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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

The Best of Memory
หนงัสือปจัฉมินเิทศ 

จัดท าขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม 

ในการก้าวสู่โลกอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

 เป็นบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยทักษะการเผชิญโลกกว้าง ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน 

สังคมที่แตกต่างไปจากสังคมในมหาวิทยาลยั

ปจัฉมินเิทศ  ปกีารศกึษา 2562 

เป็นช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา 

จึงจ าเป็นต้องงดจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ  

อย่างไรก็ตาม.... 

คู่มือปัจฉิมนิเทศ เล่มน้ี จะท าหน้าท่ี  

ส่งต่อ “นกัศกึษา”  เพื่อก้าวสู่การเป็น “บณัฑติ” อย่างสมบูรณ์แบบ 

และเป็นท่ีระลึกของความสัมพันธ์ท่ียั่งยืน ระหว่าง  

“ศษิยพ์บิลู” กับ “มหาวทิยาลยั” ตลอดไป ... 

งานบรกิารนกัศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานกัศึกษา 

4  เมษายน  2563 
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สารจากผู้บริหาร 
  

 

 

 
  

ขอแสดงความชืน่ชมและยนิดีกับนักศึกษาทุกคนที่

ได้ ใช้ความพยายามจนถึง เป้าหมายหนึ่งของ

การศกึษา ซึ่งนับตั้งแต่ก้าวแรกของทุกคนที่เข้ามาสู่

รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากความ

พากเพยีร วิรยิะ อุตสาหะ การเอาชนะอปุสรรคตา่งๆ 

ตลอดจนการสัง่สมประสบการณแ์ละความรู้ ได้เป็น

องค์ประกอบในการหล่อหลอมให้นักศึกษา

กลายเป็น บัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิในวันนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน และท้องถ่ิน ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและการพัฒนาท้องถ่ิน ขอให้

บัณฑิตทุกคนพึ่งระลึกว่า เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะติดตัว

ทุกคนตลอดไป ให้ก้าวออกไปใช้ชีวิตในวันข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ และใช้ความรู้ท่ีได้ศึกษาให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม แต่การใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวน้ันคงไม่เพียงพอ ต้องลงมือ

ปฏิบัติ จึงจะเกิดปัญญา หม่ันฝึกฝน พัฒนาตน พัฒนางาน อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นทรัพยากร

มนุษย์ท่ีทรงคุณค่าต่อสังคม ให้สมกับเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 สุดท้ายน้ีขอเป็นก าลังใจให้บัณฑิตทุกคน เดินก้าวต่อไปข้างหน้า ให้เต็มไปด้วยความเจริญ 

มีความสุข และประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ตลอดจนเรื่องท่ีทุนคนต้ังใจไว้ทุกประการ 

ผศ.ดร.บัญชา  ศรีสมบัติ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏพิบลูสงคราม 
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประสบ

ความส าเร็จในด้านการศึกษาทุกท่าน ตั้งแต่

ก้าวเข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงครามจนมาถึงเส้นชัยที่ เป็น

เป้าหมายของการศึกษา  

 

ในฐานะท่านได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ท่านมี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการศึกษามากมาย ต่อไปท่านจะเข้าสู่ระบบ

การท างาน ขอให้ท่านน าความรู้ของตนเองที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้จาก

กิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตการท างานในอนาคตไปสู่ความส าเร็จที่มุ่งหวัง สุดท้าย

นี้ อาจารย์ขอเป็นก าลังใจให้ว่าบัณฑิตใหม่ทุกท่านที่ต้องเดินทางต่อและก้าวไปข้างหน้า

ให้มีความเจริญ เติบใหญ่ยิ่งขึ้นในหน้าที่การงานในอนาคตอันใกล้นี้ไปด้วยความมี “สติ 

ปัญญาศรัทธา และความเพียร” เป็นผู้มี  “คุณ” แก่แผ่นดิน พร้อมทั้งเป็นผู้สร้าง 

“ประโยชน์” ให้แก่ประเทศชาติสืบไป 

 

ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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สารจากผู้บริหาร 
 

  

 

 

 กอ่นอืน่ผมและคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัตอ้งขอชืน่ชม 

และขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาทกุทา่นในโอกาสทีจ่ะ

ส าเรจ็การศกึษาในระยะเวลาอนัใกลน้ี ้ตลอดระยะเวลา

การศกึษาเลา่เรยีนในความรัว้มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลู

สงครามแหง่นี ้นกัศกึษาทกุทา่นไดพ้สิจูนใ์หเ้หน็แลว้วา่ 

นกัศกึษามคีวามเพยีรพยายาม มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจใน

การศกึษา เลา่เรยีนจบส าเรจ็การศกึษา   

ผมขอให้นักศึกษาทุกท่านน า...“ความรู้” ท่ีได้รับ

จากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้ี ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง 

พัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาประเทศชาติ ให้สมกับค าว่า “ราชภัฏ” ท่ีแปลว่า “คนของพระราชา              

ข้าของแผ่นดิน” และขอให้นักศึกษาทุกท่านฝึกตนเพื่อน า...“ความดี” ให้อยู่คู่กับตนเอง เพราะคนทุก

คนต่างปรารถนาให้พบเจอแต่คนดีๆ ดังน้ันหากเราเป็นคนดี ความดีท่ีเรามีน้ีจะปกป้องเราเอง และ

ความดีของเราน้ันจะถูกส่งต่อไปยังคนอื่นๆ ให้เป็นคนท่ีคิดดี พูดดี และท าดี 

และในอีกประเด็นหน่ึงท่ีผมอยากฝากถึงนักศึกษาทุกท่าน คือ ในสังคมโลกปัจจุบันได้มี

ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความรู้ท่ีเรามีตอนน้ีอาจล้าสมัย จึงขอให้หม่ันเรียนรู้ด้วย

ตนเองตลอดชีวิต มุ่งม่ันขวนขวายหาความรู้ ด ารงไว้ซึ่งความดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ

ประโยชน์ต่อหน้าท่ีการงาน ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “บัณฑตินกัปฏบิตั ิซื่อสัตย์ อดทน 

พร้อมพัฒนาตน” 

สุดท้ายน้ี ผมขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์ท้ังหลายท่ีนักศึกษาทุกท่าน

เคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้นักศึกษาทุกท่าน ประสบแต่ความสุขและ ความเจริญ สมดังความ

มุ่งมาดปรารถนาทุกประการ สวัสดีครับ  

ผศ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ในนามกองพัฒนานักศึกษา ขอแสดง

ความชื่นชม และยินดีกับว่าที่บัณฑิต ทุกท่าน  

การส า เร็จการศึกษาเป็นเครื่องแสดงถึง

ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ เมื่อมองกลับไปย่อม

แสดงให้ เห็นถึงว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ          

มีความมานะอดทน  รู้จักแก้ไขปัญหา  และปรับตัวให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ของ

สังคมได้   จากนี้ ไป ขอให้ท่านน าความรู้  และประสบการณ์ไปใช้ ในทางที่                   

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ตลอดถึงเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป 

 

 อนึ่ง กองพัฒนานักศึกษา มีความภาคภูมิใจในบัณฑิตของเราเป็น                 

อย่างยิ่ง จึงขอฝากมายังว่าที่บัณฑิตทุกท่าน จงมีความภาคภูมิใจในความเป็น

ศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างเต็มภาคภูมิ 

 

 

นายอ าพน  กลีบปาน 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา  
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ในนาม สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความชื่นชม

ยินดีและภูมิใจกับความส าเร็จของบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  

บัดนี้ท่านเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของ

สังคมที่มีอัตลักษณ์นักศึกษา คือ เป็นคนดี มีภาวะผู้น าและเป็นนักปฏิบัติ จึงขอให้

ช่วยกันรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและท าความดีเพ่ือสังคมด้วยความสุข นอกจากนี้

สมาคมศิษย์เก่าขอขอบคุณและขอต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า

ด้วยความยินดีมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน และหวังว่าจะได้ร่วมมือและหรือมีส่วนร่วม

ท าพันธกิจของสมาคมเพ่ือประโยชน์และคุณค่าแก่สมาคม มหาวิทยาลัย และ

สังคมต่อไป 

  ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ 

นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
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โครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์
โครงการปัจฉิมนิ เทศออนไลน์  ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่

มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดกิจกรรมได้ โดยไม่

ต้องเข้าร่วมการประชุมเหมือนทุกครั้ง เน่ืองด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่ก าลัง

ระบาดอยู่ในขณะน้ี  

ปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของการเป็นนักศึกษา ก่อนที่จะส าเร็จ

การศึกษาเป็นศิษย์เก่าคุณภาพอย่างที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง กิจกรรมน้ีจึงเป็น

กิจกรรมที่จะแจ้งข้อมูลส าคัญ รวมถึงช่องทางต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดย

หลังจากน้ีเว็บไซต์ก็จะเปิดให้เยี่ยมชมกันได้ตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น

กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

ตลอดไป 
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ชอ่งทางการเขา้รว่มกจิกรรม 

 เข้าร่วมกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศออนไลน ์ ได้ที ่ http://sas.psru.ac.th  

 หรือ สแกน QR-Code  

 

 

ขัน้ตอนการเขา้รว่มกจิกรรม 

  1) เมื่อเขา้สู่หน้าเว็บไซต์ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 

ให้เลือกหัวข้อข่าว ดังภาพ จากน้ันให้คลิกที่ภาพ หรือ Link เพื่อเข้าสู่รายละเอียดของ

การจัดกิจกรรม 

 

2) จากน้ันให้เข้าสู่เว็บไซต์ของโครงการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2562 

โดยคลิกที่  
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3) จากนั้นจะปรากฏหน้าจอระบบให้ Log in โดย ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

และรหัสนักศึกษา 10 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 4) ให้นักศึกษาอ่านและท าความเข้าใจขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม  
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 5) การบันทึกระบบติดตามผล และ ประเมินโครงการฯ  

การบันทึกระบบติดตามผล  

 ระบบระเบียนสะสมออนไลน ์ ที ่http://cumulative.psru.ac.th ปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการจัดบริการส าหรับศิษย์เก่าในอนาคต  
 

หมายเหตุ นักศึกษาที่เคยใช้ระบบระเบียนสะสมออนไลน์ จะมีข้อมูล

ในระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็น

ปัจจุบัน โดยเฉพาะที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ 
 

 ระบบ Super Resume Tracking  ที่  http://student.superresume.com 

โดยนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ในการหางานท าผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ และ

สามารถติดตามผลการวิเคราะห์ตัวตนที่เหมาะสมกับสายงานได้อีกด้วย  
 

แบบประเมินผลโครงการฯ  

เ น่ืองจากกิ จกรรมปี น้ี เป็นปีที่ ปรับ เป ล่ียนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยจึงต้องการความคิดเห็นส าหรับการจัดกิจกรรมในปีต่อไป หากมี

ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ขอใหแ้จ้งมหาวิทยาลัยรับทราบด้วย 
 

   
 

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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แนวปฏิบัติผู้ส าเร็จการศึกษา

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาและก าหนดการรับใบส าเร็จการศึกษา ที ่

http://reg.psru.ac.th หวัข้อ “ตรวจสอบรายชือ่ผู้ส าเร็จการศึกษา”  

 ติดตามขั้นตอนการรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที ่

http://reg.psru.ac.th  

 รายละเอียดเพิ่มเติม  : 

 ตรวจสอบสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต ์

http://202.29.80.144/activity    กรณีข้อมลูไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ให้ติดต่อ งานกิจกรรมนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา โดยด่วน  

 ติดตามการอนุมัติผลและตรวจสอบเลขที่ใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ติดตามก าหนดการรับใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม  

 รายละเอียดเพิ่มเติม : 

 ช่วง COVID-19 งานพระราชทานปริญญาบัตรจึงต้องเลื่อนไปอย่างไม่มี

ก าหนด 

 สามารถติดตามการข่าวสารงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

ได้ที่ Facebook  งานพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามwww.facebook.com/commencementPSRU 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
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เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพ

Get Start : ทุกอยา่งคือการเร่ิมตน้ 

ในช่วงที่สถานการณ์ของประเทศก าลังเลวร้ายจากการระบาดของไวรัส 

COVID-19 เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็กระทบการจ้างงาน หลายบริษัทให้พนักงาน

หยุดงานชั่วคราว ชะลอการรับพนักงานใหม่  

นักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2562  

จึงได้รับผลกระทบมากในภาวะที่ต้อง “หางานท า” 

COVID-19 อาจท าให้ ตกงาน เพราะเป็นช่วงที่ยังไม่สะดวกในการสมัครงาน 

แต่อย่างน้อยการเรียนจบปริญญาตรี นั่นคือ คุณได้สั่งสมทักษะที่จ าเป็น

มากพอที่จะประกอบอาชีพได้ เหลือเพียงตั้งสติ และน าทักษะนั้นมาใช้

ประโยชน์ในชีวิตจริงเท่านั้น 

ชีวิตต้องเริ่มต้น  

เริ่มต้น... เรียนรู้สิ่งใหม่     

เริ่มต้น... มหาวิทยาลัยชีวิต 

คุณพร้อมหรือยัง? 
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 วกิฤต ิCOVID-19  

กบั  บณัฑติใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้จัดการคลังสินค้า 
เมื่อคนส่วนใหญ่อยู่บ้าน ไม่สามารถ

ออกไปซ้ือสิน ค้าด้วยตนเอง ความ

ต้องการสั่ ง ซ้ื อสิ น ค้ าผ่ านช่ อ งทาง

อ อ น ไ ล น์ ที่ สู ง ขึ้ น  บ ริ ษั ท ต่ า ง ๆ 

จ าเป็นต้องจ้างพนักงานดูแลคลังสินค้าที่

มากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะต าแหน่ง

ผู้จัดการคลังสินค้า ที่ต้องดูแลภาพรวม 

บริหาร จัดการ คลังสินค้าในภาพรวม

อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับค าสั่งซ้ือ

ที่มากขึ้นในช่วงนี้ 

 พนักงาน Delivery 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

มีคนจ านวนมากที่ต้อง Work From 

Home รวมถึงคนที่ถูกกักตัวเนื่องจาก

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคโควิด-19 

ท า ให้ ไม่สามารถออกจากบ้านเพื่ อ

เดินทางไปซ้ือของใช้ในห้างสรรพสินค้า 

ซุปเปอร์มาเก็ต และทานอาหารที่

ร้านอาหารได้ ดังนั้นความต้องการ

เรียกใช้บริการ Delivery จึงสูงขึ้นมาก 

จนพนักงานที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ต้อง

จ้างพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้าในช่วงนี้โดยเฉพาะ 

 

  

 

ใครที่ต้องการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 

ให้ตัวเองและครอบครัว ระหว่างนี้อาจ

ลองมองหางานที่สามารถเปลี่ยนวิกฤติ

เป็นโอกาส เพราะงานบางอย่างมี

ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนต้อง

ประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มกันเลย

ทีเดียว 
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 ครูสอนพิเศษออนไลน์ 
อาชีพ “ครูสอนพิเศษ” หรือ ติว

เตอร์ส่วนตัวแบบออนไลน์ เพราะ

การแข่งขันทางการศึกษาในไทยมี

ค่อนข้างสูงมาโดยตลอด ถึงแม้ใน

ปัจจุบันทุกคนจะตกอยู่ท่ามกลาง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้ อ ไวรัส  แต่อาชีพนี้ ก็ ไม่ ได้ รั บ

ผลกระทบ เพราะการสอนพิเศษ

ขณะนี้ สามารถท าได้ง่ายๆ ผ่าน

การวิดีโอคอลออนไลน์ 

 เขียนหนังสือออนไลน์   
งานเขียนนิยายหรือหนังสือออนไลน์ 

เนื่องจากนิยายได้ขยับช่องทางให้

ผู้อ่านเข้าถึงง่ายกว่าเดิมผ่านแอป

พลิเคชันในมือถือ ท าให้อยู่ในกระแส

นิยม แถมนักเขียนนิยายออนไลน์          

ยังสามารถรวมเล่มเพื่อขายด้วย

ตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านส านักพิมพ์ได้

อีกด้วย 

 

 

 

 ผลิตคอนเทนต์ โฆษณาสินค้าออนไลน์ 
เนื่องจากปัจจุบันโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางในการโปรโมทสร้างรายได้ให้กับ

สินค้า ยุคนี้จึงจ าเป็นต้องมีผู้ที่ผลิตคอนเทนต์หรือโฆษณาออนไลน์แบบเรียลไทม์ที่

มีคุณภาพ 

  

 

เมื่อผ่านพน้ช่วงยากล าบากนี้ไปแลว้ อาจจะเป็น 

“อาชีพที่ชอบ ชีวิตท่ีใช่” ของคุณก็เป็นได้... 
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 หลังวกิฤต ิ

หางานอยา่งไร 

ให้ “ไดง้าน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลาระหว่าง จบใหม่-รอวุฒิการศึกษา-หางานท า ช่างเป็นเวลาแห่ง

ความรู้สับสนของบางคน แต่ท าไมบางคนถึงได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลย  

 

ช่องทางการหางานท าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีอยู่หลากหลาย แม้ว่าบางคน

อาจจะมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงมากมาย ที่อาจเป็นที่พึ่งยามตกงานซ่ึงนับว่าเป็นวิธีที่

เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพแต่บางคนที่ไม่มีคนรู้จักมักคุ้นที่จะแนะน าได้เลยล่ะ

......ท าอย่างไรดี  

 

เมื่อถึงเวลาเผชิญความจริงเหล่านี้ จงระลึกไว้เสมอว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่ง

ตน” เพราะยามตกงานคนที่รับรู้ความรู้สึกสับสนได้ดีที่สุดคือตัวคุณนั่นเอง.... 

หนังสือเล่มนี้ขอเสนอแนะช่องทางการหางานท าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อเปิด

โอกาสให้ “ศิษย์พิบูล” หางาน และได้งานแบบชัวร์ๆ ค่ะ   

 
  

 

นักศึกษาจบใหม่  ที่ เพิ่ งจะส า เร็ จ

การศึกษา ต่างมีความมุ่งหวังที่แตกต่าง

กันไป แน่นอนว่าการเรียนในระดับ

ปริญญาตรีนั้น ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบก็

ต้องหาการหางานท า และการท างานดู

เหมือนจะเป็นเรื่องท้าทายส าหรับ

บัณฑิตจบใหม่มากกว่าสิ่งอื่นใด ระยะนี้

เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตที่หลายคนยังไม่รู้

ด้วยซ้ าว่า 
 

เรียนมาเพื่ออะไร?? 
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 งานเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางการหางานท านั้น มีอยู่หลากหลาย แม้บางคนจะมีญาติพี่น้อง 

เพื่อนฝูงมากมายที่เป็นที่พึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ แต่บางคนไม่

รู้จักใครที่จะแนะน าได้เลย พึงระลึกไว้ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เพราะยามตกงาน

คนที่รับรู้ความรู้สึกสับสนได้ดีที่สุดคือตัวคุณนั่นเอง  หนังสือเล่มนี้ขอเสนอแนะ 

ช่องทางการหางานเอกชนอย่างไรให้ “ได้งาน” ท าแบบชัวร์ๆ ค่ะ 

 

 สมัครผ่านเว็บไซต์  และ  Applications 
ส าหรับประกาศรับสมัครงานภาคเอกชนในยุคนี้ มีช่องทางให้เลือกมากมาย 

คุณสามารถฝากประวัติ ไ ว้ ได้หลายที่  ทั้ ง เว็บ ไซต์  และ Applications ใน

โทรศัพท์มือถือ เรียกว่าสะดวกสบายมาก ๆ  แหล่งประกาศรับสมัครงานที่ร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการมีงานท าส าหรับนักศึกษา คือ บริษัท TOP GUN  

www.jobtopgun.com โดย  SUPER  RESUME ที่เคยบันทึกไว้จะมีระบบ Match 

กับนายจ้างที่การันตีว่าจะมีนายจ้างเปิด RESUME ของคุณอย่างแน่นอน  

นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์หางานอีกมากมายที่สามารถเข้าไปฝากประวัติไวไ้ด้ 

ข้อควรระวังคือเลือกเว็บไซต์ และ Applications ที่น่าเชื่อถือ  หากสนใจงานของ

บริษัทใด ให้เข้าไปกดสมัครงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอการ Match ก็จะเป็นการ

เพื่อเพ่ิมโอกาสให้กับตัวเองได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 

  

การท างานไม่ว่าจะเป็น งานเอกชน หรือ งานราชการ นั้น 

ต่างก็มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ หากตั้งใจท างานและ

พยายามน าความรู้ความสามารถเข้ามาใช้ในการท างาน ก็จะ

ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าก็

สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ต่างกัน 
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ตัวอย่างเว็บไซต์หางาน 

>> JOBTOPGUN.com 

>> smartjob.doe.go.th 

>> Job2News.com 

>> JobsDB.Com 

>> jobbkk.com 

>> JobTH.com 

>> Thai Best Jobs 

>> Jobthai.com 

ตัวอย่าง Applications หางาน 

 

JOBTOPGUN 

 

JOBBKK 

 

JobDB 

 

ScoutOut 

 

JobThai 

 

     จุดเด่น  การเข้าถึงสื่อเว็บไซต์ และ App เป็นวิธีทีส่ะดวก 

     ข้อแนะน า  ควรบันทึกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง เพราะข้อมูล 

ของคุณเป็นประโยชน์ต่อการเรียกสัมภาษณ์งาน 
 

 การสมัครงานแบบ  Walk-in  
รูปแบบการสมัครงานนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ ในอดีตอาจจะเป็นการส่ง              

ใบสมัครทางไปรษณีย์ และ การ Walk-in ต่อมาเปลี่ยนเป็นการส่งอีเมล์ และ 

การส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์หางาน เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ส าหรับการสมัครงานแบบ Walk-in นั้น อาจจะ

มีความส าคัญน้อยลง เพราะ HR เองก็เปลี่ยนแปลงไปใช้ช่องทางออนไลน์

เช่นกัน สิ่งส าคัญคือให้สังเกตว่าหน่วยงานที่ เราก าลังจะสมัครงานนั้น 

สะดวกแบบไหน  เราจะสมัครงานด้วยวิธีใด จะต้องเป็นวิธีที่ HR ก าลังมอง

หาเราเช่นกัน ที่ส าคัญอย่า Walk-in แบบสุ่มสี่ สุ่มห้า เพราะ HR ก็ไม่ได้ว่าง

พอที่จะพิจารณาเอกสารของคุณตลอดเวลา  
 

 จุดเด่น ใบสมัครงาน ถึงมือฝ่ายบุคคล (HR)  แน่นอน และ  

อาจจะได้รับการสัมภาษณ์งานทันที 

 ข้อแนะน า  ควร Walk-in ในช่วงที่หน่วยงานประกาศรับสมัคร   

มิเช่นนั้นใบสมัครงานจะไม่ไดร้ับการพิจารณา 
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 ท าความรู้จัก “ส านักงานจัดหางาน” 
 ส านักงานจัดหางาน และเป็นแหล่งข้อมูลในการหางานท าทั้งงาน

เอกชนและงานราชการ คุณไม่ควรพลาดที่จะต้องท าความรู้จัก โดยในแต่ละ

เดือนส านักงานจัดหางานจะมีการจัดวันนัดพบแรงงานย่อย ซ่ึงเป็นที่ได้

ร่วมมือกับผู้ประกอบการต่างๆ เดินทางมารับสมัครและสัมภาษณ์งานด้วย

ตัวเอง คุณจึงควรติดตามวันนัดพบแรงงานของแต่ละจังหวัด ว่าจะจัดที่ไหน 

วันใด เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสส าคัญ  

 ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน ร่วมกันกับ

ส านักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ยกเว้นปี

การศึกษา 2563) ในอนาคตหากต้องการหางานท าหรือเปลี่ยนงาน             

“ศิษย์พิบูล” สามารถเข้าร่วมได้ นะคะ  
 

 จุดเด่น เป็นกิจกรรมที่สามารถสมัครงานได้หลายๆ หน่วยงาน  

และส่วนใหญ่จะได้รบัการสัมภาษณ์งานทันที 

 ข้อแนะน า  ควรจัดสรรเวลา การเดินทาง เตรียมเอกสารให้เพียงพอ 
  

 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย...ตัวช่วยตรงประเด็น 
ส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจบใหมม่ักมองข้าม ก็คือ สื่อของมหาวิทยาลัย โดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเรา ได้จัดตั้ง “ศูนย์บรกิารอาชีพและ

ส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน” มีภารกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษา

และศิษย์เก่า ทางเว็บไซต์ http://sas.psru.ac.th และ Facebook : sas.psru 

หน่วยงานที่ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรบัสมัครงานมายัง

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะ 

1) ต้องการพนักงานด่วน  

2) ต้องการคนรุ่นใหม่ที่ก าลังจะเรียนจบหรือเพิ่งจะส าเร็จการศึกษา 

3) พร้อมที่จะให้โอกาสในการพัฒนาและฝกึอบรมการท างานใหก้่อน  
 

จุดเด่น  มหาวิทยาลัยกลั่นกรองงานที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษา 

 ข้อแนะน า  ควรติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
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 งานราชการ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

โอกาสของการเข้าสู่ระบบราชการ ของผู้สนใจ ส่วนใหญ่จะมุ่งหวังจาก

การรับสมัครต าแหน่งงานราชการจ านวนมากในแต่ละปี หนังสือเล่มนี้ขอ

เสนอแนะ ช่องทางการหางานราชการ เพื่อน้องๆ จะได้เตรียมตัวล่วงหน้าให้ 

“ได้งานท า”  
   

 การสอบ กพ. 

ส านักงาน ก.พ. หรือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน           

ท าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาระบบ

การบริหารก าลังคนในราชการ โดยในแต่ละปี และ เป็นหน่วยงานจัดสอบ

คัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ถือเป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุด จึงเป็นช่อง

ทางการเข้าสู่อาชีพราชการที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกัน โดยแบ่งเป็น  

สอบภาค ก.  >> การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป  โดยการ

สอบข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา 

สอบภาค ข. >> การสอบภาคความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ซ่ึงเป็น

การสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ ศึกษาเล่า

เรียนมา 

สอบภาค ค. >> การสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  เป็นการ

สอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ

สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

การสมัครงานผ่านสื่อที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนของงาน

เอกชนนั้น สามารถหาต าแหน่ง “งานราชการ” ได้

เช่นกัน แต่จะโดยปกติงานราชการจะมีการประกาศผ่าน

สื่อน้อยกว่า หากสนใจท างานราชการ จ าเป็นจะต้อง

ติดตามข่าวสารที่ประกาศรับสมัคร “เฉพาะหน่วย” 

เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนกังาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล) การสอบในส่วนนี ้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการสอบ และเมื่อผู้เข้าสอบ

ผ่านการสอบภาค ก. จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว สามารถน า

ผลการสอบไปแสดงต่อหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดสอบ เช่น อบต. อบจ. เทศบาล 

เพื่อเข้าสอบ ภาค ข. และ ค. ต่อไปได้ 

  

 การสอบโดยส่วนราชการโดยตรง 
ส่วนราชการที่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานนั้น ๆ 

โดยตรง กรณีส่วนงานประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในส่วนงานใด             

แนวข้อสอบและวิธีการสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.พ. ก่อนที่จะ

ด าเนินการ ส าหรับการสอบจะเปิดสอบ ภาค ก. พร้อมกับการสอบ ภาค ข.             

และ ค. 
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   เตรียมตัวอย่างไร? ประทับใจผูส้มัภาษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ศึกษาข้อมูลเกีย่วกับหน่วยงานอย่างลึกซ้ึง 

คุณควรความเข้าใจหน่วยงานที่ คุณสมัครงาน โดยการหาข้อมูล

เกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า จาก website และสื่อต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้ง แสดงถึงความกระตือรือร้นว่าคุณอยากท างานกับบริษัทนี้จริง โอกาส

ประสบความส าเร็จจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก  

นอกจากจะศึกษาประวัติทั่วไปแล้วคุณจะต้องศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เช่น การก่อตั้ง พัฒนาการ แนวโน้มการเติบโต แผนกที่ คุณสมัครมี

ความส า คัญต่อองค์กรอย่างไร ต าแหน่งที่ คุณสมัครคืออะไร ( Job 

Description) รวมถึงการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น 

 

ข้อแนะน า  ค าตอบที่สร้างความประทับใจต้องเป็นข้อมูลที่รู้จริง  

ไม่พูดมั่ว  

 

 

การสร้างความประทับใจครั้งแรกเป็นอีกสิ่ง

หนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการหางานท า คนที่มี

ความสามารถหลายคนสูญเสียโอกาสที่จะได้งาน

ที่พวกเขาใฝ่ฝันจากการสัมภาษณ์  
 

ดังนั้นคุณควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาดและเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัว

ใ ห้ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ป็ น ก้ า ว ส า คั ญ ข อ ง 

“ความส าเร็จ”  
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   เตรียมเอกสารที่จ าเป็น 

ย้ านะคะว่าที่จ าเป็น เอกสารประวัติส่วนตวัหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการ

สมัครงานเท่านั้น เพือ่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและจริงจังของคุณ ถ้า

เปรียบเทียบกับคนที่ไปตัวเปล่า มือเปล่า ซ่ึงอาจท าให้กรรมการเกิด

ความรู้สึกได้ว่า คุณไม่ได้มีการเตรียมตัวมาเลย สิ่งเล็กๆ น้อย ๆ อย่าละเลย 

เดี๋ยวจะเสียโอกาสนะคะ 

แล้วสิ่งที่ควรน าไปในวันสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง??? 

1) แฟ้มเอกสาร ที่ดคู่อนข้างเป็นทางการหน่อย เพื่อใส่เอกสาร

หลักฐาน และผลงานต่างๆ ของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วย 

2) หลักฐานในการสมัครงาน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน เอกสารส าคัญทางการศึกษา และรูปถ่ายถึงแม้ว่าคุณจะเคยส่ง

มาทางอีเมล์แล้ว ก็ควรจะน าไปด้วย เผื่อว่าเขาจะต้องการให้คุณส่งเอกสาร

อีกครั้งหนึ่ง 

3) Resume หรือเอกสารแนะน าตัวคุณ ในด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย 

ฝึกอบรมต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ในการท างานหรือฝึกงาน 

ความสามารถหรือทักษะที่สั่งสมมา เป็นบทสรุปสั้นๆ เพื่อประกอบในการ

สมัครงาน กรณีมีคณะกรรมการสัมภาษณ์หลายคน ควรเตรียมไปให้พร้อม

ส าหรับกรรมการทุกคน 

- บางอาชีพจ าเป็นต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพ เช่น พยาบาล หรือ ครู ก็

ควรน าหลักฐานดังกล่าวไปด้วย เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตในการ

ประกอบอาชีพดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย 

- ไม่จ าเป็นต้องน าผลงานทั้งหมดในชีวติใสเ่ข้าไปในแฟ้มหรอกนะ เพียง

แค่คัดเลือกเฉพาะตัวอย่างผลงานที่ดีที่สุด และตรงกับคุณสมบัติที่หนว่ยงาน

ต้องการเท่านั้นก็เพียงพอ 

 

ข้อแนะน า  เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ  

ไม้บรรทัด และอื่นๆ เท่าที่คิดได้ว่าอาจจ าเป็นต้องใช้ 
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   ไปถึงก่อนเวลา 

คุณต้องมาถึงห้องสัมภาษณ์ให้ตรงกับเวลาที่ก าหนดเพื่อเป็นการสร้าง

ความประทับใจแรกพบ ควรค้นหาแผนที่การเดินทาง ตรวจสอบสภาพ

การจราจร และไปให้ถึงก่อนเวลา อย่างน้อย 10 นาที 

  

ข้อแนะน า  ควรเตรียมพร้อมเรื่องกลิ่นตัว และปิดเครือ่งมือสื่อสาร 

ทุกประเภทก่อนเข้าหอ้งสัมภาษณ์ 

 

   ตรวจสอบสื่อสงัคมออนไลน์ 

นายจ้างมักจะตรวจสอบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เช่น 

Facebook เพื่ออ่านข้อมูลและประวัติของพนักงานในอนาคต ดังนั้นอย่าลืม

ตรวจสอบการโพสท์ข้อความและรูปภาพต่างๆ รวมถึงลบข้อมูลที่ท าให้

นายจ้างเกิดภาพในเชิงลบต่อตัวคุณ การสืบค้นชื่อตัวเองบนฐานข้อมูล

ออนไลน์จึงเป็นประโยชน์ไม่น้อยเพื่อจะได้ทราบว่านายจ้างจะเห็นข้อมูลอะไร

เกี่ยวกับคุณบ้าง 

 

ข้อแนะน า  การอดทนอดกลั้นตอนการแสดงออกด้านลบ  

แสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่นายจ้างต้องการ 

 

 

 

 

 

 

  

  

หากคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อให้เข้ารับการสัมภาษณ์ หมายความว่า 

หน่วยงานที่คุณสมัครงานไว้ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคุณเรียบร้อย

แล้ว  เหลือเพียงการสัมภาษณ์เพื่อส ารวจบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการ

ท างาน และนี่คือโอกาสส าคัญที่คุณจะต้องสร้างความ “ประทับใจ” 
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“บุคลิกภาพ” เป็นสิ่งแรกที่จะต้องได้รับการประเมินจากองค์กรที่เรา

ไปสมัคร และ จะมีผลต่อทัศนคติของคนที่มองเราด้วย อีกทั้งเป็นตัวบอกถึง               

ความพร้อมที่มีต่อการท างานของผู้สมัคร ที่แม้ว่าแต่ละคนจะมีติดตัวมาไม่

เท่ากัน แต่ก็สามารถฝึกฝนพัฒนากันได้ไม่ยากนัก โดยมทีริคง่ายๆ ดังนี้ 

 

   อากัปกิริยาท่าทาง 

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มองเห็นได้จากระยะสายตา ที่ผู้สัมภาษณ์จะเฝ้า

สังเกตคุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัว เพราะเมื่อองค์กรต่างๆ จะรับสมัครคุณเข้า

ท างาน การสังเกตผู้ร่วมงานใหม่ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันที จากลักษณะ

ต่างๆ ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเกิดจากการเดิน การยืน การ

แสดงออกระหว่างการสนทนา คุณต้องระวังตัวอยู่เสมอ ไม่ควรเดิน ก้มหน้า 

หลังงอ ยื่นหน้าท้องในท่าที่สบายเกินไป ห้ามล้วงกระเป๋า หรือใช้นิ้วเกี่ยว

ขอบกางเกง แม้ว่าจะเหนื่อยล้าจากการรอคอยหรือการเดินทาง คุณควรเดิน

ด้วยท่าทีสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติ เท่าที่จะท าได้ และไม่เกร็ง 
 

   การแต่งกายแบบถูกกาลเทศะ 

ผู้ชาย แม้ว่าคุณจะ Indy แค่ไหน การสัมภาษณ์งานก็ควรแต่งกายให้

สุภาพไว้ก่อนเป็นอันดับแรก (เมื่อท างานจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น) การแต่ง

กายเป็นการสร้างความประทับใจด้วยการให้เกียรติองค์กรและผู้สัมภาษณ์

งาน อาจจะเป็นเสื้อสีขาวหรือสีครีมอ่อนๆ แขนยาว อย่าลืมรีดให้เรียบร้อย 

ผูกเนกไท กางเกงแสล็กสีเข้มหรือสีด า รองเท้าและถุงเท้าให้อยู่ในโทนสี

เดียวกัน  

ข้อห้าม ห้ามใส่กางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด หา้มผูกเนกไทสีฉูดฉาด เสื้อ 

  และเนกไทไม่ควรมีลวดลาย ห้ามแว่นตาแฟชั่นและแว่นด า 
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ผู้หญิง ควรระวังการแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพ ถูกกาลเทศะ มอง

รวมๆ แล้วต้องสบายตา เหมาะกับอายุ และต าแหน่งงานที่สมัคร กระโปรง

ควรยาวเสมอเข่า เสื้อควรมีปกสุภาพใส่กับกระโปรงที่เข้าชุดกนั  

ข้อห้าม ห้ามใส่เครื่องประดับที่มากหรือขนาดใหญ่เกินควร ห้ามใส่

กระโปรงสั้น (ไม่สุภาพ) ห้ามใส่เสื้อคว้านคอลึกกว้าง ห้ามใส่ชุดสีสันแสบตา 

หรือมีลายดอกไม้บานสะพรั่ง เพราะจะท าให้ความโดดเด่นทางบุคลิกภาพ

ของคุณลดไปรวมอยู่ที่สีสันกระโปรงเพียงอย่างเดียว ห้ามกลิ่นน้ าหอมฉุน 

ห้ามแว่นตาแฟชั่นและแว่นด า 

 

   เก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ใหด้ี “ราศีจับ”  

 ทรงผม ควรดูแลให้ไม่ยุ่งเหยิง ผู้ชายควรตัดและหวีให้เรียบร้อย ถ้า

เป็นผู้หญิงก็รวบมัดจัดเก็บให้เรียบร้อย ลงทุนซ้ืออุปกรณ์เซ็ตผมในวันสมัคร

งานหรือสัมภาษณ์งานสักหน่อยก็จะดีไม่น้อย 

 หนวดเครา หรือ ขนจมูก (ชาย) ก าจัดออกไปบ้างอย่าให้รกรุงรัง เพิ่ม

พื้นที่ราศีให้กับตนเอง นิ้วมือ เล็บ ควรสะอาดเรียบร้อย ไม่ควรปล่อยให้ด า 

หรือตกแต่งเสริมให้ดูยาวจนน่ากลัว และไม่ควรสวมแหวนเกิน 1 วง 

 รองเท้า ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือสีสุภาพ ขัดเงาให้

เรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้ากีฬา หรือรองเท้าที่มีสีสันลวดลาย (หนังจระเข้-งู) 

ส้นไม่สูงมากนัก 
 

   สมาร์ทขณะสมัภาษณง์าน 

ขณะอยู่ในห้องสัมภาษณ์งานคุณจะถูกจับตามองตลอดเวลา ความ

ประหม่าอาจเข้ามาเยือนได้เสมอ และเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้ระวัง สิ่งที่ไม่

ควรท า คุยเพลิน นั่งกระดิกเท้าเล่น หรือแกว่งมือไปมา ใช้มือเคาะโต๊ะ ค ้า

คาง หรือเกาคาง คอ หู นั่งโยกเก้าอี  แลบลิ น เลียริมฝีปาก ถอนหายใจแรงๆ 

เมื่อถูกสอบถาม ห่อไหล่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว แต่ก็มี

อิทธิพลต่อคะแนนโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน สิ่งเดียวที่จะประคับประคองตัวเองให้มี

ท่าทีที่ดี คือ ระวังอย่างมี “สต”ิ เป็นดีที่สุด 
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 ฝึกซ้อมตอบค าถาม 
ถ้าคุณพิมพ์ค าว่า “ค าถามสัมภาษณ์งาน” ใน Google อาจเจอค าตอบ

หรือค าแนะน ามากมาย สิ่งส าคัญที่คุณต้องระมัดระวัง คือ ค าถามเชิง

ทั ศ นคติ  ( Attitude Test Questions) ที่ ต้ อ ง ศึ ก ษ า  ฝึ ก ฝน  สั่ ง ส ม 

ประสบการณ์  ไม่ประหม่า ไม่มีอคติต่อผู้สัมภาษณ์ เพราะปฏิกิริยาของคุณ 

ก าลังถูกสังเกตและประเมินผลจากผู้สัมภาษณ์อยู่นั่นเอง  

แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร??? 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดอาจจะ List ค าถาม เตรียมค าตอบ และ

ซ้อมค าตอบที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งาน ในสถานการณ์ต่างๆ 

อาจจะเตรียมค าพูดกินใจไว้ด้วยก็ได้ คิดไว้ในใจว่า ตอบยังไงให้ “มงลง” 
 

   ตัวอย่างค าถามสัมภาษณ์งาน 

 1. แนะน าตัวเอง  

เป็นค าถามสัมภาษณ์งานที่เบสิคที่สุด ค าถามนี้จะช่วยลดความตื่นเต้น

ของคุณ เพราะสิ่งที่พูดถึงเป็นข้อมูลของตัวคุณเอง (โปรดอย่าคิดว่า HR 

ไม่ได้อ่านใบสมัครจึงให้แนะน าตัว) ให้ใช้โอกาสนี้แนะน าตัวในเวลาสั้นๆ พูดถึง

ข้อมูลตัวคุณเองสอดคล้องกับข้อมูลในใบสมัคร ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะท าให้

ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณมีความเหมาะสมอย่างไรกับต าแหน่งงาน  

ข้อควรระวัง ไม่ต้องเล่าประวัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

 

 2. ท าไมบริษัทจึงควรเลือกคุณ 

แน่นอนว่า การรับสมัครคนเข้าท างาน หน่วยงานจะต้องเลือกคนที่มี

คุณสมบัติตรงกับต าแหน่งงานที่สมัคร และค าถามนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้

โฆษณาตัวเอง  การตอบค าถามนี้ให้พูดถึงทักษะข้อดีที่คุณมี พร้อมระบุถึง

บทบาทที่คุณต้องการ เพื่อมีส่วนร่วมในเป้าหมายและความส าเร็จของบริษัท 

นี่ยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงออกถึงความสนใจและความกระตือรือร้นของ

คุณที่มีต่อองค์กรอีกด้วย 

ข้อควรระวัง ห้ามเปรียบเทียบกับผู้สมัครงานคนอื่น ๆ เด็ดขาด 
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3. จุดเด่น-จุดด้อย ของคุณคืออะไร 

คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณเป็น “มนุษย์คนหนึ่ง” ในค าตอบนี้ได้นะ

คะ เพราะทุกคนย่อมมี จุดเด่น-จุดด้อย ด้วยกันทั้งนั้น ส าหรับจุดด้อยนั้น 

ไม่ควรตอบเลี่ยง แต่ให้คิดค าตอบโดยถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อ

สร้างความประทับใจ และเป็นประโยชน์ต่อต าแหน่งงานนั้น ๆ ได้  

 

“จุดด้อย” ต้องเป็นข้อเสียจริงๆ ของคุณ (ต้องไม่ใช่คุณสมบัติที่

หน่วยงานก าลังมองหา) โดยพูดถึงการรับมือในการแก้ไขปัญหานั้น

ประกอบด้วย เช่น 

- ไม่เก่งภาษาอังกฤษ แก้ไขปัญหาโดยพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรม

ออนไลน์ในช่วงเวลาวา่ง 

- เป็นคนขี้ลืม แก้ปัญหาโดยใช้ Application จดจ า และฝึกสมาธิ  

 

 “จุดเด่น” คุณสมบัติที่เป็นข้อดี เป็นประโยชน์ในการท างานที่คุณมี 

ควรยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน ถึงความสามารถที่โดดเด่นเหนือผู้สมัคร

คนอื่น โดยพูดถึงสาเหตุที่เป็นจุดเด่นประกอบด้วย เช่น เคยท ากิจกรรมใน

มหาวิทยาลัย หรือเหตุการณ์ประสบความส าเร็จโดยใช้จุดเด่นนี้ โดยอาจจะมี

เกียรติบัตรหรือหลักฐานประกอบที่บ่งบอกว่าท าไมคุณจึงกล้าพูดเช่นนั้น 

 

 ข้อควรระวัง  

- ไม่ควรพูดถึงจุดด้อยของตัวเองมากเกินจ าเป็น หากจ าเป็นต้องพูดให้

อธิบายเพิ่มเติมว่าจะพัฒนาและแก้ไขอย่างไร 

- ห้ามตอบว่าเป็นคนขี้เกียจ หรือ อารมณ์ร้อน เพราะเป็นสิ่งที่เป็นอุป

สรรค์ต่อการท างาน หากเป็นเรื่องความเครียด ให้อธิบายการบ าบัด

ความเครียดของคุณที่เคยมีมา ว่าคุณเอาชนะนั้นได้อย่างไร จะน่าประทับใจ 

- ห้ามพูดโกหก หรือตอบรับว่าท าได้ทุกอย่างทั้งที่ไม่สามารถท าได้ 

ควรให้เหตุผลไปตามความจริง เพราะการโกหกอาจจะท าลายความน่าเชื่อถือ

ทั้งหมดของเรา 
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 4. เป้าหมายในอนาคตของคุณคืออะไร 

        ค าถามนี้วัดความเป็นไปได้ว่าคุณจะท างานนี้นานแค่ไหน เพราะทุกที่ที่

รับคนเข้าท างานย่อมต้องการคนที่ท างานไปนานๆ ผู้สัมภาษณ์อาจถามถึง

ชีวิตสมรส แผนการเรียนต่อ เพื่อดูความเป็นไปได้ของระยะเวลาที่คุณจะ

ท างานให้กับบริษัท ควรตอบกลางว่า คุณจะท างานให้กับบริษัทตราบเท่าที่

บริษัทต้องการ  

 ข้อควรระวัง บัณฑิต มรพส. ไม่ด้อยไปกว่าใคร ความส าเร็จของคุณ

กว้างไกลและเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น 

 

 5. คุณต้องการเงินเดือนเท่าไร 

        ค าถามนี้จะเป็นค าถามส าหรับผู้ที่สมัครท างานเอกชนเท่านั้น เพราะ

งานราชการส่วนใหญ่จะประกาศอัตราเงินเดือนไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีงาน

เอกชนคุณสามารถแจ้งเงินเดือนที่คุณคาดหวังไว้ได้เลย แต่จะต้องมีการ

ค้นคว้าเพิ่มเติมมาก่อนที่จะสัมภาษณ์ โดยมีเหตุผลประกอบว่าท าไมคุณจึง

เรียกเงินเดือนขั้นนั้น หากผู้สัมภาษณ์เสนอเงินเดือนต่ ากว่าที่คุณตั้งไว้ ควรมี

อัตราที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 ข้อควรระวัง บัณฑิต มรภ.ราชภัฏพิบูลสงคราม ควรได้รับเงินเดือน

ระดับปริญญาตรี 15,000 บาท  

 

6. คุณมีข้อสงสัยอะไรอีกไหม 

ค าถามนี้เป็นค าถามที่บ่งบอกได้ว่าการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงแล้ว หาก

ตอบว่า “ไม่ม”ี ไม่ผิด แต่คุณได้พลาดโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลของการท างาน

ก่อนที่คุณจะได้เข้าท างานจริง  จึงควรถามกลับไปซักเล็กน้อยเกี่ยวกับองค์กร

หรือต าแหน่งงาน เช่น ขอบเขตงานที่คุณต้องรับผิดชอบ หรือสวัสดิการของ

องค์กร รวมถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้

เห็นว่าคุณให้ความส าคัญในสิ่งที่ได้พูดคุยกัน 

 ข้อควรระวัง โอกาสในค าถามนี้คือการได้แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะ

ท างานจริงๆ  
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แนะแนวการศึกษาต่อ 

    ศึกษาต่อภายในประเทศ 

 เมื่อคุณส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่ว่าคุณจะต้อง

การศึกษาต่อด้วยเหตุผลอะไร คุณต้องพึงระลึกว่าการเรียนต่อในระดับ

ปริญญาโท/ปริญญาเอกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่าย คุณจะต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ และ

อุทิศเวลาในการเรียน ถึงแม้ว่าจะเรียนเพื่อฆ่าเวลาระหว่างว่างงาน ก็ควรจะ

มีเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะท าหลังจากเรียนจบปริญญาโท เพื่อความก้าวหน้า

ของชีวิต เพราะว่าค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษานั้นค่อนข้างสูง  

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อได้

ไม่ยาก โดยการสอบถามข้อมูลหลักสูตรที่สนใจเรียนจากบัณฑิตวิทยาลัย 

หรือเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และอย่าลืม

ที่จะหาข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อม หรือ แสวงหาทุนการศึกษา

เพื่อการศึกษาต่อที่คุณวาดหวังไว้  

 

    ศึกษาต่อต่างประเทศ 

การศึกษาต่อต่างประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก 

บางคนอาจต้องการเรียนหลักสูตรสั้นๆ เพื่อฝึกภาษา หรือเรียนต่อในระดับ

ปริญญาโท สิ่งส าคัญคือคุณจะต้องเตรียมความพร้อม และหาข้อมูลเพื่อ

ประกอบการพิจารณา ได้แก่ ฐานะทางการเงิน พื้นฐานทางการศึกษา

โดยเฉพาะด้ านภาษา  สภาพร่ างกาย สภาพจิต ใจ ข้อมูล เกี่ ยวกับ

สภาพแวดล้อมของประเทศที่คุณสนใจจะเรียน เช่น อุณหภูมิ สกุลเงินตรา   

ที่พัก เป็นต้น ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ที่ ให้ค าปรึกษาแบบครบวงจร             

ซ่ึงสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นจากอินเตอร์เน็ต  



ปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา 2562    หน้า 31 

 

ศึกษาต่อ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ดังต่อไปนี้    

  

 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

คณะครศุาสตร ์  สาขาหลักสูตรและการสอน 

 สาขาการบริหารการศึกษา 

 สาขาเทคโนโลยีและ

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

 สาขาการศึกษาพิเศษ 

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะวทิยาการจดัการ  สาขาการจัดการประยุกต์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร  สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา 

 สาขาคหกรรมศาสตร์ 

วทิยาลยัการจดัการและพฒันาทอ้งถิน่  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  
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ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
  

 

“ศิษย์ปัจจุบัน” คือความภูมิใจ 

“ศิษย์เก่า” ของมหาวิทยาลัยคือศักดิ์ศรีสถาบัน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความส าคัญกับ “ศิษย์เก่า” จึงจัด

ให้มีหน่วยศิษย์ เก่าสัมพันธ์  สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า            

กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 

ศิษย์ปัจจุบันกับศิษย์เก่า และ ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และส่งเสริม

ความรู้ ตลอดจนบริการมูลข่าวสารด้านวิชาการ-วิชาชีพภายหลังส าเร็จ

การศึกษา เป็นศิษย์เก่าที่มีคุณค่าต่อมหาวิทยาลัยและสังคม  

นอกจากนี้ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังมีบทบาทส าคัญในการสร้างความ

ภาคภูมิใจและสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้  ประสานงานที่

เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู้ส าเร็จการศึกษา 

จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสวงหาศิษย์เก่าที่

มีศักยภาพเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างด้านการประสบ

ความส าเร็จ จัดกิจกรรมแสวงหารายได้ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ให้แก่

ศิษย์เก่าในโอกาสต่างๆ น าสู่การพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกันใน

ด้านต่ างๆ และด ารงไว้ ซ่ึ งความภาคภูมิ ใจ ในความเป็นบัณฑิตแห่ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

เชื่อมความสัมพันธ์ง่ายๆ 

Add Line >> sitpibul 
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ศิษย์เก่า กยศ. “รุ่นพี”่  
ต้องช าระหนี้เพื่อ “รุ่นน้อง” 

 

 

 

 

การช าระหน้ี กยศ. 

 

ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ ช าระเงนิคืน กยศ. เม่ือ... 

1. เรียนจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี นับจากปีที่จบ

การศึกษาหรือเลิกการศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี) 

2. หากผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมเงิน กยศ. ต้อง

แจ้งสถานภาพให้ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามฯ ทราบ (หากไม่แจ้ง

สถานภาพจะถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้หลังจากนั้น 2 ปี) 

3. หากครบก าหนดช าระหนี้แล้วยังไม่มีงานท า สามารถขอผ่อนผันได้

ตามเง่ือนไขที่ก าหนด 

 ในช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมสามารถช าระหนี้ก่อนครบ

ก าหนดเวลาช าระหนี้ได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 
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วันครบก าหนดช าระหนี้  

 ผู้กู้ยืมที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครบก าหนดช าระหนี้งวด

แรก ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยต้องช าระภายในวันที ่ 5 กรกฎาคม 

ของทุกปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี กองทนุฯ เริ่มคิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท 

ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป  
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ช่องทางการช าระหนี้  

1) ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบหนี้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th 

และช าระหนี้ก่อนก าหนดได้  

2) กองทุนฯ จะแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกในปีที่ครบก าหนดช าระ โดยมี

รายละเอียดจ านวนเงินที่ต้องช าระรายเดือนหรือรายปีให้ผู้กู้ยืมทราบ              

หาก ไม่ ไ ด้ รั บหนั งสื อ  สามารถตรวจสอบยอดหนี้ ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซต์ 

www.studentloan.or.th 

3) ปัจจุบัน กองทุนฯ ก าหนดให้มีช าระหนี้หลายช่องทาง ได้แก่ การหัก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ติดต่อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ช าระผ่าน ตู้ ATM 

ทางอินเตอร์เน็ต www.ktbnetbank.com ระบบกรุงไทย Tele Bank โทร. 

02-111-1111 นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางที่หลากหลาย และสะดวกต่อผู้กู้ยืม

มากขึ้น ได้แก ่

 

 Application Krungthai Next 
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 Application เป๋าตัง 

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

www.studentloan.or.th 

คลิก “การช าระหนี้” 

“กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน” 

7-11 ทุกสาขาทัว่ประเทศ 
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