอ

ปรับ Mindsetที�ดี เป�ดรับโอกาส พร้อมสร้างผลงานอยู่เสมอ

ร่วมกิจกรรมกับหาเครือข่ายสายงานเพิ�มเติม

เรียนจบไม่ตรงสายงาน สมัครงานอย่างไรให้ได้ชัวร์. (2563). 
ค้นจาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles/เรียนจบไม่ตรงสายงาน/

แหล่งอ้างอิงข้อมูลจาก



1. ประเมินตนเองว่าคุณมีความสนใจในด้านใด มีทักษะที�โดดเด่นในด้านใด มีบุคลิกภาพ   
   มีค่านิยมอย่างไร 
2. ทํารายการอาชีพที�สนใจจากนั�นให้วงกลมรายการที�คุณสนใจเป�นพิเศษไว้
3. เริ�มการค้นหาข้อมูลอาชีพศึกษาข้อมูลรายละเอียดของงาน วุฒิการศึกษาที�ต้องการ
4. ขอข้อมูลจากผู้ที�อยู่ในสายอาชีพโดยตรง
5. กําหนดเป�าหมายและเส้นทางอาชีพ กําหนดเป�าหมายในอาชีพเสียก่อนว่า 
   คุณจะเติบโตไปสู่จุดใด และใช้เวลานานเพียงใด
6. เตรียมความพร้อมสู่การทํางาน การค้นหาว่าตนเองมีความชอบหรือความถนัดทาง
   ด้านไหน ถือเป�นสิ�งสําคัญในการวางแผนหางาน  

    ป�จจุบันมีแบบทดสอบหลายชนิดที�จะช่วยให้ทราบว่าคุณมีบุคลิกภาพแบบไหนและ 
เหมาะกับอาชีพใด ทั�งนี�เพื�อเป�นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที�เกี�ยวข้อง 
หรือเลือกอาชีพตามความถนัด 

เทคนิคการเลือกอาชีพให้ได้งานที�เหมาะกับคุณ

ป�จจุบันมีอาชีพให้ทําจํานวนมาก แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะเลือกงานอะไรดี หากตอน 
นี�คุณยังไม่มีไอเดียอะไรเลยเกี�ยวกับการหางาน ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบทํางานอะไร และ 
ต้องการทํางานอะไร การจะตัดสินใจในตอนนี�คงเป�นเรื�องที�ไม่ง่ายเลย ดังนั�น ก่อนที� 
คุณจะตัดสินใจเลือกอาชีพ เรามีคําแนะนําดี ๆ มาฝากผู้หางานทุกท่าน ดังนี�

อ้างอิงจาก   http://www.tsi-thailand.org
               http://www.trueplookpanya.com
               http://www.arealme.com/16types/th/
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การสอบ TOEIC คืออะไร

    TOEIC (Test of English for International Communication) เป�นข้อสอบ 
มาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ สําหรับในประเทศไทย 
นั�น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที�ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการ 
บิน การโรงแรม การท่องเที�ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ป�โตรเคมี ยานยนต์ โรง 
พยาบาล รวมทั�งบริษัทข้ามชาติอื�นๆ โดยนําไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สําหรับพิจารณา 
ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื�อรับสมัครเข้าทํางาน ปรับเงินเดือน เลื�อนตําแหน่ง คัดเลือก 
เพื�อไปอบรมสัมมนาต่างประเทศในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC 
Listening and Reading Test (การฟ�งและการพูด) ซึ�งเป�นแบบทดสอบซึ�งสามารถ 
วัดทักษะความสามารถในการนําภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั�งด้านการฟ�งและการ 
อ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ�งแต่ละคะแนนจะขึ�นอยู่กับความ 
สามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ�มจาก 10 คะแนนถึง 990 
คะแนน

คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน
 
    คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนผ่านหรือตก ซึ�งแต่ละคะแนนจะขึ�นอยู่กับ
ความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ�มจาก 10 คะแนน
ถึง 990  มีข้อสอบ 200 ข้อ  เวลาในการสอบ 2 ชั�วโมง

การสอบภาษาอังกฤษ
กับการทํางาน

     ป�จจุบันแต่ละบุคคล ควรสามารถสื�อสารเป�นภาษาอังกฤษได้ เพื�อให้เกิดความราบรื�น 
ในการทํางาน ดังนั�น การสอบ TOEIC จึงกลายเป�นใบเบิกทางในการสมัครงาน
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เป�ดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ 

ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสํารองที�นั�งทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 1 วันทําการ         

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC 1,800 บาท  หรือใช้สิทธิ�ในการสอบในรูปแบบ 
นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรขององค์กร ซึ�งอาจจะมีค่าใช้ในการสอบแตก 
ต่างกัน

ขั�นตอนการสํารองที�นั�งสอบ TOEIC

      ช่วงเช้า 09.00 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

         ศูนย์สอบ TOEIC สาขากรุงเทพฯ (02) 260 7061, (02) 259-3990
         ศูนย์สอบ TOEIC สาขาเชียงใหม่ (053) 241-273 ถึง 275

** ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื�อขอรายละเอียด 
เพิ�มเติมเกี�ยวกับค่าใช้จ่าย**

การสอบภาษาอังกฤษ
กับการทํางาน

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี�ป�?
            ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ป� นับจากวันสอบหลักฐานที�จะต้อง 
นําไปแสดงในวันสอบได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที�ยัง 
ไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ

การบินไทย 600 คะแนน
ปตท. 550 คะแนน
SCG 550 คะแนน
การไฟฟ�าฝ�ายผลิต 550 คะแนน
การประปานครหลวง 500 คะแนน

ตัวอย่างบริษัทที�ใช้คะแนน TOEIC ในการสมัครงาน
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        ป�จจุบันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม ได้มีโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ซึ�งจัดทํา 
ThaiMOOC (Thailand Massive Open Online Course 
Platform) ที�สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์
แบบเป�ดมีวัตถุประสงค์เพื�อเพิ�มช่องทางการเรียนรู้ที�มีมาตรฐาน 
ให้กับประชาชนไทย โดยสามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียน 
รู้ได้ทุกที�ทุกเวลาผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื�อส่ง 
เสริมให้เกิด“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning)

แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

หมวดหมู่รายวิชา

สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชา
ได้ตามหมวดหมู่รายวิชา
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แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

ตัวอย่างรายวิชา

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน 
Psychology and Daily Life

เข้าไปดูรายละเอียดของรายวิชาโดยลงทะเบียน 
การเข้าใช้งานและคลิกลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง
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แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

ตัวอย่างรายวิชา

เข้าไปดูรายละเอียดของรายวิชาโดยลงทะเบียน 
การเข้าใช้งานและคลิกลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ใช้  
Data Science Essential and Applications
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แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

คอร์สเรียนออนไลน์เพิ�มทักษะต่าง ๆ ก่อนการทํางาน 
โดยปูพื�นฐานความรู้แน่นๆ ที�จําเป�นสําหรับการทํางาน

Fundamentals of Digital Marketing
  ความรู้พื�นฐานการตลาดออนไลน์

Make Sure Customers Find You Online
  ความรู้การใช้งาน SEO SEM

Promote a Business with Content
  เทคนิคการทําคอนเทนต์ออนไลน์

การตลาดออนไลน์
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แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

คอร์สเรียนออนไลน์เพิ�มทักษะต่าง ๆ ก่อนการทํางาน 
โดยปูพื�นฐานความรู้แน่นๆ ที�จําเป�นสําหรับการทํางาน

การเงิน การลงทุน ภาษี 

เงินทองต้องวางแผน 

ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่ 

ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป�นระบบ 
เพื�อให้บรรลุเป�าหมายที�ตั�งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั�งคั�งไป
สู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

เรียนรู้พื�นฐานการลงทุนในหุ้น ผลตอบแทน ความเสี�ยง และภาษีจาก 
การลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์หุ้น วิธีการซื�อขายหุ้น และสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น เพื�อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน

เรียนรู้ลักษณะพื�นฐานของกองทุนรวมประเภทต่างๆ 
ผลตอบแทน ความเสี�ยง ข้อควรระวังจากการลงทุน 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเทคนิคการเลือก 
กองทุนรวมให้เหมาะกับตนเอง
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English for Effective Business Speaking 
ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสาร และเจรจาทางธุรกิจ  

Presentations : Speaking so that People Listen 
เทคนิคการพูดนําเสนอ เพื�อดึงดูดความสนใจผู้ฟ�ง

Business English: Communication Skills Specialization 
ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม การเจรจาต่อรอง

Writing Professional Email and Memos
การเขียนอีเมลธุรกิจ การร่างเอกสารอย่างมืออาชีพ

Effective Communication: Writing, Design, 
and Presentation Specialization 

การสื�อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียน ออกแบบ และการนําเสนอ

แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

คอร์สเรียนออนไลน์เพิ�มทักษะต่าง ๆ ก่อนการทํางาน 
โดยปูพื�นฐานความรู้แน่นๆ ที�จําเป�นสําหรับการทํางาน

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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Creative Thinking: Techniques and Tools for Success 

ทักษะวิธีคิดสร้างสรรค์ให้ประสบความสําเร็จ

Consumer Behaviour and Psychology 

จิตวิทยาผู้บริโภคและการพฤติกรรมการซื�อสินค้า

Introduction to Communication Science 

ความรู้พื�นฐานด้านการสื�อสาร

แนะนําคอร์สเรียนออนไลน์ เพิ�มทักษะด้านต่างๆ  

คอร์สเรียนออนไลน์เพิ�มทักษะต่าง ๆ ก่อนการทํางาน 
โดยปูพื�นฐานความรู้แน่นๆ ที�จําเป�นสําหรับการทํางาน

จิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง 
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การศึกษาต่อในประเทศ

    ป�จจุบันอัตราการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบัณฑิตที�จบการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีแล้วมีจํานวนมากขึ�นและในยุคที�ข้อมูลข่าวสารมีการแพร่ 
หลาย การเข้าถึงสื�อต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลการศึกษาต่อทั�งในและต่างประเทศ 
รวมทั�งแหล่งทุนการศึกษา ทําให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ�น 
นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทางเวบไซต์ของสถาบันนั�น ๆ 
โดยตรง

ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
    นอกจากนี� หากนักศึกษาต้องการค้นหาแหล่งทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ 
สามารถศึกษาดูได้เพิ�มเติมจากแหล่งต่างๆ ดังนี�
 1.  ทุน ก.พ. มีทุนหลากหลายประเภท สามารถเข้าดูได้ที�เว็บไซต์
     www.ocsc.go.th
 2. ทุนต่างประเทศของประเทศต่างๆ มีหลากหลายสาขาวิชาในแต่ละป� โดยจะ    
     ประกาศทุนต่างๆ ที�เว็บไซต์ http://www.scholarship.in.th
 3. ทุนการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าดูที�เว็บไซต ์ 
     http://www.vcharkarn.com/

แหล่งข้อมูลการศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา
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หลักเกณฑ์การชาํระเงินคืน

1.  ชําระงวดแรก เมื�อครบกําหนดชําระหนี�งวดแรก จะต้องเริ�มชําระเงินต้นในอัตรา
   ร้อยละ 1.5 ของวงเงินที�กู้ยืมไป ภายในวันที� 5 กรกฎาคม 
2. ชําระงวดต่อไป ในการชําระหนี�งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ตามอัตราเงินต้น 
   ตามที� กยศ. กําหนดไว้ในแต่ละป� พร้อมดอกเบี�ยร้อยละ 1 ต่อไปของเงินต้นใน
   สัญญาให้เสร็จสิ�นภายใน 15 ป�
3. ระวังเบี�ยปรับ หากเกิดผิดนัดชําระหนี�หลังวันที� 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี�ยปรับใน
   อัตราร้อยละ 12 ต่อไปของเงินต้นที�ค้างชําระในงวดนั�น และหากค้างชําระหนี�เกิน 
   12 เดือน เสียเบี�ยปรับร้อยละ 18 ต่อป�
4. สิทธิประโยชน์  หากชําระหนี�คืนบางส่วนก่อนวันครบกําหนดเริ�มผ่อนชําระเงิน
   งวดแรก (ช่วงปลอดหนี�) ไม่ต้องเสียดอกเบี�ย

    ก่อนถึงกําหนดระยะเวลาชําระหนี� ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อม 
เอกสารของตนเองต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก่อนสิ�นเดือน 
พฤษภาคมของป�ถัดจากป�ที�สําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยผู้กู้ 
ยืมต้องชําระหนี�สินหลังสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ป� 
ภายในวันที� 5 กรกฎาคมของป�ที�ครบกําหนด

การชําระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา กยศ.

การสอบถามยอดหนี�
1.กรุงไทย Call center โทร. 1551 หรือ 02-208-8699
2.ติดต่อที�ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
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วิธีการชําระหนี�
1.การติดต่อในครั�งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชําระหนี�ที�  
  บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
   1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชําระหนี� และเก็บไว้เป�นหลักฐาน
   1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี�ยนวิธีการชําระหนี�จากรายป�เป�นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะ
       เวลาผ่อนชําระหนี�ตั�งแต่ 1 ป�เป�นต้นไป แต่ไม่เกิน 15 ป�
   1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตารางการผ่อนชําระหนี�จากธนาคารเพื�อผู้กู้ยืมจะได้นําเงินเข้า
       บัญชีก่อนวันครบกําหนดชําระของทุกป�
   1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื�อใช้ในการหักบัญชีการ
       ชําระหนี�โดยอัตโนมัติ ซึ�งอาจเป�นบัญชีเดิมที�ผู้กู้เป�ดไว้ในขณะทําสัญญา
   1.5 หากประสงค์เปลี�ยนเลขที�บัญชีออมทรัพย์โดยขอเป�ดบัญชีใหม่พร้อมกับแจ้ง
       สาขาให้ทําการเปลี�ยนแปลงเลขที�บัญชีใหม่ด้วย
   1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั�งละ 10 บาท
2.การชําระหนี�ครั�งต่อไปสามารถดําเนินการได้โดย
   2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนํา
       เงินเข้าบัญชีก่อนวันที� 5 กรกฎาคมของทุกป� (กรณีชําระหนี�เป�นรายป�) หรือ
       ก่อนวันที� 5 ของทุกเดือน (กรณีชําระหนี�เป�นรายเดือน) ทั�งนี� ผู้กู้ต้องมีเงินใน
       บัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที�ต้องชํากับงวดที�ต้องชําระ (หากมี) และ
       ดอกเบี�ยหรือเบี�ยปรับ (หากมี)
   2.2 ชําระที�หน้าเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชําระเงินมากกว่า หรือเท่ากับหรือ
        น้อยกว่าจํานวนเงินที�ต้องชําระก็ได ้ หรือ กรณีชําระเงินไม่ตรงตามกําหนด
        เวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื�อชําระหนี�กองทุนฯ ไว้เป�นหลักฐาน
3.การชําระหนี�ก่อนกําหนด ผู้กู้ยืมสามารถชําระหนี�คืนกองทุนฯ ทั�งหมดหรือบางส่วน
  ในช่วงก่อนสําเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี� 2 ป�ได้ โดยไม่เสียดอก-
  เบี�ย
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ผู้กู้ยืมต้องดําเนินการติดต่อกับธนาคารเพื�อขอผ่อนผันชําระหนี�ให้เสร็จสิ�น 
ก่อนวันที�ครบกําหนดชําระหนี�แต่ละงวด และหากพ้นวันที�ครบกําหนดชําระ 
แล้ว (5 กรกฎาคมของทุกป�) ถือว่าผู้กู้ค้างชําระหนี�จะต้องเสียเบี�ยปรับและ 
ถูกติดตามหนี�จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชําระหนี�ระงับการติดตามจาก 
กยศ.และถือเป�นหนี�ปกติต่อไป

การผ่อนผัน / แจ้งสถานภาพ

การขอผ่อนผันชําระหนี�

1.ไม่มีรายได้

กรณี เอกสารเพื�อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์

-หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือ 
ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ�นไป
-สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้รับรอง

2.รายได้ตํ�ากว่า
เดือนละ 4,700 บาท

3.ประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ 
สงคราม 
อัคคีภัย

ยืดเวลาได้คราวละ
ไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ป�

-หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 
หรือ ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ�นไป
หนังสือรับรองรายได้/
แสดงรายได้จากหน่วยงาน
-สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้รับรอง

ผ่อนได้ไม่ตํ�ากว่า 
300 บาทต่อเดือน
หรือ 2,400 บาท/ป� 
แต่ไม่น้อยกว่า
ดอกเบี�ย รวมแล้ว
ไม่เกิน 1 ป�

-หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน 
หรือ ข้าราชการระดับ 5 ขึ�นไป 
ตํารวจยศ ร.ต.ต ขึ�นไป
-สําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวผู้รับรอง

ยืดเวลาได้คราวละ
ไม่เกิน 6 เดือน 
รวมแล้วไม่เกิน 2 ป�
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          กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี�ระหว่างที�กําลังศึกษาอยู ่ผู้กู้ยืมต้องให ้
สถานศึกษารับรองทุกป�จนกว่าจะจบการศึกษา
          กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี�ระหว่างที�อยู่ในช่วงปลอดหนี� 2 ป� 
ผู้กู้ยืมต้องนําหนังสือยืนยันการสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ไปให้สาขาของ 
ธนาคารเพื�อชะลอการชําระหนี�
          กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หนี�ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป�นอันระงับไป โดยให้บิดา 
มารดา ผู้ปกครอง ผู้คํ�าประกัน หรือทายาทแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน 
พร้อมแนบหลักฐานเป�นสําเนาใบมรณะบัตร หรือสําเนาทะเบียนบ้านที�ระบุการตายของผู้กู ้
ยืม โดยมีเจ้าหน้าที�ราชการประทับตราและลงลายมือชื�อรับรอง และผู้ปกครองต้อง 
รับรองสําเนาถูกต้อง

         กรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ หนี�ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป�นอันระงับไป 
โดยให้ยื�นเอกสารต่อธนาคารกรุงไทย เพื�อเสนอกองทุนฯ พิจารณาระงับการเรียกให ้
ชําระหนี�ตามสัญญา ดังนี�
1. สําเนาสมุดประจําตัวคนพิการ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้คํ�าประกัน
3. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมและผู้คํ�าประกัน
4.รายงานการตรวจทางการแพทย์    
5.ใบรับรองแพทย์
    **สําเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสําเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม ผู้คํา้ประกัน หรือ
ผู้ปกครองทุกฉบับ
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        เมื�อนักศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว สิ�งที�นักศึกษา 
ต้องทราบคือการกรอกภาวะการมีงานทําบัณฑิต ที� https://ejobs.rmutl.ac.th/ 
เมื�อกรอกสมบูรณ์แล้ว ให้พิมพ์เก็บเป�นหลักฐานและนํามาส่งในวันซ้อมรับปริญญา 
ของเขตพื�นที�ต่อไป โดยนักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร ได้ที� Facebook : 
งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลําปาง

ข้อมูลสําหรับว่าที�บัณฑิต ป�การศึกษา 2565 

https://ejobs.rmutl.ac.th/ 
QR Code ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
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1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง เลขที� 
200 หมู่ 17 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
โทรศัพท์ 0-54-34-2547-8 
โทรสาร 0-54-34-2549 
Website: http://www.lpc.rmutl.ac.th

ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย

2. ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี�ยวกับระบบภาวะการมีงาน 
ทําบัณฑิตและการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ�ายกิจการนักศึกษา 
โทรศัพท์ 0-54-34-2547 ต่อ 113  
Facebook : งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลําปาง
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