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ค ำน ำ 

 
 นับเป็นอีกหนึ่งปีแล้ว ท่ีผลผลิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ผลิดอกออกผลมาอีกรุ่น
หนึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถ ออกไปเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีงานวิชาการ นวัตกรรมต่างๆ มีผู้
รอบรู้ ผู้เชี่ยวชาญท่ีสร้างสรรค์ การผลิตองค์ความรู้มากมาย บัณฑิตจงภูมิใจว่า “วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม เป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และการพัฒนาชุมชน สังคม” 
 
 การจัดท าาคู่มือเล่มนี้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียน
การสอนขั้นสุดท้าย เพื่อความเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ของบัณฑิตท้ังหลาย ในคู่มือเล่มนี้ประกอบไป
ด้วย สารแสดงความยินดีของอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้อง ค าแนะน าาหลังจากเรียนจบปริญญาตรี
แล้วท าอะไรต่อดี นักศึกษาจบใหม่ ท าอย่างไรให้ได้งาน แหล่งข้อมูลสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่ท่ี
นายจ้างต้องการ การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานของนักศึกษาจบใหม่ การช าระเงินคืนกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา การลงทะเบียนบัณฑิต และการเตรียมตัวเข้ารับปริญญาบัตร 
 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คงเอื้อประโยชน์ ให้กับนักศึกษา ซึ่งจะเป็น
บัณฑิตในอนาคตอันใกล ้ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

          คณะผู้จัดท า 
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สำรแสดงควำมยินดี 
อธิกำรบดี และรักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

 
 นับตั้งแต่ก้าวแรกที่นักศึกษาทุกคนเข้ามาศึกษาในรั้วของ“วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”จากความ
พากเพียร ขยัน ทุ่มเทก าลังใจ ก าลังกาย เพ่ือการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญส าหรับอนาคตข้างหน้า 
จึงท าให้นักศึกษาทุกคนมีวันนี้ 
 บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ได้รับการปลูกฝังให้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  
ประสบการณ์ในรั้ว “วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต และคาดหวัง
เป็นอย่างยิ่งท่ีจะเห็นศิษย์ทุกคนประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน หรือการศึกษาต่อตามท่ีทุกคนเลือก 
 ขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าศักดิ์และศรีแห่ง“วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม”จะติดตัวทุกคนตลอดไป      
เมื่อจบการศึกษาก้าวออกไปใช้ชีวิตในวันข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจ จงตั้งใจฝึกฝน พัฒนาตน พัฒนางาน         
ที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ทุกท่าน ขออ านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ประสบความส าเร็จ
และเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสมดังปรารถนาทุกประการ 
 
 
 
       
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์   มงคลวนิช) 
           อธิการบดี และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
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สำรแสดงควำมยินดี 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และรักษำกำรคณบดีคณะรัฐประศำสนศำสตร์ 

 

 การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชาชีพ 
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  จึงนับได้ว่า “        ”                                         
               
 เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง นับเนื่องจากการจบภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่นักศึกษา
ทุกคนสามารถส าเร็จการศึกษาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ มานะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์จากการสั่งสอนของครู อาจารย์ และได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสิ่งที่ตนเอง
สนใจนอกเหนือจากที่มีในต าราเรียน ได้มีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง
จากสถานที่จริง ซึ่งเป็นเสมือนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกกว้างทางอาชีพ 
 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ก าลังจะเป็นบัณฑิตในอนาคตอันใกล้นี้  หวังว่าทุกคน  
จะได้น าค าสั่งสอนของครู อาจารย์ และความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในด้านการครองงานและการ
ครองตน เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดีเห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ขอให้ศิษย์ทุกคนประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า น าพาความเจริญมาสู่ตนและครอบครัว รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งตนและส
ถาบัย เป็นคนดีของสังคม และเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติสืบไป 
 
 
 
 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน) 
          รองอธิการดีฝ่ายบริหาร  

  และรักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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สำรแสดงควำมยินดี 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ และรักษำกำรคณบดีคณะบัญชี 

    

ขอแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกท่าน การส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านคิดว่าเป็น
การเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาตนเอง และจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ทันยุคสมัยอย่างต่อเนื่องต่อไป 
เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงาน สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และขอให้
ทุกท่านมีความสุข ประสบความส าเร็จ และโชคดีตลอดไป 

 
 
 

 

 
       
            (อาจารย์สิริวรรณ์  รัตนราษี) 

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการคณบดีคณะบัญชี 
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สำรแสดงควำมยินดี 
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกๆท่าน อยากจะฝากข้อคิดให้กับทุกคนหลังจาก   

บากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคจนส าเร็จการศึกษา ก่อนเริ่มชีวิตในหน้าที่การงานอย่างภาคภูมิและเป็นคนเก่งซึ่งเป็นที่
ต้องการของสังคม ลักษณะของคนท่ี “เก่งและฉลาดจริง” ประกอบด้วยคุณสมบัติ 9 ประการ ก็คือ 

1. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าตัวเราจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง 
2. ต้องมีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ท า และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ 
3. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่

ได้ท า 
4. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตก็ตาม 
5. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เสียเวลาภูมิใจกับความสามารถของตนเอง 
6. ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้น า แต่สามารถดึงความสามารถของผู้อ่ืนมามาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ไม่โอ้อวดว่าตัวเองเก่งแค่ไหน แต่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงเมื่อลงมือท า 
8. อาจไม่ได้จบศึกษาที่สูงหรือจบจากสถาบันมีชื่อเสียงที่สุด แต่มีผลงานการันตีความสามารถของ

ตนเองเสมอ 
9. ไม่ท าให้คนอ่ืนรู้สึกโง่เมื่อเค้าท าผิดพลาด แต่ควรให้โอกาส ค าแนะน า และให้ก าลังใจกับเขาอยู่

เสมอ 
สุดท้าย ขอให้ทุกคนประสบความส าเร็จในชีวิตและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ขอให้สามารถฟัน

ฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีสติ เป็นที่รักของของทุกคนที่ได้รู้จัก และที่ส าคัญขอให้เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป 
 
         

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐกฤต ปานขลิบ) 
              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี        
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สำรแสดงควำมยินดี 
คณบดีคณะบริหำรธุรกิจ 

 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่ส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอชื่นชม  
ในความเพียรพยายาม มุ่งมัน่อุตสาหะ จนประสบความส าเร็จดั่งที่มุ่งหวัง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามมีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสามารถสร้าง
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยทิศทางของคณะบริหารธุรกิจมีความ
ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ทุกท่านให้มีความสมบูรณ์แบบ ทั้งทักษะความช านาญ ความรอบรู้
อย่างรอบด้าน เพ่ือถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์ทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับเหล่าศิษย์เพ่ือความพร้อมอย่าง
สูงสุดในการเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่ชัดเจน บนพ้ืนฐานของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นปณิธาน    
ในการ “            น”                          

 

 

 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  กิจก าแหง) 
         คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
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สำรแสดงควำมยินดี 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

 

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ขณะนี้คุณได้มาถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตแล้ว คือสามารถศึกษาจนส าเร็จตามหลักสูตรที่ได้คาดหวังไว้ 
ได้รับปริญญา ซึ่งแสดงว่าคุณมีความรู้ความสามารถในสาขาที่ศึกษาจบ ต่อจากนี้ไปเหลือแต่ว่าคุณจะได้น า
ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเราไปใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบ
ความส าเร็จเจริญรุ่งเรืองในอนาคตข้างหน้า 
 ในนามของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีและคาดหวังว่าคุณจะประสบความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพสร้างความเจริญให้กับชีวิต มีอนาคตที่ดี และสามารถเป็นความภาคภูมิใจของคณะ
สาขาวิชา วิทยาลัยฯ และประเทศชาติ ความมุ่งหวังใดที่จะก่อเกิดสิ่งที่ดีแก่ชาติบ้านเมืองและแก่ตัวคุณเอง 
ขอให้ประสบความส าเร็จสมหวังทุกประการ 
 อาจารย์ขออาราธนาอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระวิษณุกรรมและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวง โปรด
ดูแลรักษาอ านวยพรให้คุณทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
     (รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  ไชยนันทน์) 
              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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สำรแสดงควำมยินดี 
รักษำกำรคณบดีคณะกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม 

          

 ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคน  ความส าเร็จที่ได้มานั้นเป็นเพียงการเริ่มต้น
ของการเดินทางอีกยาวไกล   ขอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นและความตั้ง ใจ 
ประกอบกับ กำรคิดดี พูดดี ท ำดี  เป็นคุณธรรมยึดมั่นในการท างาน และในการด าเนินชีวิต ก็จะประสบ
ความส าเร็จและเจริญรุ่งเรื่องอย่างแท้จริง  ขอให้ทุกคนโชคดีคะ  Congratulations to all graduands and 
wish you “ALL the BEST” 
 

 

 

 

 
          
              (ดร.สุพัชรจิต  จิตประไพ) 
          รักษาการคณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว  
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 ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจ าปีการศึกษา 2562 ทุกคน และ
รู้สึกภาคภูมิใจแทนบัณฑิตรวมไปถึงพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องของบัณฑิต ตลอดจนคณาจารย์ทุกคนที่ล้วนแล้วแต่จะ
ส่งแรงใจ และรอคอยวันแห่งความส าเร็จมาโดยตลอด นับตั้งแต่วันที่ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษา จนถึงวันส าเร็จ
การศึกษาออกมาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มความภาคภูมิ 

บัณฑิต คือง ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา  นักปราชญ์ และมีคุณค่าของสัมคม โดยเฉพาะบัณฑิตของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ต้องมีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ผู้เห็นและผู้แก้ปัญหาของตนเอง
และสังคม” 

ดังนั้น บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามทุกคนควรภาคภูมิใจในตนเอง และสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง ควรก้าวเดินอย่างสง่างามไปบนเส้นทางแห่งโลกอาชีพ อย่างผู้มีปัญญา มีสติ มีวิจารณญาณในการใช้
ชีวิตด้วยความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบ
และสามารถสร้างประโยชน์ได้ในอนาคต 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็น
ทรัพยากรที่ดีของสังคมไทย 

ฉะนั้น จึงได้น าข้อควรปฏิบัติต่างๆ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ว่าที่บัณฑิตทุกคนจะได้ทราบ
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
 

 

 1. ด าเนินการตรวจสอบผลการเรียนตามหลักสูตรว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและผลการศึกษาตาม
ระเบียบข้อคับหรือหลักเกณฑ์การวัดผล รวมไปถึงไม่ติดค้างโครงงาน รายงาน หรืองานอ่ืนๆ ตลอดจนภาระ
หนี้สินระหว่างการเป็นนักศึกษา เช่น การจ่ายค่าปรับต่างๆ การคืนหนังสือ 
 2.  ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา ลงทะเบียนบัณฑิตและขอเอกสารรับรองผลการศึกษาที่ส านักงาน
ทะเบียนประมวลผล (บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 
 ทั้งนี้ วิทยาลัยจะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาอย่างละเอียด หากไม่พบปัญหาใดๆ ก็จะ
ท าการเสนอต่อสภาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติรายชื่อให้เป็นผุ้มีสิทธิ์รับปริญญาในปีการศึกษา 2562 นี้ต่อไป เมื่อสอบ
ปลายภาคเรียนพร้อมส่งงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว อย่าลืมตรวจสอบว่าตนเองนั้นมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์รับปริญญา
ในปีนี้หรือไม่ 
 3. หลังจากส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 – 6 เดือน ขอบัณฑิตทุกคนที่มีงานท าแล้วหรือยังไม่มี
งานท า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ที่ตัดสินใจศึกษาต่อ ด าเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม ดังนี้ 
 -  ระบบภาวะมีงานท าของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ทีห่น้าเว็บไซต์ส านักงานทะเบียนและ
ประมวลผล  
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างและผู้บังคับบัญชา (เฉพาะบัณฑิตท่ีมีงานท า) ผ่านทาง QR 
CODE ที่วิทยาลัยฯ จัดท า 

บัณฑิตใหม่กับวันแห่งควำมส ำเร็จ 

 

จะต้องเตรียมตัวอย่ำงไรเมื่อจะจบกำรศึกษำ 
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 เมื่อบัณฑิตปฏิบัติตามข้อที่ 1 – 2 เรียบร้อยแล้วให้น าส่งที่ส านักงานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 4. ติดตามข่าว/ประกาศของส านักงานทะเบียนฯ หรือของวิทยาลัย เรื่องก าหนดวันรับปริญญาบัตร 
โดยเฉพาะก าหนดวันฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ ซึ่งสามารถติดตามได้ทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย และอย่าลืมมา
รายงานตัวตามก าหนดการด้วย  ควรมีการจดบันทึกปฏิทิน หรือ memo ต่างๆ เกี่ยวกับวันส าคัญงาน เช่น 
ก าหนดลงทะเบียน ก าหนดรายงานตัววันซ้อมย่อย ก าหนดการรับเอกสารส าคัญต่างๆ หรือวันก าหนดรับชุด
ครุย วันนัดถ่ายภาพหมู่ เป็น เนื่องจากหากถึงวันนั้นว่าที่บัณฑิตอาจจะยุ่งอยู่กับงานที่ท าอาจท าให้หลงลืม
ก าหนดการส าคัญต่างๆ นี้ได้ 

 

 

 ปัจฉิมนิเทศ ( Post  training ) อาจหมาบถึงการแนะน าครั้งสุดท้าย แต่ในทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรก็จะมีการปัจฉิมนิเทศ ถือปฏิบัติกันมาเป็นพิธี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ สถานศึกษา ครู –อาจารย์ ซึ่งจะท าให้เกิดเครือข่ายอันเข้มแข็ง เพราะความรักสามัคคีนั้น 
เป็นบ่อเกิดแห่งพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมงานทั้งหลาย เพ่ือให้เกิดภาพความเข้าใจ ความประทับใจระหว่าง
กัน ระหว่างผุ้เรียน ผู้สอน สถาบัน 

ภาพของคนกลุ่มหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในรั่วสถาบันเดียวกันมาเป็นเดือนเป็นปี ผ่านความรู้สึกที่มีต่ อกันทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ แล้วจึงผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไป โดยมิได้มีโอกาสเคลียร์กัน แต่แล้วกิจกรรมที่มีขึ้นวัน
สุดท้าย คือ วันปัจฉิมนิเทศได้เปิดโอกาสให้มีการบอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อกันในวันนนั้น เพ่ือขออภัยกันใน
วันนี้ ความผูกพันให้คงม่ันยั่งยืนต่อไปในวันข้างหน้า ด้วยสัญญาของความเป็น “เพ่ือน” และ “อาจารย์” คอย
เป็นก าลังใจทั้งยังพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน 

 
เรียจบปริญญำตรี.....แล้วจะท ำอะไรต่อดี! 
 อารมณ์ดีใจที่เรียนจบปริญญาตรียังไม่ทันจางหาย ความรู้สึกมึน งง สับสนได้แทรกซึมเข้าทันทีได้ แล้ว
ต่อจากนีว้่าที่บัณฑิตทุกคนจะเลือกทางไหนให้ชีวิตได้ก้าวต่อไป... 
 การเข้าเรียนระดับปริญญาตรีอาจจะมีหลายหนทาง หลายสถานศึกษา แต่หลังจากส าเร็จการศึกษา
แล้วก็ยังมีเส้นทางอีกหลากหลายเส้นทางท่ีให้เราเลือกมากมาย อาทิ 
 1. กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทตำมสำยงำนที่ได้ส ำเร็จมำ แต่ก็มาพร้อมกับอีกประโยคที่มักได้
ยินบ่อยๆ คือ “เปลี่ยนสายงาน” หมายถึง การเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ไม่ตรงกับสายงานเดิม ถ้าเปลี่ยน
สายงานก็คงต้องคิดกันหนักเลยทีเดียว 
 2. กำรท ำงำน ส่วงนใหญ่ก็ท างานตามสายงานที่จบมา หรือ เปลี่ยนสายงาน คือ ท างานไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับสายงานที่จบมา บางคนเรียนจบมาก็ต้องกลับไปดูกิจการที่บ้าน หรือไม่ก็เป็นผู้ประกอบเจ้าของกิจการของ
ตัวเองก็ม ี
 3. เรียนปริญญำตรีสำขำอื่นควบไปด้วย ซึ่งหลายๆ คนก็ท าเป็นช่องทางหนึ่งของการเปลี่ยนสายงาน
หลังเรียนจบปริญญาตรีใบแรก 

ส่วนน ำ 1 บทน ำ 
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 หากถามว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วต่อปริญาโทเลยดีไหม ส าหรับมุมมองในฐานะรุ่นพ่ีตามความคิด ณ 
ตอนนี้ ถ้าเรามีประสบการณ์การท างานก่อน มันจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจมุมมองของเราจะได้กว้างขึ้น แล้ว
ค่อยตัดสินใจเรียนต่อในสาขาท่ีสอดคล้องกับการท างานของเรา อย่างนั้นน่าจะดีกว่า 
 4. ไปเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือชุมชนชั่วครำว ในสมัยเรียนหากรู้สึกว่าการท ากิจกรรมหรือการอาสา
ท างานเพ่ือชุมชนยังไม่หน าใจ จะไปสมัครตามมูลนิธิต่างๆ ที่มีอยามากมายที่อาสาช่วยเพ่ือร่วมโลกไม่ว่าจะเป็น
หญิง เด็ก และคนชรา ซึ่งท าแบบนี้นอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ประสบการณ์ที่ไม่เคยเรียนรู้จากห้องเรียนมา
ก่อนตลอดระยะเวลา 2 – 4 ปี 
 

****ไม่ว่ำจะเลือกทำงไหน เรื่องอนำคตเป็นสิ่งที่ต้องค้นหำอยู่เสมอ***** 
 
 

 

...พร้อมหรือยังที่จะศึกษำต่อระดับปริญญำโท/เอก... 
 ส าหรับนักศึกษาที่เพ่ิงจบการศึกษา หรือผู้ที่ก าลังคิดไม่ตกว่าจะเรียนต่อในระดับปริญาโท/เอก ดี
หรือไม่ไม่ว่าเหตุผลของทุกคนนั้นคืออะไร การเรียนต่อนั้นเป็นเรื่องที่ควรคิดให้ดีก่อนจะรับภาระในการเรียนต่อ
อีกอย่างน้อย 2 ปี การเรียนต่อระดับปริญญาโท/เอก นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนเล่นๆ หรือเพียงเพ่ือฆ่า
เวลาเท่านั้น เพราะเราจะต้องเรียนหนักทั้งในห้องเรียน ต้องอ่านหนังสือ ท าการบ้าน และท ารายงานอย่างหนัก 
ค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเราควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
 
เหตุผลที่จะต้องเรียนต่อ? 
 สิ่งแรกและส าคัญที่สุดการเรียนปริญญาโท/เอก นั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายถึงแม้ว่า นักศึกษาจะรียนได้อยู่
ในระดับที่ดีมากตอนเรียนปริญญาตรี แต่วิธีการเรียนปริญญโท/เอก นั้นไม่ได้หมือนกับปริญญาตรี นักศึกษา
ปริญญาโท/เอกนั้น ควรมีความมุ่งมั่นในการเรียน การอุทิศตนเองต่อการเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการ
ที่จะตัดสินใจเรียนต่อนั้นควรทราบถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเอง เช่น ตั้งใจเปลี่ยนงานในสายอาชีพอ่ืน หรือ
การเรียนต่อนี้เพ่ือความก้าวหน้านายอาชีพปัจจุบัน อย่าตัดสินใจเลือกเรียนต่อเพ่ือฆ่าเวลา หนีความเซ็ง หรือ
ปัญหาอื่นๆ  
 
เรียนอะไรและเรียนที่ไหน? 
 เมื่อจะสมัครเรียน ควรตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาใด การเรียนปริญญาโทนั้นไม่ใช่เวลาที่จะมา
ค้นหาว่าต้องท าอะไรกับชีวิต เราควรคิดให้ดีว่าจะเรียนสาขาใด และปริญญาที่จะได้รับนั้นจะให้ประโยชน์อะไร
ต่ออนาคต หากมั่นใจแล้วว่าต้องการเรียนสาขาใด เราก็สามารถตัดสินใจว่าควรเรียนที่ไหน การสมัครเรียนมี
การแข่งขันสูงเพราะจ านวนนักศึกษาที่แต่มหาวิทยาลัยรับนั้นมีจ านวนน้อยกว่าปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก แต่
ละมหาวิทยาลัยจะมีคณะที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน ซึ่งการตัดสินใจของเรานั้นขึ้นอยู่กับว่าต้องการเลือกเรียนต่อ
สาขาใด นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของประเทศ สถานที่ตั้ง จ านวนนักศึกษา เป็นต้น 
 

ส่วนที่ 2 กำรศึกษำต่อ 
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ประโยชน ์
 การคิดถึงประโยชน์ในการเรียนต่อนั้นเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าปริญญาโท/เอก จะท า
ให้ Resume ของเราดูดีขึ้น การเสียเวลากับเงินลงทุนมากขนาดนั้น อาจเป็นเรื่องไม่จ าเป็น มีเฉพาะบางสาขา
อาชีพเท่านั้นที่คุณจ าเป็นจะต้องมีปริญญาโท/เอก หากเราดูโฆษณาหางานส่วนมากนั้นจะระบุว่า พิจารณา
ระดับปริญญาโทเป็นพิเศษ แต่หากเรามีประสบประสบการณ์และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เหมาะสมก็สามารถทดแทน
กันได้ หากปัจจุบันคุณก าลังท างานอยู่และมีอนาคตที่สดใส การที่จะก้าวหน้าในอาชีพก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่
ปริญญาเพียงใบเดียวเท่านั้น 
 
 
 
 
 บัณฑิตย่อมมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เสมอไป มีหลาย
คนที่ประสบความส าเร็จจากอาชีพอิสระ จากอาชีพที่ตนเองไม่ได้เล่าเรียนมา อย่างไรก็ตามความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์พ้ืนฐานจากการศึกษาในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยังคงเป็นหลักในการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
นอกจากนี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ประกอบการในสังคมปัจจุบันต้องการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เชี่ยวชาญเทคดนโลยี มีวิสัยทัศน์ พัฒนาตนตลอดเวลา เป็นองค์ประกอบที่บัณฑิตต้องวิเคราะห์ตนเองว่า
สามารถปรับบุคลิกภาพให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ส าหรับผู้ที่คิดว่ามีช่องทางใน
การประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งอาจเป็นอาชีพที่ครอบครัวด าเนินการอยู่แล้ว หรือมีช่องทางประกอบธุรกิจใหม่ 
บัณฑิตบัณฑิตอาจใช้ความรู้ความสามารถที่ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นฐานของการท างาน และต้องศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์เพ่ิมเติมตามอาชีพใหม่ อย่างไรก็ตามการเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ตลอดเวลาย่อมน าความส าเร็จแก่
ตนเองเสมอ 
 เมื่อเป็น “นักศึกษา” จงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนให้เกิดความรู้ สะสมทักษะและประสบการณ์เพ่ือ
จ าลองชีวิตเตรียมตัวเข้าสู่ดลกการงานอาชีพ 
 เมื่อเป็น “บัณฑิต” ต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานและการด ารงชีวิตในสังคมของความเป็นจริง 
 สังคมปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อมมากที่สุดย่อมเป็นต่อ และประสบความส าเร็จเสมอ 
 

 ขอให้ “บัณฑิต”ประสบควำมส ำเร็จบนเส้นทำงกำรงำนอำชีพทุกคน  
 

 
 

 
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจ าเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและการเตรียมตัว

ก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจ าเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซึ่งในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้ที่จบ
การศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสนๆ คน และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อนๆ ที่ยังไม่ได้งานท าอีก
มาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป ซึ่งในยุคปัจจุบั น
การรับคนเข้าท างานในทุกวันนี้จะพิจารณาสิ่งอ่ืนๆ ประกอบด้วย บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน 

ส่วนที่ 3 กำรเตรียมตัวเพื่อกำรประกอบอำชีพอย่ำงไร 

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสมัครงำน 
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ความเป็นคนมีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในการหางานหรือสมัครงาน จึงเป็น
การเตรียมความพร้อมที่ดี เข้าท านองที่ว่า “ฟอร์มดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ซึ่งการไปหางานหรือการไปสมัครงาน
เปรียบเสมือนกับคุณเป็นเซลล์แมนที่จ าเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการสมัครงานโดยคุณจ าเป็นจะต้องมี
เทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผู้ซื้อสินค้า (นายจ้าง) พร้อมที่อยากจะได้สินค้า (ตัวคุณ) เอาไว้ ถ้าคุณท าได้โอกาส
ที่คุณจะประสบความส าเร็จในการหางาน  

ดังนั้น ถ้าท่านเป็นผุ้หนึ่งที่ไม่ต้องการตกอยู่ในสถานการณ์ว่า “ตกงาน” ควรเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
 
 
 
 

1. กำรค้นหำทักษะ (Skills) 
 เป็นความสามารถที่ต้องและเป็นพ้ืนฐานในการท างานทุกชนิด ไม่มีงานชนิดใดที่ไม่ต้องใช้ทักษะ โดย
ทักษะจะแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 
 1.1 ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการขับรถ พูดภาษาต่างประเทศ 
 1.2 ทักษะที่ติดตัวเรามาและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เช่น การวาดรูป ร้องเพลง 
 1.3 ทักษะที่ได้จากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ท างาน ดรงเรียน เช่น ทักษะการเข้ากลุ่มเพ่ือน 
ทักษะการเป็นผู้น า ซึ่งในงานแต่ละชนิดเมื่อจ าแนกหน้าที่ของงานออกแล้วจะต้องประกอบด้งย กิจกรรมหลาย
อย่าง ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วยทักษะมากมาย เช่น อาชีพครู มีกิจกรรมทางด้านการสอน บริหาร 
ค้นคว้า ทักษะมีทั้งการพูด การออกค าสั่ง การแสดงออก และการเขียน เป็นต้น 
2. กำรส ำรวจจุดเด่นของตนเอง 
 จุดเด่นของคุณมีผลต่อการหางานมากพอๆ กับทักษะ จุดเด่นนี้เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพที่ทุกคนมี 
งานทุกชนิดต้องการคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่เด่นเป็นเฉพาะ เช่น งานประชาสัมพันธ์ คุณควรมีบุคลิกภาพที่เข้า
กับคนง่าย ร็จักจัดการเกี่ยวกับคน หรือพนักงานบัญชี ควรมีบุคลิกภาพท่ีละเอียดรอบคอบ เป็นต้น 
3. ส ำรวจควำมสัมฤทธิ์ผลทั่วไป 
 ความสัมฤทธืผลนี้คือ เป็นความรู้สึกประทับใจความส าเร็จไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม โดยให้
นึกถึงสิ่งที่คุณท าส าเร็จแล้ว และประทับใจสิ่งเหล่านั้นมาสัก 4 – 5 เรื่อง และเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นผลสัมฤทธิ์
ของคุณ และน ามาเขียนเป็นผลสรุปของตนเองเก็บไว้เป็นข้อมูลประกอบในการสมัครงาน 
4. ส ำรวจควำมชอบ / ไม่ชอบ 
 เป็นขั้นตอนของการลองกลับไปคิดทบทวนใหม่อีกครั้งถึงประสบการณ์สมัยเรียนมหาวิทยาลัย หรือ
ช่วงชีวิตที่ผ่านมามีอะไรที่เกิดข้ึนในช่วงนั้นที่ตนเองชอบและไม่ชอบบ้าง เช่นเราอาจจะจ าอาจารย์ที่ดุอย่างขาด
เหตุผล คุณแม่ท่ีเคร่งครัดและเจ้าระเบียบ เพื่อที่เจ้าอารมณ์ ขอให้จ าบุคคคลที่เราไม่ชอบนี้ไว้ด้วย เราจะได้รู้ว่า
บุคคลประเภทใดท่ีเราอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุข 
5. ส ำรวจขีดจ ำกัด 
 ทุกคนไม่มีความสมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกอย่าง ล้วนต่างมีข้อบกพร่อง ซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนที่แฝงอยู่ใน
บุคลิกภาพของเราในปัจจุบัน จุดอ่อนที่จะเป็นตัวขัดขวางท าให้เราไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โดยเรา
จะต้องพยายามท าความรู้จักกับทุกส่วนของบุคลิกภาพอย่างแท้จริง และน ามาแก้ไข ปรับปรุง หรือเป็นข้ควร
ระวัง เพื่อตนเองจะไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จได้ เช่น ตนเองอาจเป็นคนที่คิดอ่านที่ดีสมัยอยู่มหาวิทยาลัย 

...รู้จักตนเอง.... 
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แต่ตนเองกลับไม่กล้าแสดงตัวหรือแสดงความคิดเห็นให้ปรากฏ ท าให้คนอ่ืนรับหน้าที่แทนตนเองไป แสดงว่า
คุณมีจุดอ่อนคือ ความกล้า หรือไม่มีลักษณะเป็นผู้น า ดังนั้น จึงต้องน าข้อนี้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา หรือ
ถ้าไม่ไหวจะเป็นผู้น าก็ต้องหางานในต าแหน่งที่ไม่ต้องแสดงความเป็นผู้น า ดังกล่าว 
6. ส ำรวจค่ำนิยม 
 ค่านิยม คือสิ่งที่เรายึดถือว่า ดีงาม สมควรปฏิบัติ เช่น ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย ความเสียสละ ซึ่งถ้าคุณคิดเพียงว่าอต่ขอให้ได้งาน โดยไม่ตระหนักถึงค่านิยมของตัวเองและ
ธรรมชาติของงาน การท างานนั้นก็จะไม่ได้รับความสุขกับการท างาน และท าให้ต้องเข้าๆ ออกๆ หางานใหม่อยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การรู่จักค่านิยมของตัวเองจึงเป็นเป็นหัวใจส าคัญอีกด้านหนึ่งในการท างานเพ่ือความสุขของ
ชีวิต 
7. ส ำรวจควำมสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลอ่ืน 
 การท างานทุกชนิดต้องมีความสัมพันธ็กับคนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละต าแหน่งงาน ดังนั้น สิ่งที่
เราต้องเข้าใจคือ เราต้องอยู่กับคนไปตลอดชีวิต การเข้าใจความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการอยู่
ร่วมกัน และท างานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. ส ำรวจสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
 สิ่งแวดล้อมในการท างานที่นี้คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน เช่น ใกล้ – ไกล การคมนาคม ต่างจังหวัด 
หรือกรุงเทพฯ สภาพสภาวะต่างๆ ลักษณะงาน ซึ่งเราจะต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับความต้องการให้กับสิ่ง
ที่เราได้ตามสมควร 
9. ควำมต้องกำรเกี่ยวกับเงินเดือน  
 ไม่ว่าตัวผู้สมัครงานจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตาม การเรียกร้องเงินเดือนเทาใดเท่าใด
นั้น เราควรจะต้องไปท าการค้นคว้าว่าโดยทั่วๆ ไป บุคคลที่จบการศึกษาระดับเดียวกันกับเราหรือผู้ที่ทาง
บริษัทรับเข้ามาในต าแหน่งที่คล้ายกับที่เราสมัครนั้นเขาได้รับเงินเดือนประมาณเท่าใด ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นงาน
ราชการเงินเดือนจะต้องเป็นไปตามวุฒิที่ทางการก าหนด ไม่มีการต่อรอง แต่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนห รือ
รัฐวิสาหกิจมีอัตราการจ่ายที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดความมั่นคงของบริษัท และระบบการบริหารของ
บริษัท 
   
 
  

  

 ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (Labour Market Infomation : LMI) แหล่งงานนั้นมีอยู่มากมาย แต่
การที่จะได้มาซึ่งงานที่เหมาะสมที่สุดกับตนเอง ทั้งในแง่วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานและคุณสมบัติ
ส่วนตัวอ่ืนๆ ผุ้สมัครจ าเป็นต้องรู้จักคัดเลือกและสรรหาแหล่งที่เหมาะสมกับตนเอง เพ่ือที่จะได้รับค าตอบรับใน
การสัมภาษณ์งานขั้นต่อไป 
 1. ธุรกิจครอบครัว 
  บางคนอาจจะได้เปรีบยคนอ่ืนๆ ที่ครอบครัวมีธุรกิจ หลายคนอาจจะมองข้ามธุรกิจครอบครัว 
เพราะอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวจนมองไม่เห็นความส าคัญท่ีจะรักษาเอาไว้ จึงพยายามที่จะหาหน้าที่การงานอื่น 
 2. กำรประกำศรับสมัครงำนตำมสถำนศึกษำ 

...ติดตำมข้อมลูข่ำวสำรตลำดแรงงำน.... 
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  สามารถมองหางานได้จากประกาศหรือยื่นความจ านงกับหน่วยงานจัดหางานของสถาบันฯ ผุ้
สมัครงานมีโอกาสได้ท างานตรงกับรายวิชาที่เรียนมามากกว่าการออกหางานตามแหล่งงานอ่ืน และยังมีโอกาส
ที่จะได้งานมากถ้าไม่เลือกงาน 
 3. หนังสือพิมพ ์
  ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับไม่ว่าจะภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษจะมีหน้ากลาง ซึ่ง
เป็นหน้าที่รวมประกาศรับสมัครงาน หรือเรียกว่าหน้า Classifies นั่นเอง นับว่าเป็นวิธีหางานที่สะดวก ราคา
ถูก และมีการอัพเดทงานใหม่ๆ ทุกวัน ประกาศรับสมัครงานจะมีทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ควร
พิจารณาเขียนจดหมายสมัครงานให้เหมาะสม เช่น ยริษัทั้ประกาศรับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ก็ควรเขียน
จดหมายสมัครงานเป็นภาษาอักฤษ เป็นต้น 
 4. นิตยสำรสมัครงำน 
  เราสามารถมองหางานได้ในนิตยสารประกาศรับสมัครงานที่มีขายอยู่ทั่วไป ซึ่งจะมีการ
อัพเดทเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ท าให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของต าแหน่งงานว่างได้
อย่างสม่ าเสมอ 
 5. เว็บไซต์หำงำน 
  แหล่งงานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน จะเป็นเว็บไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ภายใน
เว็บไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวมต าแหน่งงานว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจ า หรืองานพิเศษ 
ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่างๆ มีบริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่
จะสมัคต าแหน่งใดก็สามารถกรอกและส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้ อีกทั้งยังมีค าแนะน าเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เว็บไซต์จึงนับว่าเป็นแหล่งงานที่อ านวยความสะดวก
ให้กับคนหางานรุ่นใหม่อย่างแท้จริง 
 6. บริษัทจัดหำงำน 
  เปรียบเสมือนเป็นนายหน้าที่จะจัดหาต าแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่เรา ควรดูบริษัทให้ดีก่อน
ว่าน่าเชื่อิถือได้หรือไม่ แต่ถ้าจะให้ดีควรระวังพวกมิจฉาชีพหลอกลวง โดยส่วนมากจะเป็นพวกล่อลวงคนไป
ท างานต่างประเทศ 
 7. ส ำนักงำนจัดหำงำน 
  เป็นบริกหารจัดหางานของกรมการจัดหางานภาครัฐ ที่อ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่
ว่างงานหรือต้องการเปลี่ยนงาน ซึ่งจะด าเนินการจัดหาต าแหน่งงานทั้งในและต่างประเทศ เราสามารถ
ลงทะเบียนสมัครได้โดยส่งหลักฐานต่างๆ เช่น รูปถ่าย หลักฐานการศึกษา และส าเนาบัตรประชาชน ฯลฯ เมื่อ
มีต าแหน่งงานที่ตรงกับคุณสมบัติของเรา ทางส านักงานจึงจะแจ้งให้ทราบอีกที รายละเอียดเพ่ิมเติม สอบถาม
ได้ที่ส านักงานจัดหางานทุกจังหวัด 
 8. จำกคนรู้จัก 
  การสมัครงานตามแหล่งงานที่มีคนรู้จักแนะน าเรามา มีข้อดีคือ เราจะได้ทราบก่อนว่างานนั้น
เป็นอย่างไร บรรยากาศในการท างานรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ของยริษัทว่าดีหรือไม่ ลองเลียบๆ เคียงๆ ถาม
เพ่ือน ญาติ หรือคนรู้จักของเราดูว่ามีต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับเราว่างอยู่หรือเปล่า 
 9. งำนนัดพบผู้ประกอบกำร 
  โดยส่วนใหญ่มักจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาที่เพ่ิงจบ
การศึกษา หรือก าลังศึกษา ข้อดีของแหล่งงานนี้คือ เป็นที่รวมต าแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นน าไว้มากมาย ถ้า
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เราเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือก าลังจะจบการศึกษาก็สามารถที่จะไปเลือกสมัครงานกับบริษัมได้โดยตรง ทั้งนี้ 
ควรเตรียมหลักฐานการสมัครงานไปพร้อมด้วยเพื่อที่จะกรอกและส่งใบสมัครได้ทันที 
 กำรรับนัดสัมภำษณ์งำน 
  เมื่อได้รับการนัดหมายเพ่ือเข้ารับการทดสอบหรือเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ควรดีใจรีบรับ
นัด โดยขาดความรอบคอบที่จะคิดถึงความเป็นจริงว่าตนสามารถปฏิบัติตามนัดที่ให้ไว้ได้หรือไม่ เพราะหลายๆ 
ครั้งที่ไม่สามารถท าตามปฏิบัติตามที่นัดเอาไว้ได้ เพราะอาจเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์ 
  การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานให้ดีถือเป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้ผู้หางานทั้งหลายได้งานท า เพราะ
การเตรียมตัวที่ดีเป็นใบเบิกทางที่จะท าให้เราพิชิตใจนายจ้าง และได้งานนั้นมาท าได้ไม่ยากเย็น ข้อควรปฏิบัติ
ในการไปสัมภาษณ์งาน ดังนี้ 
  1. การแต่งกาย 
   “แต่งตัวอย่างไรไปสัมภาษณ์งาน?” เพ่ือให้เกิดความประทับใจเราควรแต่งกายให้
เป็นมืออาชีพ สุภาพ เป็นทางการ ใส่รองเท้าที่ไม่หวือหวาเกินไป จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย (แต่งหน้าเล็กน้อย) 
ให้เหมาะสมกับงานที่จะไปสัมภาษณ์ 
  2. ตรงต่อเวลา 
   ถ้าเราเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาแล้วความสนใจในตัวคุณจะลดลงในทันที ในการไป
สัมภาษณ์งานเราควรไปก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที เพ่ือเตรียมความพร้อมและความคุ้นเคยกับสถานที่
ไม่ให้เกิดอาการประหม่า และหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ไม่ควรมีข้ออ้างใดๆ ต่อการมาสายของ
เรา เพราะนั่นแสดงว่าเราเป็นคนที่ขาดการวางแผน 
  3. เตรียมเอกสารให้พร้อม 
   ควรเตรียมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม เพราะนี่อาจเป็นสิ่งหนึ่ง
ที่ช่วยพิสูจน์ถึงความพร้อมและความตั้งใจมาท างานของเราได้เป็นอย่างดี ควรเตรียมให้พร้อมทุกอย่าง และไม่
ควรไปยืมเจ้าหน้าที่เป็นอันขาด นั่นอาจสร้างความไม่ประทับใจ และท าให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นคนที่ขาดความ
พร้อมในการท างานเป็นอย่างมาก 
  4. ตอบค าถามด้วยความม่ันใจ 
   ควรเตรียมตัวทั้งการตอบค าถามสัมภาษณ์งาน และถามค าถามเมื่อผู้สัมภาษณ์เปิด
โอกาสให้ถามให้พร้อม พยายามตอบค าถามด้วยความมั่นใจ มีความเป็นตัวของตัวเอง ชัดถ้อยชัดค า 
กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา และอย่าตื่นเต้นจนเกินเหตุ ในการเป็นผุ้ตอบค าถามที่มีมารยาทเราไม่ควรพูดแทรกผุ้
สัมภาษณ์กลางคัน หลีกเลี่ยงการตอบค าถามเพียงค าว่า “คะ / ครับ” แต่ควรแสดงความคิดเห็นเท่าที่จ าเป็น 
  5. มีมารยาท 
   ไม่ควรลืมค าว่า “สวัสดี” และ “ขอบคุณ” เสมอไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์งานที่ใดก็ตาม 
เพ่ือแสดงถึงความเป็นที่มีความนอบน้อม และมีมารยาทที่ดี ควรยกมือไหว้และกล่าว “สวัสดีคะ / สวัสดีครับ” 
ต่อผู้สัมภาษณ์จะท าให้เราได้รับความชื่นชม และเม่ือสัมภาษณ์เสร็จควรยกมือไหว้และกล่าวค าว่า “ขอบคุณคะ 
/ ครับ” เสมอ 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครที่นำยจ้ำงต้องกำร 
 มุมมองของนายจ้างแต่ละรายที่ใช้ในการตัดสินใจจะรับหรือไม่รับผู้สมัครงานคนหนึ่งคนใดจะแตกต่าง
กันไป บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับต าแหน่งที่ต้องการนายจ้างบางคนอาจมองภาพรวมว่าต้องพร้อมทุกด้าน แต่
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นายจ้างบางคนอาจมองเน้นความสามารถ หรือทักษะที่จ าเป็นในต าแหน่งงาน ทั้งนี้ คุณสมบัติโดยทั่วไปที่
นายจ้างให้ความส าคัญและใช้ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกผู้สมัครงาน ได้แก่ 
 1. ความรู่ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งงานที่สมัคร 
 2. บุคลิกภาพที่เหมาะสม แบ่งเป็น 
     - ความเป็นผู้ใหญ่ 
     - การเรียนรู้ยอมรับข้อจ ากัดของตนเอง 
     - การมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 
     - ความรับผิดชอบสูง 
 3. การรักษาคุณภาพของอารมณ์ ลักษณะบ่งชี้ คือ  
     - ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
     - สามารถรักษาและควบคุมให้ร่างกายมีการแสดงออกท่ีสมดุลระหว่างอารมณ์และภาวะจิตใจ 
     - มีวุฒิภาวะอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างสงบและอดทน 
 4. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 
 5.ความสามารถในการสู้งานหนัก และเผชิญกับปัญหาอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ 
 6. ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อตนเอง/องค์กร/งานในหน้าที่และเพ่ือนร่วมงาน 
 7. การรักษาระเบียบวินัย มีความละอาย และรู้สึกผิดเมื่อกระท าผิด 
 

ข้อบกพร่องของผู้สมัครงำนที่มีผลในกำรพิจำรณำสัมภำษณ์งำน 
 1. บุคลิกและรูปลักษณ์ภายนอกท่ีเห็นได้ชัดเจน ซึ่งอาจมีปัญหากับการท างานในต าแหน่งที่สมัคร เช่น 
ตาบอดสี การเดินกระโดกกระเดก ฯ 
 2. การแตง่กายไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่งที่สมัคร 
 3. ไม่มีกริยามารยาท และการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมกับวัฒนะธรรมไทย เช่น ไม่แสดงความเคารพผู้
เข้ารับการสัมภาษณ์ถือวิสาสะนั่งเก้าอ้ีโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ท าการสัมภาษณ์ 
 4. น้ าเสียงแข็งกระด้าง ค่อยหรือดังเกินไป คลุมเครือไม่ชัดเจน พูดช้าหรือเร็วจนไม่น่าฟัง 
 5. ไม่มีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่ ขาดความรับผิดชอบ เช่น มาสัมภาษณ์ไม่ตรงเวลา ลืมชื่อผู้นัดหมาย 
 6. ขาดทักษะในการฟัง ม่สามารถจับประเด็นส าคัญได้จากเรื่องที่รับฟัง 
 7. มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงเกินไป ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 8. ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ประหม่า กระวนกระวาย เช่น ไม่กล้าสบตาผู้สัมภาษณ์ ขยับตัว
ตลอดเวลาที่มีการสัมภาษณ์ 
 9. ขาดทักษะในการสื่อความ ไม่สามารถเรียงล าดับความคิดให้ตนเองสื่อออกมาอย่างราบรื่นและ
ชัดเจนได้ 
 10. ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นแม้ในเรื่องที่ตนเองถนัด หรือมีความรู้
เพียงพอ 
 11.ไม่มีความรู้รอบตัว โดยเฉพาะในเรื่องที่สัมพันธ์กับต าแหน่งที่สมัคร 
 12. มีความคิดแนวอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
 13. มองโลกในแง่ร้าย มีมุมมองเรื่องต่างๆ ติดลบตลอดเวลา 
 14. ขาดไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาดฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 

กำรกรอกใบสมัครงำน 
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 รูปแบบใบสมัครงานของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป บางบริษัทให้กรอกเรื่องราวต่างๆ ของผู้สมัคร
งานเพียงย่อๆ สั้นๆ อย่างเดียว บางแห่งให้กรอก 3 – 4 หน้า และลักษณะของใบสมัครงานก็ขึ้นอยู่กับบริษัท
นั้นๆ ว่าต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับผู้สมัครงาน แต่โดยเนื้อหาหลักๆ ของใบสมัครงานแล้วแทบไม่มีอะไร
แตกต่างกัน คือ บริษัทต้องการทราบประวัติส่วนตัว ความสามารถพิเศษ และข้อมูลพิเศษบางอย่างจากวิธีการ
กอกใบสมัครของเรา 
 ใบสมัคร เปรียบเสมือนใบเบิกทางด่านแรกของเรา การเขียนใบสมัครงาน จึงต้องการกรอกอย่าง
พิถีพิถัน ละเอียด รอบคอบ และใบสมัครงานยังเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกเราเข้าสู่การสัมภาษณ์
งาน ดังนั้น การกรอกใบสมัครงาน เราจึงควรที่จะรู้ข้ันตอนของการเขียนใบสมัคร เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้าง 
 1. อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความอะไรลงไป พร้อมทั้งศึกษาข้อก าหนด
ต่างๆ ในใบสมัคร ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีรับสมัคร 
 2. ก่อนเขียนใบสมัครให้คิดให้ดีอีกครั้งว่าจะสมัครงานในต าแหน่งอะไร แล้วเลือกหาข้อมูลที่จะแสดง
ถึงความควสามสามารถของเรา จากข้อมูลที่เราเตรียมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกับต าแหน่งงานที่เราจะสมัคร 
 3. การกรอกใบสมัครควรท าอย่างเรียบร้อย ลายมือขอให้อ่านออก ควรเขียนตัวบรรจง ถ้าเป็นชื่อ
ภาษษอังกฤษให้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าแบบฟอร์มที่ให้มาเป็นภาษาอังกฤษก็ควรตอบเป็นภาษาอังกฤษ ถ้า
มาควบ 2 ภาษา ก็เลือกตอบเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อน (ถ้าแน่ใจว่าภาษาอังกฤษเราใช้ได้) ระวังเรื่อง พ.ศ. กับ 
ค.ศ. ด้วยอย่าเอาสับสนกัน 
 4. ถ้าใบสมัครมีข้อความที่ต้องการให้กรอกมาก และต้องการข้อมูลมากกว่าที่เราได้เตรียมให้กรอก
หรือเรียงข้อความที่ต้องการกรอกโดยกรอกในกระดาษร่างก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต 
ล าดับช่วงเวลาการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม รายได้ท่ีเคยได้รับ เป็นต้น 
 5. พยายามกรอกให้ครบทุกช่อง อย่าเว้นว่างไว้ เพราะใบสมัครที่กรอกครบทุกช่องนั้นดูจะน่าสนใจ
กว่าใบสมัครที่มีช่องว่างมากมาย ในกรณีที่เราไม่สามารถใส่ข้อมูลไปได้จริงๆ ควรจะขีด (-) ซึ่งแสดงว่าไม่
สามารถตอบได้ ถ้าเป็นกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษจะใช้วิธีขีด (-) หรือเขียนค าว่า NOT APPLICABLE ก็ได้ 
 6. ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในใบสมัคร ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขาก าหนดให้และได้
ใจความสมบูรณ์ 
 7. การใช้อักษรย่อ ควรใช้เฉพาะกรณีที่จ าเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ผู้ อ่ืนอ่านแล้วเข้าใจว่า
หมายความถึงอะไร เช่น วุฒการศึกษา ปวช. ผู้อ่านจะทรราบว่า คือ ค าย่อของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น 
เป็นต้น 
 8. ส าหรับการกรอกเงินเดือน โดยส่วนมากแล้วถ้าสมัครงานตามหน่วยงานรัฐบาลเงินเดือนก็จะตรง
ตามวุฒิที่จบมา แต่ถ้าเปน็บริษัทค่าตอบแทนหรือเงินเดือนควรกรอกเป็นช่วงแทนการบอกจ านวนตายตัวลงไป 
เช่น ระหว่าง 6,500 – 7,000 ต่อเดือน หรือไม่อาจจะเขียนไปก็ได้ว่า “ตกลงกันได้” หรือ “สุดแล้วแต่จะตกลง
กัน” หรือ NEGOTIABLE (ต่อรองได้) 
 9. บางบริษัทอาจจะให้เราระบุชื่อบุคคลที่เราจะอ้างอิงได้เพ่ือประโยชน์ของบริษัทที่จะตรวจสอบอะไร
บางอย่าง บุคคลที่อ้างอิงนี้จะมีผลต่อการสมัครงานของเรามาก ดังนั้น การที่เราจะอ้างอิงใครเราควรค านึงถึง
เรื่องดังนี้ 
     เป็นบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ใช่เพ่ือนกัน อาจจะเป็นญาติห่างๆ กัน หรือเป็น
อดีตผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์เก่าของเราก็ได้ 
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     เราควรมีความสนิทสนมกับบุคคลที่อ้างอืงมากพอสมควร ไนขณะเดียวกันผุ้ที่เราอ้างอิงนี้ต้องรู้
ถึงความสามารถของเราดี ข้อส าคัญเมื่อเราอ้างอิงถึงใครก็ตาม เราควรจะแจ้งให้เขาทราบและอนุญาตก่อนเพ่ือ
ป้องกันการเข้าใจผิดหรือไมรู่้กันในภายหลัง 
 10. ในกรณีที่เรามีประสบการณ์ท างานแล้ว อยากเปลี่ยนงานเราอาจจะต้องกรอกในช่อง “สาเหตุของ
การออกจากงาน” การเขียนข้อความใดๆ ในช่องนี้ ขอให้ท าด้วยความระมัดระวัง อย่าเขียนเหตุผลในลักษณะ
ที่เป็นการกล่าวโทษต าหนิ หรือ วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานเก่าที่ได้ท าอยู่ เช่น หัวหน้าจู้จี้ไม่ยุติธรรม, สวัสดิการ
ไม่ดี, บริษัทท างานไม่มีระบบ, เงินเดือนไม่ดี แต่ถ้าจ าเป็นต้องเขียนก็ขอให้เขียนในลักษณะกลางๆ ไม่เป็นพิษ
เป็นภัยแก่ท้ังตัวเราเอง หรือหน่วยงานเก่าของเรา เช่น ต้องการท างานที่ตรงกับความถนัดยิ่งขึ้นอยากมีเวลาอยู่
กับครอบครัวมากขึ้น บริษัทก าลังลดคน ไม่สามารถไปต่างจังหวัดได้ ฯลฯ 
 11. ในเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมในการท างานนั้น ถ้าเรายังต้องตอบไปก่อนสักระยะหนึ่งก็เขียนให้
ชัดเจนขึ้น เช่น สามารถท างานได้ในวันที่.......หรือถ้าท าได้เลยก็ให้เขียนว่าท าได้ทันทีท่ีเรียกตัว เป็นต้น 
 12. เมื่อกรอกใบสมัครเร็จเรียบร้อย  เราควรตรวจทานข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้หรือยัง เมื่อ
เรียบร้อยแล้วก็ให้น าส่งเอกสารต่างๆ ที่เราเตรียมมาพร้อมแนบรูปถ่าย 
 13. สอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ท าอะไรต่อไป บางแห่งอาจนัดให้ไปท าแบบทดสอบ และ
สัมภาษณ์ในภายหลัง บางแห่งก็อาจให้ท าแบบทดสอบทันที และสัมภาษณ์เลยเราควรสอบถามขั้นตอนจนเป็น
ที่เข้าใจ 
 
 ควรกรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าให้มีค าผิดและควรใช้เวลา
พอสมควร ไม่ควรจะเกิน 15 – 20 นาที และจัดเอกสารประกอบพร้อมแนบไปกับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนประวัติ (RESUME) ภำษำไทย 
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ตัวอย่ำงกำรเขียนประวัติ (RESUME) ภำษำอังกฤษ 
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ตัวอย่ำงอย่ำงใบสมัครงำนภำษำอังกฤษ 
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ตัวอย่ำงใบสมัครงำนภำษำไทย 
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เทคนิคกำรเขียนจดหมำยสมัครงำน 
  ทบทวนคุณสมบัติของตนเองว่ามีคุณสมบัติตรง หรือใกล้เคียงกับต าแหน่งงานที่สถานประกอบการ
ต้องการหรือไม ่
  การจัดท าจดหมายสมัครงานต้องเป็นไปตามที่สถานประกอบระบุ ไม่ว่าจะให้เขียนด้วยลายมือ
ตนเอง หรือด้วยการพิมพ์ ยกเว้นสถานประกอบการไม่ระบุก็ใช้วิธีที่ถนัดที่สุด เมื่อร่างเสร็จทบทวนรายละเอียด
ให้รอบคอบว่ามีค าผิดหรือไม่ ก่อนจัดท าจดหมายสมัครงาน 
  จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยเรียงล าดับดังนี้ ตัวอย่างจดหมาย ประวัติย่อ ส าเนาแสดงวุฒิ
การศึกษา ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงาน (ถ้ามี) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) รูปถ่าย สอดใส่
ซองให้เรียบร้อย ควรเป็นซองขนาดใหญ่สีน้ าตาลที่สามารถบรรจุเอกสารทั้งหมด (ขนาด A4) เพ่ือไม่ต้องพับ
เอกสารเข้าซอง จ่าหน้าซองให้ถูกต้อง ปิดแสตมป์ 
  จดหมายสมัครงานควรใช้ต้นฉบับ (ไม่ควรถ่ายส าเนา) 
  ควรเว้นช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนโทรศัพท์ติดตามเรื่องราวว่าบริษัทได้รับหรือไม่ และจะนัด
สัมภาษณ์เม่ือใด 
 
 
 

  
 องค์ประกอบที่ท าให้วิทยาลัยมีการพัฒนาการเจริญก้าวหน้าที่ส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ คณาจารย์ 
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า กลุ่มบุคคลทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่เรียกว่า เป็นปัญญาชน 
ดังนั้น วิทยาลัยจึงเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย โดย
ศูนยร์วมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ประกอบด้วยองค์กรต่อไปนี้ 
  คณาจารย์  -  มีสภาคณาจารย์ 
  นักศึกษา  -  มีองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
  ศิษย์เก่า - มีชมรมศิษย์ 
 ชมรมศิษย์เก่า เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายศูนย์รวมเพ่ือให้เกิดความรัก ความผู้พัน ความประทับใจอัน
ลึกซึ้ง ความภาคภูมิใจ และเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบัน 
ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่วิทยาลัยและสังคม ทั้งด้านกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมเพ่ีอ
ช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน ดังนั้น บัณฑิตควรสมัครเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เพ่ือร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่ท า
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค ์
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีประธานชมรมศิษย์เก่า คือ นางสาวศุภรฎาร์  ณ ล าพูน และมี
สมาชิกรวม ณปัจจุบัน จ านวน 687 คน โดยชมรมศิษย์เก่ามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล
ข่าวสาร ระหว่างสมาชิกกับวิทยาลัย  
 2 .เพ่ือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและศิษย์ปัจจุบัน 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   
 4. ชมรมจะไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการเมือง 

ส่วนที่ 4 กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์กับวทิยำลัย 
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สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. สามารถเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ เพ่ือเข้าสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกของสถาบันที่ได้รับการรับรองจากต่างประเทศ (ProQuest) และสามารถเข้าสืบค้นฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรนิกส์ต่างๆ (EBSCO) 
 2. ได้รับส่วนลดการใช้บริการ Siam Auto Service เฉพาะค่าแรงร้อยละ 50 โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ แต่ต้องแสดงหลักฐานศิษย์เก่าในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง 
 3. ได้รับส่วนลดการซื้อโปรแกรม Rosetta Stone 
 4. มีสิทธิ์ในการติต่อขอใช้สถานที่ของวิทยาลัยในอัตราพิเศษ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากวิทยาลัย 
(โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) 
 5. ได้รับส่วนลดของบุตรหลานและญาติพ่ีน้อง ในการเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย โดยต้องแสดงหลักฐาน
ในการเป็นบุตรหลานหรือญาติพ่ีน้องโดยแท้จริง 
    5.1 ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้ส่วนลดร้อยละ 50 ในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร 
    5.2 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้รับส่วนลด 20,000 บาท 
 6. ได้รับส่วนลดในการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรระยะสั้นร้อย 25 
 7. ได้รับข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย และสมาชิกศิษย์เก่า ทุกๆ 4 เดือน 
 8. ได้เป็นสมาชิกสมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย 
 9. มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่วิทยาลัยก าหนดขึ้นเพ่ือศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
 10. รับสิทธิพิเศษส่วนลดจากบริษัท ห้างร้านภายนอก ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยแสดงบัตรสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเพ่ือรับสิทธิพิเศษ
ส่วนลด 
ช่องทำงทำงกำรติดต่อ 
 ส านักงานของชมรม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
10600 โทรศัพท์ 0 2878 5000 โทรสาร 0 2878 5012 ติดต่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
http://alumni.siamtechno.ac.th/index.php/ 
 ส าหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีค่าสมัครสมาชิก จ านวน 
100 บาท ตลอดชีพ โดยสามารถรับเอกสารการสมัครเข้าชมรมได้ที่ส านักงานทะเบียนฯ ทั้งนี้ หากนักศึกษาไป
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเอกสารการสมัครจะแนบอยู่พร้อมกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 
 

 
 

http://alumni.siamtechno.ac.th/index.php/
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ส่วนที่ 5 กำรช ำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ (กยศ., กรอ.) 
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 1. กองพัฒนาระบบงานจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, คู่มือ 
              ผู้สมัครงำน. ม.ป.พ. 2556 
 2. กรมวิชาการและแผนงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, แนะน ำกรมกำร 
     จัดหำงำน, ม.ป.พ. 2554 
 3. กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, คู่มือกำร 
     เตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน กระบวนกำรช่วยให้ผู้บริกำรแนะแนวรู้จักตนเอง,  
     ม.ป.พ. 2559 
 4. การช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา, คู่มือกำรช ำระหนี้ส ำหรับผู้กู้ กยศ., แหล่งที่มา  
     :http:// www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1541408588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสืออ้ำงอิง 

https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1541408588
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 อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม     ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ     รองประธานกรรมการ 
 คณบดีทุกคณะ       กรรมการ 
 ผู้ช่วยคณบดี       กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   กรรมการ 
 ส านักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำคู่มือปัจฉิมนิเทศนักศึกษำ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 
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ช่วยท ำแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจนะคะ 


