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ในนามของผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิทุกคน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคนที่จะ
สำ�เร็จการศึกษาในปีนี้ ซึ่งการศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้เป็นเพียงประสบการณ์
ช่วงหนึ่งของชีวิตที่นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ก้าวต่อไปคือการได้ศึกษาต่อใน
ระดับทีส่ งู ขึน้ หรือการประกอบอาชีพตามจุดมุง่ หมายของชีวติ ทีน่ กั ศึกษาได้ตง้ั ใจไว้
บทเรียนที่นักศึกษาได้ศึกษามาตลอดเวลาที่นักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากจะนำ�ไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ที่ทำ�งาน
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เล่มนี้เป็นเหมือนตัวแทน
ความรักความห่วงใยของผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกท่านที่มีให้ศิษย์รักทุกคน    
ในโอกาสที่จะสำ�เร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนตระหนักไว้เสมอว่า
นักศึกษาเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังปณิธานที่ว่า ศิษย์ราชมงคล
สุวรรณภูมิ "เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน"
ท้ายนีข้ อให้ศษิ ย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมทิ กุ คนประสบ
ความสำ�เร็จในชีวิต ทั้งด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตลอดไป
		
		

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ขอแสดงความยินดีกบั ผูส้ �ำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ�ำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาบัณฑิต ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง
นับจากวันทีไ่ ด้ส�ำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสูเ่ ส้นทางของการประกอบสัมมาชีพ หรือศึกษาต่อเพือ่
เพิม่ พูนความรูใ้ ห้สงู ขึน้ ขอให้ทกุ ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่า นอกจากความรูค้ วามสามารถทางวิชาการแล้ว ยังต้อง
ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณงามความดีและ    
เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็นส�ำคัญ อีกทัง้ ต้องให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพ การท�ำงานของตนให้ทนั
ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีและสังคม โดยเฉพาะทักษะและความรู้ ด้านดิจทิ ลั ทักษะพืน้ ฐาน อันได้แก่
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณ์ การสื่อสารและการท�ำงานเป็นทีม รวมทั้งทักษะเพื่อรองรับ     
การท�ำงานในศตวรรษใหม่ ด้วยความใฝ่รู้ในงานให้ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จึงจะเกิด     
ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค ทั้งปวงไปได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและสร้างชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัยได้
ในวาระอันเป็นทีน่ า่ ชืน่ ชมยินดีนี้ ขออวยพรให้ผสู้ �ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมทิ กุ คน มีก�ำลังกาย ก�ำลังใจและก�ำลังความคิดอันเข้มแข็ง น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์จากการศึกษา
ไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สืบไป

(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกบั ผูส้ �ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกท่าน และขอชืน่ ชมในความมุง่ มัน่ พากเพียรศึกษาจนส�ำเร็จได้ตามทีม่ งุ่ หวัง
ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความภาคภูมิใจในผลส�ำเร็จนั้น
การศึกษาจนครบถ้วนตามหลักสูตรของระบบการจัดการศึกษา ถือได้ว่าประสบความส�ำเร็จ
อีกก้าวหนึง่ ของชีวิต นับจากนีไ้ ปท่านจะได้น�ำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินชีวิต การด�ำเนินงาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้วยความใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีจิตสาธารณะ ให้สมกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต          
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน”
ขออัญเชิญพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์ พระบรมราชินนี าถในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย โปรดดลบันดาล
ประทานพร ให้ศิษย์ที่รักทุกคนประสบแต่ความสุข สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาและเป็นพลังส�ำคัญในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้     
วัฒนาสถาพรสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้ส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยซึง่ เป็นการศึกษาขัน้ สูง นักศึกษาต้องมีความมุง่ มัน่ อุตสาหะ และ
พากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรที่ก�ำหนด การศึกษา  
ในมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาสมรรถนะให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ ตลอดจนบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีน่ กั ศึกษาได้รบั จากมหาวิทยาลัยไม่วา่ จะเป็นความรูจ้ ากครู อาจารย์
หรือประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นเพียงพื้นฐานในการช่วยให้นักศึกษาได้ก้าวต่อไปข้างหน้า   
ตามเส้นทางของแต่ละคน การประสบความส�ำเร็จในวันข้างหน้าจึงขึ้นอยู่กับการไขว่คว้า
หาความรู้ และการสั่งสมประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างมากมายในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
การงานที่จะด�ำเนินต่อไปในอนาคตจะส�ำเร็จ หรือล้มเหลว ไม่ใช่เพราะคนอื่น แต่ให้มองว่า
เป็นเพราะตัวเราเองเท่านั้น ในโลกของการท�ำงาน มักจะเจอ ปัญหา หรืออุปสรรค              
ให้พยายามคิดในแง่บวก หรือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแทน เพราะเรื่องราวบนโลกนี้       
มีมุมมองมากกว่าสองด้านเสมอ
สุดท้ายนี้..ขอให้นักศึกษาทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความส�ำเร็จ     
ในชีวิต ทั้งในด้านหน้าที่การงานและครอบครัวตลอดไป..

(อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความชืน่ ชมยินดีกบั นักศึกษาทีส่ �ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคน ที่ส�ำเร็จการศึกษาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทั้งยังตระหนักใน
การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันส่งผลให้ทุกคนเป็นบัณฑิตผู้อุดมไปด้วยทักษะ               
ความช�ำนาญ ความรอบรูแ้ ละเป็นคนดีของสังคม จากนีไ้ ปจะเป็นการเริม่ ต้นชีวติ การท�ำงาน
อย่างแท้จริง ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่
ตลอดเวลา เพื่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ บัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ ความคิด                 
ความสามารถและมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม ขอให้ทกุ คนท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ
และความภาคภูมิใจในสถาบัน
สุดท้ายนี้ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมด้วยก�ำลังกาย
ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง
สมปรารถนาในชีวิตทุกประการ

(รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ง

ปัจฉิมโอวาท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีในการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกท่าน อันเป็นผลจาก     
ความอุตสาหะ พากเพียร ทั้งผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
ระดับปริญญาตรี และผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อันเป็นที่ภาคภูมิใจของบุพการี
และครอบครัวรวมทั้งมหาวิทยาลัย นับจากนี้ไปท่านจะได้น�ำความรู้ และทักษะที่ได้รับ   
การเพิม่ พูนและฝึกฝนมาเป็นเครือ่ งมือในการด�ำรงชีวติ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว
สังคม และประเทศชาติ
ขอน้อมน�ำโครงโลกนิติ โดยสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร มาแสดงไว้เพื่อเตือนสติ
ให้ทุกท่านน�ำปัญญาที่มีมาใช้ในการด�ำรงตน ด้วยความรอบคอบและชาญฉลาด
เป็นคนควรรอบรู้

สมาคม

สองประการนิยม

กล่าวไว้

หนึ่งพาลหนึ่งอุดม

นักปราชญ์

สองสิ่งนี้จงให้

เลือกรู้สมาคม ฯ

ขออวยพรให้นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ             
คิดหวังสิ่งใดสมปรารถนา มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ด�ำรงชีวิตอยู่ในวิถีแห่งคุณธรรม
และความดีตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จ

ปัจฉิมโอวาท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความชืน่ ชมและยินดีกบั “ว่าทีบ่ ณ
ั ฑิตราชมงคลสุวรรณภูม”ิ ทุกท่าน ทีผ่ า่ น
ช่วงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความพากเพียรจนกระทั้งประสบความส�ำเร็จในการศึกษา
และก้าวเข้าสู่วัยท�ำงาน การส�ำเร็จการศึกษาจึงเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ส�ำคัญของช่วงชีวิต
บทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นก็เปลี่ยนแปลงไป ความรู้และ
ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยจึงเป็นเพียงเครือ่ งมือส�ำคัญเบือ้ งต้นในการประกอบสัมมาชีพ
และด�ำรงชีพในสังคมด้วยความเป็นพลเมือง ปัจจุบนั การเพิม่ ขึน้ ของข้อมูล ความรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว นักศึกษาพึงเรียนรู้และหาประสบการณ์
เพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยความใฝ่รู้ อย่างรู้รอบเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย และใช้ปัญญาพินิจ
วิเคราะห์ให้สามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่การงานด้วย    
ความรัก โดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค ตลอดจนด�ำเนินชีวติ ในสังคม ด้วยความยึดมัน่ ในคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ปรารถนาให้นักศึกษา           
ราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคนเป็น “คนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ซึ่งจะน�ำนักศึกษาสู่ความเจริญ
และประสบความส�ำเร็จในชีวิต
สุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาทุกท่านมีความภาคภูมิใจในความเป็น “บัณฑิตราชมงคล
สุวรรณภูมิ” และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อเป็น   
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฉ

ปัจฉิมโอวาท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่จะส�ำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
หวังว่านักศึกษาคงมีการวางแผน การก้าวสู่โลกนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ แล้วบางคนอาจวางแผนก้าวสู่โลกอาชีพ บางคนอาจวางแผนศึกษาต่อไป          
ในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะวางแผนอย่างไรนักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อมให้เหมาะสมกับ
แผนชีวิตที่วางไว้ ควรมีการประเมินความพร้อมของตนเองว่าพร้อมก้าวไปหรือยัง หากยัง
ก็ควรแสวงหาความรู้ ความช�ำนาญเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จตามแผนที่วางไว้
สุดท้ายนี้ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคน   จงประสบความส�ำเร็จมีความสุขและมี       
ความเจริญ  ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอ หนูอินทร์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ช

ปัจฉิมโอวาท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับการเริ่มต้น...ในโอกาสที่นักศึกษาทั้งในระดับ ปวส. และ
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา     
ครูเชื่อว่า ผู้บริหารหลายท่านได้แสดงความยินดีกับความส�ำเร็จของนักศึกษาแล้ว แต่โดย
ส่วนตัวของครูคิดว่า “ทุกครั้งที่เราประสบความส�ำเร็จ มันคือการเริ่มต้นใหม่เสมอ”          
การส�ำเร็จการศึกษาเป็นเพียงเรื่องที่น่ายินดีเรื่องหนึ่งในชีวิตเท่านั้น และความส�ำเร็จนี้    
เป็นเพียงจุดเริม่ ต้น ไม่วา่ จะเป็นการเริม่ ต้นทีจ่ ะท�ำงาน เริม่ ต้นทีจ่ ะต้องดูแลตัวเองและดูแล
ครอบครัว เริ่มต้นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและยอมรับกับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ เริ่มต้นที่จะ
เรียนรู้ชีวิตจริง และความส�ำเร็จนี้จะท�ำให้นักศึกษาประสบความส�ำเร็จต่อไปในอนาคต
ในโอกาสที่นักศึกษาจะได้เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลังจากส�ำเร็จ            
การศึกษา ขออวยพรให้ทุกท่าน ได้พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต ขอให้ใช้วิชาความรู้ที่ได้รับ    
จากมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ และขอให้ระลึก
ไว้เสมอว่า ส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จในชีวิตเกิดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ซ

ปัจฉิมโอวาท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประกาศใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ของรัฐบาล ประเทศไทย
นั้นเน้นการพัฒนาประเทศไทยใน ๖ ด้าน คือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีด                
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ         
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ เพื่อเป็นเข็มทิศ
ในการพัฒนาประเทศ
ส�ำหรับด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นั้น จะเน้นด้านที่มีผลโดยตรง   
ต่อการพัฒนาคนไทยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยท�ำงานและวัยสูงอายุให้มีคุณภาพในการแข่งขัน
ส�ำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่จะส�ำเร็จการศึกษา    
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ต้องมีการพัฒนาตนเองและมีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑      
อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และทักษะชีวิต
และอาชีพ นอกจากนี้ต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ซึ่งทักษะ        
ที่กล่าวนี้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่ง เราพร้อมหรือยังกับทักษะ    
เหล่านี้ หากยังไม่มีก็ต้องพยายามที่จะต้องมีทักษะเหล่านี้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง  
ในโอกาสที่นักศึกษาจะส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนน�ำ
ความรู้และทักษะที่มีไปใช้ในการประกอบอาชีพในทางสุจริตเพื่อพัฒนาตนเองและ        
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฌ

ปัจฉิมโอวาท

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่มนุษย์เราต้องการ เพื่อน�ำเอาความรู้ที่ได้รับไป
สร้างอนาคตหรือประกอบอาชีพต่อไป สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น         
เมื่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ก�ำลังจะมาถึงนี้ จงน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด
สร้างอนาคต สร้างชือ่ เสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย แต่จงอย่าลืมว่าการเรียนไม่มีค�ำว่า
สิ้นสุด หมั่นหาความรู้คอยสะสมทรัพย์ทางปัญญาของเราต่อไปอย่างสม�่ำเสมอ โลกแห่ง
ความเป็นจริงก�ำลังรอนักศึกษาอยู่ จงก้าวไปอย่างมั่นใจ อยู่บนฐานความไม่ประมาท คิดดี
ท�ำดี และซื่อสัตย์ ชีวิตของนักศึกษาก็จะเจริญรุ่งเรือง
ท้ายนี้ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักศึกษาเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้
นักศึกษาทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง หวังสิ่งใดในทางที่ชอบ
ขอจงได้ดังปรารถนาทุกประการ

(อาจารย์จิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ปัจฉิมโอวาท

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกบั ผูส้ �ำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน ความส�ำเร็จของการศึกษาที่ได้มานั้น เกิดจากตัวนักศึกษา  
ทีม่ คี วามตัง้ ใจ ขยันพากเพียรและเกิดจากการสนับสนุนของบุคคลในครอบครัวของนักศึกษา
ทุกคน ผมเชื่อมั่นว่าผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
มีความรู้ความสามารถและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพอันพึงประสงค์ของสังคม       
จงน�ำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ
ภายใต้ศลี ธรรมอันดีงามและควรศึกษาเพิม่ เติมในวิชาความรูส้ มัยใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมปัจจุบัน
สุดท้ายนี้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทงั้ หลาย ได้โปรดดลบันดาล
ให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกคนประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ มีแต่ความสุข          
ความเจริญและมีครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (RUS) จะมี       
ศิษย์เก่าที่จะก้าว ออกจากรั้วราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อไปสร้างชื่อเสียงทั้งการประกอบ
สัมมาชีพ และศึกษาต่อเพือ่ สร้างอนาคตให้แก่ตนเอง และครอบครัว ซึง่ หน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย
ก็ได้ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on) ออกไปด้วยความภาคภูมิใจ นั่นหมายความว่า    
จากนี้ไปทุกคนจะมีวิทยฐานะเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
ในนามของผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ก�ำกับติดตามงานด้านประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
คงขอฝากให้ศิษย์เก่าอันเป็นเพชรเม็ดงามที่ได้ผ่านการเจียระไนแล้ว ช่วยประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างเครือข่ายรุ่นพี่ รุ่นน้อง รวมทั้งเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้ามาสู่ในรั้วอันอบอุ่น
ของเราแห่งนี้ และขอให้ทกุ คนช่วยรักษาเกียรติ ศักดิศ์ รี ในความเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อก้าวเดินออกไปควรหันมามอง รุ่นน้อง ๆ บ้าง ไม่ว่าจะ
เป็นการรับน้องเข้าฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกสอน ศึกษาดูงานและดูว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อะไรบ้างที่เราควรจะศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมก็กลับมาแนะน�ำเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป
อีกทั้งช่วยฝากแจ้งกับฝ่ายงานบุคคลด้วยว่าราชมงคลสุวรรณภูมิ มีคณะ สาขา และวุฒิ    
การศึกษา อะไรบ้าง ที่จบการศึกษาในแต่ละปีเพื่อประโยชน์กับรุ่นน้องที่ก�ำลังจะส�ำเร็จ
การศึกษาต่อจากเรา และเป็นก�ำลังส�ำคัญให้รุ่นพี่ในการช่วยกันพัฒนาสถานประกอบการ
ให้มีความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาทุกคนประสบความส�ำเร็จในชีวิต ทั้งการ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ เพื่อเป็นก�ำลังในการสร้างสรรค์ ชุมชน สังคมและ    
ประเทศชาติต่อไป

(อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักศึกษาทีส่ �ำเร็จการศึกษาในปีนที้ กุ ท่าน คือเกียรติและความภาคภูมใิ จของมหาวิทยาลัย
จึงขอแสดงความชืน่ ชมยินดีกบั นักศึกษาทีส่ �ำเร็จการศึกษาด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ มุง่ มัน่
ตั้งใจในการศึกษา ทั้งยังตระหนักในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ทุกท่าน         
เป็นบัณฑิต ผูอ้ ดุ มไปด้วยทักษะความเชีย่ วชาญ ความรอบรู้ และความสมบูรณ์แห่งพฤติการณ์
ความดี เป็นที่ชื่นชมแก่สังคมและบุคคลรอบข้าง
จากนีไ้ ปจะเป็นการเริม่ ต้นชีวติ การท�ำงานอย่างแท้จริง ขอให้ทกุ ท่านปฏิบตั งิ านอย่าง
เต็มความรูค้ วามสามารถ มุง่ มัน่ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ตลอดเวลา เพือ่ ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ท�ำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจในวิชาชีพและความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย
สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตใจที่แจ่มใส
ประสบความส�ำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน และเป็นคนดีของสังคมตลอดไป

(อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีแก่ “บัณฑิตใหม่ บัณฑิตนักปฏิบตั ”ิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิทุกๆคน ขอแสดงความชื่นชมที่ท่านได้ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ         
พากเพียร มานะอดทนจนกระทั่งส�ำเร็จการศึกษาในที่สุด ท่านคือผลลัพธ์แห่งความส�ำเร็จ
และภาคภูมใิ จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ที่แสดงศักยภาพให้ประจักษ์แก่สาธารณะ เป็นผลผลิตที่ช่วยยืนยันได้ว่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมมิ งุ่ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพอันพึงประสงค์ของสังคม
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าท่านจะน�ำวิชาความรู้ ประสบการณ์การเรียนการสอนความสามารถ
ที่ได้รับสั่งสม น�ำไปพัฒนาประเทศ รวมถึงการต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานของท่าน
ให้ประสบความส�ำเร็จ ต่อจากนี้บัณฑิตใหม่จะต้องเผชิญกับโลกนอกรั้วมหาวิทยาลัย        
รวมถึงสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ อันหมายถึง โลกแห่งความจริง และขอให้ทุกท่านอย่าลืม
บ้านแห่งความรู้หลังนี้
สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดล
บันดาลให้บณ
ั ฑิตทุกคนมีความสุข มีสขุ ภาพแข็งแรง ประสบความส�ำเร็จในชีวติ และรุง่ เรือง
ในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำ�นาจ จำ�รัสจรุงผล)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
ทุกคนที่จะส�ำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นอกจากความน่าภูมิใจในการส�ำเร็จ    
การศึกษา ที่มาจากความพยายามตลอดระยะเวลาที่ศึกษาหาความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
แห่งนี้แล้วนั้น ยังเป็นการฝึกให้เรารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับก้าวไปสู่สังคมการท�ำงาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
สิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ครูทกุ คนภูมใิ จคือการทีไ่ ด้เห็นศิษย์เป็นคนดี และเป็นคนเก่งของวิชาชีพ สามารถ
ใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
ในโอกาสทีส่ �ำเร็จการศึกษาในครัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาทุกคน ได้น�ำความรู้ ประสบการณ์
และความเชีย่ วชาญทีไ่ ด้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติให้มากที่สุด และขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ      
มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานและครอบครัวตลอดไป

(อาจารย์อนนท์ บูชาพันธ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกคน ต่อจากนี้ไปรูปแบบการใช้ชีวิต       
ของทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ และขอทุกคนตระหนักว่า ผู้ที่ประสบ
ความส�ำเร็จและอยู่ในจุดที่สูงสุดของแต่ละวิชาชีพ จ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการเคี่ยวเข็ญ
อย่างหนัก หากเราอยากเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จก็ต้องตั้งใจ ฝึกฝน ให้หนักกว่าคนอื่น
เช่นกัน พร้อมกับน�ำอัตลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยไปปรับใช้ตามค�ำสอนนี้
		
“เป็น..........สิ่งมอบจากใจครูสู่บัณฑิต
		
คนดี.........ติดศิษย์ของครูมิรู้หาย
		
มี..............ปริญญาสร้างคุณค่าชิดใจกาย
		
ความ........ดีหมายให้คงอยู่อย่าห่างตน
		
รู้...............เถอะนะ เราสุวรรณภูมิคือครอบครัว
		
รัก............ศิษย์ทั่วครูส่งใจไปทุกหน
		
สู้..............ปฏิบัติพิพัฒน์ชื่อลือราชมงคล
		
งาน..........ผ่องผลสมใจศิษย์ดั่งคิดเทอญ”
สุดท้ายนี้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดถึง            
พระบารมีของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลให้ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาทุกคนประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ และมีแต่ความเจริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป

(อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น)
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ณ

ปัจฉิมโอวาท

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   
ทุกคนการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีก็เปรียบเสมือนการวิ่งเข้าเส้นชัยด่านแรก       
ของการวิ่งแข่งมาราธอนอย่างน้อยก็เป็นเครื่องหมายแห่งความส�ำเร็จ ที่ทั้งตัวเรา และ
ครอบครัว ต่างก็พึงพอใจและเสริมก�ำลังใจ ให้เราพร้อมที่จะวิ่งเข้าหาจุดหมายข้างหน้า  
หลังจากทีม่ คี วามมานะอุตสาหะจนส�ำเร็จการศึกษาตามทีน่ กั ศึกษาและครอบครัวปรารถนา
ความส�ำเร็จย่อมเป็นของผู้ที่มีความตั้งใจและความพยายาม นับจากนี้ไปนักศึกษาทุกคน
ต้องเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้ พร้อมที่จะปรับตัวและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน
สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาไปนี้ มีความสุข และสนุกกับการ     
เรียนรูต้ อ่ ไปอย่างไม่สนิ้ สุด มีแรงบันดาลใจทีจ่ ะท�ำสิง่ ดี ๆ ให้เกิดมากขึน้ ประสบความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่พึงประสงค์และขอให้นักศึกษาทุกคนน�ำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับจาก   
สถานศึกษาแห่งนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความวิริยะ มุ่งมั่น
ตั้งใจในการท�ำงานและครองตนอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างดี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ด

ปัจฉิมโอวาท

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษาทุกคนทีส่ �ำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นความภาคภูมิใจของครูทุกคน ที่ลูกศิษย์ส�ำเร็จการศึกษาในวันนี้
ซึง่ เป็นหนึ่งหลักชัยทีเ่ ราตัง้ เป้าหมายไว้ นักศึกษายังคงต้องก้าวสู่การศึกษาทีส่ ูงขึน้ ในระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาชีวิต ที่ต้องพิชิตก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทาง          
ที่มุ่งหวัง ด้วยความรู้ความสามารถที่เรามี ด้วยความสุจริตชอบ
ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาถึงตัวเราไวยิ่งกว่ากระพริบตานั้น นักศึกษา
ต้องมีสติรู้ตื่นตลอดเวลา คิดให้ไว ท�ำให้จริง พยายามให้มาก อดทนให้ถึงที่สุด ไม่หยุด     
การเรียนรู้ ใช้ชวี ติ ทุกนาทีอย่างมีคา่ ไม่ประมาท มองทุกอย่างให้ทะลุปรุโปร่งด้วยความจริง
อย่างมีเหตุและผล และยอมรับในความแตกต่างของคนเพราะในโลกของการท�ำงานหรือ
การศึกษาขั้นสูงต่อไปนั้น จะพิสูจน์ค่าของตนในเรื่องความรู้ สติปัญญา อารมณ์ วุฒิภาวะ
ที่จะอยู่ร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
ท้ายนีค้ รูขอให้นกั ศึกษา ศรัทธาในความดีของตัวเราเอง น�ำพลังแห่งความดีในตัวตน
ผลักออกมาสู่สิ่งแวดล้อมรอบข้าง ให้มีแต่ความดี ความสุข ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำ�นาจ ศิลวัตร)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ต

ปัจฉิมโอวาท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทุกคน ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคทั้งหลายจนส�ำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ ซึ่งความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น
ในวันนี้ เป็นความส�ำเร็จตามระบบการศึกษา เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการชนะเกณฑ์          
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดไว้เท่านั้น จากนี้ไปหน้าที่ของทุกคนจะต้องไปเผชิญกับโลกของ      
การท�ำงาน ไปท�ำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส�ำเร็จตามแต่ละบทบาท
หน้าที่ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา   
ซึ่งการจะไปถึงความส�ำเร็จอันนี้ได้ จ�ำเป็นต้องอาศัย ทั้งความรู้ ที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียน   
มา บูรณาการกับทักษะชีวิตอย่างมีศิลปะ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องก�ำกับ       
ความประพฤติและการปฏิบัติทุกขั้นตอนของชีวิต ต้องมีความเพียร ความอดทนและอด
กลั้นเป็นวินัยอันส�ำคัญ โดยเฉพาะการเผชิญกับปัญหา อุปสรรคในชีวิตการท�ำงาน ทุกคน
จะต้องเผชิญอย่างหาญกล้า ไม่ย่นย่อและท้อถอย ไม่เกี่ยงงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ขอพลังแห่งความดีที่นักศึกษาแต่ละท่านได้ประพฤติปฏิบัติมา จงเป็นแรงบันดาล    
ให้ทุกคน จงประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล มีพลังกาย พลังใจในการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่
ความส�ำเร็จในชีวิตที่งดงามและยิ่งใหญ่ในอนาคต ขอให้ทุกคนจงประสบความสุขและ   
ความส�ำเร็จในชีวิตตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ถ

ปัจฉิมโอวาท

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดี
กับว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ และเป็นช่วงเวลาที่ประเทศมุ่งเน้นการพัฒนา     
ก�ำลังคน รองรับเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุคที่ตลาดแรงงาน
ต้องการผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี และ คิดค้นนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
และเป็นนักปฏิบตั ทิ มี่ ที กั ษะทางวิชาชีพสูง โดยเฉพาะทักษะทางด้านดิจทิ ลั ซึง่ มีความจ�ำเป็น
ในการรองรับความเปลีย่ นแปลงในการพัฒนาประเทศ ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ ได้พยายามส่งเสริม
ให้บัณฑิตให้มีทักษะและใบรับรองที่จ�ำเป็นด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ ในนามของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอให้วา่ ทีบ่ ณ
ั ฑิตทุกท่านประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวติ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

(อาจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ท

ปัจฉิมโอวาท

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตลอดระยะเวลาทีบ่ ณ
ั ฑิตทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ เพือ่ พัฒนาตนเอง ณ สถาบัน
แห่งนีผ้ มเชือ่ ว่าทุกคนมีความพร้อมทีจ่ ะน�ำความรู้ ทีห่ มัน่ ฝึกฝนมาตลอดไปสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ให้เต็มความสามารถ ด้วยความอดทน ซื่อสัตย์ และต้องเปิดใจปรับตัว พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ
อยู่ตลอดเวลา แล้วทุกคนจะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน
ความส�ำเร็จของบัณฑิตทุกคน คือความภูมิใจของครอบครัว และอาจารย์ สิ่งส�ำคัญ
ที่บัณฑิตควรตระหนักเมื่อจะท�ำการใดๆ คือควรตั้งใจน�ำความรู้ ความคิด มาปฏิบัติหน้าที่
การงานให้เต็มที่ เต็มความสามารถ และหากทุกคนได้มีความมุ่งมั่นและพยายามกระท�ำ    
ให้ได้ดังนี้ ย่อมประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในกิจการงาน          
การครองชีวิต ได้อย่างสมภาคภูมิของผู้เป็นบัณฑิตอย่างแท้จริง
สุดท้ายนี้ ขอให้บัณฑิตทุกคนจงประสบความสุข ความส�ำเร็จในชีวิต มีความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสติปัญญาในการด�ำเนินชีวิต ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ใด ขอให้ท�ำ     
ด้วยความจริงใจ น�ำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคม และประเทศชาติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ธ

ปัจฉิมโอวาท

คณบดีคณะศิลปศาสตร์
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑
“ลีลาวดี”งามเด่นเห็นห่างต้น
เปรียบบัณฑิตสุวรรณภูมิสุขชีวัน
จึ่งร้อยค�ำ ต่างบุปผา “ลีลาวดี”
แด่นักศึกษาปีหกหนึ่งจากคณาจารย์

พร้อมผจญโลกกว้างสู่ทางฝัน
ส�ำเร็จพลันศึกษาต่อก่อการงาน
คล้องชีวียินดีมอบกอปรสุขศานต์
แม้วันผ่านสานครูศิษย์นิจนิรันดร์”

คณะศิลปศาสตร์ ขอส่งความปรารถนาดีด้วยภาษาที่เรียงร้อยเป็นที่สุด แห่งการเขียน นั่นคือ        
ร้อยกรองมอบแก่นักศึกษาในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงให้ นักศึกษา       
ทุกคนเห็นว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทุกคนเป็นที่สุดแห่งความรัก         
ของคณาจารย์เช่นเดียวกับร้อยกรองที่มีคุณค่าแห่งภาษาไทย
โอกาสทีน่ กั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษาในปีนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีและร่วมชืน่ ชมนักศึกษา
ทุกคนที่มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา จนส�ำเร็จการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าหมาย ขอส่งหลักธรรมชีวิต             
ให้นกั ศึกษาถือปฏิบตั ดิ ว้ ยปัจฉิมโอวาทอันเป็นค�ำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าแสดงธรรมครัง้ สุดท้าย เสมือนการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้จากมหาวิทยาลัยที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ไปเริ่มต้นชีวิตแห่งการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ ด้วยเนื้อความในพระไตรปิฎกที่ว่า “หันทะนานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว วะยะธัมมา
สังขารา อัปปมาเทนะสัมปาเทถะ : ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไป
เป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์      
ด้วยความไม่ประมาทเถิด”  
สุดท้ายนี้ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนพระบารมีของรัชกาล   
ที่ ๑๐ ได้โปรดดลบันดาลให้นักศึกษาได้เข้าถึงความส�ำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาและประสบแต่ความสุข   
ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ว่าที่ร้อยเอก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนู ทดแทนคุณ)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

น

ปัจฉิมโอวาท

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ก�ำลังจะเป็นผลผลิต   
ของมหาวิทยาลัย ออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคม จากการที่นักศึกษาได้เล่าเรียนมาตลอด
ระยะเวลาตามที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร ครูเชื่อว่านักศึกษามี “วิชาการ” ที่เพียงพอต่อการ
น�ำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ขอแต่เพียง
ให้นักศึกษารู้จักน�ำวิชาการที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ก้าวออกไปเพื่อเผชิญชีวิต   
ในโลกกว้างตามเส้นทางของแต่ละคน
ในวันทีน่ กั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษา ครูขอเฝ้าดูความส�ำเร็จของบัณฑิตทุกคนอย่างเงียบๆ
และคงจะมีความสุขใจเมื่อบัณฑิตประสบความส�ำเร็จในชีวิต ท้ายที่สุดนี้ครูขอเป็นก�ำลังใจ
ให้บัณฑิตทุกคนค่ะ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ บุญสรรค์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บ

ปัจฉิมโอวาท

ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนจวบจน        
ส�ำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สมกับที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่             
“เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดล
บันดาลให้นักศึกษาทุกท่านประสบความส�ำเร็จ ทั้งในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ พบแต่   
ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
ความส�ำเร็จในวันนี้คือชีวิต
เลือกลิขิตหนทางดั่งใจหมาย
จงรักษาความพากเพียรสืบต่อไป
อนาคตอันสดใสไม่ไกลตน
เพราะความเพียรความฝันอันแน่วแน่
จนส�ำเร็จถ่องแท้แลเกิดผล
ประสบสุขสมใจหวังดังกมล
จงครองตนบนพื้นฐานคุณความดี
ครูอวยพรจากใจให้ลูกศิษย์
ให้ชีวิตสุขส�ำเร็จสมศักดิ์ศรี
สมดังใจปรารถนาชั่วชีวี
เป็นคนดีมีความรู้รักสู้งาน

(อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ป

ปัจฉิมโอวาท

ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร     
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทุกคน นับว่าเป็น
ความส�ำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ได้ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ตั้งใจศึกษา
เล่าเรียนจนส�ำเร็จการศึกษานับจากนี้ไปขอให้นักศึกษาทุกคนได้น�ำความรู้ ประสบการณ์
และความเชีย่ วชาญทีไ่ ด้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนีไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง
สังคม และประเทศชาติให้มากที่สุด โดยยึดหลักในการเป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน
ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้นักศึกษาที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา ทุกคน จงมีอนาคต    
ที่สดใส มีพลังแรงกาย พลังแรงใจ ความเข้มแข็ง อดทน ประสบความสุข ความส�ำเร็จ   
ความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงาน การศึกษาต่อ และการมีครอบครัว  
ที่อบอุ่นตลอดไป

(นางฤทัยชนก โพธิ์งาม)
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผ

ปัจฉิมโอวาท

ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในนามของกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษา
ในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจ�ำปี
๒๕๖๑ ทุกคน ในฐานะของอาจารย์ “ครู” รู้สึกยินดี มีความสุข ที่ได้เป็นเรือจ้าง และส่งศิษย์     
ข้ามฝั่งไปได้อีกหนึ่งรุ่นแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ ทุกคนต้องไปเรียนรู้ศึกษาซึ่งเรียกว่าโลกภายนอก          
บางคนอาจศึกษาต่อบางคนต้องออกไปประกอบอาชีพ ดังนั้น ไม่ว่าจะเกิดปัญหา อุปสรรคอะไร
“ครู” ขอให้ศิษย์ทุกคนสู้ใช้สติ ปัญญา ไหวพริบที่ถูกต้อง และน�ำความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้แก้ปัญหา
ในทางที่ถูก ที่ควรเพราะทางเดินข้างหน้าของทุกคน จะต้องพบเจออุปสรรคอีกมากบ้าง น้อยบ้าง
ก่อนจะลงมือท�ำงานหรือกิจการใดๆ ขอให้คิดให้ดี คิดให้รอบคอบถี่ถ้วน แต่เมื่อยังเจอปัญหาอีก
ขอให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออก ดังนั้น ครูขอให้ศิษย์เลือกทางออกที่ถูกต้อง และอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ประกอบกิจการงานที่สุจริต ไม่ท�ำตัวให้เป็นภาระของสังคม ขอให้ศิษย์ทุกคน
จงภูมิใจ ที่ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นนามที       ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนาม “ราชมงคล” ซึ่งหมายความว่า“มงคลแห่งพระราชา”

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล สังฆโสภณ)
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฝ

ปัจฉิมโอวาท

ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทุกคนที่จะส�ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ การส�ำเร็จการศึกษานั้นถือได้ว่า         
ประสบความส�ำเร็จในชีวติ ก้าวหนึง่ แล้วซึง่ ต่อจากนีไ้ ปนักศึกษาจะได้น�ำวิชาความรูท้ ไี่ ด้จาก
การศึกษานีไ้ ปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ จึงขอให้นกั ศึกษาจงหมัน่ แสวงหา
ความรูเ้ พิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ความรอบรูท้ ที่ นั สมัยและทันต่อการเปลีย่ นแปลงของโลก
และเทคโนโลยี
ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ศษิ ย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมทิ กุ คน
จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ประสบความส�ำเร็จทัง้ ในชีวติ การท�ำงาน และชีวติ ครอบครัว
ในอนาคตตลอดไป

(อาจารย์เฉลิม ขุนเอียด)
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พ

ปัจฉิมโอวาท

ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
เนื่องในโอกาสปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ วันแห่งความส�ำเร็จที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอย ถึงวันที่เราจะได้รับปริญญา        
ที่จะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่ “ความส�ำเร็จย่อมเป็นของคนที่ใช้       
ความพยายาม” และในโอกาสที่ส�ำเร็จการศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน     
ทีไ่ ด้ประสบความส�ำเร็จ ด้วยความวิรยิ ะ อุตสาหะ พากเพียร เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียน
จนได้รบั ปริญญาบัตรตามทีไ่ ด้มงุ่ หมายไว้ และขอให้น�ำความรูท้ เี่ ล่าเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมจึงจะ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันต้องแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ ให้ตวั เองตลอดเวลา
โอกาสนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนจงประสบความสุขความส�ำเร็จในชีวิต มีความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สมความปรารถนาทุกประการ

(อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์)
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ฟ

ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบ
ด้ ว ย ดวงตราพระราชลั ญ จกรประจำ � พระองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ รั ช กาล
ที่ ๙ อยู่ภายในวงกลมมีรูป ดอกบัว ๘ กลีบ เหนือวงกลมมี เลข ๙ และ
พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษร
ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดวงตราพระราชลัญจกร
เลข ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงมีพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกรประจำ�พระองค์และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็น
เครื่องหมายราชการรูปดอกบัว ๘ กลีบ สื่อความหมายถึง ความสดชื่นเบิกบาน
ที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ

ภ
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สีประจำ�มหาวิทยาลัย

สีทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก�ำหนด สีทอง เป็นสี
ประจ�ำมหาวิทยาลัยตามความหมายของ สุวรรณภูมิ ซึ่งหมายถึง แผ่นดินทอง
หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีค่าประดุจทองค�ำ

ต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย

มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เลื อ ก ต้ น ลี ล าวดี
สุวรรณภูมิ เป็นต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความทนทานต่อทุกฤดูกาล
ยิ่งมีอายุยืนยาวยิ่งมีคุณค่า ลีลาวดีสุวรรณภูมิ มีดอกสีเหลืองทอง กลิ่นหอม
จรุงใจ จึงหมายความว่า ชาวสุวรรณภูมิทุกคน จะมีความอดทน มีความดีงาม มี
คุณค่า ประดุจต้นลีลาวดีสุวรรณภูมิ นั่นเอง

ค่านิยมของมหาวิทยาลัย

“เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน”
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ความหมายและรูปแบบของสัญลักษณ์ RUS

ตัวอักษร RUS ทั้ง 3 ตัว จะมีลักษณะ เอน (Italic) มีความหมายถึง        
การมุ่งมั่นไปข้างหน้า พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย   
เป็นไปตาม อัตลักษณ์ของบัณฑิตราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการ        
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน            
และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้         
รักสู้งาน  โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills         
เพื่อเป็นการเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่บัณฑิต ให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท�ำงานได้ทันทีเมื่อส�ำเร็จการศึกษา
R = Rajamangala
U = University of Technology
S = Suvarnabhumi
ความหมาย
1. ตัวอักษรทั้งสามตัว ใช้อักษรภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
(Capital Letters) front  “Tahoma”
2. ตัวอักษร R ใช้ สีฟ้าสด หรือ สีน�้ำเงินเข้ม (Royal Blue)
3. ตัวอักษร US ใช้  สีทอง หรือ สีเหลืองอ�ำพัน (Amber)
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่ง
พ.ศ. 2549
.........................................

โดยที่เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การใช้ครุย
วิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา
17 (2) และมาตรา 56 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 จึงขอออกข้อบังคับ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิว่าด้วยการ ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิมีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะ
ข้อ 4 ให้ผู้มีสิทธิใช้ครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายที่สุภาพ
ได้ ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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ข้อ 5 ให้ผู้มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบหรือเครื่องแต่งกายที่สุภาพได้ ในงาน
พิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือในงานพิธีอื่นใดที่มีกำหนดการให้สวมครุยวิทยฐานะ
ข้อ 6 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ป ระดั บ เข็ ม วิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประดับเข็มเข็มวิทยฐานะได้ ในโอกาสอันควร ดังนี้
(1) ผู้ซึ่งแต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแต่งกายสุภาพ ให้
ประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าอกเสื้อหรือกึ่งกลางอกเสื้อ
ด้านซ้าย
(2) ผูซ้ งึ่ แต่งเครือ่ งแบบ ให้ประดับเข็มวิทยฐานะทีก่ ระเป๋าอกเสือ้
หรือกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวา
ข้อ 7 กรณีผู้มีสิทธิประดับเข็มวิทยฐานะประพฤติชั่ว ทำให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีอำนาจห้ามมิให้ผู้นั้น
ประดับเข็มวิทยฐานะได้
ข้อ 8 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2549

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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แนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษา
1. การขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1.1.1 ต้องศึกษาและสอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตรและข้อกำหนด
ของสาขาวิชานั้น
1.1.2 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนดไว้ และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
1.1.3 ไม่มีหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย
1.1.4 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ ศูนย์ที่นักศึกษาสังกัด ทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษา
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาค
การศึกษานั้น
1.1.5 นักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อ 1.1.4 จะไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อเพื่ออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ และ
ต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษา
ที่นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
1.1.6 ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
1.2 ระดับปริญญาตรี
1.2.1 ต้องศึกษาและสอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตรและข้อกำหนด
ของสาขาวิชานั้น
1.2.2 มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่าที่หลักสูตรกำหนดไว้ และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
1.2.3 มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตและไม่มีหนี้สินผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย
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1.2.4 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ ศูนย์ที่นักศึกษาสังกัด ทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษา
คาดว่ า จะสำเร็ จ การศึ ก ษา ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น เปิ ด
ภาคการศึกษานั้นจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย
1.2.5 นักศึกษาที่ไม่ดำเนินการตามข้อ 1.2.4 จะไม่ได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษานั้น ๆ และต้องชำระค่า
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษายื่น
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
1.2.6 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยยื่น
คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ ศูนย์ที่นักศึกษาสังกัด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย

2. อัตราค่าธรรมเนียม
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2.1.1 ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
2.1.2 ค่ า หนั ง สื อ รั บ รองและค่ า เอกสารรั บ รองทุ ก ประเภท ฉบั บ ละ 

50 บาท
2.1.3 ค่าใบแทนใบประกาศนียบัตร 200 บาท
2.2 ระดับปริญญาตรี
2.2.1 ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,700 บาท
2.2.2 ค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
2.2.3 ค่ า หนั ง สื อ รั บ รองและค่ า เอกสารรั บ รองทุ ก ประเภท ฉบั บ ละ 

50 บาท
2.2.4 ค่าใบแทนใบปริญญาบัตร 500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7

3. ปริญญาเกียรตินิยม

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
3.1 มี จ ำนวนหน่ ว ยกิ ต สะสมที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ในแต่ ล ะ
หลักสูตรดังนี้
3.1.1 หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ก ารเที ย บโอนรายวิ ช าจากการศึ ก ษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือหลักสูตร 

2-3 ปีการศึกษา ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 72 หน่วยกิต
3.1.2 หลักสูตร 4 ปี ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 120 หน่วยกิต
3.1.3 หลักสูตร 5 ปี ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 150 หน่วยกิต
3.2 สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้ไม่รวมระยะ
เวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
3.3 ต้ อ งไม่ มี ผ ลการศึ ก ษาอยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ม่ พ อใจ (Unsatisfactory) หรื อ 

ม.จ.(U) หรือระดับคะแนนต่ำกว่า ค.(C) ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1, 3.2 และ3.3 ที่มีค่า
ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ ำ กว่ า 3.75 ได้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1, 3.2 และ3.3 ที่มี
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2

4. เหรียญเกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษา
ดีเด่นแต่ละคณะดังนี้
4.1 เกียรตินิยมเหรียญทอง ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
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4.2 เกียรตินิยมเหรียญเงิน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ปริญญาเกียรตินิยม
อันดับ 1 หรือ 2 และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงเป็นที่สองในแต่ละ
คณะ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญเงิน

5. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
5.1 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการ
ลงทะเบียนเรียน
5.2 ตรวจสอบรายชื่ อ แจ้ ง สำเร็ จ การศึ ก ษาได้ ที่ http://www.register.
rmutsb.ac.th
5.2.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภายในเดือนตุลาคม 2561
5.2.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

2562
5.3 ติดตามประกาศผลการสอบได้ที่ http://www.register.rmutsb.ac.th
5.3.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประมาณสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนธันวาคม 2561
5.3.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประมาณสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนพฤษภาคม 2562
5.4 ติ ด ตามประกาศกำหนดการรั บ ใบแสดงผลการศึ ก ษาได้ ที่ http://
www.register.rmutsb.ac.th
5.4.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประมาณสัปดาห์ที่หนึ่ง
ของเดือนธันวาคม 2561
5.4.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประมาณสัปดาห์ที่หนึ่ง
ของเดือนพฤษภาคม 2562
5.5 จัดซื้อ/จัดหา ชุดครุยปริญญา 
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6. แนวปฏิบตั สิ ำหรับผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
6.1 ตรวจสอบรายนามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยประมาณเดือนกรกฎาคม 2562
6.2 ติดตามกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 

2561 ได้ที่ http://www.register.rmutsb.ac.th
6.3 ลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ได้ ที่ http://
alumni.rmutsb.ac.th พร้อมกรอกข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามภาวะ
การมีงานทำ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำรายชื่อเพื่อ
การขานนามบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
6.4 ต้องเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ซ้อมย่อย ณ ศูนย์ที่
สำเร็จการศึกษา ซ้อมย่อยรวม และซ้อมใหญ่ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันพิธีได้

7. การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
7.1 การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ยื่นเอกสาร  ดังนี้
7.1.1 กรอกข้อมูลคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร (สวท.
18) สามารถดาวน์โหลดได้ที่http://www.register.rmutsb.
ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา > แบบฟอร์มคำร้อง สวท. พร้อม
แนบหลั ก ฐานการขอเลื่ อ นรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ยื่ น
คำร้องที่คณะที่นักศึกษาสังกัด 
7.1.2 ชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตในอัตรา 1,700 บาท อีก
ครั้งหนึ่ง

8. การขอเอกสารสำคั ญ ทางการศึ ก ษาหลั ง สำเร็ จ การศึ ก ษา ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8.1 การขอใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
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8.1.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา (สวท.10) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.register.rmutsb.ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา > 

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.
8.1.2 รูปถ่ายชุดสูทสีดำหรือสีกรมท่า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/
เอกสาร 1 ฉบับ นักศึกษาชายผูกเนคไท นักศึกษาหญิงที่ผมยาว
ต้องรวบให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ รูปถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 

3  เดือน 
8.1.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8.1.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 

จำนวน 1 ฉบับ
8.1.5 ชำระค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
8.2 ใบแทนใบประกาศนียบัตร ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
8.2.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา (สวท.10) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

				 http://www.register.rmutsb.ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา > 

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.
8.2.2 รูปถ่ายชุดสูทสีดำหรือสีกรมท่า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/
เอกสาร 1 ฉบับ นักศึกษาชายผูกเนคไท นักศึกษาหญิงที่ผมยาว
ต้องรวบให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ รูปถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 

3  เดือน
8.2.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8.2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 

จำนวน 1 ฉบับ 
8.2.5 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงชื่อ
รับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
8.2.6 ชำระค่าใบแทนใบประกาศนียบัตร 200 บาท
8.3 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
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8.3.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา (สวท.10) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.register.rmutsb.ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา
> แบบฟอร์มคำร้อง สวท.
8.3.2 รูปถ่ายชุดสูทสีดำหรือสีกรมท่า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/
เอกสาร 1 ฉบับ นักศึกษาชายผูกเนคไท นักศึกษาหญิงที่ผมยาว
ต้องรวบให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ รูปถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 

3  เดือน
8.3.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8.3.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 

จำนวน 1 ฉบับ
8.3.5 ชำระค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ 50 บาท

9. การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
9.1 การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
9.1.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา (สวท.10) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.register.rmutsb.ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา > 

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.
9.1.2 รูปถ่ายที่สวมครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/เอกสาร 

1 ฉบับ รูปถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ รูปถ่ายชุดสูทสีดำหรือ
สีกรมท่า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/เอกสาร 1 ฉบับ นักศึกษา
ชายผูกเนคไท นักศึกษาหญิงที่ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ไม่ใส่
เครื่องประดับ รูปถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน (สำหรับนักศึกษาที่
สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกิน 1 ปี)
9.1.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9.1.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 

จำนวน 1 ฉบับ
9.1.5 ชำระค่าใบรายงานผลการศึกษา ชุดละ 50 บาท
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9.2 ใบแทนปริญญาบัตร  ให้ยื่นเอกสาร  ดังนี้
9.2.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา (สวท.10) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.register.rmutsb.ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา > 

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.
9.2.2 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9.2.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 

จำนวน 1 ฉบับ
9.2.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมลงชื่อรับรอง
สำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9.2.5 ชำระค่าใบแทนใบปริญญาบัตร  500 บาท
9.3 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้
9.3.1 คำร้องขอเอกสารการศึกษา  (สวท.10)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.register.rmutsb.ac.th/ เมนูสำหรับนักศึกษา > 

แบบฟอร์มคำร้อง สวท.
9.3.2 รูปถ่ายที่สวมครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/เอกสาร 

1 ฉบับ รูปถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือ รูปถ่ายชุดสูทสีดำ
หรื อ สี ก รมท่ า ขนาด 1 นิ้ ว จำนวน 2 รู ป /เอกสาร 1 ฉบั บ
นั ก ศึ ก ษาชายผู ก เนคไท นั ก ศึ ก ษาหญิ ง ที่ ผ มยาวต้ อ งรวบให้
เรี ย บร้ อ ย ไม่ ใ ส่ เ ครื่ อ งประดั บ รู ป ถ่ า ยถ่ า ยไว้ ไ ม่ เ กิ น 3 เดื อ น 

(สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกิน 1 ปี)
9.3.3 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
9.3.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 

จำนวน 1 ฉบับ
9.3.5 ชำระค่าหนังสือรับรอง ฉบับละ 50 บาท
จัดทำโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
http://www.register.rmutsb.ac.th
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สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

เลขที่รับ...........................................
วันที่รับ............................................
เวลา.................................................
ผูร้ ับ.................................................

คาร้องขอเอกสารการศึกษา
วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว (ภำษำไทย)......................................................................................................................................................
Mr./Miss./Mrs./Etc. (ภำษำอังกฤษ)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ
คณะ.....................................................................................
สำขำวิชำ................................................
ระดับ................................
กลุ่มเรียน...........................................
ศูนย์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ (ที่สำมำรถติดต่อได้)................................
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภำษำไทย)..........................................................
(ภำษำอังกฤษ).........................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ขอเอกสำรกำรศึกษำ ดังนี้
 ใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำ
 ใบแทนใบ........................................
 ใบรับรองเรียนครบตำมหลักสูตร
 ใบ Transcript ฉบับไม่สมบูรณ์
 ใบ Transcript ฉบับสมบูรณ์

จำนวน...............ฉบับ
จำนวน...............ฉบับ
จำนวน...............ฉบับ (กรณีเกรดออกครบทุกภำคกำรศึกษำ)
 ไทย จำนวน...............ฉบับ
 อังกฤษ จำนวน...............ฉบับ
 ไทย จำนวน...............ฉบับ
 อังกฤษ จำนวน...............ฉบับ

กรณีนักศึกษาปัจจุบัน
- ใช้รูปถ่ำยนักศึกษำ ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป / เอกสำร 1 ฉบับ
- นักศึกษำชำยผูกไทด์รำชมงคล นักศึกษำหญิงที่ผมยำวต้องรวบให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ
- นักศึกษำระดับปริญญำ ขอเอกสำรสำเร็จกำรศึกษำใช้รูปถ่ำยที่สวมครุยปริญญำ
กรณีศิษย์เก่า
- นักศึกษำระดับปริญญำ ขอเอกสำรสำเร็จกำรศึกษำใช้รูปถ่ำยที่สวมครุยปริญญำ หรือรูปถ่ำยที่สวมชุดสูทสีดำหรือสีกรมท่ำ
ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป / เอกสำร 1 ฉบับ
- แนบสำเนำบัตรประชำชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนำ

ลงชื่อ.........................................................................นักศึกษำ
(.....................................................................)
j เจ้ำหน้ำที่ กองคลัง / แผนกกำรเงิน
รวมเอกสำรที่ขอทั้งหมดจำนวน........ฉบับ ฉบับละ............บำท เป็นเงิน............บำท

k เจ้ำหน้ำที่ สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ / งำนส่งเสริมวิชำกำรฯ
รับเอกสำรได้วันที.่ ....................................

ชำระเงินแล้วตำมใบเสร็จ เล่มที.่ ...........เลขที.่ ...........ลงวันที่..........................
ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
(...........................................................) ตัวบรรจง
................ /................ /................

ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำที่
(...........................................................) ตัวบรรจง
................ /................ /................

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อผู้ขอเอกสำรกำรศึกษำ.......................................................................................................................สำมำรถนำเอกสำรฉบับนี้เพื่อมำ
รับเอกสำร (ระบุชื่อเอกสำร) ................................................................................วันที่..........................................................................
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สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

คาร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

เลขที่รับ...........................................
วันที่รับ............................................
เวลา.................................................
ผูร้ ับ.................................................

วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอเลื่อนรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
เรียน ..................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว (ภำษำไทย)......................................................................................................................................................
Mr./Miss./Mrs./Etc. (ภำษำอังกฤษ)
รหัสประจำตัวนักศึกษำ

คณะ.....................................................................................
สำขำวิชำ................................................

ระดับ................................
กลุ่มเรียน...........................................
ศูนย์.........................................................
โทรศัพท์มือถือ (ที่สำมำรถติดต่อได้)................................
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภำษำไทย)..........................................................
(ภำษำอังกฤษ).........................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................................................................................................................
ด้วยข้ำพเจ้ำสำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ..................แต่ประสงค์ขอเข้ำรับปริญญำบัตรพร้อมผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ..................
เนื่องจำก (โปรดแนบหลักฐำนตำมเหตุผลที่อ้ำงถึง) ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................นักศึกษำ
(.....................................................................)
j ควำมเห็นหัวหน้ำสำขำวิชำ
...................................................................................................................

k ควำมเห็นคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมำย
.....................................................................................................

...................................................................................................................

.....................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................................

ลงชื่อ.............................................................................

(...................................................................)

(...................................................................)

................ /................ /................

................ /................ /................

l เจ้ำหน้ำที่ กองคลัง / แผนกกำรเงิน
ชำระเงินแล้ว

m เจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนคณะ
.....................................................................................................

ตำมใบเสร็จ เล่มที.่ ..............เลขที.่ ..............ลงวันที่.....................................

.....................................................................................................

ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
(...........................................................) ตัวบรรจง
................ /................ /................

ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำที่
(...........................................................) ตัวบรรจง
................ /................ /................

หมายเหตุ โปรดแนบสำเนำใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมฯ พร้อมหลักฐำนกำรขอเลื่อนรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
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ลงลายมือชื่อใตรูป
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การบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาทุกคน มีภาระหน้าที่หนึ่ง
ก่ อ นการเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร นั่ น คื อ นั ก ศึ ก ษาจบการศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อได้งานทำ หรือศึกษาต่อ หรือเมื่อถึงกำหนดเวลาของการ
บันทึกข้อมูลแล้วยังไม่มีงานทำ นักศึกษาทุกคนจะต้องบันทึกข้อมูลภาวะการมีงาน
ทำเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัยและประเทศ 
สำหรับขั้นตอนก่อนที่นักศึกษาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น 

จะมีขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อให้จำได้ดังผังข้างล่างข้อความนี้
เมื่อสำเร็จการศึกษา
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
กรอกข้อมูลภาวะการ
มีงานทำ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบ

ไม่ สามารถเข้ารับ

พระราชทานปริญญา
บัตรได้

ไม่มี

มีข้อมูล
จริง

มี

สามารถเข้ารับ
พระราชทานปริญญา
บัตรได้
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จากผั ง ด้ า นบนข้ อ ความนี้ นั ก ศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาสำเร็ จ
การศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต และเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อย
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาจะถูกโอนย้ายมาสู่ระบบภาวะการมีงานทำโดยฝ่าย
ทะเบียนจะเป็นผู้ดำเนินการ  และนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำเข้าสู่
ระบบก่อน จากนั้นนักศึกษาจึงจะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ 
สำหรับระบบภาวะการมีงานทำนี้ นักศึกษาสามารถเข้ากรอกข้อมูลได้ที่ 
alumni.rmutsb.ac.th/
โดยพิมพ์ site ที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ที่ช่อง address ของ web browser chrome
หรือ firefox

เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นหน้าตาของ website ดังนี้
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ในส่ ว นของด้ า นขวามื อ ของภาพด้ า นบนจะเห็ น ช่ อ งที่ ใ ห้ ใ ส่ username และ
password ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Username : รหัสนักศึกษาจำนวน 12 หลัก
Password : วัน เดือน ปีพ.ศ.ที่เกิด ตามรูปแบบดังนี้  ddmmyyyy
เช่ น นั ก ศึ ก ษารหั ส 1548310310220 เกิ ด วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2530
Username และ Password ที่จะใช้ได้คือ Username : 154851310220 และ
Password : 04062530 เป็นต้น
เมื่อใส่ username และ password แล้ว หากถูกต้อง ระบบจะแสดงสิทธิ์
ที่นักศึกษาได้รับนั่นคือ “ผู้ใช้งานทั่วไป” จากนั้นจึงคลิกเลือกสิทธิ์ดังกล่าว
	

เมื่อเข้าสู่ระบบ นักศึกษากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำได้ที่เมนู “ลง
ทะเบียนเข้ารับปริญญาบัตร” ที่บริเวณแถบเมนูหลัก ซึ่งเป็นข้อมูลอาทิเช่น ข้อมูล
ส่วนตัว เลขประจำตัวประชาชน , ที่อยู่ปัจจุบัน , ภูมิลำเนา , ชื่อที่ทำงาน , เงิน
เดือน, ระยะเวลาที่ได้งาน , การสมัครงาน เป็นต้น  
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ในส่วนของ ดอกจันทร์ ( * ) สีแดง นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลลงไป 

ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นความจริงและถูกต้อง
เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วให้กดลงทะเบียน 
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หากนักศึกษามีปญ
ั หาให้ตดิ ต่อผ่านทางหน้า web นี้ ในส่วนของการติดต่อสอบถาม

ให้พิมพ์ปัญหาที่ประสบในการใช้งานระบบ แล้ว
เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการจะประสานกับงานทะเบียน
และจะตอบกลับไปตาม e-mail ที่ให้มานี้ 
คำตอบที่ส่งทาง e-mail ขอให้นักศึกษาดูใน e-mail
ให้ดี เพราะอาจไปอยู่ที่ junk mail ก็ได้

กำหนดการบันทึกข้อมูล
เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562
จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การเตรียมความพร้อมก่อนพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร

ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
1. ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภายใน
กำหนด
2. ตรวจสอบรายนามผู้แจ้งขอสำเร็จการศึกษา ใน www.register.
rmutsb.ac.th

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาใน www.register.rmutsb.ac.th 

ภายในกำหนด
2. บันทึกข้อมูลศิษย์เก่าและภาวะการมีงานทำใน www.mutsb.ac.th 
3. ลองสวมครุยกับชุดที่ต้องใส่ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร หาก
ไม่สวยงามจะได้แก้ไขได้ทัน โดยชายแขนเสื้อเชิ้ตของบัณฑิตหญิง
ต้องอยู่ระหว่างสำรดต้นแขน ชายกระโปรงต้องอยู่ระหว่างสำรดขอบ
ด้านล่าง
4. ตรวจสอบแถวและลำดับการนั่งในห้องประชุม และจำไว้ให้แม่น
5. เข้ารับการฝึกซ้อมให้ครบ 3 ครั้ง กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้า
รับพระราชทานในปีนั้น ๆ ได้ ให้แจ้งงานส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ณ ศูนย์ที่สำเร็จการศึกษา ก่อนวันพิธี
6. ศึกษาและฝึกซ้อมตามคำแนะนำในคู่มือและวีดีทัศน์เกี่ยวกับการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร
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7. ตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
8. ตัดผม เล็บ โกนหนวด เครา ให้เรียบร้อยและสำรวจเครื่องแต่งกาย
ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
9. การแต่งกายในวันซ้อมย่อย ณ ศูนย์ที่สำเร็จการศึกษา วันซ้อมย่อย
รวม และวันซ้อมใหญ่ ให้แต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
10. ห้ามกลัดดอกไม้บนเครื่องแต่งกายหรือสวมบนศีรษะ และในวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ห้ามนำสิ่งของทุกชนิด เช่น โทรศัพท์
มือถือ อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด กล้องถ่ายรูป อาวุธ นาฬิกา กำไล 

แหวน ด้ายสายสิญจน์ สร้อยคอ ปากกา ต่างหู กระเป๋าสตางค์ เศษ
สตางค์ กระเป๋าเครื่องสำอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง 

ของขบเคี้ยว เอกสาร เป็นต้น เข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาด

1. การแต่งกายของบัณฑิต
ก. อวัยวะในร่างกาย
(1) ผม ทรงสุภาพ สีดำ ไม่โกรกหรือย้อมด้วยสีอื่น บัณฑิตชายต้อง
มองเห็นใบหู ไม่ยาวเกินท้ายทอย บัณฑิตหญิงควรทำผมเปิด
หน้าด้านซ้าย ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะ และไม่ทำผมทรงที่
มองเห็นหนังศีรษะ กรณีไว้ผมยาว ให้เกล้าผมให้เรียบร้อย
(2) ใบหน้า บัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา บัณฑิตหญิง ควรแต่งหน้า
โทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและพราวแพรวสะท้อนแสง ห้ามติด
ขนตาปลอม ห้ามสวม Big Eyes ที่มีสีและลวดลาย ห้ามกรีด
Eyeliners เปลือกตาไม่ทาสีเข้มหรือทำให้มีประกายแวววาว
หากต้องสวมแว่นตา ต้องเป็นแว่นตา สีใส กรอบและขาแว่นสี
ดำ น้ำตาล เงิน ทอง และไม่มีลวดลาย
(3) หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
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(4) แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์
หรือเครื่องประดับทุกชนิด 
(5) เล็บมือ สั้น สะอาด มีสีธรรมชาติ
ข. เครื่องแต่งกายของบัณฑิตขายหรือหญิงที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

(1) แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว
		 (2) บัณฑิตที่ในใบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามียศนำหน้าชื่อ ให้แต่งยศ
ให้ถูกต้องตามสังกัด บัณฑิตชาย ต้องตัดผมรองทรงสูง ถือกระบี่
และถุงมือ
(3) บัณฑิตขาย ต้องสวมถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้น
สีดำทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือเครื่องประดับ ห้าม
สวมกางเกง Boxer
(4) บั ณ ฑิ ต หญิ ง ต้ อ งสวมถุ ง น่ อ งสี ก ลมกลื น กั บ ผิ ว ไม่ มี ล วดลาย 

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือ
เครื่องประดับ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
(5) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะของ
บัณฑิตชายจะอยู่ในระดับเดียวกับกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 บัณฑิต
หญิงอยู่ในระดับอก
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ค. เครื่ อ งแต่ ง กายบั ณ ฑิ ต ชายที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อราชปะแตนสีขาว ติดแผงคอและประดับเข็ม
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย บนแผนคอทั้งสองข้าง 

กระดุ ม เสื้ อ สี เ งิ น มี ล ายดุ น นู น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย
		 (2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ ห้ามสวม
			 กางเกง Boxer
(3) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย
ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
(5) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทย
ฐานะจะอยู่ในระดับเดียวกับกระดุม เสื้อเม็ดที่ 2
ง. การแต่ ง กายบั ณ ฑิ ต หญิ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือ พนักงานของรัฐ
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป 

ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด 

แขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่า
ปลายแขน ชายแขนเสื้ออยู่ระหว่างสำรดต้นแขน
ตั ว เสื้ อ มี ค วามยาวเพี ย งพอสำหรั บ ให้ ก ระโปรง
ทับได้ เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้
เรี ย บร้ อ ย สวมชุ ด ชั้ น ในและเสื้ อ ซั บ ในหรื อ เสื้ อ
กล้ามสีขาวเท่านั้น ติดกระดุมสีเงินมีลายดุนนูน
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสือ้  

กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบนอกเสื้อด้าน
ซ้าย
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(2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาว
ต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน ด้านหลังผ่าแบบซ้อน 
(3) เข็ ม ขั ด หนั ง สี ด ำ หั ว เข็ ม ขั ด สี เ งิ น มี ล ายดุ น นู น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย มีปลอก สีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัด 

			 (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
(4) สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย 
(5) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่โลหะหรือ
เครื่องประดับ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
(6) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะจะอยู่
กึ่งกลางระหว่างกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 - 3 
จ. เครื่องแต่งกายของบัณฑิตมีครรภ์ (อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน และจะ
ต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ ระบุอายุครรภ์และสุขภาพของบัณฑิตมาแสดง
เป็นหลักฐานในวันฝึกซ้อมย่อม ณ ศูนย์พื้นที่)
(1) เสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวแขนสั้ น แขนปล่ อ ยธรรมดาแบบ
แขนเชิ้ต ชายเสื้อตรง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด
ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอก
กระโปรง สวมเสือ้ ซับในหรือเสือ้ กล้ามสีขาว ติดกระดุม
สีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัด
กระดุมคอเสื้อ กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบน
อกเสื้อด้านซ้าย 
(2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่
รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน ด้าน
หลังผ่าแบบซ้อน 
(3) สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย 
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(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย โลหะหรือเครื่อง
ประดับ ส้นสูง ไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
(5) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะจะอยู่
กึ่งกลางระหว่างกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 - 3
ฉ. เครื่องแต่งกายบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตหญิงมุสลิมในชุดฮิญาบ
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีสายรัดข้อมือ สวมเสื้อ
ซับในหรือเสื้อกล้ามสีขาว ติดกระดุมสีเงินมีลาย
ดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุม
คอเสื้อ กลัดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบน
อกเสื้อด้านซ้าย 
(2) กระโปรงสีกรมท่ายาว ไม่มีลวดลาย 
(3) เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
สำหรับสอดปลายเข็มขัด (ห้ามใช้คลิปดำหนีบ)
(4) ผ้าคลุมศีรษะสีขาว 
(5) สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย 
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย โลหะหรือเครื่อง
ประดับ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
(7) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะจะอยู่
กึ่งกลางระหว่างกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 – 3

2. การแต่งการของมหาบัณฑิต
ก. อวัยวะในร่างกาย
(1) ผม ทรงสุภาพ สีดำ ไม่โกรกหรือย้อมด้วยสีอื่น บัณฑิตชายต้อง
มองเห็นใบหู ไม่ยาวเกินท้ายทอย
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(2)
			
			
			
			
(3)
(4)
(5)

บัณฑิตหญิงควรทำผมเปิดหน้าด้านซ้าย ไม่มีเครื่องประดับบน
ศีรษะ และไม่ทำผมทรงที่มองเห็นหนังศีรษะ กรณีไว้ผมยาว ให้
เกล้าผมให้เรียบร้อย
ใบหน้า บัณฑิตชาย ไม่ไว้หนวดเครา บัณฑิตหญิง ควรแต่งหน้า
โทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาดและพราวแพรวสะท้อนแสง ห้ามติด
ขนตาปลอม ห้ามสวม Big Eyes ที่มีสีและลวดลาย ห้ามกรีด 

Eyeliners เปลือกตาไม่ทาสีเข้มหรือทำให้มีประกายแวววาว 

หากต้องสวมแว่นตา ต้องเป็นแว่นตา สีใส กรอบและขาแว่นสีดำ
น้ำตาล เงิน ทอง และไม่มีลวดลาย
หูและคอ ไม่สวมต่างหู สร้อยคอ หรือเครื่องประดับทุกชนิด
แขน ข้อมือ นิ้วมือ ไม่สวมนาฬิกา กำไล แหวน ด้ายสายสิญจน์ 

หรือเครื่องประดับทุกชนิด 
เล็บมือ สั้น สะอาด มีสีธรรมชาติ

ข. เครื่องการแต่งกายของมหาบัณฑิตชายหรือหญิงที่เป็นข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ

(1) แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว
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(2) บัณฑิตที่ในใบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามียศนำหน้าชื่อ ให้แต่ง
กายให้ถูกต้องตามสังกัด บัณฑิตชาย ต้องตัดผมรองทรงสูง ถือ
กระบี่และถุงมือ 
(3) บัณฑิตชาย ต้องสวมถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้น
สีดำทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือเครื่องประดับ ห้าม
			 สวมกางเกง Boxer
(4) บั ณ ฑิ ต หญิ ง ต้ อ งสวมถุ ง น่ อ งสี ก ลมกลื น กั บ ผิ ว ไม่ มี ล วดลาย 

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะหรือ
เครื่องประดับ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
(5) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะของ
บัณฑิตชายจะอยู่ในระดับเดียวกับกระดุมเสื้อเม็ดที่ 2 บัณฑิต
หญิงอยู่ในระดับอก 
ค. การแต่งกายของมหาบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้ อ เชิ้ ต สี ข าวแขนยาว ผู ก เนคไทมหาวิ ท ยาลั ย 

สวมทับด้วยสูทสีกรมท่า 
(2) กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบสากลทรงสุภาพ ห้าม
			 สวมกางเกง Boxer
(3) ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย 
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย 

ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
(5) สวมครุ ย วิ ท ยฐานะทั บ เครื่ อ งแต่ ง กาย โดยเข็ ม
วิทยฐานะจะอยู่ในระดับหน้าอก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 31

ง. การแต่งกายของมหาบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ไม่ต้องผูกเนคไท สวมทับ
ด้วยสูทสีกรมท่า 
(2) กระโปรงแบบสุ ภ าพ สี ก รมท่ า ไม่ มี ล วดลาย 

ไม่รัดรูป ความยาวต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกัน 

ด้านหลังผ่าแบบซ้อน 
(3) สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย 
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย 

ไม่ โลหะหรือ เครื่องประดั บ ส้น สูง ไม่ เกิน 2 นิ้ ว 

			 ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม
(5) สวมครุ ย วิ ท ยฐานะทั บ เครื่ อ งแต่ ง กาย โดยเข็ ม
วิทยฐานะจะอยู่ในระดับหน้าอก
จ. การแต่งกายของมหาบัณฑิตมีครรภ์ (อายุครรภ์ไม่เกิน 6 เดือน และ
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งแพทย์ ระบุอายุครรภ์และสุขภาพของบัณฑิตมาแสดง
เป็นหลักฐานในวันฝึกซ้อมย่อม ณ ศูนย์พื้นที่)
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ชายเสื้อตรง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อ
ยาวคลุมท้อง เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง สวมทับ
ด้วยสูทแบบปล่อยเอวสีกรมท่า โดยชายเสื้อเชิ้ตต้องไม่ยาวกว่า
ชายสูท
(2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาว
ต่ำกว่าเข่า 3 นิ้ว ชายเสมอกันด้านหลังผ่าแบบซ้อน
(3) สวมถุงน่องสีกลมกลืนกับผิว ไม่มีลวดลาย 
(4) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย โลหะหรือเครื่อง
ประดับ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้าส้นเข็ม 
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(5) สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยเข็มวิทยฐานะจะอยู่ใน
ระดับหน้าอก
3. บัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้บัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกรณี ณ ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นพระภิกษุ
สงฆ์และได้ครองเพศบรรพชิตจนสำเร็จการศึกษา หรือ จะต้องอุปสมบทมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 พรรษา โดยกรณีอุปสมบทภายหลังสำเร็จการศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง
ล่วงหน้าก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไม่น้อยกว่า 4 เดือน และในวันฝึกซ้อม
และวันพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องปลงผมและห่มคลุม ผ้าสีพระราชนิยมให้
เรียบร้อย
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มาวางแผนหางานทำกันดีกว่า
สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือเป็นบัณฑิตใหม่ที่กำลัง
จะเริ่มต้นทำงาน อาจจะยังใหม่กับบทบาทใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น การเลือกอาชีพ
และการเริ่มต้นทำงานนั้นเป็นก้าวย่างที่สำคัญ การเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคงจะทำให้คุณมีความพร้อมในการทำงาน และเป็นคนทำงานที่ประสบความ
สำเร็จในวันข้างหน้า คำแนะนำจากเราในวันนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ
คุณไม่มากก็น้อยค่ะ

ตรวจสอบตนเองว่าชอบงานในลักษณะไหน
ค้นหาตัวเองให้พบ และหาโอกาสที่จะได้ทำงานที่เหมาะกับตัวคุณ การได้
ทำงานที่คุณชอบ และสนุกกับมัน จะช่วยส่งเสริมมีพลังในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ ถึงแม้คุณอาจจะพบว่างานที่คุณชื่นชอบ
กลับกลายเป็นงานที่หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของคุณไม่เห็นด้วยเอาเสียเลย นี่คือ
ช่วงเวลาที่คุณจะทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณทำได้ในรูปแบบที่พวกเขาก็ยอมรับได้ด้วย

ชัดเจนกับความมุ่งหมายในอาชีพ
ตอบตัวเองให้ได้อย่างชัดเจนว่าความมุ่งหมายในอาชีพของคุณคืออะไร
ต้นแบบที่คุณปรารถนาจะเป็นคือใคร เพื่อกำหนดทิศทางถึงสิ่งที่คุณจะทำ เพื่อเดิน
ไปตามเส้นทางที่คุณวาดหวังไว้ให้สำเร็จ

ต้องชัดเจนว่าคุณเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สิ่งที่คุณกำลังทำคือสิ่งที่คุณต้องการทำหรือเปล่า สิ่งที่คุณควรทำขัดแย้ง
กับสิ่งที่คุณต้องการทำใช่หรือไม่ คำถามเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากคุณชัดเจนในสิ่งที่
คุ ณ สนใจ และทำในสิ่ ง ที่ คุ ณ ปรารถนาที่ จ ะทำตามความเหมาะสมของบุ ค ลิ ก
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ลักษณะและธรรมชาติของคุณ ค่อย ๆ ก้าวไปทีละก้าว และแต่ละก้าวนั้นควรแน่ใจ
ว่าเป็นก้าวที่คุณปรารถนาจะไปในทิศทางนั้นอย่างแท้จริง

ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่อาจควบคุมได้
จดบันทึกสิ่งที่ทำให้คุณเกิดความวิตกกังวลและเป็นอุปสรรคในการทำงาน
ของคุณ จากนั้นวงกลมปัญหาที่คุณคิดว่าคุณสามารถควบคุมและแก้ไขได้ และ
กากบาทปัญหาที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งที่คุณจะทำต่อไปก็คือ ตัดใจที่จะ
ไม่ทุ่มเทพละกำลังของคุณไปกับสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ แล้วหันมาให้เวลาและทุ่มเท
แก้ไขปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยตัวคุณเองจะดีกว่า

เรียนรู้จากคนเก่งรอบ ๆ ตัวคุณ
สังเกตหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือใครก็ตามในออฟฟิศของคุณที่เป็นคน
เก่ง เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แล้ว
คอยเรียนรู้จากการทำงานของพวกเขา เขามีวิธีการทำงานอย่างไร ซึมซับ แล้วนำ
มาประยุกต์ใช้กับตัวคุณบ้าง ก็เป็นวิธีการที่ไม่เลวเลย

มองภาพรวมควบคู่ไปกับการมองไปทีละขั้น
ในการทำงานคุณจะต้องรู้ว่าภาพรวมของงานที่คุณทำนั้นคืออะไร ทำเพื่อ
เป้าหมายใด เมื่อชัดเจนในภาพรวมแล้ว ก็กลับมามองทีละขั้นตอนของงาน ลงลึก
ในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน หาทางที่จะทำแต่ละขั้นตอนให้สำเร็จและก้าวหน้า
มองว่าวันนี้เราจะสามารถทำอะไรให้สำเร็จได้บ้าง และความสำเร็จเล็ก ๆ ของทุก ๆ 

วันก็จะส่งผลถึงความสำเร็จของภาพรวมนั้นในอนาคต

ทำงานที่เหนือไปกว่างานในหน้าที่ของคุณ
คุณอาจเสนอตัวรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นกว่าหน้าที่รับผิดชอบของคุณ
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สามารถเรียนรู้ในความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
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ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณในการที่จะเพิ่มบทบาทตัวคุณสู่ความพร้อมในการ
เลื่อนตำแหน่งในอนาคต

ปลูกต้นไม้แห่งมิตรภาพ
ให้ความสำคัญ และให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และคนอื่น ๆ ในที่ทำงาน การผูกมิตรไว้มาก ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคต
แบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงเลยล่ะ

นำความสำเร็จกลับไปใส่ในใบสมัครงาน
เมื่อคุณทำโปรเจ็คใหม่ ๆ ได้สำเร็จ ให้เลือกโปรเจ็คที่จะเป็นประโยชน์
ต่อคุณทีส่ ดุ กลับไปอ้างอิงไว้ในใบสมัครงานของคุณเสมอ ซึง่ คุณควรมีการอัพเดท
ความสำเร็จของคุณลงในใบสมัครงานเป็นประจำ
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บัณฑิตใหม่ หางานอย่างไร ให้ได้งาน
โดยมากนักศึกษาจบใหม่มกั ประสบกับอุปสรรคทีพ่ บอยูบ่ อ่ ย ๆ คือ นายจ้าง
ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อน มีวัยวุฒิในระดับที่สามารถรับผิดชอบ
สิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้นนักศึกษาจบใหม่จึงไม่ค่อยได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเป็น
ลำดับแรก 
ในทางกลับกัน สำหรับผู้สมัครที่เคยผ่านงานมาก่อนจะไม่ค่อยจะมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ และโดยมากก็จะประสบผลสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์มากกว่า
ผู้ที่ขาดประสบการณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำอย่างไร เมื่อต้องไปสอบแข่งขันกับ
ผู้สมัครที่มีประสบการณ์มาก่อนเหล่านั้น และวิธีที่ดีที่สุดคือ เราจะต้องแสดงให้
ผู้สัมภาษณ์ เห็นว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เปิดกว้างสำหรับคำแนะนำ และสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ง่ายและ
รวดเร็ว
2. มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ
3. ไม่มีข้อผูกมัดอยู่กับครอบครัว จนเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
4. พร้อมทีจ่ ะเดินทาง และมีความพร้อมทีจ่ ะทำงานอย่างเต็มความสามารถ 
5. มีความกระตือรือร้น และมีพลังในการทำงานอยู่มาก
6. ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ แล้วบุคลิกภาพ และความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญ
ที่จะทำให้คุณได้รับการพิจารณา ฝึกการพูดและการนำเสนอตัวเอง ทั้งในเรื่อง
ผลการเรียน หรือกิจกรรมต่างที่คุณมีส่วนร่วม แสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่า
คุณเป็นบุคคลที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี แม้ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานครั้งแรก
ของคุณก็ตาม สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลืมคือการมีเจตคติที่ดีต่องาน และบุคคลอื่นๆ ซึ่ง
จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ธุรกิจต้องการบัณฑิตที่มีคุณสมบัติอย่างไร
1. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้กับที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งเรียนรู้งาน
ได้เร็วและทำงานได้รวดเร็ว
2. ควรมีประสบการณ์ทำงานมาบ้าง เพราะการเรียน และการทำงาน
จริงนั้นแตกต่างกัน
3. สามารถเข้าใจ ประเมินปัญหา แก้ไข สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และรวดเร็ว
4. ต้องการบัณฑิตที่สามารถกำหนด และวางแผนการจัดการ ดำเนิน
งานของตนเองได้อย่างมีระบบ และรู้จักการแบ่งเวลาในการทำงาน
5. ต้องการคนที่มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหา ไม่ใช่ทำตามทุกคำสั่ง
เท่านั้น
6. ต้ อ งยอมรั บ หลั ก การของการเปลี่ ย นแปลง คื อ วิ ธี ก ารทำงานให้
เหมาะสมทันสมัย ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่เคยทำก็ไม่ยอมทำเลย
7. ยอมรับการตัดสินใจของผู้อื่นภายในกลุ่มได้ และให้ความร่วมมือใน
การทำงาน
8. บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำวิธีการใหม่ๆ มาทำให้เกิด
ประโยชน์
9. บุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสามัคคีในกลุ่ม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถ
บริหารลูกน้องของตนเองได้
10. กล้าแสดงความคิดเห็น สื่อข้อความได้ชัดเจน กระชับและมีเหตุผล
โดยเฉพาะการทำงานกับบริษัทต่างชาติ การติดต่อส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษ
ต้องการเพียงสามารถพูดกันรู้เรื่อง อ่านเขียนจดหมายภาษาอังกฤษได้พอสมควร
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หากพิ จ ารณาดู จ ากคุ ณ ลั ก ษณะและบุ ค ลิ ก ภาพที่ ห น่ ว ยงานและธุ ร กิ จ
ต้องการแล้ว เราจะเห็นว่าไม่แตกต่างกันนัก ซึ่งสามารถสรุปสั้นๆ ได้ว่า แทบทุก
หน่วยงานต้องการบุคคลที่เก่ง ฉลาด มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมี
ลักษณะผู้นำ โดยเฉพาะถ้าคุณมีบุคลิกเหล่านี้ ไม่ต้องกลัวที่จะตกงาน เพราะธุรกิจ
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเอกชน จะแย่งคนเก่งกันมาก แต่คุณก็จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้
คนที่เก่งต้องสามารถ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ และต้องเข้ากับผู้อื่นในทีมหรือองค์กร
ของคุณได้ด้วยถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก่งทั้งความคิด และการปฏิบัติ
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ไ ม่เลือกงาน ได้งานทำ
สำหรับนักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และก้าวออกจากตำรา
สูโ่ ลกแห่งการทำงานอย่างแท้จริง คุณอาจต้องพบกับคูแ่ ข่งจำนวนมากในการสมัครงาน
ุ จะเอาชนะได้นนั้ ขึน้ อยูก่ บั ว่า 

ทีค่ ณ
ุ ใฝ่ฝนั เพราะคนเก่งมีอยูใ่ นทุก ๆ สถาบัน การทีค่ ณ
คุณมีความสามารถแค่ไหนทีจ่ ะได้งานนัน้ มาทำ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ยงั คงมีเหตุปจั จัยอืน่ ๆ 

ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ และประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
ค่านิยมหลัก ๆ ทีอ่ าจจะทำให้หางานไม่ได้ คือยังคงอยูใ่ นความคิดความเชือ่
แบบเดิมทีม่ กั เลือกงาน เลือกองค์กร เลือกค่าจ้าง และเงือ่ นไขในการจ้างงาน หลายคน
คิดว่าตนเองเรียนได้เกรดเฉลี่ยสูง มีความสามารถมากกว่าคนอื่น จึงมักตั้งเงื่อนไข
ว่าจะต้องทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง และได้เงินเดือนสูง ๆ เท่านั้น โดยมองข้าม
บริษัทขนาดเล็ก และนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากยังคงไม่มีงานทำ
ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าภาวะที่เศรษฐกิจยังคงคลุมเครือเช่นนี้ โอกาสที่
จะได้งานทำก็รบิ หรีเ่ ช่นกัน หากเรามีโอกาสทีจ่ ะได้งานทำ ก็ควรทำไปก่อน อย่างน้อย
ก็ได้ประสบการณ์ในการทำงาน กำหนดเงื่อนไขที่น้อยลงในการจะทำงาน จะช่วย
เพิ่มความเป็นไปได้ในการได้งานทำให้คุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือไม่
ก็ตาม
การเริม่ ต้นทีด่ ใี นการมองหางาน อยากให้คณ
ุ ลองวิเคราะห์ดวู า่ คุณมีจดุ อ่อน 

จุดแข็งอะไรบ้าง ทั้งเรื่องการศึกษา ความสามารถพิเศษ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย
และทัศนคติเชิงบวกที่จะนำไปใช้ในการสมัครงาน คุณมีคุณสมบัติเหล่านี้มากน้อย
แค่ไหน จากนัน้ จึงค่อยเขียนใบสมัครงานเพือ่ ใช้ในการสมัครงาน แต่อย่างน้อยก่อนที่
จะไปสมัครงานคุณก็ควรที่จะศึกษาดูสักเล็กน้อยว่าบริษัทที่คุณจะไปสมัครงานนั้น
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ทำธุรกิจประเภทไหน มีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร จะได้เข้าใจแนวทางเพื่อช่วย
ในการสัมภาษณ์งานได้ในระดับหนึ่ง ใบสมัครงานเป็นเหมือนด่านแรกของการ
สมัครงาน ไม่เพียงแต่จะต้องน่าสนใจ ประทับใจนายจ้างเท่านั้น แต่ยังต้องให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตัวคุณที่ครบถ้วน กระชับ อ่านง่าย ชัดเจน และมีความเป็นมืออาชีพ
สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของการหางานไปได้ คุณ
ต้องไม่เลือกงาน มีงานอะไรก็ทำไปก่อน ศึกษาข้อมูลขององค์กรที่จะไปสัมภาษณ์
งานเสมอ เพราะคนที่มีข้อมูลอยู่ในมือ ก็ย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่งคนอื่น ๆ ไม่มาก
ก็น้อย นอกจากนั้นต้องไม่คาดหวังว่างานแรกที่ทำจะมีความมั่นคง เพราะหนทาง
ของการทำงานนั้นยาวไกล เราทำงานก็เพื่อหวังประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
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เ ตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปสมัครงาน
สมัครงานเพื่อให้ได้งาน ไม่ใช่สักแต่ว่าเข้าไปยื่นใบสมัครแล้วจะได้งาน
ทันที เพราะหลายเหตุผลคุณๆ ส่วนใหญ่มักพลาดในการสมัครงานแต่ละครั้งคือ
คุณไม่รู้จักเขา และ เขาไม่รู้จักคุณ นั่นเอง

ทำอย่างไรเมื่อ ‘คุณไม่รู้จักเขา’
• รู้ ห รื อ ไม่ ว่ า บริ ษั ท หรื อ องค์ ก รที่ ก ำลั ง จะไปสมั ค รงานนั้ น ชื่ อ อะไร
ประกอบธุรกิจด้านใด มีผลการเจริญเติบโตในธุรกิจอย่างไร ที่สำคัญ 

ตั้งอยู่ที่ไหนและจะเดินทางไปได้อย่างไร 
• ตำแหน่งงานที่สมัคร ต้องมีความรู้และคุณสมบัติที่จำเป็นอะไรบ้าง 
• ควรรู้ ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ ค่าทำงานล่วงเวลา ที่คุณสามารถ
เรียกร้องและเป็นที่พอใจของบริษัทได้ 

ทำอย่างไรเมื่อ ‘เขาไม่รู้จักคุณ’
• จดหมายสมัครงานและหลักฐานแสดงคุณสมบัตติ า่ งๆ อาจขาดความน่าสนใจ 

ทำให้บริษัทไม่เลือกคุณเข้าทำงานได้ ดังนั้นต้องพิถีพิถันกับเอกสารเหล่านี้
ให้มาก เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นด่านแรกที่จะเบิกทางให้บริษัทรู้จักคุณและ
สนใจคุณได้ 
• เตรี ย มเอกสารการสมั ค รให้ พ ร้ อ ม ประกอบด้ ว ย จดหมายสมั ค รงาน 

รูปถ่าย เอกสารประวัติย่อ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบผ่านงาน และเอกสารอื่นๆ ที่แสดง
คุณสมบัติสอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร 
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• ในจดหมายสมัครงานหรือใบกรอกสมัครงาน พยายามเขียนถึงคุณสมบัติ
และความสามารถที่คุณสามารถทำได้ งานอดิเรก หรือสิ่งที่ชื่นชอบ เพื่อ
สร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจให้เกิดกับคุณมากที่สุด 
• การใช้ไวยากรณ์ การสะกดคำถูก - ผิด สำนวนการเขียนต้องกระชับ 

ไม่วกวนแต่ชัดเจนในทุกคุณสมบัติที่แสดงถึงตัวคุณ 
• ไม่มีรอยขาด ยับ ขีดฆ่า บนจดหมายและเอกสารทั้งหมดที่จะนำไปสมัคร
เพราะความสะอาดและความเรี ย บร้ อ ยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณา
รับเข้ามาทำงานเช่นกัน 

การเตรียมพร้อมที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง คุณว่าจริงไหม?
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บุคลิกภาพของคุณที่บริษัทต้องการ
ระหว่างรอการตัดสินเรามาดูกันดีกว่าว่าบริษัทหรือนายจ้างของคุณใน
อนาคตเขาใช้มาตรการอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าควรจะเลือกใครที่มีความเหมาะสม
ทีส่ ดุ ในการรับเข้าทำงาน เพือ่ ประโยชน์ในการปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับความต้องการ
ของบริษัทมากขึ้น โดยหัวข้อประเมินมีดังนี้

  แนวทางประเมินผู้สมัครงาน
แต่ละบริษัทมีวิธีประเมินผู้สมัครงานต่างกันออกไป โดยบางหน่วยงาน
ก็ประเมินผู้สมัครตามหัวข้อสั้นๆ ต่อท้ายแบบฟอร์มการสมัครงาน โดยจะใช้วิธีการ
ให้คะแนนจาก 1 ถึง 10 แต่บางบริษัทก็จะให้เป็นเกรดคือ A B C D E และมีช่อง
แสดงความคิดเห็นว่าควรจ้างหรือไม่ แต่ถ้าการสัมภาษณ์มีผู้สัมภาษณ์หลายคน 

ก็อาจจะใช้วิธีรวมคะแนนจากผู้สัมภาษณ์ทุกๆ คน เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับผู้สมัคร
คนอื่นๆ

  การประเมินความประทับใจ
จะเริ่มนับตั้งแต่พฤติกรรมที่ไม่ใช่คำพูด และพฤติกรรมที่เป็นคนพูดใน
ลักษณะต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่ควรหรือไม่ควรพูดในช่วงการสัมภาษณ์ และจะถูกรวม
เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพต่างๆ ของคุณ หรือผู้สัมภาษณ์บางคนอาจเกิดอคติ
ส่วนตัวจึงอาจจะทำให้ไม่ได้รับเข้าทำงานก็เป็นได้แม้ว่าคุณจะตอบคำถามได้ดีเลิศ
เพียงใดแต่เมื่อพบกันครั้งแรกแล้วไม่ถูกชะตาก็คงต้องถือว่าเป็นกรรมเก่าแล้วกัน
หรืออีกสาเหตุคือเขามีคนที่เตรียมไว้แล้วแต่การเรียกสัมภาษณ์เพื่อเป็นธรรมเนียม
ในการรับคนเท่านั้น ซึ่งทั้งสองกรณีคุณก็ไม่สามารถที่จะโทษใครได้ 
การไม่ได้งาน อาจเกิดจากการตกสัมภาษณ์ หรือมีสาเหตุมาจากตัวเอง
และอาจจะหมายความว่า คุณมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมที่จะรับตำแหน่ง
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นั้นๆ ก็เป็นได้ ในช่วงระหว่างนี้ เรามาดูวิธีการพิจารณาเหตุผลในการตกสัมภาษณ์
ที่ได้รวบรวมจากที่ต่างๆ เอาไว้ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมที่ไม่ใช่คำพูด
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

แต่งกายสกปรก ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม
หลุกหลิก ไม่มีสัมมาคารวะ
ท่าทางจะยืนนิ่ง ขาดความมั่นใจ วิตกกังวล และลุกลี้ลุกลน
ไม่กล้าสบตากับผู้สัมภาษณ์ มือไม้สั่น
ดูเซื่องซึม ห่อเหี่ยว เฉื่อยชา ขาดชีวิตจิตใจ
ระหว่างการสัมภาษณ์แสดงกิริยาน่ารังเกียจ 
วางท่ามากเกินไป หรือดูแล้วเป็นคนเหยียดผู้อื่น ทำให้เกิดความรู้สึก
ว่าคงจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ลำบาก 

2. พฤติกรรมที่เป็นคำพูด
2.1 อ้ำอึง้ ไม่มกี ารเตรียมตัว แม้การเล่าเรือ่ งของตัวเองก็เล่าสับสน จับต้น
ชนปลายไม่ถูก
2.2 ต่อปากต่อคำ หรือโต้แย้งกับผู้สัมภาษณ์ ขาดเหตุผล และใช้อารมณ์
2.3 พูดมากไป พูดจนดูเหมือนเป็นการโอ้อวดมากเกินไป
2.4 ซั ก ถามเรื่ อ งส่ ว นตั ว ของผู้ สั ม ภาษณ์ หรื อ ถามเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก าร
มากกว่าเรื่องงาน
2.5 เส้นตื้นทุกเรื่อง พูดไปก็หัวเราะไป
2.6 ขาดจุดยืน ใครจะพูดอะไรก็เห็นด้วยกับคนอื่นไปหมด
2.7 ใช้วาจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว หรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
2.8 ตอบคำถามไม่กระจ่าง ไม่ตรงจุด และพูดไม่รู้เรื่องวกไปวนมา
2.9 เล่าแต่ปัญหาของตนเอง และขอความเห็นใจในลักษณะต่างๆ
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2.10
		
2.11
2.12
2.13

พูดคล้ายไม่ให้ความสำคัญในการสัมภาษณ์งาน เป็นประเภทลองมาดู
เล่นๆ
เรียกค่าจ้างสูงเกินไป
ขาดไหวพริบ ปฏิภาณ ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร
แสดงความเห็นรุ่นแรง

3. ขาดความรู้ในด้านต่างๆ
3.1 ขาดความรู้เกี่ยวกับตัวเอง ไม่รู้ถึงจุดเด่น ความสามารถของตัวเอง
3.2 ขาดจุดมุ่งหมายของชีวิตหรืออาชีพ
3.3 ขาดความรู้เกี่ยวกับบริษัท โดยไม่รู้ว่าบริษัทที่ไปสมัครนั้นต้องการ
รับสมัครงานตำแหน่งใด
3.4 ขาดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการที่ควรรู้ หรือความรู้ไม่แน่นพอ
3.5 ขาดความเป็นผู้ใหญ่ หวั่นไหวง่าย

4. ข้อปลีกย่อยอื่นๆ เช่น
4.1
		
4.2
4.3

มีนสิ ยั ทีไ่ ม่สมควรบางประการ เช่น รักความสนุกสนาน รักความสบาย 

ไม่สู้งาน
พื้นฐานครอบครัว มีปัญหากับทางบ้าน
ผลการเรียนอ่อนมาก อาจจะทำให้มองว่าไม่ฉลาด สอนงานลำบาก

เมื่อถึงตรงนี้แล้วหากคุณเข้าข่ายหลายข้อก็อย่าเพิ่งท้อ เพราะการที่เรา
รู้ตัวเอาว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพื่อนคุณจะได้ขวนขวายปรับปรุง
ตัวเองซะใหม่ และแก้ไขให้ตัวคุณสมบูรณ์มากขึ้น คราวนี้คุณก็จะได้วางตัวได้ถูก
ลักษณะเวลาเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป 
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5 คำถามสำคัญก่อนลงมือค้นหาตำแหน่งงาน
“ถ้าได้ทำงานที่ตัวเองรัก คุณจะไม่ต้องทำงานเลยสักวัน”
ในทวีปเอเชียสัญญาณเศรษฐกิจทีก่ ำลังฟืน้ ตัวนัน้ ไม่มเี วลาไหนจะเหมาะสม
ไปกว่าเวลานี้ ที่คุณจะได้หางานตามต้องการ แต่ก่อนจะเริ่มต้นหางานมี 5 คำถาม
สำคัญ ที่คุณควรถามตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก

คำถามที่ 1 : คุณรักที่จะทำอะไรบ้าง
สิ่งที่คุณสนใจคือปัจจัยสำคัญในการเลือกงาน หรือประเภทธุรกิจที่คุณ
อยากทำ ให้คิดว่าเสมอว่าสิ่งใดก็ตาม คุณรักที่จะทำ มันช่วยให้คุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณ
กำลังเสียเวลาอยู่ เช่น คุณชอบที่จะใช้เวลาไปกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (social
media) หรือว่าคุณชอบเล่นกีฬา? ดูหนัง? ชอบเที่ยว? หรือ ชอบอ่านหนังสือ 

คำตอบของคุณจะเป็นตัวกำหนดหน้าที่การงานให้กับคุณ ถ้าหากใช้ความชอบเป็น
พื้นฐานในการเลือกงานให้กับตัวคุณเอง งานนั้นๆ จะทำให้คุณมีความสุข และได้
ประสบการณ์ที่น่าจดจำ

คำถามที่ 2 : คุณมีทักษะอะไรบ้าง
ทักษะต่างๆ ในตัวคุณจะเป็นอีกปัจจัยสำหรับการหางานให้เหมาะสมกับ
ตัวคุณ ซึ่งทักษะความสามารถจะเป็นข้อได้เปรียบจากคนอื่นๆ ทันที ถ้าหากคุณ
ค้ น พบและสมั ค รให้ ต รงกั บ ตำแหน่ ง งานนั้ น และจะยิ่ ง ง่ า ยเข้ า ไปอี ก หากคุ ณ
นำทักษะที่มีใช้ในการสัมภาษณ์งาน บอกถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนได้เป็นอย่างดี
ตำแหน่งงานนั้นจะเหมาะกับตัวคุณที่สุด
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คำถามที่ 3 : ตัวคุณมีคุณค่าอะไรบ้าง
แน่นอนว่าคุณค่าในตัวคุณนั้นสามารถหางานให้เหมาะสมกับตัวคุณได้ด้วย
เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีครอบครัวที่อบอุ่น คุณเป็นคนที่มักจะเคารพผู้อื่น
และทำงานหนักเสมอ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ได้งานตามความต้องการโดยหลักพื้นฐาน
ความเชื่อส่วนตัวของคุณที่มีนี่แหละจะช่วยให้ได้งานตามความเหมาะสม เพราะว่า
งานไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเสมอไป ถ้าหากให้คุณค่าตัวของคุณเองนำหน้าในการทำงาน
มันจะทำให้คุณมีความสุข ความสบายในงานอย่างนั้นแน่นอน

คำถามที่ 4 : คุณมีไลฟ์สไตล์ และ บุคลิกภาพ อะไรบ้าง
นี่ก็เป็นอีกคำถามที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคุณควรจะถามตัวเองก่อน
เริ่มต้นหางาน และตอบรับงานนั้น ถ้าหากคุณเป็นคนชอบหาอะไรทำตอนกลางคืน
ละก็ งานอิสระอย่าง BPO (business process outsourcing) ก็อาจจะเหมาะสมกับ
คุณมากกว่า หรือถ้าคุณชอบออกไปพบปะสังสรรค์กบั เพือ่ นใหม่ๆ งานประชาสัมพันธ์ 

งานอีเว้นท์ งานวางแผน และงานบริหาร อาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นได้ ไม่ว่างาน
ประเภทใด ธุรกิจแบบไหนก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับ ไลฟ์สไตล์ และบุคลิกภาพ
ด้วย แล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นในการทำงานตลอดเวลา

คำถามที่ 5 : คุณไม่ชอบทำอะไรบ้าง
คำถามที่ ผ่ า นมาทั้ ง หมดนั้ น ได้ ถ ามถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนของคุ ณ ว่ า งาน
ประเภทไหนเหมาะกับคุณ ถึงเวลาที่คุณจะได้ถามคำถามที่ดีที่สุดกับตัวคุณเอง คือ
คุณไม่ชอบทำอะไร? แล้วตอบตัวเองว่าเหมาะกับงานประเภทแบบไหน และงาน
ไหนที่คุณไม่เคยคิดที่จะทำเลย
ถ้าคุณต้องการคำถามที่เจาะจงเพื่อถามตัวเอง ข้างล่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่
สามารถช่วยคุณได้ :
“ฉันเป็นผู้นำ หรือ ผู้ตาม”
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“ฉันชอบวางแผน หรือ ลงมือทำ”
“ฉันชอบขายของ หรือ ชอบประดิษฐ์สิ่งของ”
“ฉันต้องการทำงานเบื้องหน้า หรือ ฉันอยากจะทำงานเบื้องหลัง”
“มีตัวเลือกงานอะไรให้ฉันเลือกที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้บ้าง”
คำถามข้างต้นนี้ จะช่วยคุณในการค้นหางานที่ดีที่สุด เหมาะสมกับคุณ
ที่สุด และแน่นอนว่างานไม่ได้มีให้คุณเลือกมากนัก คุณควรมีขอบเขตจำกัดในการ
เลือกงาน เช่น ชอบ หรือ ไม่ชอบ อะไร เพราะว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่ตัดสินใจ
ยาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณคิดหาทางออกได้อย่างดีที่สุด ขอให้คุณโชคดี!!
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ข้อที่ต้องระวังในการกรอกใบสมัครงาน
บันไดขั้นแรกๆ ที่จะนำไปสู่การมีงานทำก็คือใบสมัครนี่แหละ ถ้ารู้จักวิธี
ที่ถูกต้องในการกรอกใบสมัคร รวมทั้งให้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์มากที่สุด จะทำให้
มีโอกาสมากในการผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ได้เข้าไปสู่รอบต่อไป จนกระทั่ง
ได้งานทำ
มีใบสมัครจำนวนไม่น้อยที่ถูกคัดออก เพราะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ถ้าการไม่ผ่านเกณฑ์นี้เป็นเพราะ ขาดคุณสมบัติเหมาะสม แต่ถ้าถูกคัดออกทั้งๆ ที่มี
คุณสมบัติเหมะสม แต่การกรอกใบสมัครไม่ได้ให้ รายละเอียดอย่างชัดเจนครบถ้วน
หรือเป็นเพราะลายมืออ่านยากจนกระทั่งผู้ที่พิจารณาใบสมัครไม่เข้าใจ หรือแปล
ความผิด อย่างนี้น่าเสียดายมาก 
เพื่อไม่ให้พลาดการพิจารณาการกรอกใบสมัครจึงต้องให้ความสำคัญ และ
ระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

ลายมือ
ถ้าเป็นการสมัครงานทางจดหมายคงหลีกเลีย่ งปัญหานีไ้ ด้เพราะใช้พมิ พ์ดดี
หรือคอมพิวเตอร์แทนลายมือได้แต่สำหรับการกรอกใบสมัคร ไม่มีโอกาสเลี่ยงได้
ยกเว้นในบริษัทบางแห่งที่ให้กรอกใบสมัครโดยการป้อน ข้อมูลในคอมพิวเตอร์

** ข้อที่ต้องระวังในเรื่องลายมือ คือ
1. ต้องเขียนให้อ่านง่าย บางคนลายมือสวยแต่อ่านยาก เช่น เขียนตัว
หนั ง สื อ เล่ น หาง ดู ผิ ว เผิ น รู้ สึ ก ว่ า สวย แต่ เ มื่ อ ตั้ ง ใจอ่ า น บางคำจะอ่ า นไม่ อ อก 

บางคนลายมือไม่สวยแต่อ่านได้ง่าย อย่างนี้ดีกว่าในการกรอกใบสมัคร 
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2. ตั้งใจเขียน คนที่ตั้งใจเขียนใบสมัครแสดงถึงความจริงจังในการมา
สมัครงาน และแสดงว่าเป็นคนประณีต มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน
3. เวลากรอกใบสมัคร ไม่ต้องรีบจนเกินไป เนื่องจากการรีบเร่งทำให้
เขียนผิด ต้องมีการขูดฆ่าขีดลบจึงทำให้ ใบสมัครไม่เรียบร้อย ดูเป็นการไม่ตั้งใจ
ในการสมัครงาน 

ความละเอียดรอบคอบ
การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดในใบสมัครทำให้เสียโอกาสที่จะได้ทำงาน จึงต้อง
ระมัดระวังทำความเข้าใจคำสั่งก่อน โดยทั่วไปเมื่อได้แบบฟอร์มมามักจะกรอก
ข้อมูลไปทันที ตัง้ แต่ชอ่ งแรกของหน้าแรก โดยไม่ได้ดแู บบฟอร์มนัน้ ให้หมดเสียก่อน 

ใบสมัครบางแห่ง มีข้อความระบุไว้ในตอนต้นใบสมัครว่า หากใช้ภาษาอังกฤษได้
ขอให้เขียน ด้วยภาษาอังกฤษแทน ก็มักพบเสมอว่ามีเขียนด้วยภาษาไทยไปก่อน
เมื่ออ่านเจอคำสั่งจึงขีดฆ่าภาษาไทยและ เขียนภาษาอังกฤษแทน ในช่องประวัติ
การศึกษา หรือประวัติการทำงาน ก็เป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งผู้สมัครที่ขาด ความละเอียด
ในการทำความเข้าใจคำสั่งจะทำผิดเสมอ บางบริษัทกำหนดว่าให้เริ่มจากหลังสุด
ก่อน ถ้าเป็น การศึกษาก็คือเริ่มจากสถานศึกษาล่าสุดก่อน แล้วย้อนขึ้นไปตาม
ลำดับจนกระทั่งถึงแห่งแรก บางบริษัทกำหนดให้เริ่มจากแห่งแรกมาจนถึงปัจจุบัน
หรือล่าสุดเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แม้ว่าจะมี
ความผิดพลาดในการกรอกใบสมัคร แต่ถ้าตรวจดีๆ ก็จะพบและแก้ไขได้ก่อนที่จะ
ส่งใบสมัคร พยายามให้ข้อมูลให้มากที่สุด 

การสัมภาษณ์
เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครแต่ก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์ ใบสมัครจะเป็น
ด่านแรก หากให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือไม่เสนอ ข้อมูลที่น่าสนใจ ด่านแรกก็คงจะ
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ผ่านไปไม่ได้ บางคนไม่คอ่ ยชอบเขียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ จี่ บในด้านวิทยาศาสตร์
ทั้งหลาย ดังนั้นใบสมัครจึงค่อนข้างว่าง ส่วนของช่องการศึกษาที่ให้กรอกข้อมูลว่า
จบการศึกษา วุฒิอะไร และจบจากสถาบันไหน มีคนหนึ่งเขียนเพียงว่า ตรี สั้นๆ
เพียงคำเดียวเท่านี้และไม่บอกชื่อสถาบัน ที่จบมาด้วย
ผู้สมัครบางคน แม้ว่ามีคุณสมบัติบางข้อไม่ตรงตามกำหนดไว้ แต่ด้วยการ
จัดทำเอกสารประกอบสมัคร อย่างดี มีข้อมูลที่น่าสนใจ และมีความตั้งใจทำอย่าง
พิถีพิถัน ก็ทำให้ได้รับการพิจารณาเรียกมาสัมภาษณ์ ส่วนบางคนค่อนข้างแน่ใจว่า
มีข้อดีจุดเด่นมากกว่าเพื่อนๆ ร่วมรุ่น แต่กลับไม่ได้รับโอกาสเรียกไปสัมภาษณ์
ทดสอบ สาเหตุอาจจะมาจากข้อผิดพลาดในการกรอกใบสมัครก็เป็นได้ 
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Soft Skill คืออะไร?
คุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับทักษะที่เรียกกันว่า Soft Skill ซึ่งมันอาจจะดู
แปลก ๆ เพราะถ้าให้แปลกันคำต่อคำจะอ่านว่า “ทักษะนิ่ม” ครั้งแรกที่เราได้ยิน
ก็อาจจะทำให้งงกันไปสักพักว่าทำไมทักษะนิ่มนี้ถึงมีความสำคัญต่อคุณ
ในภาษาอังกฤษ ทักษะในการทำงานถูกแบ่งออกเป็นสองรูปแบบหลัก ๆ
คือ Hard Skill (ทักษะแข็ง) และ Soft Skill (ทักษะนิ่ม) ทักษะแข็งคือทักษะที่
จำเป็นในการทำงานในแต่ละสายอาชีพ เช่น ถ้าคุณเป็นทนาย คุณต้องรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ และสามารถร่างสัญญาได้ ถ้าคุณเป็นวิศวกร คุณต้องรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างและหลักการคำนวณ ว่ากันง่ายๆคือ ทักษะส่วนใหญ่ที่คุณเรียนมาใน
มหาวิทยาลัยคือ ทักษะแข็ง ส่วนทักษะนิ่มนั้น มีขอบเขตที่กว้างกว่า โดยเป็นทักษะ
ที่สามารถใช้ได้กับทุกสายอาชีพ ประกอบด้วยทักษะการสื่อสารและพัฒนาแนวคิด
เป็นหลัก
ในทุกวันนี้การมีปริญญาถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะการไขว่คว้าหาข้อมูล
สามารถทำได้ อ ย่ า งสะดวกโดยเพี ย งไม่ กี่ แ ค่ ค ลิ ก บนหน้ า คอมพิ ว เตอร์ ข องคุ ณ 

เพราะฉะนั้น Hard Skill จึงไม่ใช่อะไรที่หายากในตลาดแรงงานอีกแล้ว ในทางกลับ
กัน Soft Skill กลับเป็นทักษะที่ขาดตลาดมากในทุกวันนี้ และเป็นที่ต้องการของ
ทุก ๆ บริษัทไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
แต่ทำไมทักษะนิ่มถึงมีความสำคัญต่อคุณ? ความแตกต่างระว่างผู้ที่มี
Soft Skill ที่ดีและไม่ดีนั้นต่างกันมาก ผู้ที่มีทักษะนิ่มนั้นคือผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และสามารถสื่อสารความคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น 

คุณจะเลือกไปตัดผมร้านที่ช่างตอนรับคุณด้วยรอยยิ้มและพูดคุยกับคุณอย่างดี หรือ
อีกร้านที่ช่างแค่มีหน้าที่ตัดผมและคุณก็เป็นแค่อีกคนหนึ่งที่เข้ามาในร้าน          
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จริงอยู่ที่ Hard Skill มีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้คุณแต่ Soft Skill
คือตัววัดว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นความสำเร็จได้หรือไม่ เช่น เวลาคุณ
สมัครงานและส่ง Resume ให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง ถ้าเขาสนใจ ขั้นตอนต่อไปเขาจะ
ขอสัมภาษณ์ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้น ทางบริษัทไม่ค่อยสนใจด้าน Hard Skill ของคุณ
เท่าไหร่แล้วแต่จะดูที่ว่าคุณสามารถเข้ากับบริษัทได้ดีแค่ไหน ซึ่งคุณต้องแสดงความ
สามารถทาง Soft Skill ของคุณให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลานั้น ยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ ๆ
คุณจะเห็นได้เลยว่าจะมีการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 ครั้ง และอาจมีข้อสอบ
เกี่ยวกับบุคลิกภาพอีกด้วย เพราะเหตุนี้ถึงคุณจะมี Hard Skill มากแค่ไหนและมี
โอกาสมากเพียงใด ถ้าไม่มีทักษะนิ่มคุณก็ไม่สามารถได้งานที่หวังไว้ได้
นอกจากนี้ คนที่มี Soft Skill ที่ดี จะมีแนวโน้มจะขึ้นตำแหน่งที่ก้าวหน้า
ได้เร็วกว่าคนที่มีแต่ Hard Skill เพราะผู้ที่มีทักษะนิ่มจะเข้ากับคนได้ง่ายและมี
ความสามารถในการคิดนอกกรอบ โดยไม่ใช่แค่จะทำให้คุณเป็นที่ชอบของเจ้านาย
และเพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ Soft Skill ยังทำให้เรามีศักยภาพในการพัฒนา
Hard Skill ด้วยตนเองได้ ไม่เหมือนคนที่ไม่มีทักษะนิ่มที่ต้องมีคนสอนหรือป้อน
ข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ถ้าดูบุคคลที่ประสบความสำเร็จกันในยุคนี้เช่น สตีฟ จ๊อบส์ แจ็ค มา บิลล์
เกตส์ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือ พวกเขามีความมุ่งมั่นและ Soft Skill
มากกว่าคนธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ
วิสัยทัศน์ ทัศนคติและการคิดนอกกรอบ
คุณรู้ไหมว่าแจ็ค มา นั้นแทบจะไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเลย ความ
เป็นไปได้ในการสร้าง Alibaba นั้น เป็นไปได้น้อยมากสำหรับแจ๊ค แต่เขามีวิสัย
ทัศน์ที่มองได้ไกลกว่าคนอื่น และความเป็นผู้นำที่แรงกล้า ทำให้คนที่แม้กระทั่ง
โหลดหนังดูบนคอมพิวเตอร์ตัวเองยังไม่เป็น กลายเป็นผู้ที่ก่อตั้งหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่
ที่สุดในโลก          
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คุณคิดว่าถ้าสตีฟ จ๊อบส์หรือ ทิม คุกไม่ออกมาโชว์เคสสินค้าใหม่ในงาน
เปิดตัว iPhone iPad หรือ อะไรก็ตามที่ Apple ผลิตขึ้นมา ยอดขายจะสูงเท่าที่
เป็นหรือไม่ ผมว่าไม่ เพราะสิ่งที่ทั้งสองได้ทำ ไม่ใช่การขายของธรรมดา แต่เป็นการ
สื่อความเชื่อและความหลงใหลในผลิตภัณฑ์ และบริษัทของเขาได้อย่างชัดเจน
เหมือนการสื่อความคิดโดยการวาดภาพอารมณ์ด้วยคำพูด ซึ่งความสามารถเช่นนี้
ไม่ได้สำคัญแค่สำหรับคนที่อยู่ในแนวหน้าของธุรกิจอย่าง CEO หรือ เซลส์ เท่านั้น
สังคมมีอิทธิพลอย่างมากในการตัดสินความสำเร็จของคุณ ยกเว้นถ้าคุณอยาก
จะเป็นทาร์ซานอยู่ในป่าคนเดียว ทักษะนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุก ๆ ด้าน เช่น
ถ้าคุณเป็นนักวิเคราะห์หรือวิศวกร คุณก็ต้องสามารถชักจูงนักลงทุน หรือเจ้านาย
ของคุณให้เชื่อและมีความเห็นเหมือนคุณได้ ว่าสิ่งที่คุณเสนอจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ
บริษัท ถ้าทำไม่ได้คุณก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำและติดอยู่ในตำแหน่งงานเดิม          
ปัญหาในตลาดแรงงานโลกและโดยเฉพาะประเทศไทยในขณะนี้ คือผู้คน
ให้ความสนใจกับ Soft Skill น้อยกว่า Hard Skill มาก ซึ่งทำให้เราตีคุณค่าของ
ทักษะนิ่มต่ำกว่าที่ควร เป็นเพราะ นักศึกษาส่วนมากคิดว่าใบปริญญาจะรับประกัน
ความสำเร็จ จึงทำให้สถาบันการศึกษาเน้นแค่ Hard Skill เพราะเป็นหลักสูตรที่
ขายได้ และไม่ออกแบบหลักสูตรสำหรับการพัฒนา Soft Skill สักเท่าไหร่ 
ทักษะนิ่ม นั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายทักษะมาก แต่ถ้าคุณอยากจะพัฒนา
ตั ว เองเบื้ อ งต้ น คุ ณ ควรถามตั ว เองและเช็ ค ว่ า คุ ณ ทำดี พ อหรื อ ยั ง ในจุ ด นี้ เช่ น :
- ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและด้านการงาน
- ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่น
- ทักษะการเจรจาและต่อรอง
- ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
- ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น
- ความชัดเจนของการสื่อสาร
- ความคิดสร้างสรรค์
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อีกไม่นาน Soft Skill จะเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของ Hard Skill สำหรับ
หลากหลายสาขาอาชีพ เพราะความง่ายของการเรียนรู้ทักษะแข็งในทุกวันนี้และ
รู ป แบบการทำงานที่ ต้ อ งอาศั ย การสื่ อ สารระหว่ า งกั น มากขึ้ น โดยเฉพาะต่ า ง
เชื้อชาติและช่องทางไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทางอีเมล และ Social Media ยิ่งไป
กว่านั้น ทักษะนิ่มทำให้เราใช้ทักษะแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทำให้
การสื่อสารคล่องแคล่วระหว่างหุ้นส่วน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า เจ้านาย ลูกน้อง และ
ใครก็ตามที่ได้เข้ามาสัมผัสกับบริษัทแม้กระทั้งคู่แข่งก็ตาม
จากที่ได้กล่าวมา เราควรจะหันมาให้ความสนใจกับทักษะนิ่มให้มากขึ้น
ให้เราได้พัฒนาทั้งในด้านการงาน และยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เชิง
ธุรกิจและสังคมอีกด้วยใครจะไปรู้ คุณอาจจะได้เป็นมาร์ค ซัคเกอร์เบิร์กคนต่อไป
ก็ได้
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Tip การสมัครงานในยุค Internet
Internet ทำให้ HR มีช่องทางประกาศงานง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้
การแข่งขันในการหางานสูงขึ้น ในตำแหน่งหนึ่งๆจึงอาจมีผู้สมัครเป็นร้อยเป็นพัน
คน ต่อไปนี้ คือ Tip ของการสมัครงาน 

1. ส่งใบสมัครให้มากที่สุดเพราะการแข่งขันสูง คุณไม่ได้เป็นผู้เลือกแต่
ฝ่ายเดียว ว่าอยากทำงานอะไรกับบริษัทไหน แต่ HR ของแต่ละ บริษัทก็เป็นผู้เลือก
ว่าจะเลือกใครมาทำงาน ดังนั้น กฎข้อแรกคือ ส่งใบสมัครให้มากที่สุด จงเลือกงาน
แต่อย่าเลือกมากจนเกินไป เพราะเราเลือกเขา เขาอาจไม่เลือกเราจงเปิดโอกาสให้
ตัวเองเพราะงานดี ๆ ที่เหมาะสม กับคุณมีมากกว่าที่คุณคิด ขอให้ได้สัมภาษณ์ก่อน
ค่อยมาเลือกจริงในภายหลัง
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2. ต้องสร้าง Resume ของตัวเองให้
ดีที่สุด
ในการสมั ค รงาน Resume
(ประวั ติ ย่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค รงาน)
สำคั ญ ที่ สุ ด เพราะนาย จ้ า งรู้ จั ก
ผู้สมัครผ่าน Resume นายจ้างจะคัด
เลือกผู้สมัคร จาก Resume เพราะ
ฉะนั้นจึง อยู่ที่คุณจะ present นำ
เสนอ ตัวคุณเองได้ดีแค่ไหน ถึงคุณ
จะเก่ ง แค่ ไ หนแต่ ถ้ า คุ ณ ไม่ ไ ด้ น ำ
เสนอตัวคุณเอง ดีพอ นายจ้างก็ไม่
สามารถเห็น ความเก่งของคุณ และ
อีก ประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม คือคุณ
กำลังแข่งขันกับผู้สมัคร ท่านอื่นอยู่
คุณแน่ใจแล้วหรือว่า Resume ของคุณดีกว่า ท่านอื่น เพราะฉะนั้นจงยอมเสีย
เวลาใส่ใจรายละเอียด ทุกอย่างใน Resume กรอกข้อมูล ในใบสมัครให้มากที่สุด
โอกาสได้มีมากกว่าเสียบางคนอาจเสียเวลาในการเตรียม Resume 2-3 วัน หรือ
เป็นอาทิตย์ แต่หลายคนขี้เกียจ กรอก ทำอย่างลวก ๆ แล้วก็มานั่งทุกข์ ภายหลังว่า
ทำไมไม่ ถูกเรียกสัมภาษณ์ หรือทำไมไม่ได้ งานที่ดี อย่าลืมว่าคุณ กำลังแข่งกับคน
เป็นร้อยเป็นพัน Resume คุณต้องทำให้ดี ที่สุด (ละเอียด และตั้งใจ เพื่อนำ เสนอ
ความสามารถออก มาให้ชนะผู้สมัครท่านอื่น)
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3. ใช้ Job Search Engine หลาย ๆ ตัว
   หากคุ ณ เลื อ กค้ น หางานด้ ว ย Job
Search Engine อย่าเลือก ใช้เครื่องมือ
ค้นหางานเพียงตัวใดตัวหนึ่ง ควรเลือกใช้
เครื่องมือค้นหางานหลาย ๆ ตัว เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการหา งานและได้งานจำนวน
มากขึ้น
4. ถ้ายังไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ให้ทบทวน
ข้อ 1, 2 และ 3
4.1 ทบทวน Resume
4.2 ทบทวนว่าสมัครงานในตำแหน่งที่เหมาะกับคุณสมบัติที่ HR ต้องการ
หรือไม่ ควรจะผ่อนปรน ความต้องการของเราบ้าง ให้เน้นงานที่ตรง กับคุณสมบัติ
แบบเรา เช่น การศึกษา และประสบการณ์ ตำแหน่งที่คุณอยากเป็นอยากสมัคร
อาจเริ่มต้นจากการที่คุณเก็บเกี่ยวสะสม ประสบการณ์จากตำแหน่งอื่นก่อนก็เป็นได้
4.3 เรียกเงินเดือนแพงไปหรือไม่ การเรียกเงินเดือนต้องดูราคาตลาด ไม่ใช่
เรียกตามใจเรา เพราะนายจ้างก็มีสิทธิ์เลือก คุณกำลังแข่งกับ คนอื่นอยู่
5. ควรทำ Resume เป็นภาษาอังกฤษ
พยายามใช้ Resume เป็นภาษาอังกฤษ เพราะดูดีกว่าในสายตา HR ใน Super
Resume version ภาษาอังกฤษมีแปลคำสั่งเป็นไทยอยู่แล้วทำให้คนอ่อนภาษา
อังกฤษก็ควรจะทำได้
6. เพราะหลายบริษัทนัดสัมภาษณ์ทาง e-mail
7. แจ้ง HR ทุกครั้งที่ต้องการยกเลิกนัดสัมภาษณ์
นัดสัมภาษณ์แล้วเปลี่ยนใจ ควรโทรฯแจ้งยกเลิกนัดกับ HR จะได้ไม่ถูก Black
list ท่านทราบไหมว่า HR บางบริษัท Share Black list กันได้
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งานที่เหมาะกับเด็กจบใหม่เป็นแบบไหนกันแน่

งานที่ ใ ช่ กั บ งานที่ ช อบ งานไหนกั น แน่ ที่ เ หมาะกั บ เรา? หากเรา
ไม่สามารถตอบตัวเองได้ เราก็อาจจะพบว่าเรากำลังจะไม่มีความสุขในการทำงาน
เราอาจต้องทนทำงานที่ไม่ได้อยากทำ แต่ต้องทำไป เพราะมันเป็นงานที่เราตัดสิน
ใจเลือกแล้ว หากจะเปลี่ยนใจหางาน ก็อาจะสายเกินไปแล้ว
คำว่า งานที่ใช่ และ งานที่ชอบของแต่ละคนอาจจะมีความหมายแตกต่าง
กันไป แต่โดยรวมแล้ว งานคนที่ใช่มักจะเป็นงานที่ตรงกับสิ่งที่เราเรียนมา และได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถมาปรับใช้กบั การทำงาน แต่ในขณะเดียวกัน เด็กจบใหม่หลายคน
อาจจะมองหางานที่ชอบใช่มากกว่า คือ เป็นงานที่เขารู้สึกสนใจ และอยากเรียนรู้
ไว้เป็นประสบการณ์ใหม่ ๆ แม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบมาทางด้านนั้น ๆ ก็ตาม
ก่อนที่จะมองหางาน เด็กจบใหม่ควรให้คำตอบให้กับตัวเองให้ได้ว่างาน
แบบไหนกันแน่ที่ตัวเองชอบ อย่าให้ความกดดันในการหางานทำร้ายตัวเราเอง  
ลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ ดูว่าจริง ๆ แล้วอยากทำงานแบบไหน จากนั้น
ค่อยเดินหน้าหางานที่เราคาดหวังกันต่อไป
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งานที่ใช่ คืองานที่ตรงกับความสามารถหรือเปล่า?
          ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมานั้น ตรงกับตำแหน่งงานที่เราสมัคร
หรือไม่? ถ้าตอบตัวเองว่าใช่ งานนี้ควรเป็นงานของเรา เมื่อนำความสามารถที่เรา
ได้ร่ำเรียนมา รวมเข้ากับความต้องการของตลาดแรงงาน เราน่าจะบอกตัวเองได้
ว่าเราเหมาะกับงานนี้มากน้อยเพียงใด เมื่อเราได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการ
บวกกับความรู้ความสามารถที่ตัวเองมี จะทำให้เรามีความสุขกับงานที่ทำอย่าง
แน่นอน อีกทั้ง นายจ้างจะยิ้มรับเราทันที เพราะเขาจะมั่นใจว่าเราสามารถทำงาน
ให้เขาได้

งานที่ได้ ไม่ใช่งานที่ชอบหรือเปล่า?
เราอยากที่จะทำงานที่ตัวเองชอบ มากกว่างานที่เราเรียนจบมาตรงสาย
หรือไม่ ถ้าเราตอบตัวเองว่าใช่ เราอาจจะต้องเขียนเรซูเม่ฉบับใหม่ แล้วยื่นสมัคร
งานในตำแหน่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบจะดีกว่า เพราะหากเรายังดันทุรังสมัครสมัคร
งานในตำแหน่งที่เราไม่ได้ชอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของเงินเดือน หรืออะไรก็ตาม
การบอกตัวเองว่า “ทำไปเดี๋ยวก็ชอบเอง” ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ไม่วันใด
ก็วันหนึ่ง เราอาจจะต้องเสียใจในภายหลัง เพราะต้องหางานใหม่ในที่สุด
แต่น้อง ๆ จบใหม่ ๆ หลาย ๆ คนก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ ความ
สามารถมากพอที่ จ ะไปต่ อ สู้ แข่ ง กั น กั บ ผู้ ห างานคนอื่ น ๆ ด้ ว ย ยิ่ ง เรามี ค วาม
สามารถมาก เรายิ่งได้เปรียบกว่าผู้หางานคนอื่น ๆ และนำความรู้ที่มีไปต่อสู้เพื่อให้
ได้งานที่ชอบ จากคนที่เรียนมาตรงสายมากกว่าเรานั่นเอง

งานนี้มีความก้าวหน้ารออยู่หรือไม่?
เพียงแค่คุณสมบัติตรงกับความต้องการเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
แต่เราต้องดูให้ลึกไปกว่านั้น คือ ความมั่นคง และความก้าวหน้าของบริษัท แม้ว่า
จะดูได้ไม่ลึกมากพอ แต่อย่างน้อยที่สุด เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่างานที่เราสมัครนี้
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มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด เราจะเติบโตได้เพียงใด ไม่ใช่ว่าต้องลาออกกลาง
คัน เพราะท้ายที่สุดแล้ว เราไม่สามารถสร้าง Career Path ในบริษัทนี้ได้

เรียนจบมาไม่ตรงสาย ทำได้ใช่ไหม?
หลายคนเลือกที่จะทำงานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่
ผิดแปลกแต่อย่างใด หากเรามีความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้าง 

และสามารถทำงานนั้นได้จริง ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้เราเลือก
ทำงานไม่ตรงสาย แต่เมื่อเราตัดสินใจที่ทำงานที่เราชอบ เราต้องมั่นใจว่าเราทำงาน
นั้นได้จริง ๆ โดยไม่มีอุปสรรค
โดยส่วนใหญ่แล้วนายจ้างจะตัดสินใจเลือกคนที่จบมาไม่ตรงสาย ก็ต่อเมื่อ
เขามีความสามารถจริง ๆ หรือมีผลงานที่สามารถจับต้องได้ แต่ก็มีไม่น้อยเหมือน
กันที่นายจ้างยินดีจะรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ เข้าทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น เราก็ต้องคิดเผื่อไว้แล้วว่าไม่มีอะไรง่ายดาย เพราะเราจะต้องพยายามทำงาน
ให้เต็มที่ เพื่อที่เราจะได้ตามคนที่มีประสบการณ์ได้ทัน
ไม่ว่าเราจะเลือกหางานที่ใช่ ตรงกับความสามารถที่เรามี หรืองานที่ถูกใจ
ก็ตาม เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเรามีความตั้งใจ และอยากจะทำงานนั้นจริง ๆ
ไม่ใช่ทำ เพียงเพราะว่าอยากจะได้งาน หรือทำงานอะไรก็ได้ไปก่อน เพราะไม่อยาก
ตกงาน ความเร่งรีบในการหางาน อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราภายหลัง เพราะจะ
ทำให้เราไม่สามารถทำงานได้เป็นชิ้นเป็นอันนั่นเอง
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ตื่นตัว อย่าตื่นเต้น นโยบายไทยแลนด์ 4.0
กับสิ่งที่คนทำงานต้องปรับตัว

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นประเด็นที่ภาค
การศึกษา และตลาดแรงงานหยิบยกมาพูดถึงกันเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ของการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคของ AI แล้วคำ 2 คำนี้มีบทบาท และผล
อย่างไรกับตลาดงานในเมืองไทย คำว่าไทยแลนด์ 4.0 คือโมเดลการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาประเทศให้ มั่ น คง ส่ ว น AI (Artificial
Intelligence) ที่แปลตรงตัวว่าปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่
สามารถคิดค้นหาเหตุผล และทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ และนี่เป็นประเด็นที่ว่า
“วันหนึ่งหุ่นยนต์จะแย่งงานเราทำ คนจะตกงานมากขึ้น”
ในความเป็นจริงแล้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ล้วนถูกสร้างและสั่งการโดย
มนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากนักศึกษา และคนหางานหมั่นหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

อัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา และเลือกเรียนตามสายงานที่เป็น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 63

ที่ต้องการของตลาดงานในอนาคต ไทยแลนด์ 4.0 จะกลายเป็นโอกาสดีมากกว่า
เรื่องน่ากลัวอย่างที่ใครหลายคนกำลังวิตกกังวล และนี่คือเรื่องง่าย ๆ ที่จะทำให้
นักศึกษา และคนทำงานสามารถอยู่รอดได้ในยุคไทยแลนด์ 4.0

1. หมั่นอัปเดตข่าวสาร
การอัปเดตข่าวสารด้านตลาดงานและเทคโนโลยีเป็นประจำ สม่ำเสมอ 

จะทำให้คุณทราบถึงทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตว่าจะดำเนินไปทางใด ตลาด
งานมีความต้องการ หรือขาดแคลนแรงงานสายไหนเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้คุณ
สามารถเลือกเรียน เลือกหาความรู้เพิ่ม และปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่กำลัง
จะเปลี่ยนไปได้
โดยปั จ จุ บั น เรามั ก จะได้ ยิ น ข่ า วที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบ Automation หรื อ
การนำเครื่ อ งจั ก รมาทำงานแทนมนุ ษ ย์ , Digital Transformation (การนำ
เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับธุรกิจ), Internet Of Thing
(การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการใช้สายไฟ), Smart
Factory (ระบบโรงงานอัจฉริยะ) หรือ Cyber Physical Systems (เทคโนโลยีที่
ถูกนำเข้ามาใช้ในการพัฒนาเครื่องจักรหรือพัฒนาระบบกระบวนการผลิต) รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

2. เลือกเรียนเฉพาะทาง ไม่ตามใคร
เมื่อคุณมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว และรู้
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน คุณควรเลือกเรียนในคณะที่จบออกมา
แล้วเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นสาขาเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นสาย วิศวกรรม
หุ่นยนต์, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
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สอดคล้องกับข้อมูลตำแหน่งงานที่มีความขาดแคลนสูงในช่วงไตรมาส 2
ของปี 2561 จากข้อมูลด้านความต้องการแรงงานไอทีของผู้ประกอบการโดย
jobsDB ประเทศไทย ได้แก่ งาน Application Specialist – Software และ 

งาน Programming / Software Development ในขณะที่สายงานที่มีความ
ต้องการและจำนวนผู้สมัครน้อย ได้แก่ งาน IT Consulting งาน Database
Administrator งาน Mobile/ Wireless Communications ง าน Application
Specialist – Network งาน IT Security งาน Testing / Quality Assurance

3. หมั่นพัฒนาทักษะฝีมือ
สำหรับคนทำงานเอง ที่อาจไม่ได้เรียนมาสายวิศวกรรมต่าง ๆ ก็ต้องทราบ
ว่าตำแหน่งงานที่ตัวเองทำอยู่จะสามารถนำไปใช้ทำงานให้สอดรับกับนโยบาย
Thailand 4.0 ได้อย่างไรบ้าง และต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านไหนเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทัน
ต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมคนที่ทำงานธนาคารจะต้องเรียนจบด้านการบัญชี
ปัจจุบันการเข้ามาของ Digital Transformation ส่งผลให้เกิดสังคมไร้เงินสด
ธนาคารบางสาขาถูกปิดตัวลง เนื่องจากคนหันมาให้แอปพลิเคชั่น และอินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้งกันมากขึ้น ดังนั้นคนที่ทำงานธนาคารก็ต้องหมั่นพัฒนาทักษะฝีมือให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยียุคใหม่ อาทิ Software Application, เทคโนโลยี Smart
chip ในการอ่านข้อมูลบัตร และเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วย
นอกเหนือไปจากการเรียนและทำงานสายวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรม
ที่กล่าวมาแล้วนั้น ทุกอาชีพและสายงานล้วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายของประเทศทั้งสิ้น เพียงแต่นักศึกษา คนทำงานต้องหมั่นปรับตัว พัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง และถูกจุด เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่
หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างไร้กังวล
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ตารางจำแนกกระบวนการการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
เป้าปี 79

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

ศัพท์

INCLUSIVE

PRODUCTIVE

GREEN

HOW

เท่าเทียม ทั่วถึง

เพิ่ม , สร้าง

เป็นมิตร

TOOL

SME

ความคิดสร้างสรรค์/
ร่วมทุน

พลังงานทดแทน

FOR

ลดเหลื่อมล้ำ

แก้รายได้ปานกลาง

เพิ่มสมดุล

พอเพียง

ยุทธศาสตร์

1.สร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน

2.เชื่อมโยงกับ
ประชาคมโลก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก youtube : มาทำความเข้าใจ Thailand 4.0 แบบกระชับและจบทุกดราม่า
ในคลิปเดียว : เตรียมสอบราชการโดย พี่แมง ป.

ติดตามรับชมรายละเอียด ความหมายของตารางจาก
https://www.youtube.com/watch?v=PD0asRwTCtU
หรือสแกน QR CODE

66 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561

บัณฑิตแบบไหนจะไปรอด

ในตลาดงานยุคไทยแลนด์ 4.0
เวลาเปลี่ยน ทุกสิ่งในโลกก็เปลี่ยน ไม่เว้นแม้แต่ตลาดงาน งานซึ่งเคยเป็น
ที่หมายปองของใคร ๆ อาจกลายเป็นงานที่ถูกเบือนหน้าหนี งานบางประเภทถึงกับ
ล้มหายตายจากไป เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ นั่นเพราะค่านิยมและ
วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตลาดงานเปลี่ยนตาม
และยิ่งก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตลาดงานก็ยิ่งพลิกโฉมไปจากเดิม แล้วบัณฑิต
แบบไหนจะตอบโจทย์ตลาดงานที่เปลี่ยนไปนี้
เรามาค้นหาคำตอบจากกูรูด้านตลาดงานกันดีกว่า คนแรกคือคุณอันธิกา
ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศ
ไทย) จำกัด ผู้สั่งสมประสบการณ์ในฐานะบริษัทจัดหางานระดับสากล เธอกล่าวว่า
สมัยก่อนคนไทยมักใฝ่ฝันทำงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือไม่ก็อาชีพยอดนิยมอย่าง
หมอและวิศวกร แต่ปัจจุบันเมื่อสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาท พฤติกรรมคนเปลี่ยน
อาชีพใหม่ ๆ ที่ตอบสนองสื่อดิจิทัลจึงเกิดขึ้นมามากมาย เช่น งานการตลาดดิจิทัล
งานพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฯลฯ ส่งผลให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต้องปรับ
ตัวตามตลาดงานไปด้วยเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงเป้าหมาย
“จากมหาวิทยาลัยที่เคยมีแค่คณะเดิม ๆ หรือหลักสูตรที่สอนแบบกว้าง ๆ
ก็เปลี่ยนเป็นหลักสูตรเฉพาะทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 

เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ การสร้างแอนิเมชั่น หรือแม้แต่สาขาวิชาการสร้าง
เจ้าของกิจการ แต่ดว้ ยความทีม่ มี หาวิทยาลัยเพียงไม่กแี่ ห่งเปิดสอนสาขาวิชาเหล่านี 
้
ทำให้มีบัณฑิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด จากข้อมูลพบว่าตลาดงาน
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ยังขาดแคลนอาชีพดังกล่าวราว 85 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง ๆ ที่รายได้สูงกว่าอาชีพทั่วไปถึง
61 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้คนที่มีทักษะทางวิชาชีพหรือ Skill Set ตลอดจนความรู้
ภาษาต่ า งประเทศก็เป็นที่ต้องการมาก เพราะบริษัทอินเตอร์ฯ เกิดขึ้นในไทย
จำนวนมาก ความสำคัญอีกประการคือ บริษัทส่วนใหญ่ต้องการคนที่มีแนวคิดแบบ
เป็นเจ้าของ เพราะคนลักษณะดังกล่าวจะไม่ได้คิดแค่เป็นลูกจ้างที่ทำงานเช้าชาม
เย็นชาม”

ทัศนะของคุณอันธิกาบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า ทักษะทางวิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ
เสียแล้ว แต่ทักษะภาคปฏิบัติอันจะส่งเสริมให้บัณฑิตมี Skill Set ก็มีความสำคัญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน สอดคล้องกับคำตอบของคุณสรัญธร ทัศนกุลพันธ์ ผู้จัดการ
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ผู้เห็นเรซูเม่ผ่านตาจำนวนมากในแต่ละวัน เธอมาไขข้อข้องใจว่า บัณฑิตแบบไหน
ที่บริษัทชั้นนำต้องการ
“Competency และ Skill เป็นสิ่งที่ HR ทุกแห่งพยายามนำมาเป็น
เกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งอันดับแรกเรซูเม่จะสะท้อนบุคลิกภาพผู้สมัครงานได้ใน
ระดับหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งงานบัญชี การวางแพตเทิร์นในเรซูเม่จะค่อนข้าง
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เป็นระบบระเบียบ เป็นต้น นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัติหรือ Skill ก็เป็น
สิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ล้วนต้องการ จริงอยู่ว่าทุกองค์กรย่อมมีการฝึกฝนพนักงานใหม่
อยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกคนที่สามารถลงมือปฏิบัติได้เลย หรือไม่ก็คนที่องค์กร
ไม่จำเป็นต้องมาฝึกฝนเพิ่มเติมมากนัก กิจกรรมระหว่างเรียนและรายละเอียดของ
หลักสูตรจึงสำคัญมาก เราจะดูว่าเขาทำกิจกรรมอะไรบ้าง หลักสูตรมีภาคปฏิบัติ
มากน้อยแค่ไหน การฝึกงานตรงตามสายงานหรือไม่ ซึ่งจากประสบการณ์พบว่า
มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ท้ายที่สุดแล้วองค์กร
ก็จะเลือกผู้สมัครงานที่เก่งด้านปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี”

ทางด้าน ผศ.ดร.ลั ก คณา วรศิ ล ป์ ชั ย รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย
กรุงเทพ ในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนที่ต้องก้าวตามความเปลี่ยนแปลงของเทรนด์
โลกให้ทัน ด้วยการเปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทางเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ตลาด
งานมากขึ้น ได้กล่าวเสริมว่า
“เด็กไทยมักขาดความเข้าใจว่า สาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัยที่เลือก
เรียนนัน้ นำไปสูก่ ารประกอบอาชีพใด เขาจะชอบอาชีพนัน้ จริงไหม หรืออาชีพนัน้ ๆ 

จะยังคงมีอยู่ในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้เพราะสังคมยังสนใจแค่ว่า จะสอบติดที่ไหน
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มากกว่าสอบติดสาขาอะไร โดยไม่สนใจว่าเรียนไปแล้วจะทำอาชีพอะไรกันแน่ 

เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ประเด็ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งเล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ด้ ว ยการเปิ ด สอน
หลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดงานและอาชีพในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้เด็ก
เข้าใจและค้นพบสิ่งที่เขาชอบตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้วให้เขาเลือกเรียนสาขาวิชาที่ถนัด
เพื่ อ จะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี โ อกาสทำงานรายได้ ง ามและมี อ นาคตที่ ดี เป็ น อาชี พ ที่
เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ทำแทนไม่ได้ ไม่ใช่จบไปแล้วเคว้งคว้าง ไม่รู้จะทำงานอะไร
หรือกลายเป็นงานที่ตกสมัยไปแล้ว”
จากข้อมูลของกูรูทั้งสามทำให้สรุปได้ว่า คำว่า “ม.รัฐและม.เอกชน” ไม่ใช่
มาตรวัดความสำเร็จ แต่บัณฑิตที่จะ “ไปรอด” ต้องสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
เฉพาะทางซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดงาน โดยเฉพาะงานที่สอดรับกับความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ขณะเดียวกันต้องเป็นงานที่เทคโนโลยีไม่สามารถ
แทนที่ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ต้ อ งมีทั ก ษะภาคปฏิบั ติ ที่แ ข็ งแรงควบคู่กั บ ทัก ษะภาควิ ช าการ 

และถ้ามีวิสัยทัศน์ของการเป็นเจ้าของกิจการด้วยละก็ จะยิ่งส่งเสริมให้บัณฑิตผู้นั้น
ไม่ เ พี ย งแค่ “ไปรอด” แต่ ท ว่ า “ไปไกลกว่ า ” บั ณ ฑิ ต คนอื่ น ในตลาดงานยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0 นี้
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ผู้ประกอบการอยากเห็นอะไร
ในเรซูเม่ของเด็กจบใหม่

ถ้ า เราเป็ น นั ก ศึ ก ษาจบใหม่ และกำลั ง จะเขี ย นเรซู เ ม่ ส มั ค รงานเป็ น
ครั้งแรก มันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในการเริ่มต้นเขียนอะไรที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน
แต่ถ้าเราสามารถทำให้เรซูเม่ของเราดูน่าสนใจ โอกาสที่เราจะได้งานก็มีมากขึ้น
ตามลำดับ เราต้องทำให้ผู้ประกอบการอยากรู้จักเรามากขึ้น โดยใช้เรซูเม่ส่งข้อมูล
ต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเราไปยังผู้ประกอบการ เพื่อบอกถึงความต้องการในการทำงาน
และความพร้อมของเราว่ามีมากน้อยขนาดไหน
เราจะเขียนเรซูเม่ให้จูงใจผู้อ่าน และมีความน่าสนใจได้อย่างไร? ก่อนที่เรา
จะเริ่มต้นเขียนเรซูเม่ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเรากำลังจะเขียนให้ใครอ่าน และเราจะ
ทำให้เขาสนใจเราได้อย่างไร การเขียนเรซูเม่เป็นช่องทางแรกที่ทำให้เราได้สื่อสาร
กั บ ผู้ ป ระกอบการ หากเราสามารถทำให้ เ ขาสนใจได้ การที่ จ ะเรี ย กเราเข้ า ไป
สัมภาษณ์งานนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
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หากเราต้องการให้เรซูเม่ของเราถูกตาต้องใจผู้ประกอบการแล้วละก็ เรา
ต้องใส่ข้อมูลให้ครบ และน่าสนใจ อย่าให้เขาต้องรู้สึกว่าข้อมูลเรายังไม่มากพอ 

แล้วมองข้ามเรซูเม่ของเราไป เรามาดูกันว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากเห็นในเรซูเม่
ของเด็กจบใหม่มีอะไรบ้าง เราจะได้ไม่ลืมที่จะเขียนลงไปในเรซูเม่ สำหรับการ
สมัครงานครั้งต่อไป
สิ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ เ ด็ ก จบใหม่ ค วรระบุ ไ ว้ ใ นเรซู เ ม่ ใ ห้ ค รบถ้ ว น เพื่ อ ที่
นายจ้างจะได้นำมาพิจารณา ก่อนตัดสินใจเรียกเราเข้ามาสัมภาษณ์งาน และจ้าง
เราเข้ามาทำงาน

1. ข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะละเลยไม่ได้ เราควรระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการติดต่อเราได้ การใช้ข้อมูล
ที่ไม่อัปเดต จะทำให้เป็นอุปสรรคในการติดต่อสัมภาษณ์งาน เพราะผู้ประกอบการ
จะไม่รู้ว่าจะติดต่อกับเราทางไหน ทำให้เราพลาดโอกาสการสัมภาษณ์งานได้เช่นกัน
ข้อมูลส่วนตัวควรมีความชัดเจน ถูกต้อง และมีความเป็นมืออาชีพ

2. เป้าหมายในการทำงาน (Career objective)
การระบุวัตถุประสงค์ในการสมัครงานไว้ในเรซูเม่ จะทำให้ผู้ประกอบการ
รู้ความต้องการของเรา แล้วพิจารณาว่าเราเลือกสมัครงานมาไม่ผิดตำแหน่ง แต่
การเขียนเป้าหมายในการทำงานนี้ เราต้องระบุให้ตรงกับตำแหน่งงานของบริษัทที่
เราสมัคร บางคนใช้เรซูเม่ฉบับเดียวสมัครงานทุกบริษัท โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์
เลย จะทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกได้ว่าเราไม่ใส่ใจ

3. ประวัติด้านการศึกษา (Education)
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เราควรเขียนให้เป็นระเบียบ ไล่ลำดับจาก
ปีล่าสุด ไปจนถึงตอนที่เราเริ่มเรียน เช่น ปริญญาตรี มัธยมศึกษา เป็นต้น โดยระบุ
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เป็นช่วง ๆ แล้วบอกว่าสาขาวิขาที่เรียนมีอะไรบ้าง วิชาเอก คืออะไร และได้เกรด
เฉลี่ย (GPA) เท่าไร การให้ข้อมูลด้านการศึกษาที่เป็นระเบียบ จะทำให้เรซูเม่
ของเราอ่านง่าย ดูน่าสนใจ

4. กิจกรรมที่ทำในระหว่างเรียน (University activities)
นอกจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องเรียนแล้ว ผู้ประกอบการเองก็อยากรู้
ว่าเรามีกิจกรรมอะไรอื่น ๆ อีกบ้าง ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะใช้ข้อมูลส่วนนี้พิจารณา
ความน่ า สนใจของตั ว เรา เช่ น การเป็ น สมาชิ ก ชมรมต่ า ง ๆ การมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สามารถเป็นตัวช่วยในการพรีเซนต์
ตัวเอง เมื่อต้องไปสัมภาษณ์งานได้ด้วย

5. ประสบการณ์การทำงานหรือฝึกงาน (Experience)
หากเราเคยมีประสบการณ์การทำงาน หรือฝึกงานมาประกอบในเรซูเม่
ด้วย จะยิ่งทำให้เรซูเม่น่าสนใจ เพราะผู้ประกอบการจะดูต่อไปว่าประสบการณ์
การทำงานของเราเป็นอย่างไร เหมาะกับงานทีจ่ ะสมัครขนาดไหน ยิง่ มีประสบการณ์
ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัครมามากเท่าไร เราก็จะยิ่งได้เปรียบ และเพิ่มโอกาสใน
การได้งานมากขึ้นเท่านั้น

6. ความสามารถพิเศษ (Skill)
ตำแหน่งงานบางตำแหน่งมักจะระบุไว้ว่าเราต้องสามารถใช้งานโปรแกรม
อะไรได้บ้าง เราจึงต้องเขียนบอกในเรซูเม่ด้วยว่า เราสามารถใช้ Software อะไร
ได้บ้าง หากเป็นไปได้ ให้ระบุความสามารถในการใช้ลงไปด้วย เช่น สามารถใช้งาน
Photoshop ได้ในระดับดีเยี่ยม หรือพูดภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ได้ในระดับที่
คล่องแคล่ว ผู้ประกอบการก็จะสนใจเรซูเม่ของเรามากขึ้น
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นอกจากสิ่งที่ต้องระบุลงไปในเรซูเม่แล้ว ในการเขียนเรซูเม่สมัครงาน
เราต้องใส่ใจ และให้ความสำคัญกับรายละเอียดอื่น ๆ ร่วมด้วย
•

การจัดหน้ากระดาษ บางคนอาจมองข้ามเรื่องนี้ไป แต่ขอบอกเลยว่า เรื่องการ
จัดหน้าเป็นเรื่องสำคัญมาก ต้องจัดหน้าให้อ่านง่าย สบายตา ให้ผู้ประกอบการ
สามารถอ่านสแกนหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย

•

ความละเอียดรอบคอบ การเขียนคำผิดหรือสะกดผิดแม้แต่ตัวเดียวอาจส่งผล
ต่อเรซูเม่ของเราได้ การให้รายละเอียดโดยไม่ผดิ พลาดเลย จะทำให้ผปู้ ระกอบการ
รู้สึกว่าเราเป็นคนละเอียดรอบคอบ

•

ความต้องการที่แน่นอน เราต้องระบุให้ชัดเจนว่าเราสมัครงานในตำแหน่งอะไร
มีความสามารถอะไรบ้าง และสามารถทำอะไรให้กับองค์กรได้บ้าง

•

ความครบถ้วนของเนื้อหา ส่วนสำคัญในการเขียนเรซูเม่ไม่ได้อยู่ที่สั้นหรือยาว
แต่อยู่ที่ความครบถ้วนของเนื้อหาเป็นสำคัญ

การเขียนเรซูเม่โดยใส่ใจกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ จะช่วยให้เราเป็น
ที่สนใจของผู้ประกอบการ ความรู้ความสามารถอาจจะกลายเป็นประเด็นรอง 

หากเราสามารถทำให้ผู้ประกอบการสนใจจุดเด่น หรือเป้าหมายในการทำงานของ
เราได้ ผู้ประกอบการก็จะยกหูโทรศัพท์เรียกเราไปสัมภาษณ์อย่างแน่นอน
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สิง่ สำคัญที่ต้องเขียนให้เรซูเม่โดดเด่น น่าสนใจ
จุดมุ่งหมายในอาชีพ (Career Objective) เป็นสิ่งที่ HR ต้องการเห็น
ในเรซูเม่ของคุณ เพราะเป็นสิ่งช่วยสรุปให้ HR ทราบได้ภายในไม่กี่วินาทีว่า คุณมีดี
อะไร และคุณต้องการทำอะไรให้แก่องค์กร หากคุณเขียนจุดมุ่งหมายในอาชีพ
ด้วยคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจ มีการเรียบเรียงอย่างดี และตรงกับที่นายจ้างกำลังมองหา 

ก็จะเพิ่มความสนใจให้ HR อ่านเรซูเม่เพื่อทำความรู้จักตัวคุณมากขึ้น
แต่ผู้หางานมักกลัวว่าการระบุเจาะจง เป็นการจำกัดตัวเองเกินไป จึง
เขียนจุดมุ่งหมายในอาชีพแบบกว้าง ๆ บ้างก็เขียนแบบคลุมเครือ ทำให้ HR มองว่า
ผู้หางานไม่ชัดเจนในตัวเอง ซึ่งอาจเสียโอกาสได้งานดี ๆ ที่ต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น
แทนที่ผู้หางานจะเขียนจุดมุ่งหมายในอาชีพ กลับเขียนสิ่งที่พวกเขาต้องการลงไป
แทน เช่น Career objective: To obtain a challenging position that
enhances my skills and allows for advancement.
ดังนั้น ผู้หางานควรทำความเข้าใจว่า จุดมุ่งหมายในอาชีพสะท้อนมุมมอง
ของนายจ้าง ไม่ใช่มุมมองของผู้สมัครงาน เพราะฉะนั้น ผู้สมัครงานควรบอกถึง
คุณค่าที่ตนเองมี และสามารถทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ มากกว่าที่จะเขียนว่า
ต้องการอะไรจากองค์กร
แม้จะไม่มีกฎตายตัวว่าต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอาชีพในเรซูเม่ แต่ผู้สมัคร
งานที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนั้นจะได้เปรียบกว่า หากข้อความที่เรียบเรียงมาอย่างดี
เพียง 1 – 2 ประโยค สามารถดึงดูดความสนใจของ HR ได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็
หมายความว่า คุณมีโอกาสได้สัมภาษณ์งานเร็วขึ้นด้วย
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จุดมุ่งหมายในอาชีพยังช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับเรซูเม่ของผู้หางาน 

ในกรณีที่ผู้หางานมีการย้ายสายงาน ทำให้ประสบการณ์ที่เขียนไว้ในเรซูเม่ อาจ
ไม่ตรงกับคุณสมบัติที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครงานเสียทีเดียว หากคุณไม่ระบุ
จุดมุ่งหมายในอาชีพ HR อาจเข้าใจว่าคุณส่งใบสมัครมาผิดก็ได้ ซึ่งในจุดนี้ช่วยให้
HR เข้าใจตัวคุณมากขึ้น
ในโลกของเทคโนโลยีนั้นช่วยให้การหางาน สมัครงานทำได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผู้หางานสามารถแก้ไขเรซูเม่ของตนได้ตลอดเวลา จะปรับปรุงจุดมุ่งหมาย
ในอาชีพเมื่อไรก็ได้ หรือจะสร้างเรซูเม่ไว้หลาย ๆ ฉบับที่มีจุดมุ่งหมายในอาชีพ
ที่แตกต่างกันไปก็ได้ ดังนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการใส่จุดมุ่งหมายในอาชีพให้
ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ เท่านี้ก็ทำให้ HR อยากอ่าน
เรซูเม่ของคุณมากขึ้นแล้ว
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5 ข้อผิดพลาดสุดเฟลในการสมัครงาน

ความผิดพลาด 5 ข้อนี้ คือสิ่งที่ผู้สมัครงานหลายคน โดยเฉพาะบัณฑิต
จบใหม่ มักพลาดไปในระหว่างการสมัครงาน เรามีวิธีแก้ไขให้แรงงานหน้าใสอย่าง
คุณคว้าตำแหน่งงานในฝันได้ ในสภาวะตลาดแรงงานในปัจจุบัน

อย่า: สนใจเพียงชื่อตำแหน่ง มากกว่าชื่อบริษัท
บัณฑิตจบใหม่ควรหางานในบริษัทที่ตนเองต้องการจะทำงานต่อไปอีก 

5-10 ปีขา้ งหน้า เพราะบริษทั ทีด่ จี ะมองเห็นพรสวรรค์และความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะก้าวหน้า
ของคุณ แล้วจะสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับคุณเอง
ลองเปลี่ยนเป็น: มองหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานได้
อย่างดี และพร้อมที่จะลงทุนพัฒนาบุคลากร แล้วงานดี ๆ จะตามมาเอง
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อย่า: ให้ความสำคัญกับทักษะความเป็นผู้นำจนเกินไป
ความเชื่ อ ของบั ณ ฑิ ต จบใหม่ โ ดยทั่ ว ไปมั ก คิ ด ว่ า การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสบการณ์การเป็นผูน้ ำของตนคือสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในเรซูเม่ แต่ความจริงแล้วไม่เป็น
เช่นนั้น องค์กรส่วนใหญ่ต้องการจ้างงานพนักงานที่ฉลาดและมีทักษะความเป็น
ผู้นำ เนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความสามารถที่จะจัดการงานที่
ต้องรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง แต่คุณก็ต้องแสดงให้นายจ้างเห็นว่า คุณสามารถ
ทำงานเป็นทีมได้ด้วยเช่นกัน
ลองเปลี่ยนเป็น: พูดถึงงานกลุ่มที่คุณเคยมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย
แสดงให้นายจ้างเห็นว่าการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ
ได้อย่างไร

อย่า: เอาแต่พูดว่าคุณ “เจ๋ง”
หลีกเลี่ยงการพูดว่าคุณ “เจ๋งที่สุด” ในจดหมายสมัครงาน แม้ว่าการเขียน
ว่า “ผม/ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าตนเองมีความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุด” จะเป็น
ประโยคยอดฮิตในตัวอย่างจดหมายสมัครงานที่เราเห็นกันอยู่จนชินตา แต่ประโยค
นี้ไม่ได้ช่วยให้คุณได้งาน เพราะอะไรนะหรือ? ก็เพราะการบอกนายจ้างว่าคุณเจ๋ง
ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย คุณต้องแสดงให้เห็นต่างหาก
ลองเปลี่ยนเป็น: แสดงให้เห็น ไม่ใช่แค่พูดลอยๆ ลองพิจารณาลักษณะ
งานที่คุณสมัครให้ชัดเจน ดูว่าประสบการณ์ของคุณสอดคล้องกับงานนั้นอย่างไร
“ผม/ดิฉัน เข้าใจว่าทางบริษัทกำลังมองหาผู้ที่สามารถ... ซึ่งตัวผม/ดิฉันเองมีความ
สามารถ...”

อย่า: สนใจแต่เรื่องของตัวเอง
เมื่อคุณนั่งสัมภาษณ์กับผู้จัดการที่จะว่าจ้างคุณเข้าทำงาน อย่าเอาแต่
สนใจว่าทางบริษัทเหมาะกับแผนการชีวิตหลังจบปริญญาของคุณมากแค่ไหน หรือ
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บริษัทจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่จะเข้าเรียนต่อด้านการบริหารธุรกิจภายใน 

5 ปีได้อย่างไร เพราะเป้าหมายของนายจ้างไม่ใช่การทำให้คุณทำตามฝันได้สำเร็จ
ลองเปลี่ ย นเป็ น : เชื่ อ มโยงปั ญ หาของบริ ษั ท เข้ า กั บ ตั ว เอง แล้ ว คิ ด ว่ า
จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหานัน้ ได้อย่างไร อาจถามผูส้ มั ภาษณ์วา่ “เหตุใดทางบริษทั
จึงเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ ต้องการแก้ไขปัญหาอะไร” แล้วอธิบายไปว่าคุณจะช่วย
แก้ปัญหาที่ว่านั้นได้อย่างไร

อย่า: กังวลกับเรื่องเงินเดือนหรือข้อเสนอไปก่อนที่จะได้งาน
ในระหว่างการสัมภาษณ์ คุณไม่อยากให้ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามที่สนใจแต่
ทางบริษัทฝ่ายเดียว ซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกัน ก่อนที่คุณ
จะได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน อย่าสนใจเพียงเงินเดือนหรือสวัสดิการอื่นๆ เพราะนั่น
แสดงให้เห็นว่า คุณคิดถึงตัวเองมากกว่าจะคิดถึงองค์กร
ลองเปลี่ยนเป็น: ให้ความสนใจกับบริษัท ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย
“ในการยื่นข้อเสนอ” หากในที่สุดคุณได้รับการเสนองานเข้ามาจริง ก็ยังไม่สายที่จะ
ต่อรองเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 79

สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
หลังการสัมภาษณ์งาน

แม้การสัมภาษณ์งานจะเสร็จสิ้น แต่การหางานยังไม่สิ้นสุด และยังไม่ถึง
เวลานั่งรอผลการสัมภาษณ์งาน ทราบหรือไม่คุณยังมีอะไรต้องทำอีก?
ขั้นตอนหลังการสัมภาษณ์งานก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้หางานไม่ควรมองข้าม
มาดูพร้อมกันว่าควรทำอย่างไร และอะไรที่ไม่ควรทำ

ควรทำ

•

   ถามผู้สัมภาษณ์ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์งานว่า คุณจะทราบผลการ
สัมภาษณ์งานเมื่อไร

•

   การติดตามผลการสัมภาษณ์จะทำให้นายจ้างเห็นว่า คุณมีความต้องการ
งานนั้นอย่างแท้จริง ซึ่งอาจทำให้คุณมีโอกาสได้งานมากกว่าผู้สัมภาษณ์คนอื่นๆ ที่
ไม่มีการติดตามผลการสัมภาษณ์งาน

•

   ขณะทำการติดตามผลไม่ว่าทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์ ควรเรียกชื่อหรือ
เขียนชื่อผู้สัมภาษณ์ให้ถูกต้อง เพื่อความแน่นอนคุณอาจขอนามบัตรผู้สัมภาษณ์ไว้
ตั้งแต่วันสัมภาษณ์งานถ้าเป็นไปได้

•

   เขียนจดหมายขอบคุณการสัมภาษณ์งานทุกครั้ง และส่งไปยังผู้สัมภาษณ์
ทุกคนภายใน 2 วันทำการ แม้คุณจะแน่ใจว่าคุณไม่น่าได้งานนั้นก็ตาม

•

   โทรศัพท์ติดตามผลการสัมภาษณ์งานภายใน 7-10 วัน หรือตามเวลาที่
นายจ้างกำหนด
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•

   แสดงความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจที่เขาสนใจ และให้โอกาสคุณได้
สัมภาษณ์ และถือโอกาสนำเสนอจุดเด่นในตัวคุณอีกครั้ง เพื่อย้ำกับผู้สัมภาษณ์ว่า
คุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานดังกล่าวอย่างไรบ้าง

•

   แจ้งบุคคลอ้างอิงของคุณให้ทราบว่า อาจได้รับโทรศัพท์จากนายจ้างใน
ช่วงนี้

ไม่ควรทำ

•

   อย่ า ติ ด ตามผลอย่ า งเอาเป็ น เอาตาย หรื อ ทำให้ ผู้ สั ม ภาษณ์ รู้ สึ ก ว่ า
ถูกรบกวน จากที่จะเพิ่มโอกาสได้งาน อาจกลายเป็นถูกปฏิเสธได้

•

   ไม่ควรมีข้อผิดพลาดในจดหมายขอบคุณการสัมภาษณ์งาน ควรตรวจสอบ
ความถูกต้องและตัวสะกดให้เรียบร้อยก่อนส่ง

•

   ไม่ควรหยุดหางาน หรือตั้งความหวังไว้ที่งานใดงานหนึ่งเท่านั้น แม้คุณ
มั่นใจว่าจะได้งานนั้นก็ตาม คุณยังสามารถไปสัมภาษณ์งานที่อื่นเพื่อหาโอกาสที่ดี
ที่สุดให้กับตัวเองได้

•

   อย่าทำลายความสัมพันธ์แม้คุณจะไม่ได้งานนั้น ในทางกลับกันคุณควร
สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สัมภาษณ์งานเอาไว้เพื่อนำไปสู่โอกาสงานอื่นๆ ได้
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คำถามที่จะทำให้คุณโดดเด่น
ในการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานไม่ใช่เพียงการตอบคำถามของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว
หากนายจ้ า งไม่ ไ ด้ ถ ามคำถามในทางที่ คุ ณ จะนำเสนอคุ ณ สมบั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ 

นัน่ หมายความว่าคุณหมดโอกาสได้งานใช่ไหม ไม่ใช่เลย ในช่วงทีน่ ายจ้างเปิดโอกาส
ให้คุณถามคำถามนั่นแหละคือโอกาสทองของคุณ 
การตั้ ง คำถามของคุ ณ จะเป็ น วิ ธี ที่ แ สดงให้ น ายจ้ า งเห็ น ว่ า คุ ณ มี ค วาม
กระตือรือร้นที่จะทำงาน คุณเข้าใจทิศทางและเป้าหมายของบริษัท และคุณมั่นใจ
ว่า สามารถช่วยให้บริษัทไปถึงเป้าหมายนั้นได้ โดยคำถามที่ทำให้นายจ้างสนใจคุณ
ได้มากที่สุด ได้แก่

1. สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคืออะไร และงานของผม

มี ค วามสำคั ญ กั บ บริ ษั ท อย่ า งไร คำถามนี้ แ สดงถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ของคุ ณ ความ
ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมกับบริษัท ในขณะเดียวกันคำตอบที่คุณได้รับจะทำให้คุณ
เห็นภาพตัวคุณในบริษัทนี้ได้ชัดเจนขึ้นว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในจุดไหนของบริษัท และ
มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด

2. สไตล์การทำงานของบริษัทเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรเป็น

อย่างไร คำถามนี้จะทำให้คุณได้ทราบว่า บริษัทนี้มีวิธีการทำงานอย่างไร คุณจะ
ปรับสไตล์การทำงานของคุณให้เข้ากับบริษัทนี้ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็ทำให้
นายจ้างรู้จักตัวคุณและสไตล์การทำงานของคุณจากการพูดคุยในประเด็นนี้

82 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561

3. สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมสามารถทำให้สำเร็จภายใน 60 วันแรกคือ

อะไร คุณจะทราบความคาดหวังของนายจ้างทีม่ ตี อ่ คุณ อะไรทีน่ ายจ้างให้ ความสำคัญ 


และใช้ในการทดสอบฝีมือของคุณ คำถามนี้บอกให้นายจ้างรู้ว่าคุณเอาจริง และ
กระตือรือร้นที่จะทำงานนี้

4. ช่วยยกตัวอย่างลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ที่สุด
สำหรับองค์กรได้ไหมครับ คุณจะทราบแนวทางในการปฏิบัติและการวางตัว
ในมุมมองของนายจ้างที่มีต่อพนักงานเมื่ออยู่บริษัทนี้ คุณอาจพบว่า บางเรื่องที่คุณ
คิดว่าเล็กน้อย แต่สำหรับนายจ้างแล้วกลับไม่เล็กเลยก็ได้ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้ว่า
จะต้องระวังในเรื่องใดบ้าง ที่สำคัญนายจ้างจะเห็นว่าคุณมีการเตรียมพร้อมในการ
ทำงานมากแค่ไหน

5. วิธีการประเมินผลงานเป็นอย่างไร และผมจะทราบได้อย่างไร
ว่า ผลงานของผมบรรลุตามความคาดหวังของคุณแล้ว แสดงให้นายจ้างเห็น

ว่าคุณเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน ส่วนคุณจะทราบแนวทางการวัดผลการทำงาน
ว่าบริษัทใช้ KPI ตัวไหนในการประเมินผลงาน และยังทราบแนวทางในการทำงาน
ให้บรรลุความคาดหวังของนายจ้างอีกด้วย 

6. จากที่เราคุยกันถึงคุณสมบัติของผม และตำแหน่งงานนี้ คุณ
คิดว่าผมสามารถประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้ได้ไหมครับ คำถามนี้

ดูเหมือนถามตรงๆ ว่ามีโอกาสจะได้งานหรือไม่ แต่ในตัวคำถามบอกถึงความตั้งใจ
และความปรารถนาที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ให้ประสบความสำเร็จ จากคำถามนี้
คุณจะได้ทราบความคิดเห็นของนายจ้าง ที่มีต่อตัวคุณ ว่าคุณเข้าตานายจ้างหรือไม่
และมีส่วนไหนที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณในการ
ทำงานต่อไป
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เทคนิคมือโปรสัมภาษณ์งานแบบชัวร์
หากคุณมีนัดสัมภาษณ์งานเร็วๆ นี้ แน่ใจหรือว่างานนี้จะเป็นของคุณ คุณ
อาจคิดว่าความสามารถและใบปริญญาบวกกับความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง
น่าจะพอ อย่าเพิ่งด่วนสรุป! การสัมภาษณ์งานอาศัยทักษะและการเตรียมตัวมาก
กว่าที่คิด นัดสัมภาษณ์งานคือ ช่วงเวลา 15-60 นาทีของการแนะนำตัวเองต่อคน
แปลกหน้าซึ่งเดิมพันด้วยความสุข และความก้าวหน้าของคุณในอนาคต คุณจะได้
งานหรื อ ไม่ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ช่ ว งเวลานี้ ประเด็ น สำคั ญ จึ ง อยู่ ที่ คุ ณ จะนำเสนอตั ว เอง
อย่ า งไรถึ ง จะโดดเด่นเหนือผู้แข่งขันรายอื่น และทำให้ผู้สัมภาษณ์มั่นใจว่าคุณ
น่าจะเป็นผู้ร่วมงานที่ดี แน่นอนว่าคุณต้องแสดงตัวในด้านที่ดีที่สุด และเหมาะสม
กับตำแหน่งที่คุณต้องการนั้นมากที่สุด ส่วนคำแนะนำที่บอกต่อๆ กันมาว่าให้คุณ
เป็นตัวของตัวเองที่สุดนั้นใช้ไม่ได้กับนัดสัมภาษณ์งาน ดังนั้นคลีโอจึงคัดสรรวิธีที่
นำเสนอตัวตนที่ดีที่สุดในเวลาไม่กี่นาทีมาฝาก คุณๆ เพื่อพิชิตงานนี้

รู้เขา...
ถ้าคุณต้องการชนะอะไรบางอย่าง คุณต้องรู้จักสิ่งนั้นดีเสียก่อน เช่นเดียว
กันหากคุณต้องการทำงานกับองค์กรใด คุณต้องรู้ลักษณะของงานและสภาพโดย
รวมขององค์กรนั้น ซึ่งรวมถึงหน้าที่หลักของงานและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขนาดและ
วัฒนธรรมขององค์กร ประวัติความเป็นมาชื่อเสียงและผลประกอบการ ข้อมูลที่คุณ
ต้องค้นคว้าจะมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้น หรือขึ้นอยู่
กับสภาพการแข่งขันในตลาดงาน ยิ่งเป็นตำแหน่งที่สูง มีภาระมากและมีคนหมาย
ปองมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องรู้ข้อมูลมากขึ้นเท่านั้น คุณสามารถค้นคว้าจากแหล่ง
ข้อมูลหลายแห่ง เช่น เว็บไซต์ขององค์กรนั้น หรือติดตามข่าวคราวขององค์กรใน
สื่อต่างๆ รวมถึงการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในองค์กรนั้นโดยตรง หรือขอ
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ความเห็นจากบุคคลภายนอกว่ามององค์กรนั้นอย่างไร ความรอบรู้ของคุณจะ
สะท้อนให้นายจ้าง (ในอนาคต) เห็นว่าคุณสนใจ กระตือรือร้นมุ่งมั่น และมีความ
สามารถเหมาะที่จะร่วมงานด้วย ดังนั้นข้อมูลคืออาวุธลับทำให้คุณโดดเด่นต่างจาก
ผู้สมัครรายอื่น นอกจากนี้ยังช่วยคุณตัดสินใจดีขึ้นว่ายังต้องการร่วมงานกับองค์กร
นั้นอีก หรือเปล่า

รู้เรา...
การสัมภาษณ์อาจเรียกว่าเป็นการแสดงละครบทหนึ่ง โดยคุณมีเวลาไม่กี่
นาทีเพื่อทำให้ผู้ชมประทับใจ ช่วงเวลานี้คุณต้องทิ้ง “ตัวตน” ของคุณไปชั่วคราว
สิ่งที่ต้องทำคือแสดงบทบาทที่ผู้ชมต้องการเห็นเท่านั้น ซึ่งก็คือบทของสาวทำงาน
มืออาชีพที่ฉลาดมีความสามารถ ดังนั้นแม้ว่าคุณกำลังหงุดหงิดหรือตื่นกลัวจนตัวชา
ณ เวลานี้คุณต้องดูน่าชื่นชมที่สุด ซึ่งทำได้ง่ายๆ ตามเทคนิคต่อไปนี้

•

ยิ้มแย้มแจ่มใส

•

ระวังกิริยา

•

บอกเล่าอดีตในแง่ดี

รอยยิ้มที่ดูจริงใจและผ่อนคลายทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกอยากร่วมงานด้วย
และแสดงให้เห็นว่าคุณก็อยากร่วมงานกับเขาเช่นกัน
ตลอดเวลาสัมภาษณ์ ทุกกิริยาอาการของคุณจะถูกจับตามอง ไม่ใช่แค่
คำพูดเท่านั้นแต่ทุกการเคลื่อนไหว ทั้งการแสดงสีหน้าคุณควรแสดงให้เห็นพลังของ
คนรุ่นใหม่ไฟแรง พร้อมกับมีศักดิ์ศรีในตัวเพียงพอ
เลี่ยงการบ่งถึงปัญหาในที่ทำงานเก่า หรือนินทาว่าร้ายเจ้านายเก่า เพราะ
ว่าที่เจ้านายอาจเห็นอกเห็นใจเจ้านายเก่าคุณก็ได้และเลือกที่จะไม่เป็น เจ้านายคุณ
ดีกว่า
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•

พูดอย่างฉลาด

•

เป็นผู้ฟังที่ดี

•

เอาชนะใจผู้สัมภาษณ์

ทักษะการสื่อสารที่ดีคือคุณสมบัติสำคัญที่เจ้านาย ทุกคนต้องการจาก
ลูกน้อง คุณควรตอบคำถามอย่างสมบูรณ์ชัดเจน หลีกเลี่ยงการตอบแค่ “ค่ะ” หรือ
“ไม่ค่ะ” และระวังการพูดจาเรื่อยเปื่อยเพื่อกลบเกลื่อนอาการประหม่าของตัวเอง

อย่ากังวลแต่จะเป็นฝ่ายพูดบรรยายสรรพคุณของตัวเองอย่างเดียว คุณ
ควรตั้งใจฟังสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ซักถาม ถ้าไม่เข้าใจก็ควรถามให้ชัดเจน เพื่อจะได้ตอบ
คำถามตรงประเด็นและน่าพอใจ นอกจากนี้การแสดงความสนใจผู้พูดอย่างจริงจัง
ยังเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้พูดอีกด้วย
จริงๆ แล้ว ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถมาก
ที่สุด สิ่งสำคัญคือผู้สัมภาษณ์จะถูกใจผู้สมัครคนไหนมากที่สุดต่างหาก คุณต้อง
อาศัยการสังเกตว่าบุคลิกของผู้สัมภาษณ์เป็นอย่างไร และพยายามแสดงว่าคุณก็มี
บุคลิกคล้ายคลึงกันซึ่งอาจมีทัศนคติเหมือนกันและเป็นผู้ร่วมงานที่ดีในอนาคต

สร้างภาพประทับใจ
ผูร้ บู้ อกมาว่า 5 นาทีแรกของการสัมภาษณ์คอื ช่วงเวลาสำคัญทีส่ ดุ บางคน
ถึงกับบอกว่าโอกาสแห่งความสำเร็จตัดสินใจกันช่วงเวลา 60 วินาทีแรกเลยเชียว
และภาพประทับใจก็วัดกันได้จากสิ่งเหล่านี้

•

แต่งกายกลมกลืน

เลือกชุดที่ไปกันได้กับวัฒนธรรมขององค์กรหรือเหมาะกับลักษณะงาน
เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกเป็นกันเองกับคุณทันทีที่เจอ

86 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561

•

ตรงต่อเวลา

•

สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย

ควรไปถึงสถานที่นัดหมายก่อนเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อสำรวจความ
เรียบร้อยอีกครั้ง อย่าลืมทักทายพนักงานต้อนรับอย่างสุภาพ ระหว่างรอก็ควรหยิบ
นิตยสารเกี่ยวกับธุรกิจขึ้นมาอ่านอย่างสงบเสงี่ยมแต่มั่นใจใครจะรู้ อาจมีกล้องอยู่
ตรงไหนสักแห่งจับตาดูคุณอยู่ก็ได้
ก่อนจะเริ่มการสัมภาษณ์ คุณอาจเอ่ยปากชมสถานที่ทำงาน หรือรูปภาพ
ติดฝาผนัง เพื่อให้บรรยากาศที่ตึงเครียดนั้นผ่อนคลายขึ้น

“ถาม” อย่างมีกึ๋น
ผูส้ มั ภาษณ์อาจย้อนถามคุณว่า “มีขอ้ สงสัยอะไรหรือเปล่า” อย่าเพิง่ หลุดปาก
ถามจำนวนเงินเดือนเชียวล่ะ ลักษณะของคำถามและเวลาที่คุณถามเป็นการแสดง
ให้ผู้สัมภาษณ์รู้ว่าคุณมีกึ๋น แค่ไหน
ระหว่างการสัมภาษณ์ คำถามที่นอกเหนือจากเรื่องงานถือเป็นความผิด
พลาดรุนแรงทีเดียว คุณควรถามเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ของตำแหน่งนี้ หรือถามถึงผลการทำงานที่บริษัทคาดหวัง หรือรายละเอียดของงาน
บางอย่างเช่น คุณมีลูกน้องกี่คนและต้องรายงานผลการทำงานกับใคร ระวังอย่า
ถามถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทหรืองานที่คุณควรต้องรู้มาก่อน แล้วในช่วง
เวลานี้การถามเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ หรือจำนวนวันหยุดพักร้อนจะทำให้
ผู้สัมภาษณ์เข้าใจว่าคุณไม่สนใจจะทำงานจริงจัง คุณควรเก็บคำถามเหล่านี้ไว้
ภายหลังที่คุณได้รับเลือกให้ร่วมงานแล้ว
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เทคนิคการหางาน ตอน วันสัมภาษณ์งาน
เมื่ อ ถึ ง วั น สั ม ภาษณ์ ง านนั้ น หลายคนมั ก จะมองข้ า มความสำคั ญ ของ
การแต่งกาย เช่น ผู้ชายใส่เสื้อยับยู่ยี่ หรือผู้หญิงสวมกางเกง หรือบางคนแต่งชุด
เหมือนจะไปงานราตรีไปสัมภาษณ์งาน หรือบางคนก็ใส่กระโปรงผ่าหน้า ผ่าหลัง
ทำเอาคนสัมภาษณ์ไม่เป็นอันสัมภาษณ์ เรื่องการแต่งกายเหล่านี้จะทำให้ถูกมองว่า
ไม่ถูกกาลเทศะแล้วยังจะทำให้เสียคะแนนได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นคุณควรนึกไว้ว่า
คุณกำลังไปสมัครงาน กำลังที่จะก้าวเข้าสู่โลกของคนที่มีความรู้ และความพร้อม
ในการทำงาน ซึ่งการแต่งกายนั้นก็ควรที่จะให้สมกับตำแหน่งงานด้วย

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ก่อนออกจากบ้าน ซึ่งคุณควรเตรียมหลักฐานในการไป

สมัครงานให้ครบทุกชิ้น เพราะการสมัครงานนั้นมีเอกสารมากมายซึ่งคุณควรที่จะ
นำใส่แฟ้มให้เรียบร้อยได้แก่
1. เอกสารประวัติย่อ หรือเรซูเม่
2. ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัย(Transcript)
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่างๆ (ถ้ามี)
4. รูปถ่าย
5. ใบรับรองการทำงาน
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. ใบผ่านการยกเว้นเข้าประจำการทหาร หรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
แล้ว (สำหรับผู้ชาย)
9. สำเนาจดหมายสมัครงาน
10. ผลงานต่างๆ เช่น สถาปนิก
11. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ที่คุณไปค้นคว้ามา
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ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทนั้นมีไว้เพื่อให้คุณอ่านเป็นการเตรียมพร้อมของตัว
คุณเอง สำหรับสำเนาจดหมายสมัครงานก็ควรนำไปเผื่อไปเพื่อเตือนความจำของ
เขาด้วย

สิ่งที่ไม่ควรนำติดตัวไปด้วย ก่อนออกจากบ้าน ได้แก่ 
1.
2.
3.
4.

เพื่อน
คนรัก/สามี ภรรยา
พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่
ลูกหลาน

ที่ไม่ควรนำติดตัวไปเพราะว่าคุณโตแล้วควรที่จะรับผิดชอบชีวิตของคุณ
เองได้แล้ว เพราะคุณกำลังก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่โลกของเด็กๆ ที่ต้องมีญาติ
ผู้ใหญ่ไปด้วยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของตัวเอง 

การตรงต่อเวลา
เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเมื่อถึงวันสัมภาษณ์เพราะหลังจากที่คุณแน่ใจว่า
ไม่ ลื ม เอกสารใดๆ แล้ ว คุ ณ ก็ ค วรเผื่ อ เวลาในการเดิ น ทางไปด้ ว ย หากเขานั ด
สัมภาษณ์ 9.00 น. ก็ควรกะให้ไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพราะคุณจะได้
มีเวลาสำรวจการแต่งกาย หรือเสื้อผ้า หน้า ผม ได้อีกรอบ อีกทั้งการตรงต่อเวลา
นั้นแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในตัวเอง การไปไม่ตรงเวลานัด และอ้างว่า
รถติด ฝนตก หาห้องไม่เจอ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ดูฟังไม่ขึ้น และทำให้ผู้สัมภาษณ์
ดูคุณเป็นคนไม่รอบคอบ ไม่รักษาเวลา และไม่มีการวางแผน
นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ ก็ควรโทรไปแจ้งให้ทราบพร้อมบอกเหตุผล
ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้สัมภาษณ์นั่งคอย และคิดว่าคุณจะไปตามนัด ไม่ว่าคุณจะได้
งานจากเขาหรือไม่ก็ตาม
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หรือถ้าหากเรามารออยู่ที่บริษัทนานแล้ว แล้วผู้สัมภาษณ์ยังไม่มาซักที
เราก็ไม่ควรที่จะแสดงกิริยาหงุดหงิด งุ่นง่าน ผุดลุกผุดนั่ง ควรที่จะอดทน และให้
ทนต่อไปด้วยความสงบ เพราะบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าผู้สัมภาษณ์มาสาย แต่เป็นการ
ทดสอบความอดทนของคุณก็ได้

พฤติกรรมในห้องสัมภาษณ์ มารยาทเริ่มแรกเลยก็คือ ก่อนคุณจะเข้า

ห้องสัมภาษณ์คุณควรที่จะเคาะประตูซักนิดเพื่อเป็นมารยาท และสำรวมใจเป็นครั้ง
สุดท้ายเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจในตัวเอง หากภายในห้องมีผู้สัมภาษณ์หลายคน
คุณควรเดินไปถึงที่โต๊ะแล้วแสดงความเคารพด้วยการไหว้ (หากผู้สัมภาษณ์เป็นคน
ไทย) ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เป็นประธานจะนั่งอยู่ตรงกลาง ดังนั้น การไหว้จะเรียงลำดับไป
จนครบทุกคน แต่หากผู้สัมภาษณ์เป็นคนต่างชาติก็ควรที่จะทำความเคารพด้วยการ
จับมือ แต่ควรรอให้เขายืนมือมาก่อนจะดีกว่ายื่นมือไปแล้วให้เขามาจับ แต่บาง
บริษัทที่มีทั้งคนไทยและต่างชาติก็ควรที่จะทำการไหว้ให้หมดทุกคนจะดีกว่า
เมื่อทำความเคารพแล้วต้องรอให้ผู้สัมภาษณ์เชิญเรานั่ง แต่ถ้าหากเขาลืม
เราก็ขออนุญาตนั่งก็ได้ เมื่อนั่งแล้วก็ควรสำรวมทั้งกาย และวาจา อย่านั่งไขว่ห้าง
กระดิกขา ตัวลีบ ตัวงอ หรือนั่งเกร็ง ควรที่จะทำตัวให้ผ่อนคลาย พูดจาไพเราะ 

มีหางเสียง ยิ้มแย้มแจ่มใส อย่าเคี้ยวหมากฝรั่งหรือถ้าเป็นคนสูบบุหรี่ ก็ควรที่จะสูบ
ก่ อ นเข้ า สั ม ภาษณ์ ซั ก ครึ่ ง ชั่ ว โมง อย่ า สอดแทรกในขณะที่ ผู้ สั ม ภาษณ์ ก ำลั ง พู ด 

ใช้หลักผู้ฟังที่ดีโดยให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเราตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดจริงๆ
สรุปคือ ในวันสัมภาษณ์ควรที่จะเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมเอกสารทุก
ชนิดให้พร้อม และจงมีความเชื่อมั่นในตนเองว่า เราก็ไม่ได้น้อยหน้าใคร และระลึก
ไว้ว่า “ไม่มีใครดูถูกเราได้ นอกจากเราดูถูกตัวเอง”
หลั ง จากที่ เ ราได้ ก ล่ า วถึ ง การเตรี ย มตั ว ก่ อ นการสั ม ภาษณ์ ง านไปบ้ า ง
แล้วว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตนเอง รู้ถึงจุดเด่น
ความสามารถ หรือทักษะต่างๆ และสามารถที่จะวิเคราะห์บริษัทนั้นได้พอสมควร
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ซึ่งคุณคิดว่าเรื่องต่างๆ เหล่านี้ทำให้เขาประทับใจคุณไม่มากก็น้อย แต่ก็มีอยู่สิ่งหนึ่ง
ที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องมากขึ้น คือ แนวทางของคำถาม
ในระหว่างการสัมภาษณ์ รวมถึงแนวการตอบคำถามที่จะทำให้คุณได้เปรียบในการ
ได้รับเข้าทำงาน เพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กัน เพื่อให้รู้ถึง
คำถาม คำตอบ ตลอดจนวิธกี ารถามผูส้ มั ภาษณ์ถงึ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ยังสงสัย รวมทัง้ พฤติกรรม
หลังการสัมภาษณ์เพื่อความมั่นใจมากขึ้น 
เริ่มจากประเภทคำถาม เมื่อถึงเวลาที่คุณเข้ามานั่งต่อหน้าผู้สัมภาษณ์ 

คุณต้องพยายามสงบสติอารมณ์ และควรมีความเป็นธรรมชาติ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

และพยายามดูว่าเขาสนใจและชอบคำถามประเภทไหน เพื่อว่ามีเวลาที่เราต้องตอบ
สนองเขา เราอาจจะมุ่งไปประเด็นที่เขาสนใจ ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการสัมภาษณ์
ไม่ตึงเครียดและคุณอาจจะให้ข้อคิดเห็นในการตอบคำถาม ไม่ใช่เพียงแค่ตอบว่าใช่
หรือไม่ใช่ ชอบ หรือไม่ชอบ ซึ่งต้องเป็นประโยชน์ที่ครอบคลุมในสิ่งที่เขาถามและ
ไม่ควรพูดยาวเกินไป หากไม่เข้าใจในคำถามก็ควรที่จะขอให้เขาอธิบายอีกครั้ง
เพราะดีกว่าการตอบแบบไม่ตรงประเด็น แม้ผู้สัมภาษณ์มีความแตกต่างกันในแต่ละ
บริษัท แต่สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการเห็นคือ ความกระตือรือร้นที่จะได้คนมีคุณภาพ
และเหมาะสมที่จะนำเข้ามาภายในองค์กร 
อีกสิ่งที่เขาต้องการรู้ก็คือ ประวัติความเป็นมา ในเรื่องของชีวิตความเป็น
อยู่ การศึกษา สถานะครอบครัว กิจกรรมทางสังคม เหล่านี้ การตอบจึงอาจตอบ
ข้อเท็จจริง ซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องมีอยู่ในเอกสารประวัติย่อของคุณอยู่แล้ว ซึ่งแนว
การตอบก็ควรที่จะเป็นการดึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลต่อการสมัครงาน
มากกว่าที่จะเล่นรายละเอียดตั้งแต่เกิด ซึ่งการตอบอะไรก็ตามที่ไม่ตรงคำถาม และ
ตอบไปก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ขึ้นคุณก็ไม่ควรที่จะต้องเล่าหรือตอบออกไป โดย
ความจริงของคำถามเหล่านี้ไม่ยากในการตอบเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเอง
คุณย่อมรู้ดีกว่าคนอื่นอยู่แล้ว ซึ่งคุณเพียงแค่ต้องระวังไว้ว่าจุดไหนควรพูดและ
ไม่ควรพูด 
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คำถามเกี่ยวกับการเรียนมักจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการเรียนต่างๆ เช่น 

มีผลการเรียนอย่างไร ทำไมเลือกเรียนสาขานี้ วิชาไหนที่ชอบ-ไม่ชอบในสมัยเรียน
และเหตุผล โดยทั่วไปผู้ที่มีผลการเรียนดีนั้นจะได้เปรียบกว่าผู้อื่น เพราะบางบริษัท
ได้กำหนดไว้ว่าผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลยเท่าไหร่จึงจะรับ หรือถ้าคุณมีเกรดต่ำกว่าที่
กำหนดไว้บ้าง แต่คุณเด่นในเรื่องของกิจกรรม เขาอาจมองคุณเป็นคนที่มีความ
มนุษย์สัมพันธ์ดี ความกล้าแสดงออก แทนที่จะมองผลการเรียนของคุณ
ทำไมจึงอยากทำอาชีพนี้? เป็นคำถามที่มุ่งถึงความต้องการทราบในเรื่อง
ของแรงบันดาลใจ หรือแรงจูงใจในการเข้ามาประกอบอาชีพของคุณผู้ถามอาจจะ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาก่อน และได้รู้ถึงความตื้นลึกหนาบาง
ของอาชีพ และคงชอบอาชีพนี้ ซึ่งต้องการสำรวจความตั้งใจจริงของคุณก็ได้ ซึ่ง
คำตอบที่ต้องการนั้นต้องการคำตอบทางด้านบวกที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่ออาชีพนี้
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้น่าจะทำให้พอเข้าใจแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแม้ว่ามี
เงือ่ นไขบางประการทีค่ ณ
ุ คิดว่ามันเป็นเงือ่ นไขทีค่ ณ
ุ ไม่สามารถผ่านไปได้นนั้ มันอาจ
เป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นได้เสมอ อย่าไปมองอะไรที่มันแคบๆ จะทำให้คุณเสียโอกาสโดย
เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นหากคุณยังขาดในคุณสมบัติที่เขากำหนด ก็ให้ใช้ทักษะ
ในการโน้มน้าวให้เห็นว่า แม้คุณจะมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่เขาต้องการ แต่คุณก็มี
สิ่งอื่นมาทดแทนได้ 
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10 คำถามที่ตอบยากที่สุด
ช่วงเวลาแห่งการสัมภาษณ์งานเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายอย่างมาก
สำหรับผู้หางาน จะตอบคำถามอย่างไรให้ประทับใจผู้สัมภาษณ์และได้งานในที่สุด
นอกจากคำถามพื้นฐานที่มักจะต้องถูกถามอยู่เสมอ เช่น ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณ
ให้กรรมการรู้จักคุณมากขึ้นอีก ทำไมคุณจึงสมัครงานกับเรา คุณคิดว่าอะไรคือ
คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้คุณเหมาะกับงานนี้ คุณอาจจะพบกับคำถามที่ตอบยากที่สุด
ซึ่งคุณจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาด
กับ 10 ตัวอย่างของคำถามที่ตอบยากที่สุด ซึ่งเรารวบรวมมาไว้ให้คุณที่นี่แล้ว

Q1: ทำไมคุณจึงไม่ทำผลการเรียนให้ดีกว่านี้
A : สำหรับคำถามนี้ควรตอบให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าผลการเรียนไม่ใช่จุด
ด้อยของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะเรียนไม่เก่ง แต่คุณมีคุณสมบัติด้านอื่นที่คิดว่าสามารถ
ทดแทนกันได้ คุณคิดว่าผลการเรียนไม่ใช่คำตอบของทุกสิ่ง ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ยังมีอีกหลายสิ่งที่น่าค้นหาและเรียนรู้ คุณจึงเลือกที่จะทำกิจกรรมควบคู่ไปกับ
การเรียน ซึ่งทำให้คุณได้พบคนหลากหลายประเภท ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่นอก
ตำราเรียนซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้

Q2 : ทำไมคุณจึงไม่ทำงานพิเศษในช่วงปิดเทอม
A : คุณคิดว่าประสบการณ์สามารถเก็บเกี่ยวได้จากหลายทางด้วยกัน
คุณเลือกที่จะทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยโดยเข้าเป็นสมาชิกชมรมอาสาพัฒนา
ชนบท คุณได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ในแง่ของการสื่อสาร การเปิดรับความ
คิดเห็น การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจ เป็นต้น อีกทั้งคุณยังได้รู้จักความรับ
ผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมที่คุณอยู่ ประสบการณ์เหล่านี้ไม่อาจประเมินค่า
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เป็นตัวเงินได้ แต่คุณเชื่อมั่นว่าทักษะต่างๆ ที่คุณได้จากการทำกิจกรรมจะช่วยให้
คุณมีความพร้อมสำหรับชีวิตในการทำงานในอนาคต

Q3 : ทำไมเราจึงต้องเลือกคุณแทนที่จะเลือกผู้สมัครคนอื่น
A : ด้วยความทีค่ ณ
ุ ยังไม่มปี ระสบการณ์ในการทำงาน คุณจึงมีความพร้อม
อย่างยิ่งที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณมีความกระตือรือร้นและมีความสนใจ
อย่างมากต่องานนี้ คุณอาจนำประสบการณ์จากการเรียน การทำรายงานกลุม่ การทำ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในคณะ นอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการฝึกงาน 

มาใช้เพื่อยกตัวอย่างถึงทักษะต่างๆ ที่คุณมี เช่น ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการ
ทำงานเป็นทีม ทักษะในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดริเริ่ม ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และความสามารถในการปรับตัว ซึง่ ทักษะเหล่านีม้ คี วามสำคัญ
และจำเป็นอย่างมากต่อการทำงาน จึงทำให้คุณมั่นใจว่าคุณมีความเหมาะสมและ
สามารถทำงานนี้ได้เป็นอย่างดี

Q4 : ถ้าบริษัทของเราและบริษัทคู่แข่งของเราตกลงรับคุณเข้าทำงานใน
เวลาเดียวกัน คุณจะเลือกทำงานกับที่ใด (ในกรณีที่ทั้งสองบริษัทอยู่ใน
ระดับเท่าเทียมกัน)
A : คำถามนี้ไม่เพียงต้องการให้คุณแสดงความจริงใจต่อบริษัทเท่านั้น
คุณยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่คุณสมัคร รวมถึงรู้จักบริษัทคู่แข่งด้วย
อย่างไรก็ดี การเลือกว่าจะทำงานที่ใดนั้นควรพิจารณาจากบริษัทที่เปิดโอกาสให้
คุณได้เรียนรู้ พัฒนาความสามารถ รวมถึงมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานใน
อนาคตเป็นสำคัญ

Q5 : คุณต้องการเงินเดือนเท่าไร
A : ในฐานะที่ คุ ณ เป็ น บั ณ ฑิ ต จบใหม่ แ ละยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ทำงาน คุณอาจให้บริษัทพิจารณาเงินเดือนในอัตราปกติของตลาดแรงงานที่จ่าย
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ให้กับนักศึกษาจบใหม่ในแต่ละสายอาชีพ และเมื่อคุณทำผลงานได้เป็นที่พึงพอใจ
ขอให้นายจ้างพิจารณาเงินเดือนให้คุณอีกครั้งเมื่อพ้นระยะการทดลองงาน

Q6 : คุณเพิ่งเรียนจบ ทำไมคุณจึงลาออกจากงานที่เพิ่งทำได้ไม่นาน
A : ควรหยิบยกเรื่องโอกาสในการเรียนรู้และโอกาสในการพัฒนาความ
สามารถเพื่อความ ก้าวหน้าในอาชีพมาเป็นเหตุผล มากกว่าการพูดว่าคุณไม่พึง
พอใจในเรื่องค่าตอบแทน โดยเน้นด้วยว่าคุณได้พิจารณาอย่างรอบคอบ จนมั่นใจ
แล้วว่าควรจะมองหางานทีใ่ หม่ ซึง่ คุณเชือ่ ว่าบริษทั ทีค่ ณ
ุ สมัครอยูใ่ ห้โอกาสพนักงาน
ได้เติบโตและก้าวหน้า ในอาชีพอย่างที่คุณต้องการ

Q7 : คุณเรียนจบมาหลายเดือนแล้ว ทำไมจึงยังหางานไม่ได้
A : คุณไม่ใช่คนเลือกงาน แต่คุณกำลังมองหางานที่คุณสนใจและเหมาะ
กับคุณจริงๆ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณมีโอกาสได้รับการสัมภาษณ์งานบ้างแล้ว
แต่ที่คุณยังไม่ได้ตกลงใจกับที่ใดเป็นเพราะยังไม่พบงานที่เหมาะกับคุณ และที่คุณ
สมัครงานที่นี่เพราะเป็นงานที่อยากทำ และคิดว่าทำได้ดี

Q8 : คุณจะบอกนายจ้างหรือไม่ ถ้าคุณมีมุมมองที่แตกต่างจากเขา
A : แน่นอน คุณควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์
หลังจากที่นายจ้างพูดจบ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยเกริ่นว่าคุณเห็น
ด้วยกับมุมมองของเขา แต่ทว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งจะพบว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจเช่น
กัน จากนั้นคุณก็อธิบายมุมมองของคุณเพิ่มเติมลงไปบนพื้นฐาน ของเหตุและผล
พร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าคุณเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมย่อมต้องมีความคิดเห็นที่ แตกต่าง
จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ขึ้น

Q9 : คุณมีวิธีจัดการกับความกดดันอย่างไร
A : วิธีหนึ่งที่ได้ผลดีคือการตั้งสติ ไม่ร้อนรนไปกับสิ่งที่มากดดันให้เกิด
ความเครียด แต่ควรแปรความกดดันเป็นพลังงานที่จะนำไปพัฒนาสร้างสรรค์งาน
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ต่างๆ ตลอดจนผลักดันให้ตัวคุณก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จให้
จงได้ พร้อมยกตัวอย่างวิธีจัดการกับความกดดันที่เกิดขึ้นในการเรียนของคุณ เช่น
การลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อนหลังในกรณีต้องส่งงานพร้อมๆ กันหลายวิชา

Q10 : จุดด้อยที่สุดของคุณคืออะไร
A : ในข้อนี้คุณควรแปรสภาพจุดด้อยเป็นจุดแข็งของตัวเอง โดยการบอก
กล่าวข้อด้อยของคุณที่สามารถแก้ไขได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณเป็นคนขี้ลืม ดังนั้น
เวลาจะทำอะไรคุณมักจะป้องกันโดยการตรวจสอบหลายๆ รอบ เพื่อมิให้เกิดข้อ
ผิดพลาดขึ้น ซึ่งจะทำให้งานที่ทำออกมามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นไปด้วย
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จะเอาตัวรอดอย่างไร

หากจบมาแล้วยังไม่มีงานทำ
คุ ณ จะทำอย่ า งไรหากตกงาน หรื อ ยั ง หางานทำไม่ ไ ด้ ? จะเอาตั ว รอด
อย่างไร เมื่อไม่มีรายได้ หรือรายได้มีเข้ามาไม่พอกับรายจ่าย? ลองดูทางเลือกเหล่า
นี้

1. จัดลำดับความสำคัญ เมื่อคุณตกงาน หรือ ถังแตก สิ่งแรกที่คุณ

ควรทำคือจับจ่ายอย่างมีสติ เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็รู้ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้โดยง่าย
ช่วงนี้ ไม่ใช่ เวลาที่เหมาะในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ออกไปช้อปปิ้ง หรือทำบัตรเครดิต
เพิ่ม จำกัดการใช้จ่ายของตัวเองลงให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดเท่านั้น คือ ค่าอาหาร
ค่าเดินทาง และบิลที่จำเป็นอย่างค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ

2. ทำจิตใจให้แจ่มใส จำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตเรามีเรื่องให้

รู้สึกยินดีอยู่เสมอ แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเพียงการที่คุณยังมีลมหายใจอยู่! ไม่ว่า
จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายมากแค่ไหน จะต้องมีใครสักคนที่คุณรู้จัก หรืออย่างน้อยก็
พ่อแม่ของคุณที่ยินดีจะยื่นมือเข้าช่วย ดังนั้น การคงความสดใสในชีวิตไว้ถือเป็น
เรื่องสำคัญ แต่ก็ไม่ควรฟุ่มเฟือยไปกับความบันเทิง คนเรามักมีเรื่องที่จะไม่มีทาง
ยอมเลิก ดังนั้น พิจารณาดูว่าอะไรที่สำคัญต่อความสุขในชีวิต แล้วหาทางรักษา
สิ่งนั้นไว้ด้วยการใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ขอความช่วยเหลือ หากคุณมีเพื่อนหรือครอบครัวที่พอช่วยคุณได้

จงน้อมรับความช่วยเหลือนั้นไว้ ขอบคุณทุกคนซะ แต่ก็อย่าหวังที่จะพึ่งพาคนอื่น
เพียงอย่างเดียว จงตั้งปฏิญาณกับตัวเองว่าจะให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นที่กำลัง
ลำบากเช่นกัน หากคุณผ่านวิกฤติชีวิตครั้งนี้ไปได้ แล้วทำให้ได้จริงตามที่ตั้งใจ หาก
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คุณหมดหนทางจนต้องกลับไปขอเงินพ่อแม่ บันทึกเอาไว้ว่าพวกท่านช่วยเหลือคุณ
เป็นเงินเท่าใด แล้วตั้งเป้าที่จะเก็บเงินมาคืนท่านในภายหลัง แม้จะต้องใช้เวลา
สะสมเงินมาคืนเป็นปี หรือแม้ว่าสุดท้ายแล้วท่านจะไม่ยอมรับเงินที่คุณนำมาคืน
ก็ตาม

4. ทำงานให้หนัก! นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคร่ำครวญถึงโชคชะตาชีวิต

อันโหดร้าย จงออกไปทำงานอะไรก็ตามที่คุณพอทำได้ อาจจะ 1 งาน 2 งาน หรือ
3 งาน ทำงานให้หนัก ทำให้เต็มกำลังที่มี แม้งานที่ทำอยู่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาขา
ที่จบมา มองหาโอกาสใหม่ ๆ เช่น งาน part time ที่จะช่วยให้สถานการณ์ของคุณ
ดีขึ้นได้ หากคุณอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปชมภาพยนตร์ ก็ลองหางานที่โรงภาพยนตร์
ทำสักสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง หาทางใช้ทักษะที่คุณมีให้เป็นประโยชน์ โดยอาจนำมา
ทำงานหาเงินพิเศษได้ เช่น หากคุณมีความสามารถในการถักนิตติ้ง ก็ถักชิ้นงาน
ขึ้นมา แล้วลองลงขายทางเว็บไซต์ดู หากคุณทำงานหนักมากพอ   ไม่มีทางที่ความ
พยายามของคุณจะถูกมองข้าม แล้วในที่สุดสถานการณ์จะดีขึ้นได้

5. เก็บเล็กผสมน้อย ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ว่ามัน

จะเล็กน้อยแค่ไหน การเอาตัวรอดในโลกที่คุณต้องพึ่งพาตัวเองนั้นจะต้องอาศัย
ความหลักแหลม ลองเก็บขวดเก่าไปขาย ฝึกทำอาหารให้ได้ปริมาณมากในราคาถูก
ซื้อของใช้ในบ้านอย่างกระดาษทิชชู่หรือผงซักฟอกขนาดใหญ่เพื่อที่จะประหยัดได้
ในระยะยาว หากคุณต้องขับรถไปทำงาน ลองหาเพื่อนร่วมทางที่ติดรถไปด้วยกันได้
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้ช่วยคุณได้เช่นกัน

6. รู้ตัวว่าควรยอมแพ้เมื่อใด ข้อสุดท้าย สังเกตพัฒนาการในชีวิต

อยู่เสมอ หากคุณได้ลองทุกวิถีทางเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว ก็ต้องรู้ด้วยว่า
เวลาไหนที่ควรจะถอดใจ หาทางออกเอาไว้หากเกิดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด แม้
ทางออกนั้นจะเป็นการย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ รู้ลิมิตตัวเองว่าควรยอมยกธงขาว
เมื่อใด และอย่าเสียใจที่ยอมแพ้ เมื่อได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
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ฝึกภาษาอย่างจริงจัง

เพิ่มโอกาสได้งานในฝัน
ความสามารถในการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษเป็ น สิ่ ง ที่ จ ำเป็ น ไม่ น้ อ ย
สำหรับโลกไร้พรมแดนในยุคนี้ บริษัทในเมืองไทยมีทั้งบริษัทคนไทยที่ทำธุรกิจกับ
ชาวต่ า งชาติ และบริ ษั ท ข้ า มชาติ ที่ ข ยายสาขาเข้ า มาในเมื อ งไทย บริ ษั ท ทั้ ง 2
ประเภทต่างก็ต้องการผู้ที่มีความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างราบรื่น เพื่อที่จะทำให้การดำเนิน
ธุรกิจเป็นไปอย่างมืออาชีพ ไม่ติดขัด หรือเกิดปัญหาในเรื่องการสื่อสาร ยิ่งไปกว่า
นั้นหากคุณได้เข้าทำงานในบริษัทข้ามชาติ คุณจะได้พบกับภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำวัน ซึ่งถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกัน ก็มักจะสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษเวลา
ส่งอีเมล์หากัน บางเวลาคุยกันต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์ก็มักจะได้ยินภาษาไทยปน
อังกฤษตลอดเวลา
ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว คนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษล่ะจะมีโอกาสได้งานกับเขา
บ้างหรือเปล่า
หากคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่อยากจะได้งานดีๆ ในบริษัทดังๆ สิ่งหนึ่งที่
จะทำให้คุณได้งาน คือ คุณต้องมีทักษะเฉพาะทาง ที่ทำให้ตัวคุณโดดเด่นขึ้นมา
และสามารถกลบข้อด้อยในเรื่องภาษาอังกฤษได้ เช่นงานในสายที่ไม่ต้องติดต่อกับ
ต่างประเทศโดยตรง เช่น งานด้านกราฟิกดีไซน์ งานด้านสถาปัตยกรรม งานด้าน
วิศวกรรม งานด้านการบัญชี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี คุณจำเป็นต้องขวนขวายเรียนรู้
เพิ่มเติมด้วย เพื่อที่จะสามารถปรับตัวอยู่ในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ
อย่างมากเช่นนี้ และหากต้องการให้การทำงานมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้น คุณ
ต้องฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอย่างแน่นอน เพื่อให้สามารถอ่านตำรา หรืองานวิจัย
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ภาษาอังกฤษได้ เพราะองค์ความรู้ส่วนมากมักจะพัฒนามาจากทางตะวันตก คุณ
จะเปิดโอกาสตัวเองสำหรับการเรียนรู้ที่กว้างไกลได้เพิ่มขึ้นด้วย
ดังนั้นไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งใด ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญ
อย่างมากในการทำงาน บริษทั ข้ามชาติสว่ นใหญ่กำหนดว่า ผูส้ มัครทีผ่ า่ นการคัดเลือก
จะต้องผ่านข้อกำหนดในเรื่องภาษาอังกฤษด้วย ตามมาตรฐานแล้วจะต้องมีคะแนน
TOEIC (Test of English for International Communication) ไม่ต่ำกว่า 550
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
หากคุณพบว่าตัวเองช่างอ่อนด้อยเรื่องภาษาเหลือเกิน อย่าเพิ่งท้อแท้ใจ
ทุกคนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาแล้วทั้งนั้นจากโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม
เพียงแต่ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนและใช้งาน คุณก็เลยยังไม่เก่งสักที การฝึกภาษาอังกฤษ
สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเสียสตางค์ลงเรียนตามสถาบันสอนภาษา
ราคาแพง เพราะภาษาอังกฤษมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณอยู่แล้วทั้งการอ่าน
หนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง แค่คุณตั้งใจ เอาจริงเอาจัง แล้วภาษาอังกฤษของคุณก็จะดี
ขึ้นเป็นลำดับ ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

•

พกดิกชันนารีหรือ Talking Dict. ติดตัวไปด้วยเสมอ ตามถนนหนทาง
มีป้ายโฆษณามากมายที่ใช้ภาษาอังกฤษ คุณอาจต้องฝึกให้ตัวเองเป็นคนช่างสังเกต
และช่างสงสัยมากขึ้น เวลาเจอคำภาษาอังกฤษที่ไม่เข้าใจ ก็หยิบ Talking Dict.
ขึ้นมาหาความหมาย เพื่อคลายสงสัยได้ทันที 

•

เปลี่ยนคลื่นวิทยุ ลองเปลี่ยนจากคลื่นเพลงไทยสากลยอดนิยมมาฟังเพลง
แบบอินเตอร์กันบ้าง การฟังเพลงภาษาอังกฤษเยอะๆ คุณจะได้ทั้งคำศัพท์ สำนวน
และสำเนียง พยายามออกเสียงร้องตาม และทำความเข้าใจกับเนื้อเพลง และ
คำศัพท์สำนวนที่ใช้ 
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•

สมัครสมาชิกเคเบิ้ลทีวี แล้วหันมาดูข่าวจาก BBC หรือ CNN เปลี่ยนจาก
ละครหลังข่าวช่อง 3 5 7 9 มาเป็นซีรีส์ฝรั่งจะช่วยให้คุณซึมซับภาษาอังกฤษเข้าไป
ทีละเล็กทีละน้อย แต่น่าทึ่งกับความเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา 

•

ดูหนัง Soundtrack โดยไม่อ่าน Subtitle สำหรับวิธีนี้ถ้าไม่อยากเสีย
สตางค์ดูหนังในโรงภาพยนตร์ ซึ่งอาจทำให้เสียสตางค์ฟรีเพราะดูไม่รู้เรื่อง แนะนำ
ให้ซื้อแผ่นมาดูที่บ้าน ถึงช่วงไหนที่ฟังไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจก็สามารถกดย้อนไปดูได้
ตามสบาย อย่าลืมหัดออกเสียงให้ได้สำเนียงอินเตอร์ด้วย 

•

อ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ภ าษาอั ง กฤษอย่ า ง Bangkok Post หรื อ Time
Magazine จับใจความโดยอาศัยข้อความแวดล้อมและบริบท ไม่จำเป็นต้องรู้
ความหมายทุกคำ เพราะบางครั้งสิ่งที่อ่านเป็นสำนวนที่ไม่ได้แปลตรงตัว ถึงแม้คุณ
จะรู้ความหมายทุกคำแต่ก็ไม่สามารถแปลออกมาได้อยู่ดี พยายามทำความเข้าใจว่า
เขากำลังพูดเรื่องอะไร แล้วจดจำสำนวนของเขามาใช้ได้ถูกต้อง
เหนือสิ่งอื่นใด เมื่อได้เรียนรู้แล้วต้องกล้าที่จะใช้ด้วย ไม่ใช่เจอฝรั่งแล้วคุณ
ก็เดินหนี ก็เลยไม่มีโอกาสได้ใช้งานเสียที อย่ากลัวว่าจะพูดผิด เพราะผิดเป็นครู
อยู่แล้ว ถ้าคุณได้ใช้บ่อยๆ คุณจะเรียนรู้ได้เองว่าที่ถูกเขาใช้กันอย่างไร และเมื่อนั้น
คุณจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ต่อไปภาษาอังกฤษก็จะไม่เป็น
อุปสรรคในการหางานในฝันของคุณอีก 
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แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
มีอาชีพหรือคำที่เรียกเกี่ยวกับเราๆ ท่านๆ ที่ทำงานออนไลน์ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้ดีและเหมาะสมไปกว่าคำๆ นี้ และอาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่ปฏิวัติ
การทำงานอีกครัง้ เป็นอาชีพทีเ่ หมาะกับคนทีร่ กั ในการท้าทาย ลองมาดูรายละเอียดกัน

แนวทางการประกอบอาชีพอิสระคืออะไร
การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ในการผลิต
สินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธุรกิจของตนเองไม่ว่าธุรกิจ
จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม อิสระในการกำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินงานของตัวเอง
ได้ตามความเหมาะสม ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่แน่นอน ผลตอบแทนที่ได้รับคือ
กำไรจากการลงทุน

ข้อแนะนำในการเลือกอาชีพ
ก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งมี
ข้อแนะนำ ดังนี้
ประการแรก เลือกอาชีพที่ถนัด สำรวจตัวเองว่าสนใจอาชีพอะไร ถนัด
ด้านไหน มีความสามารถอะไรบ้าง ที่สำคัญต้องการประกอบอาชีพอะไร จึงจะ
เหมาะสมกับตนเอง กล่าวคือ พิจารณาลักษณะงานและพิจารณาตนเอง
ประการที่สอง พัฒนาความสามารถของตนเอง คือ มุ่งศึกษารายละเอียด
ของอาชีพนั้นๆ ด้วยตนเอง หากพอมีความรู้อยู่บ้าง ถ้าไม่พอต้องศึกษาฝึกอบรม
หรือฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ให้มีพื้นฐานความรู้ในการเริ่ม
ประกอบอาชีพ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ก่อนจะไปประกอบอาชีพนั้นๆ
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ประการที่สาม พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทำเลที่ตั้ง
สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ ผู้ร่วมงานพื้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ เงินทุน
โดยเฉพาะเงินทุนต้องพิจารณาว่ามีเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุนจาก
ที่ใด

ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
ปัญหาสำคัญของการประกอบอาชีพอิสระคือ จะทำอาชีพอะไร จะต้องรู้
อะไร จะต้องเตรียมตัวอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ ดังนั้น สิ่งสำคัญเริ่มแรก
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่

1. ทุน ก็คือส่งที่จะเป็นปัจจัยพื้นฐานของการทำอาชีพ โดยจะต้อง

วางแผนแนวทางการดำเนินธุรกิจล่วงหน้า ถึงจะทราบว่าต้องใช้เงินทุนประมาณ
เท่ าไหร่ แล้ วพิจารณาว่ามีเงินทุนเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่พอจะหาแหล่งเงินทุน
จากที่ใด อาจได้จากการออม การกู้ยืมหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินต่างๆ
อย่างไรก็ตามในระยะแรกไม่ควรลงทุนมากเกินไป 

2. ความรู้ ในที่นี้หมายถึง ความรู้ในงานอาชีพที่จะนำมาประกอบ

อาชีพ หากไม่มีต้องศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ โดยการเรียนจากสถาบันที่ให้
ความรู้ด้านอาชีพ หรือสมัครเรียน หรือทำงานเป็นลูกจ้างคนอื่น หรือทดลองปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
นั้นๆ 

3. การจัดการ เป็นความสามารถของแต่ละคนในการจัดการเกี่ยวกับ

อาชีพของตนเอง เป็นเรื่องของวิธีทำ จึงต้องรู้จักวางแผนการทำงานในเรื่องของคน
เครื่องมือ เครื่องใช้และกระบวนการทำงาน 

4. การตลาด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เพราะหากสินค้า

และบริการที่ผลิตขึ้น ไม่เป็นที่ติดหูติดตาผู้บริโภค ก็ถือว่ากระบวนการทั้งระบบ
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ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถแปรสินค้าและบริการเหล่านั้นให้เป็นตัว
เงินได้ ดังนั้น การวางแผนการตลาดซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง จึงควรได้รับ
การสนใจในการพัฒนาเทคนิคด้านต่างๆ ให้ทันสมัยเพื่อให้เป็นที่สนใจของกลุ่ม
เป้าหมาย

การประกอบอาชีพอิสระดีอย่างไร
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นเจ้านายตนเอง ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
กำหนดการทำงานเอง 
รับผิดชอบกิจกรรมเองทั้งหมด 
สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่ 
รายได้ไม่จำกัด

คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
1. กล้าเสี่ยง
อาชีพอิสระเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว จึงต้องมีการลงทุนในขณะที่
ถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องลงทุนอะไร ซึ่งการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าผลลัพธ์
จะออกมาอย่ า งไร ดังนั้น ก่อนที่จะตกลงใจประกอบอาชีพใดจึงต้องพิจารณา
วิเคราะห์ และไตร่ตรองอย่างดีเสียก่อน

2. ความคิดสร้างสรรค์
การประกอบอาชีพอิสระมิได้ยึดติดกับรูปแบบใดๆ เนื่องจากผู้ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระต้ อ งเป็ น นายของตนเอง ดั ง นั้ น ในการปรั บ ปรุ ง สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
สามารถทำได้อย่างมีอิสระเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรในการดำเนินธุรกิจ
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3. ความเชื่อมั่นในตนเอง
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องมีความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของ
ตนเองให้อยู่รอดและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้

4. ความอดทน
การดำเนินธุรกิจย่อมมีกำไรและขาดทุน โดยเฉพาะเมื่อเริ่มประกอบการ
อาจต้องประสบปัญหาและอุปสรรคบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา ผู้ประกอบการ
จึงต้องพร้อมที่จะยอมรับข้อผิดพลาดและนำมาแก้ไขด้วยความอดทนไม่ท้อถอย

5. มีวินัยในตนเอง
การประสบความสำเร็จในอาชีพซึ่งเราเป็นเจ้าของกิจการเอง จำเป็นต้องมี
วินัย มีกฎระเบียบ การทำงานสม่ำเสมอ มิเช่นนั้นอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จ

6. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่มีเกียรติหรือไม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องรัก
ในงานที่ทำและให้เกียรติกับงานนั้นๆ เสมอ

7. มีความรอบรู้
การประกอบอาชีพอิสระจะต้องรับรู้ข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อปรับตัว ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ประโยชน์ของ
การรับรู้ข่าวสารจะทำให้สามารถปรับปรุงธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ผลที่ได้คือกำไรนั่นเอง 

8. มีมนุษย์สัมพันธ์
การประกอบอาชีพอิสระจะต้องเป็นผูม้ มี นุษย์สมั พันธ์อนั ดี เพือ่ ผลประโยชน์
ในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า บุคคลรอบข้างหรือคู่แข่งขันก็ตาม เพราะ
การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีจะทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานอย่างยิ่ง
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9. มีความซื่อสัตย์
ผู้ ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระจะต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ง ใจต่ อ ลู ก ค้ า 

การบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจในการขายสันค้าหรือบริการและกลับมาใช้
บริการอีกเป็นหัวใจสูงสุดเพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจและต่อตนเองในที่สุด

10. มีความรู้พื้นฐานในการเริ่มทำธุรกิจ
การที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เราควรได้รู้จักสิ่งที่ทำอย่างน้อยให้รู้ว่า
ทำจากอะไร ซื้อวัตถุดิบจากไหน ตลาดอยู่แหล่งใด และหากต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมจะหาได้จากที่ไหน

11. มีการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
อิสระ
เมื่อมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระแล้ว อีกทั้งยังต้องพัฒนา
ตนเองให้มคี ณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพนัน้ ๆ เช่น หากเป็นช่างเสริมสวย
ก็ต้องพัฒนาตนเองให้ดูสวยงาม เมื่อลูกค้าเห็นจะได้ดูน่าเชื่อถือหรือหากเลือกที่จะ
ขายอาหาร ผู้ขายก็ควรแต่งตัวให้ดูสะอาด ไม่สูบบุหรี่ขณะทำอาหาร เป็นต้น

แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอิสระ
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(SME BANK)
ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและให้คำปรึกษาแนะนำและเพิ่มศักยภาพ
ในเชิงการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ (สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์, สินเชื่อทั่วไป)
ติดต่อ : เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400  โทร. 02-2013700 - 10, 02 – 684-6000 โทรสาร 02 – 201-3723 - 4
http://www.smebank.co.th 
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2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส)
สินเชื่อวิสาหกิจชุมชนสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพโดยการให้สินเชื่อ
แก่เกษตรกรเพื่อ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
ติดต่อ : เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02 – 280-0180, 02 – 281-7355 โทรสาร 02 – 280-0442, 02 – 281-6164, 

02 – 280-5320  http://www.baac.or.th 

3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยให้การค้ำประกันสินเชื่อ
ในส่วนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอเพื่อให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น
ติดต่อ : โทร. 02 – 308-2741  http://www.sicgc.or.th 

4. ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อบุคคลสำหรับเจ้าของกิจการ (KTC Million) สำหรับผู้ประกอบการ
ที่ต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจ ซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ โครงการ บริการ
สินเชื่อกรุงไทย - SME ฯลฯ
ติดต่อ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 02 – 255-2222  http://www.ktb.co.th 

5. ธนาคารออมสิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME’s, สินเชื่อผู้ประกอบการ
รายใหม่, สินเชื่อเพื่อการสร้างงาน, สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ
ติดต่อ : เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1115 หรือ 02- 299-8000  http://www.gsb.or.th 
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6. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และการให้บริการเงินทุนหมุนเวียน
ติดต่อ : โทรศัพท์ : 02 – 202-4514 – 20  http://www.dip.go.th 

7. กรุงเทพมหานครกองทุนพัฒนาชุมชน
ติ ด ต่ อ : สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ห รื อ กองการพั ฒ นาชุ ม ชน สำนั ก พั ฒ นาชุ ม ชน
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ : 02 – 613-7184 

8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริการสินเชื่อส่วนบุคคล
ติดต่อ : เลขที่ 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 1333 หรือ 02 – 645-5555  http://www.bangkokbang.co.th

9. มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์
ติดต่อ : กรมราชทัณฑ์ ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทร 02 – 967-3556 - 7 โทรสาร 02 – 967-3556  http://www.correct.go.th
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ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
ชื่อ....................................นามสกุล.................................
ที่อยู่...................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................
วันที่................เดือน.......................พ.ศ.................

เรื่อง ขอสมัครงาน
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท …………………………..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประวัติย่อ
2. ใบรับรองการศึกษา
3. รูปถ่าย
ผมได้ทราบจากหนังสือพิมพ์................................................ฉบับวันที่................................ ว่าทาง
บริษัทเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง................................................. ผมมีความสนใจที่จะสมัครงาน
ในตำแหน่งนี้มากด้วยเหตุผล ดังนี้ คือ
ผมรู้สึกสนใจและชื่นชมกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และชื่อเสียงของ
บริษัทที่เป็นที่รู้จักทั่วไปมานานแล้ว เมื่อได้รับทราบข่าวการขยายงานของบริษัท ผมจึงมีความ
ประสงค์อยากเข้าร่วมงานกับบริษัทของท่าน
ในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานคือ เป็นประธานชมรม........................................... ขณะศึกษาอยู่
ชั้นปีที่ 4 ซึ่งช่วยให้ผมได้เรียนรู้ การทำงานด้านการบริหาร การวางแผน การทำงานเป็นทีม
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
นอกจากนี้ผมยังได้เลือกวิชาเฉพาะด้าน........................................................ เป็นวิชาที่ตรงกับ
คุณสมบัติที่ท่านต้องการและในระหว่างปิดภาคเรียนได้ฝึกงานด้าน................................................
กับบริษัท..........................................................เป็นเวลา............................	
ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าผมสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร
ได้ดี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่างๆ และ
ขอขอบคุณในความกรุณาของท่าน มาณโอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
........................................................

(........................................................)
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ตัวอย่างประวัติย่อ
ชื่อ......................................................นามสกุล......................................................
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ / ปีเกิด
20 ปี /15 มีนาคม 2523
ศาสนา
พุทธ
น้ำหนัก-ส่วนสูง
60 กก. 165 ซม.
สัญชาติ/เชื้อชาติ
ไทย/ไทย
สถานภาพทางทหาร จบการฝึกอบรม ร.ด. ปี 3
สถานภาพสมรส
โสด
สุขภาพ
แข็งแรงดีมาก/สมบูรณ์ดี
การศึกษา	
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรม.............................................................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี พ.ศ....................... 	
ม.6
แผนวิทยาศาสตร์
โรงเรียน.............................................................................. ปี พ.ศ.................................	
ประสบการณ์
ฝึกอบรมด้าน.................................................................... เป็นเวลา............................	
สอบชิงทุน.........................................................................................................................
เป็นประธานชมรม, กรรมการ, สมาชิก ............................................................
ทักษะพิเศษ
พูดภาษาจีน (แต้จิ๋ว, จีนกลาง)
สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม........................................................................)	
งานอดิเรก
สะสมของเก่า, สะสมแสตมป์
เลี้ยงสัตว์ , ปลูกต้นไม้, อ่านหนังสือ, ว่ายน้ำ
ผู้รับรอง
ดร. .................................................................. 	
หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา..................................โทรศัพท์.......................
คุณ ..................................................................	
ผู้จัดการบริษัท......................................................โทรศัพท์.........................................
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RESUME
15/2 LARNLUANG ROAD,
DUSIT,BANGKOK 10300
TEL. 2238016
DATE OF BIRTHDAY :
NATIONALITY/RACE :
HEATH :
WEIGHT/HEIGHT :
RELIGION :
MARITAL STATUS :
MILITARY SERVICE STATUS :
IDENTITY CARD NO :
EDUCATION :

TRAINING COURSE :

MAY 25,1980
THAI
EXECLLENT
60 kg. /182 cm.
BUDDHISM
SINGLE
RESERVED OFFICERS’TRAINING CORPS COURSE
3 2105 02647 159
- BENJAMABORPIL SCHOOL (............................1994) 
- TEPSIRIN SCHOOL (.........................................................)	

- KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY THONGRURI (..........................................)	

ESSO STANDARD THAILAND LTD.
............................................................................................................

SPECIAL QUALIFICATION :
EXTRA CURRICULAR ACTIVITY:
HOBBIES :
REFERENCES :

COMPUTER, TYPING
ENGLISH CLUB
READING, SWIMMING
- .......................................................................................................
- .......................................................................................................	

or AVAILABLE UPON REGUEST
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15/2 Larnlung Road, 
Dusit, Bangkok 10300 
October 25, 2000
Recruitment Manager
Philips Electronics (Thailand) Ltd. 
515 Soi 8 bangpoo Industrial Estate 
Samutprakarn 10280
Dear Sir :
I have learned that your company has a vacancy of Mechanical
Engineering from the announcement at........................................................... I am very
interested in it and would like to apply for that position. 
I am, at present, a fourth year student of.............................................., 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, My training includes
.............................................. both theory and practice, thermodynamics, Workshop
practice etc. I expext to graduate in .....................................................................
As you can see from the enclosed transcript my GPA. is..................................
and I got a high grade in ...................................................... in which I am most interested.
I will be available for an interview any time at your convenience.
Please contact me at ..................................................................... 	
I look for ward to hearing from you. 
Yours Sincerely,
......................................................

(......................................................)
encl :
enclosures :
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ติดรูปถ่าย
Photo
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หลักธรรมเกี่ยวกับการทำงาน
อิทธิบาท 4 หลักธรรมที่ไม่เคยล้าสมัย
อิ ท ธิ บ าท 4 หรื อ หลั ก ธรรมอั น เป็ น หลั ก แห่ ง ความสำเร็ จ หรื อ ทาง
แห่ง ความสำเร็จ 4 ประการที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไร 

แต่ถ้าหากได้ย้อนรำลึกกันบ้างว่ามีอะไร และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ 

2 พันกว่าปีนี้ ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย
ฉันทะ
วิริยะ
จิตตะ
วิมังสา

:
:
:
:

รักงาน (การเห็นคุณค่า ความรัก ความพอใจ)
สู้งาน (ความเพียรเห็นเป็นความท้าทาย ใจสู้ ขยัน)
ใส่ใจงาน (ความคิด อุทิศตัวต่องานใจจดจ่อ จริงจัง)
ทำงานด้วยปัญญา (ไตร่ตรอง พิสูจน์ ทดสอบ 
ตรวจตราปรับปรุงแก้ไข)

หลักธรรมการทำงาน
1. อย่าคิดว่าจะได้งานที่ถูกใจมากๆ หรือดีมากๆ เพราะทุกอย่างในโลก
ล้ ว นมี ข้ อ ตำหนิ ทั้ ง นั้ น ให้ ล ดความคาดหวั ง ลงมี ง านทำก็ ดี ถ มไปแล้ ว ได้ ทั้ ง เงิ น
ตำแหน่ง และอำนาจ
2. ให้คิดว่างานเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจำเป็น
ต้องทำ และอย่าคิดว่าการทำงานจะสนุกสนานเหมือนการเล่น เพราะนั่นเป็น
ความคิดของเด็กที่ไม่โต
3. แบ่ ง ชี วิ ต เป็ น 3 ส่ ว น คื อ การทำงานการนอนหลั บ พั ก ผ่ อ น และ
การหาความบันเทิงใส่ตัว จงทำให้ครบทุกส่วนอย่างสมดุลกัน ไม่เอียงไปส่วนใด
ส่วนหนึ่งมากเกินไป
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4. ตั้ ง ความหวั ง ในการทำงานให้ เ ป็ น คุ ณ ควรทำงานทุ ก อย่ า งให้ เ สร็ จ
เรียบร้อยแม้จะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็ตาม ยอมรับความจริงในคุณภาพของเพื่อน
ร่วมงาน รวมถึงขีดจำกัดของตัวคุณเองด้วย
5. รักษาสุขภาพจิตของตัวเองและเพื่อนร่วมงาน รู้จักยืดหยุ่น รู้จักการรอ
คอย รู้จักแพ้และชนะ หวังดีต่อกัน
6. มีมนุษยสัมพันธ์ ต้องรูจ้ กั สร้างเพือ่ นร่วมงาน (ทีด่ )ี ไม่ใช่สร้างแต่ผลงาน
ต้องให้กำลังใจและชมคนอื่นเป็นด้วย
7. รูจ้ กั พัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอทัง้ ทักษะการทำงานและความรู้ ความคิดอ่าน 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน เพราะข้อมูลข่าวสารสมัยนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว คุณต้อง
ทันสมัยอยู่เสมอ
8. รูจ้ กั การให้ (Give) และการให้อภัย (Forgive) ต้องใช้บอ่ ยๆ ด้วยถึงจะดี
9. ทำงานด้วยสติและปัญญา หัดพอใจกับงานที่ทำ รู้จักชมหรือให้กำลังใจ
ตัวเอง
เริ่มต้นเดือนแรกของปีอาจมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายแต่อย่าได้ไปจมกับ
สิง่ ทีผ่ า่ นมาแล้ว เพราะยังมีอกี หลายเดือนให้กา้ วต่อไป ความทดท้อและถอยหลัง
ไม่มีทางที่จะเป็นผลดี อยู่กับสิ่งเหล่านั้นและเผชิญอย่างมีความสุข เพราะชีวิต
คงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก
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