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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม 

The Best of Memory 

 

 

หนังสือปัจฉิมนิเทศ เล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นเล่มสุดท้าย  
เพื่อเป็นที่ระลึกให้กบันักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา 

ได้เตรียมความพร้อม ก่อนการก้าวสู่โลกอาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
 เป็นบัณฑิตผูถ้ึงพร้อมด้วยทักษะการเผชิญโลกกว้าง ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน  

ในสังคมท่ีแตกต่างจากสังคมมหาวิทยาลัย 
 

ปัจฉิมนิเทศ  ปกีารศกึษา 2563  
เป็นอีกปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอยู่ในชว่งสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 

มหาวิทยาลัยมีความหว่งใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา 
จึงจำเป็นต้องจัดโครงการปัจฉิมนิเทศในรูปแบบออนไลน์ทาง 

Facebook : SAS PSRU  
 

อย่างไรก็ตาม....  
งานบริการนักศกึษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 

จะทำหน้าที่ส่งต่อ “นกัศึกษา” เพื่อก้าวสูก่ารเป็น “บัณฑิต” อย่างสมบูรณ์แบบ 
ผ่านทาง Line : @sitpibul เพื่อส่งเสริมความสมัพันธ์ที่ยั่งยืน  

ระหว่าง “ศิษย์พบิูล” กับ “มหาวิทยาลยั” ตลอดไป ... 

 
งานบริการนักศกึษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา 

27 มีนาคม 2564 
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 ส ารผู้บริหาร 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 ขอแสดงความช่ืนชมยินดีต่อบัณฑิตทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษามาด้วยความ
มานะอุตสาหะ ขอให้นำความรู ้  สติปัญญา ความมุ ่งมั ่น สร้างสรรค์ผลงาน              
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม เมื่อจบการศึกษาแล้ว บัณฑิตจะประสบ
ความสำเร็จแบบไหนอย่างไร ก็อยู่ที ่วิธีคิด และการปฏิบัติของแต่ละคน ว่าจะ
ก้าวหน้าต่อไปอย่างไร ทุกสิ่งล้วนเกิดจากวิธีคิดของเราว่าต้องการก้าวไปให้ไกล
แค่ไหน ให้นำประสบการณ์ในแต่ละครั้งมาเชื ่อมโยงเข้าหากัน จะช่วยให้เรา
ประสบความสำเร็จในแบบที ่เราต้องการให้เป็น ให้สมกับเป็นบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 ส ารผู้บริหาร 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที ่กำลังจะสำเร็จการศึกษา                    
เป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอชื่นชมที่ท่านมีมานะ
อุตสาหะในการศึกษาจนประสบความสำเร็จในอีกไม่กี่วันข้างหน้า  มหาวิทยาลัย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำศิลปะ วิทยาการ ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ส่วนตน สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ  อันเป็นที่รักยิ่ง               
ของเรา ตามอัตลักษณ์บัณฑิต “นักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน”  

อย่างไรก็ตาม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้นักศึกษายังคงพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างไม่สิ ้นสุด เพราะความรู้จะทำให้ทุกท่านสามารถอยู่รอด               
อยู ่ร ่วม และอยู ่อย่างมีศักดิ ์ศรี เป็นพลเมืองที ่ดี มีคุณภาพของท้องถิ ่นและ
ประเทศชาติต่อไป 

ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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 ส ารผู้บริหาร 

  

 

 

 

 

 

ในนามกองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับว่าที่บัณฑิต  
ทุกท่าน  การสำเร็จการศึกษาเป็นเครื่องแสดงถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เมื่อมอง
กลับไปย่อมแสดงให้เห็นถึงว่าผู ้นั ้นมีความรับผิดชอบ  มีความมานะอดทน                  
รู้จักแก้ไขปัญหา และปรับตัวให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมได้  จากนี้ไป 
ขอให้ท่านนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในทางที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม ตลอดถึงเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติสืบไป 
 อนึ ่ง กองพัฒนานักศึกษา มีความภาคภูมิใจในบัณฑิตของเราเป็น                 
อย่างยิ่ง จึงขอฝากมายังว่าที่บัณฑิตทุกท่าน จงมีความภาคภูมิใจในความเป็น                
ศิษย์เก่าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างเต็มภาคภูมิ 
 

 

  

นายอำพน  กลีบปาน 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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 แ นวปฏิบัติผู้สำเร็จการศึกษา 

 

การรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ 

1. ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ และ ผลการเรียน ทาง เว็บไซต์ กอง
บริการการศึกษา http://reg.psru.ac.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลการเรียน” หากมี
ข้อมูลไม่ถูกต้องให้นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) มาแจ้งก่อนอนุมัติผล
จบการศึกษาที่ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) 

2. ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา โดยแนบรูปชุดครุยภาพสี ขนาด 3X4 เซนติเมตร 
จำนวน 3 รูป ณ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) 

3. แก้ไขที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนที่นักศึกษาจะครบหลักสูตร หัวข้อ “แก้ไขข้อมูล
ประวัติส่วนตัวนักศึกษา” 

4. ตรวจสอบผลรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติจบการศึกษาและกำหนดการรับใบรับรอง
คุณวุฒิที่หัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” นักศึกษาจะสามารถรับ
ใบรับรองคุณวุฒิภายหลังได้รับการอนุมัติจบการศึกษาแล้ว 1 สัปดาห์ 

5. กรณีไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อรับเอกสารใบปริญญาบัตร
ได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) ภายหลังจากเสร็จสิ้น                             
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประมาณ 2 สัปดาห์ หากไม่มารับภายใน                    
6 เดือน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ฉบับละ 500 บาท  

6. สิ่งที่ต้องเตรียมในการติดต่อขอรับเอกสาร 
กรณีติดต่อด้วยตนเอง  แสดงบัตรนักศึกษาหรือบตัรประชาชนตัวจริง 
กรณีให้ผู้อื่นรับแทน  หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและ

ผู้รับมอบอำนาจ โดยผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ                  
ต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  งานประมวลผลการศึกษา โทร.055-267100 หรือ  
055-267000 ต่อ 8794 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 บัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารงานพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัย ได้ท่ี Facebook งานพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม www.facebook.com/commencementPSRU 

 บัณฑิตสามารถฝึกซ้อมล่วงหน้า โดยศกึษาจากวีดิทัศน์เพื่อการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 มหาว ิทยาล ัยจะเปิด  ระบบการรายงานตัวบ ัณฑิต  ที ่ประสงค ์เข ้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเวลาที ่กำหนด ทาง www.psru.ac.th                  
กรณีไม่ได้รายงานตัวและชำระเงิน  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
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 เ ตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพ 

 

 

    Get Start : ทกุอยา่งคอืการเริม่ตน้! 

 
ในช่วงที่สถานการณ์ของประเทศกำลังเลวร้ายจากการระบาดของไวรัส 

COVID-19 เมื ่อเศรษฐกิจไม่ดีก็กระทบการจ้างงาน หลายบริษัทให้พนักงาน              
หยุดงานชั่วคราว ชะลอการรับพนักงานใหม่  
 

นักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2563 
จึงได้รับผลกระทบมากในภาวะที่ต้อง “หางานทำ”   
 
COVID-19 อาจทำให้ ตกงาน และอาจจะเป็นช่วงที ่ยังไม่สะดวกในการ

สมัครงาน แต่อย่างน้อยการเรียนจบปริญญาตรี นั่นคือ คุณได้สั่งสมทักษะที่จำเป็น
มากพอที่จะประกอบอาชีพได้ เหลือเพียงตั้งสติ และนำทักษะนั้นมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงเท่านั้น 

 
ชีวิตต้องเริ่มต้น  
เริ่มต้น... เรียนรู้สิ่งใหม่     
เริ่มต้น... มหาวิทยาลัยชีวิต 
 
คุณพร้อมหรือยัง? 
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    วกิฤต ิCovid-19 กบับณัฑติใหม ่

 
 ผู้จัดการคลังสินค้า 
เมื่อคนส่วนใหญ่อยู่บ้าน ไม่สามารถ
ออกไปซื ้อส ินค้าด้วยตนเอง ความ
ต้องการส ั ่งซ ื ้อส ินค ้าผ ่านช่องทาง
อ อ น ไ ล น ์ ท ี ่ ส ู ง ข ึ ้ น  บ ร ิ ษ ั ท ต ่ า ง ๆ 
จำเป็นต้องจ้างพนักงานดูแลคลังสินค้า
ท ี ่มากข ึ ้นตามไปด ้วย โดยเฉพาะ
ตำแหน่งผู้จัดการคลังสินค้า ที่ต้องดูแล
ภาพรวม บริหาร จัดการ คลังสินค้าใน
ภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
คำสั่งซื้อท่ีมากขึ้นในช่วงนี้ 

 พนักงาน Delivery 
ใ น ช ่ ว ง ก า ร แ พ ร ่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค                
โควิด-19 มีคนจำนวนมากที่ต้อง Work 
From Home รวมถ ึ งคนท ี ่ถ ู กก ักตัว
เนื ่องจากเป็นกลุ ่มเสี ่ยงที ่จะป่วยเป็น
โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถออกจาก
บ ้านเพ ื ่อเด ินทางไปซ ื ้อของใช ้ใน
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต และ
ทานอาหารที ่ร ้านอาหารได้ ด ังนั้น
ความต้องการเรียกใช้บริการ Delivery 
จึงสูงขึ ้นมาก จนพนักงานที่มีอยู ่เดิม    
ไม่เพียงพอ ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงนี้
โดยเฉพาะ 
 

 ครูสอนพิเศษออนไลน ์
อาชีพ “ครูสอนพิเศษ” หรือ ติวเตอร์
ส ่วนตัวแบบออนไลน์  เพราะการ
แข ่ งข ันทางการศ ึกษาในไทยมี
ค่อนข้างสูงมาโดยตลอด ถึงแม้ใน
ปัจจุบันทุกคนจะตกอยู ่ท ่ามกลาง
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของ               
เช ื ้อไวร ัส  แต ่อาช ีพนี ้ก ็ไม ่ได ้รับ
ผลกระทบ เพราะการสอนพิเศษ
ขณะนี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านการ
วิดีโอคอลออนไลน์ 

 เขียนหนงัสือออนไลน์   
งานเขียนนิยายหรือหนังสือออนไลน์ 
เนื ่องจากนิยายได้ขยับช่องทางให้
ผ ู ้ อ ่ า น เ ข ้ า ถ ึ ง ง ่ า ยก ว ่ า เ ด ิ มผ ่ าน                   
แอปพลิเคชันในมือถือ ทำให้อยู ่ใน
กระแสน ิยม แถมน ักเข ียนน ิยาย
ออนไลน์ ยังสามารถรวมเล่มเพื่อขาย 
โดยไม่ต้องผ่านสำนักพิมพ์ได้อีกด้วย 
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 ผลิตคอนเทนต์ โฆษณาสินค้าออนไลน ์
เนื่องจากปัจจุบันโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางในการโปรโมทสร้างรายได้
ให้กับสินค้า ยุคนี้จึงจำเป็นต้องมีผู้ที่ผลิตคอนเทนต์หรือโฆษณาออนไลน์แบบ
เรียลไทม์ที่มีคุณภาพ 

  
 
 
 
 
 
 

    หลงัวิกฤต ิหางานอยา่งไรให ้“ไดง้าน”  

 

 
 

 
 
 

ช่วงเวลาระหว่าง จบใหม่-รอวุฒิการศึกษา-หางานทำ ช่างเป็นเวลาแห่ง
ความรูส้ึกสับสนของบางคน แต่ทำไมบางคนถึงได้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลย  

ช่องทางการหางานทำที่เป็นที ่นิยมในปัจจุบันมีอยู ่หลากหลาย แม้ว่า                 
บางคนอาจจะมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงมากมาย ที่อาจเป็นที่พึ่งยามตกงานซึ่งนับว่า
เป็นวิธีที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพแต่บางคนที่ไม่มีคนรู้จักมักคุ้นที่จะแนะนำ              
ได้เลยล่ะ...... ทำอย่างไรด?ี?  

เมื ่อถึงเวลาเผชิญความจริงเหล่านี ้ จงระลึกไว้เสมอว่า “ตนเป็นที ่พึ่ง                
แห่งตน” เพราะยามตกงานคนที่รับรู้ความรู้สึกสับสนได้ดีที่สุดคือตัวคุณนั่นเอง.... 
หนังสือเล่มนี้ขอเสนอแนะช่องทางการหางานทำที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อเปิด
โอกาสให้ “ศิษย์พิบูล” หางาน และได้งานแบบชัวร์ๆ ค่ะ   

 

นักศึกษาจบใหม่ ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษา ต่างมีความมุ่งหวังที่แตกต่างกันไป 
แน่นอนว่าการเรียนในระดับปริญญาตรีนั้น ส่วนใหญ่เมื่อเรียนจบก็ต้องหาการ
หางานทำ และการทำงานดูเหมือนจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบัณฑิตจบใหม่
มากกว่าสิ่งอื่นใด ระยะนี้เป็น จุดเปลี่ยนของชีวิตท่ีหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า 
 

เรียนมาเพื่ออะไร?? 

 

ใครที่ต้องการหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้ตัวเองและครอบครัว ระหว่างนี้อาจ
ลองมองหางานที่สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพราะงานบางอย่างมี
อัตราความต้องการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19              
จนต้องประกาศรับสมัครพนักงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว 
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1) งานเอกชน 

 
 
 
 
 
 

ช่องทางการหางานทำนั้น มีอยู ่หลากหลาย แม้บางคนจะมีญาติพี่น้อง 
เพื่อนฝูงมากมายที่เป็นที่พึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ แต่บางคน
ไม่รู้จักใครที่จะแนะนำได้เลย พึงระลึกไว้ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เพราะยามตก
งานคนที่รับรู้ความรู้สึกสับสนได้ดีที่สุดคือตัวคุณนัน่เอง  หนังสือเล่มนี้ขอเสนอแนะ 
ช่องทางการหางานเอกชนอย่างไรให้ “ได้งาน” ทำแบบชัวร์ๆ ค่ะ 

 
 สมัครผ่านเวบ็ไซต์  และ  Applications 

สำหรับประกาศรับสมัครงานภาคเอกชนในยุคนี้ มชี่องทางให้เลือกมากมาย 
ค ุณสามารถฝากประว ัต ิไว ้ได ้หลายที ่  ท ั ้ งเว ็บไซต์  และ Applications ใน
โทรศัพท์มือถือ เรียกว่าสะดวกสบายมาก ๆ  แหล่งประกาศรับสมัครงานที่ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักศึกษา คือ บริษัท TOP GUN  
www.jobtopgun.com โดย  SUPER  RESUME ที่เคยบันทึกไว้จะมีระบบ Match กับ
นายจ้างที่การันตีว่าจะมีนายจ้างเปิด RESUME ของคุณอย่างแน่นอน  

นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์หางานอีกมากมายที่สามารถเข้าไปฝากประวัติไว้ได ้
ข้อควรระวังคือเลือกเวบ็ไซต ์ และ Applications ที่น่าเช่ือถือ  หากสนใจงานของ
บริษัทใด ให้เข้าไปกดสมัครงานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอการ Match ก็จะเป็นการ
เพื่อเพิ่มโอกาสให้กบัตัวเองได้อีกทางหนึ่งดว้ย  

 

ตัวอย่าง Applications หางาน 

 
JOBTOPGUN 

 
 JOBBKK 

 
 JobDB 

 
ScoutOut 

 
 JobThai 

การทำงานไม่ว่าจะเป็น งานเอกชน หรือ งานราชการ นั้น ต่างก็มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ หากตั้งใจทำงานและพยายามนำความรู้ความสามารถ
เข้ามาใช้ในการทำงาน  ก็จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น 
ความก้าวหน้าก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ต่างกัน 
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ตัวอย่างเว็บไซต์หางาน 
>> JOBTOPGUN.com 

>> smartjob.doe.go.th 

>> Job2News.com 

>> JobsDB.Com 

>> jobbkk.com 

>> JobTH.com 

>> Thai Best Jobs 

>> Jobthai.com 

 
จุดเด่น การเข้าถึงสื่อเว็บไซต์ และ App เปน็วธิีที่สะดวก 
ข้อแนะนำ  ควรบันทึกข้อมูลด้วยความระมัดระวัง เพราะข้อมูล 

ของคุณเป็นประโยชนต์่อการเรียกสัมภาษณง์าน 
 

 การสมัครงานแบบ  Walk-in  
รูปแบบการสมัครงานนั้นมีอยู ่หลายรูปแบบ ในอดีตอาจจะเป็นการส่ง              

ใบสมัครทางไปรษณีย์ และ การ Walk-in ต่อมาเปลี่ยนเป็นการส่งอีเมล์ และ การ
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์หางาน เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่าย สำหรับการสมัครงานแบบ Walk-in นั้น อาจจะมีความสำคัญน้อยลง 
เพราะ HR เองก็เปลี ่ยนแปลงไปใช้ช่องทางออนไลน์เช่นกัน สิ ่งสำคัญคือให้              
สังเกตว่าหน่วยงานที่เรากำลังจะสมัครงานนั้น สะดวกแบบไหน เราจะสมัครงาน
ด้วยวิธีใด จะต้องเป็นวิธีที ่ HR กำลังมองหาเราเช่นกัน ที ่สำคัญอย่า Walk-in              
แบบสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะ HR ก็ไม่ได้ว่างพอท่ีจะพิจารณาเอกสารของคุณตลอดเวลา  

 

จุดเด่น ใบสมัครงาน ถึงมือฝ่ายบุคคล (HR)  แน่นอน และ อาจจะได้รับ 
 การสัมภาษณ์งานทันที 

ข้อแนะนำ  ควร Walk-in ในช่วงทีห่น่วยงานประกาศรับสมัคร   
 มิเช่นนั้นใบสมัครงานจะไม่ได้รับการพิจารณา 
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 ทำความรู้จัก “สำนักงานจัดหางาน” 
 สำนักงานจัดหางาน เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีภารกิจในการส่งเสริมการ
มีงานทำ ที่น่าเชื่อถือ โดยจะเป็นแหล่งข้อมูลในการหางานทำทั้งงานเอกชนและ
งานราชการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับประชาชน คุณจึงไม่ควรพลาดท่ี
จะต้องทำความรู ้จัก เนื ่องจากสำนักงานจัดหางาน จะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการเป็นอันดับแรก  
 

 จุดเด่น มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล 
 ข้อแนะนำ  ติดตามข่าวสารได้จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่นักศึกษา 

ต้องการทำงานหรือมีภูมิลำเนา 
  

 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย...ตัวช่วยตรงประเด็น 
ส่วนหนึ่งที่นักศึกษาจบใหม่มักมองข้ามก็คือ สื ่อของมหาวิทยาลัย โดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเรา ได้จัดต้ัง “ศูนย์บริการอาชีพและส่งเสริม
การทำงานระหว่างเรียน” มีภารกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ทางเว็บไซต์ http://sas.psru.ac.th และ Facebook : sas.psru 

หน่วยงานที่ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานมายังมหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่มักจะ 

1) ต้องการพนักงานดว่น  
2) ต้องการคนรุ่นใหมท่ี่กำลังจะเรียนจบหรือเพิ่งจะสำเร็จการศึกษา 
3) พร้อมท่ีจะให้โอกาสในการพัฒนาและฝึกอบรมการทำงานให้กอ่น  

 

จุดเด่น  มหาวิทยาลัยกลั่นกรองงานที่เหมาะสมสำหรบันักศึกษา 
 ข้อแนะนำ  ควรติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างสมำ่เสมอ 
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2) งานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

 โอกาสของการเข้าสู่ระบบราชการ ของผู้สนใจ ส่วนใหญ่จะมุ่งหวังจากการ
รับสมัครตำแหน่งงานราชการจำนวนมากในแต่ละปี  หนังสือเล่มนี้ขอเสนอแนะ 
ช่องทางการหางานราชการ เพื่อน้องๆ จะได้เตรียมตัวล่วงหน้าให้ “ได้งานทำ”  
   

 การสอบ กพ. 
สำนักงาน ก.พ.  หร ือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                  

เป็นองค์การกลาง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ทำหน้าที่
ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  และพัฒนาระบบการบริหาร
กำลังคนในราชการ และเป็นหน่วยงานจัดสอบคัดเลือกเพื่อเป็นข้าราชการ                
ที่ถือเป็นสนามสอบที่ใหญ่ที่สุด จึงเป็นช่องทางการเข้าสู่อาชีพราชการที่ได้รับ
ความนิยมสูงสุด โดยแบ่งเป็น  

สอบภาค ก. >>  การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยการสอบ
ข้อเขียน เป็นการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญา 

สอบภาค ข. >>  การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งเป็นการ
สอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะ  ตามที ่ได้ศ ึกษา          
เล่าเรียนมา 

สอบภาค ค. >>  การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 

การสมัครงานผ่านสื่อที่กล่าวมาทั้งหมดในส่วนของงานเอกชนนั้น สามารถหา
ตำแหน่ง “งานราชการ” ได้เช่นกัน แต่โดยปกติงานราชการจะมีการประกาศ
ผ่านสื่อน้อยกว่า หากสนใจทำงานราชการ จำเป็นจะต้องติดตามข่าวสารที่
ประกาศรับสมัคร “เฉพาะหน่วย” เพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเอง 
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 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล) การสอบในส่วนนี้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบ และเมื่อผู้เข้าสอบผ่านการสอบ ภาค ก. 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นแล้ว สามารถนำผลการสอบไปแสดงต่อ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดสอบ เช่น อบต. อบจ. เทศบาล เพื่อเข้าสอบ ภาค ข. และ ค. 
ต่อไปได้ 

 

 การสอบโดยสว่นราชการโดยตรง 
ส่วนราชการที ่ประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการในหน่วยงานนั ้น ๆ 

โดยตรง กรณีส ่วนงานประสงค์จะรับบุคคลเข ้าร ับราชการในส่วนงานใด             
แนวข้อสอบและวิธีการสอบจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. ก่อนที่จะ
ดำเนินการ สำหรับการสอบจะเปิดสอบ ภาค ก. พร้อมกับการสอบ ภาค ข.             
และ ค. 
 

    เตรยีมตวัอยา่งไร? ประทบัใจผูส้มัภาษณ ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างลึกซึ้ง 

คุณควรทำความเข้าใจหน่วยงานที่คุณสมัครงาน โดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
บริษัทล่วงหน้า จาก website และสื่อต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แสดงถึง
ความกระตือรือร้นว่าคุณอยากทำงานกับบริษัทนี้จริง โอกาสประสบความสำเร็จจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก  

การสร้างความประทับใจครั้งแรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการหา
งานทำ คนที่มีความสามารถหลายคนสูญเสียโอกาสที่จะได้งานที่พวกเขา
ใฝ่ฝันจากการสัมภาษณ์  
 

ดังนั้นคุณควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและเพิ่มความ
มั่นใจในการเตรียมตัวให้การสัมภาษณ์เป็นก้าวสำคัญของ “ความสำเร็จ”  
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นอกจากจะศึกษาประวัติท่ัวไปแล้วคุณจะต้องศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเช่น การ
ก่อตั้ง พัฒนาการ แนวโน้มการเติบโต แผนกที่คุณสมัครมีความสำคัญต่อองค์กร
อย่างไร ตำแหน่งที ่คุณสมัครคืออะไร ( Job Description) รวมถึงการทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น 

ข้อแนะนำ  คำตอบที่สร้างความประทับใจต้องเป็นข้อมูลที่รู้จริง ไม่พูดม่ัว  
 

 เตรียมเอกสารที่จำเปน็ 

ย้ำนะคะว่าที่จำเปน็ เอกสารประวัติส่วนตัวหรอืเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการสมัคร
งานเท่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจและจริงจังของคุณ ถ้าเปรียบเทียบกับ
คนท่ีไปตัวเปล่า มือเปล่า ซึ่งอาจทำให้กรรมการเกิดความรู้สึกได้วา่ คุณไม่ได้มี
การเตรียมตัวมาเลย สิง่เล็กๆ น้อย ๆ อย่าละเลย เดี๋ยวจะเสยีโอกาสนะคะ 

แล้วส่ิงที่ควรนำไปในวันสัมภาษณ์มีอะไรบ้าง??? 

1) แฟ้มเอกสาร ที่ดูค่อนข้างเป็นทางการหนอ่ย เพื่อใส่เอกสารหลักฐาน 
และผลงานต่างๆ ของคุณ ซึ่งประกอบไปด้วย 

2) หลักฐานในการสมัครงาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน
บ้าน เอกสารสำคัญทางการศึกษา และรูปถ่ายถึงแม้ว่าคุณจะเคยส่งมาทางอีเมล์
แล้ว ก็ควรจะนำไปด้วย เผื่อว่าเขาจะต้องการให้คุณส่งเอกสารอีกคร้ังหนึ่ง 

3) Resume หรือเอกสารแนะนำตัวคุณ ในด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย 
ฝึกอบรมต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรม ประสบการณ์ในการทำงานหรือฝึกงาน 
ความสามารถหรือทักษะที่สั่งสมมา เป็นบทสรุปสั้นๆ เพื่อประกอบในการสมัคร
งาน กรณีมีคณะกรรมการสัมภาษณ์หลายคน ควรเตรียมไปให้พร้อมสำหรับ
กรรมการทุกคน 

- บางอาชีพจำเป็นต้องมีใบอนุญาตวิชาชีพ เช่น พยาบาล หรือ ครู ก็ควรนำ
หลักฐานดังกล่าวไปด้วย เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตในการประกอบอาชีพ
ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย 

- ไม่จำเป็นต้องนำผลงานทั้งหมดในชีวิตใส่เขา้ไปในแฟ้ม เพียงแค่คัดเลือก
เฉพาะตวัอย่างผลงานที่ดีที่สุด และตรงกับคณุสมบัติท่ีหนว่ยงานตอ้งการเท่านั้น 
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ข้อแนะนำ  เตรียมอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ  
ไม้บรรทัด และอื่นๆ เท่าที่คิดได้ว่าอาจจำเป็นต้องใช้ 
 

 ไปถึงก่อนเวลา 

คุณต้องมาถึงห้องสัมภาษณ์ให้ตรงกับเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นการสร้างความ
ประทับใจแรกพบ ควรค้นหาแผนที่การเดินทาง ตรวจสอบสภาพการจราจร และ
ไปให้ถึงก่อนเวลา อย่างน้อย 10 นาท ี

 ข้อแนะนำ  ควรเตรียมพร้อมเร่ืองกล่ินตัว และปิดเครื่องมือสื่อสาร 
ทุกประเภทก่อนเข้าหอ้งสัมภาษณ ์
 

 ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ 

นายจ้างมักจะตรวจสอบการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ เช่น Facebook 
เพื่ออ่านข้อมูลและประวัติของพนักงานในอนาคต ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบการ
โพสต์ข้อความและรูปภาพต่างๆ รวมถึงลบข้อมูลที่ทำให้นายจ้างเกิดภาพในเชิง
ลบต่อตัวคุณ การสืบค้นชื่อตัวเองบนฐานข้อมูลออนไลน์จึงเป็นประโยชน์ไม่น้อย
เพื่อจะได้ทราบว่านายจ้างจะเห็นข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคุณบ้าง 

ข้อแนะนำ  การอดทนอดกล้ันตอนการแสดงออกด้านลบ  
แสดงถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่นายจ้างต้องการ 

 
 
 
 
 

 “บุคลิกภาพ” เป็นสิ่งแรกที่จะต้องได้รับการประเมินจากองค์กรที่เราไป
สมัคร และ จะมีผลต่อทัศนคติของคนที ่มองเราด้วย อีกทั ้งเป็นตัวบอกถึง               
ความพร้อมที่มีต่อการทำงานของผู้สมัคร ที่แม้ว่าแต่ละคนจะมีติดตัวมาไม่เทา่กัน 
แต่ก็สามารถฝึกฝนพัฒนากันได้ไม่ยากนัก โดยมีทริคง่ายๆ ดังนี้ 
 

หากคุณมีโอกาสได้รับการติดต่อให้เข้ารับการสัมภาษณ์ หมายความว่า 
หน่วยงานที่คุณสมัครงานไว้ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคุณเรียบร้อย
แล้ว  เหลือเพียงการสัมภาษณ์เพื่อสำรวจบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการ
ทำงาน และนี่คือโอกาสสำคัญที่คุณจะต้องสร้างความ “ประทับใจ” 
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 อากัปกิริยาท่าทาง 

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มองเห็นได้จากระยะสายตา ที่ผู้สัมภาษณ์จะเฝ้าสังเกต
คุณ โดยที่คุณไม่รู้ตัว เพราะเมื่อองค์กรต่างๆ จะรับสมัครคุณเข้าทำงาน การสังเกต
ผู้ร่วมงานใหม่ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันที จากลักษณะต่างๆ ของผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์งาน ไม่ว่าจะเกิดจากการเดิน การยืน การแสดงออกระหว่างการสนทนา 
คุณต้องระวังตัวอยู่เสมอ ไม่ควรเดิน ก้มหน้า หลังงอ ยื่นหน้าท้องในท่าที่สบาย
เกินไป ห้ามล้วงกระเป๋า หรือใช้นิ้วเกี่ยวขอบกางเกง แมว้่าจะเหนื่อยล้าจากการรอ
คอยหรือการเดินทาง คุณควรเดินด้วยท่าทีสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติ เท่าที่จะ 
ทำได้ และไม่เกร็ง 
 

 การแต่งกายแบบถูกกาลเทศะ 

ผู้ชาย แม้ว่าคุณจะ Indy แค่ไหน การสัมภาษณ์งานก็ควรแต่งกายให้สุภาพ
ไว้ก่อนเป็นอันดับแรก (เมื่อทำงานจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น) การแต่งกายเป็นการ
สร้างความประทับใจด้วยการให้เกียรติองค์กรและผู้สัมภาษณ์งาน อาจจะเป็นเสื้อสี
ขาวหรือสีครีมอ่อนๆ แขนยาว อย่าลืมรีดให้เรียบร้อย ผูกเนคไท กางเกงแสล็คสี
เข้มหรือสีดำ รองเท้าและถุงเท้าให้อยู่ในโทนสีเดียวกัน  

ข้อห้าม ห้ามใสก่างเกงยีนส์โดยเด็ดขาด ห้ามผูกเนคไทสีฉูดฉาด เสือ้ 
  และเนคไทไม่ควรมีลวดลาย ห้ามแว่นตาแฟชั่นและแว่นดำ 
 

ผู้หญิง ควรระวังการแต่งกายให้เรียบร้อย สภุาพ ถูกกาลเทศะ มองรวมๆ 
แล้วต้องสบายตา เหมาะกับอาย ุ และตำแหน่งงานที่สมัคร กระโปรงควรยาวเสมอ
เข่า เสื้อควรมีปกสุภาพใส่กับกระโปรงที่เข้าชุดกัน  

ข้อห้าม ห้ามใส่เครื ่องประดับที ่มากหรือขนาดใหญ่เกินควร ห้ามใส่
กระโปรงสั้น (ไม่สุภาพ) ห้ามใส่เสื้อคว้านคอลึกกว้าง ห้ามใส่ชุดสีสันแสบตา หรือ
มีลายดอกไม้บานสะพรั่ง เพราะจะทำให้ความโดดเด่นทางบุคลิกภาพของคุณลด
ไปรวมอยู่ท่ีสีสันกระโปรงเพียงอย่างเดียว ห้ามกล่ินน้ำหอมฉุน ห้ามแว่นตาแฟชั่น
และแว่นดำ 

 



ปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา 2563    หน้า 19 

 

 เก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ  

 ทรงผม ควรดูแลให้ไม่ยุ่งเหยิง ผู้ชายควรตัดและหวีให้เรียบร้อย ถ้าเป็น
ผู้หญิงก็รวบมัดจัดเก็บให้เรียบร้อย ลงทุนซื้ออุปกรณ์เซ็ตผมในวันสมัครงานหรือ
สัมภาษณ์งานสักหน่อยก็จะดีไม่น้อย 
 หนวดเครา หรือ ขนจมูก (ชาย) กำจัดออกไปบ้างอย่าให้รกรุงรัง เพิ่มพื้นที่
ราศีให้กับตนเอง นิ้วมือ เล็บ ควรสะอาดเรียบร้อย ไม่ควรปล่อยให้ดำ หรือตกแต่ง
เสริมให้ดูยาวจนน่ากลัว และไม่ควรสวมแหวนเกิน 1 วง 
 รองเท้า ควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ หรือสีสุภาพ ขัดเงาให้เรียบร้อย 
ห้ามใส่รองเทา้กีฬา หรือรองเท้าท่ีมีสีสันลวดลาย (หนังจระเข้-งู) ส้นไม่สูงมากนัก 
 
 

 สมาร์ทขณะสัมภาษณ์งาน 

ขณะอยู่ในห้องสัมภาษณ์งานคุณจะถูกจับตามองตลอดเวลา ความประหม่า
อาจเข้ามาเยือนได้เสมอ และเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้ระวัง สิ่งที่ไม่ควรทำ คุยเพลิน 
นั่งกระดิกเท้าเล่น หรือแกว่งมือไปมา ใช้มือเคาะโต๊ะ ค้ำคาง หรือเกาคาง คอ หู นั่ง
โยกเก้าอี้ แลบลิ้น เลียริมฝีปาก ถอนหายใจแรงๆ เมื่อถูกสอบถาม ห่อไหล่ สิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู ้ตัว แต่ก็มีอิทธิพลต่อคะแนนโดยไม่รู้ตัว
เช่นกัน สิ่งเดียวที่จะประคับประคองตัวเองให้มีท่าทีท่ีดี คือ ระวังอย่างมี “สติ” เป็น
ดีท่ีสุด 
 

 ฝึกซ้อมตอบคำถาม 

ถ้าคุณพิมพ์คำว่า “คำถามสัมภาษณ์งาน” ใน Google อาจเจอคำตอบหรือ
คำแนะนำมากมาย สิ ่งสำคัญที ่คุณต้องระมัดระวัง คือ คำถามเชิงทัศนคติ 
(Attitude Test Questions) ท ี ่ต ้องศ ึกษา ฝ ึกฝน ส ั ่ งสม ประสบการณ์                         
ไม่ประหม่า ไม่มีอคติต่อผู้สัมภาษณ์ เพราะปฏิกิริยาของคุณ กำลังถูกสังเกตและ
ประเมินผลจากผู้สัมภาษณ์อยู่นั่นเอง  
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แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไร??? เพื ่อป้องกันความผิดพลาดอาจจะ List 
คำถาม เตรียมคำตอบ และซ้อมคำตอบที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งาน ใน
สถานการณ์ต่างๆ อาจจะเตรียมคำพูดกินใจไว้ด้วยก็ได้ คิดไว้ในใจว่า ตอบยังไงให้ 
“มงลง” 
 

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์งาน 

 1. แนะนำตัวเอง  
เป็นคำถามสัมภาษณ์งานที่เบสิคที่สุด คำถามนี้จะช่วยลดความตื่นเต้น             

ของคุณ เพราะสิ่งที่พูดถึงเป็นข้อมูลของตัวคุณเอง (โปรดอย่าคิดว่า HR ไม่ได้อ่าน
ใบสมัครจึงให้แนะนำตัว) ให้ใช้โอกาสนี้แนะนำตัวในเวลาสั้นๆ พูดถึงข้อมูลตัว  
คุณเองสอดคล้องกับข้อมูลในใบสมัคร ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์
เห็นว่าคุณมีความเหมาะสมอย่างไรกับตำแหน่งงาน  

ข้อควรระวัง ควรเป็นประวัติที่ย้อนหลังไปไม่เกินระดับปริญญาตรี และ             
ไม่ควรเล่าประวัติท่ีไม่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งงาน 

 

 2. ทำไมบริษัทจึงควรเลือกคุณ 
แน่นอนว่าการรับสมัครคนเข้าทำงาน หน่วยงานจะต้องเลือกคนที ่มี

คุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่สมัคร และคำถามนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้โฆษณา
ตัวเอง  การตอบคำถามนี้ให้พูดถึงทักษะข้อดีที่คุณมี พร้อมระบุถึงบทบาทที่คุณ
ต้องการ เพื่อมีส่วนร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของบริษัท นี่ยังเป็นโอกาสที่
จะได้แสดงออกถึงความสนใจและความกระตือรือร้นของคุณที่มีต่อองค์กรอีกด้วย 

ข้อควรระวัง ห้ามเปรียบเทียบกับผู้สมัครงานคนอื่น ๆ เด็ดขาด 
 

3. จุดเด่น-จุดด้อย ของคุณคืออะไร 
คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณเป็น “มนุษย์คนหนึ่ง” ในคำตอบนี้ได้นะคะ 

เพราะทุกคนย่อมมี จุดเด่น-จุดด้อย ด้วยกันทั้งนั้น สำหรับจุดด้อยนั้น ไม่ควรตอบ
เลี ่ยง แต่ให้คิดคำตอบโดยถ่ายทอดประสบการณ์ที ่ผ่านมา  เพื ่อสร้างความ
ประทับใจ และเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้  
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“จุดด้อย” ต้องเป็นข้อเสียจริงๆ ของคุณ (ต้องไม่ใช่คุณสมบัติที่หน่วยงาน
กำลังมองหา) โดยพูดถึงการรับมือในการแก้ไขปัญหานั้นประกอบด้วย เช่น 

- ไม่เกง่ภาษาอังกฤษ แก้ไขปญัหาโดยพัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรม
ออนไลน์ในชว่งเวลาวา่ง 

- เปน็คนขี้ลืม แกป้ัญหาโดยใช้ Application จดจำ และฝึกสมาธิ  
 “จุดเด่น” คุณสมบัติที่เป็นข้อดี เป็นประโยชน์ในการทำงานที่คุณมี ควร

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจน ถึงความสามารถท่ีโดดเด่นเหนือผู้สมัครคนอ่ืน โดย
พูดถึงสาเหตุที่เป็นจุดเด่นประกอบด้วย เช่น เคยทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย หรือ
เหตุการณ์ประสบความสำเร็จโดยใช้จุดเด่นนี ้ โดยอาจจะมีเกียรติบัตรหรือ
หลักฐานประกอบที่บ่งบอกว่าทำไมคุณจึงกล้าพูดเช่นนั้น 

 
 ข้อควรระวัง  

- ไม่ควรพูดถึงจุดด้อยของตัวเองมากเกินจำเป็น หากจำเป็นต้องพูดให้
อธิบายเพิ่มเติมว่าจะพัฒนาและแก้ไขอย่างไร 

- ห้ามตอบว่าเป็นคนขี้เกียจ หรือ อารมณ์ร้อน เพราะเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการทำงาน หากเป็นเรื่องความเครียด ให้อธิบายการบำบัดความเครียดของคุณ
ที่เคยมีมา ว่าคุณเอาชนะนั้นได้อย่างไร จะน่าประทับใจกว่า 

- ห้ามพูดโกหก หรือยืนยันว่า “ทำได้ทุกอย่าง” ทั ้งที ่ไม่สามารถทำได้               
ควรให้เหตุผลไปตามความจริง เพราะการโกหกอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือ
ทั้งหมดของเรา 
 

 4. เป้าหมายในอนาคตของคุณคืออะไร 

        คำถามนี้วัดความเป็นไปได้ว่าคุณจะทำงานนี้นานแค่ไหน เพราะทุกที่ที่รับ
คนเข้าทำงานย่อมต้องการคนที่ทำงานไปนานๆ ผู้สัมภาษณ์อาจถามถึงชีวิตสมรส 
แผนการเรียนต่อ เพื่อดูความเป็นไปได้ของระยะเวลาที่คุณจะทำงานให้กับบริษัท 
ควรตอบกลางว่า คุณจะทำงานให้กับบริษัทตราบเท่าท่ีบริษัทต้องการ  

 ข้อควรระวัง บัณฑิต ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ไม่ด้อยไปกว่าใคร ความสำเร็จ
ของคุณกว้างไกลและเป็นไปได้เช่นเดียวกันกับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น 
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5. คุณต้องการเงินเดือนเท่าไร 
        คำถามนี้จะเป็นคำถามสำหรับผู้ที่สมัครทำงานเอกชนเท่านั้น เพราะงาน
ราชการส่วนใหญ่จะประกาศอัตราเงินเดือนไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีงานเอกชน               
คุณสามารถแจ้งเงินเดือนที่คุณคาดหวังไว้ได้เลย แต่จะต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติม
มาก่อนที่จะสัมภาษณ์ โดยมีเหตุผลประกอบว่าทำไมคุณจึงเรียกเงินเดือนขั้นนั้น  
หากผู้สัมภาษณ์เสนอเงินเดือนต่ำกว่าที่คุณตั้งไว้ ควรมีอัตราท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 ข้อควรระวัง  

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรได้รับเงินเดือนในอัตรา 15,000 
บาท/เดือนหรือมากกว่า  

- อาจสอบถามอัตราเงินเดือนที่บริษัทให้กับพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณ
ได้รับเงินเดือนต่ำเกินไป หากคุณได้งานทำ การขอขึ้นเงินเดือนในภายหลังมักจะ
เป็นไปได้ยาก 
 

6. คุณมีข้อสงสยัอะไรอีกไหม 
คำถามนี้เป็นคำถามที่บ่งบอกได้ว่าการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงแล้ว หากตอบว่า 

“ไม่มี” ไม่ผิด แต่คุณได้พลาดโอกาสที่จะได้รับรู้ข้อมูลของการทำงานก่อนที่คณุจะ
ได้เข้าทำงานจริง  จึงควรถามกลับไปซักเล็กน้อยเกี่ยวกับองค์กรหรือตำแหน่งงาน 
เช่น ขอบเขตงานที่คุณต้องรับผิดชอบ หรือ สวัสดิการขององค์กร รวมถึงข้อสงสัย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญในสิ่งที่
ได้พูดคุยกัน 
 ข้อควรระวัง โอกาสในคำถามคือได้แสดงออกถึงความต้ังใจที่จะทำงานจริงๆ 

  



ปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา 2563    หน้า 23 

 

 แ นะแนวการศึกษาต่อ 

 

    ศึกษาต่อภายในประเทศ 

 เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ไม่ว่าคุณจะต้องการศึกษาต่อ
ด้วยเหตุผลอะไร คุณต้องพึงระลึกว่าการเรียนต่อในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
นั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่าย คุณจะต้องมุ่งมั่น ตั้งใจ และอุทิศเวลาในการเรียน ถึงแม้ว่า
จะเรียนเพื่อฆ่าเวลาระหว่างวา่งงาน ก็ควรจะมีเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะทำหลังจาก
เรียนจบปริญญาโท เพื ่อความก้าวหน้าของชีวิต เพราะว่าค่าใช้จ่ายในระดับ
บัณฑิตศึกษานั้นค่อนข้างสูง  

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อได้ไม่ยาก 
โดยการสอบถามข้อมูลหลักสูตรท่ีสนใจเรียนจากบัณฑิตวิทยาลัย หรือเว็บไซต์ของ
สถาบันการศึกษาที ่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และอย่าลืมที ่จะหาข้อมูล
ค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อม หรือ แสวงหาทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อที่
คุณวาดหวังไว้  

 

    ศึกษาต่อต่างประเทศ 

การศึกษาต่อต่างประเทศในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก บาง
คนอาจต้องการเรียนหลักสูตรสั้นๆ เพื่อฝึกภาษา หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโท 
สิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเตรียมความพร้อม และหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
ได้แก่ ฐานะทางการเงิน พื ้นฐานทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษา  สภาพ
ร่างกาย สภาพจิตใจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของประเทศที่คุณสนใจจะเรียน 
เช่น อุณหภูมิ สกุลเงินตรา ที่พัก เป็นต้น ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ที่ให้คำปรึกษา
แบบครบวงจร  ซึ่งสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นจากอินเตอร์เน็ต  
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    ศึกษาต่อ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2564 โดยมีหลักสูตรท่ีเปิดสอน ดังต่อไปนี้     

 
 คณะครุศาสตร ์  สาขาหลักสูตรและการสอน 

 สาขาการบริหารการศกึษา 
 สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา 
 สาขาการศึกษาพิเศษ 
 สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ 
 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
การอาหาร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา 
 สาขาคหกรรมศาสตร ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิน่  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม  :  
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 ศิ ษย์เก่าสัมพันธ ์

  
 

“ศิษยป์ัจจบุัน” คือ ความภูมิใจ 

“ศิษยเ์กา่ของมหาวทิยาลยั” คือ ศักดิ์ศรีสถาบัน 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความสำคัญกับ “ศิษย์เก่า” จึงจัดให้มี
หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์  สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนา
นักศึกษา มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบันกับ
ศิษย์เก่า และ ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความรู้ ตลอดจนบริการมูล
ข่าวสารด้านวิชาการ-วิชาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นศิษย์เก่าที่มีคุณค่าต่อ
มหาวิทยาลัยและสังคม  

นอกจากนี้ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจ
และสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้  ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า 
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติผู ้สำเร็จการศึกษา จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า                
สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ แสวงหาศิษย์เก่าที ่ม ีศ ักยภาพเพื ่อยกย่อง                    
เชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างด้านการประสบความสำเร็จ จัดกิจกรรมแสวงหา
รายได้ ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าในโอกาสต่างๆ นำสู่การพัฒนา
พันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกันในด้านต่างๆ และดำรงไว้ซึ ่งความภาคภูมิใจ               
ในความเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 
เชื่อมความสัมพันธ์ง่ายๆ 
Add Line >> @sitpibul 
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 ก ยศ. “รุ่นพี่” ต้องชำระหนี้เพื่อ “รุ่นน้อง” 

 

    หน้าที่ในการชำระเงินคืน กยศ. 

1. เรียนจบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี นับจากปีที่จบการศึกษา
หรือเลิกการศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี) 

2. หากผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมเงิน กยศ. ต้องแจ้ง
สถานภาพให้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามฯ ทราบ (หากไม่แจ้ง
สถานภาพจะถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้หลังจากนั้น 2 ปี) 

3. หากครบกำหนดชำระหนี้แล้วยังไม่มีงานทำ สามารถขอผ่อนผันได้ตาม
เงื่อนไขที่กำหนด 
 ในช่วงระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี ผู ้กู ้ย ืมสามารถชำระหนี ้ก ่อนครบ
กำหนดเวลาชำระหนี้ได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 

    วันครบกำหนดชำระหนี้  

 ผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก 
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยต้องชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี ให้
เสร็จสิ ้นภายใน 15 ปี กองทุนฯ เริ ่มคิดดอกเบี ้ย ร้อยละ 1 บาท ตั ้งแต่ปีที ่ 2                    
เป็นต้นไป  

 วิธีนับวันครบกำหนดชำระหนี ้  
 กรณีผู้กู้สำเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2563  
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ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินต้น 
 
 
 

 

    ช่องทางการชำระหนี้  

กองทุนฯ เปิดให้บริการออนไลน์ ทาง Mobile Application "กยศ. Connect" และ
เว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th ให้บริการผู้กู ้ยืม ผู้ค้ำประกัน และ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 
  
 
  
 

 

“กองทุนเงินกู้  คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน” 
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 ส มาคมศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวัสดีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน การจัดปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  โดยกองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้
ก่อนเข้าศึกษานักศึกษาได้รับการปฐมนิเทศ  และรับโอวาทจากอธิการบดี และในระหว่าง
เรียนก็อาจมีโอกาสพบคณบดี ประธานหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดย
หลักสูตร คณะ และกองพัฒนานักศึกษา และหรืออาจมีมัชฌิมนิเทศจากอธิการบดีหรือ
ผู้บริหาร และก่อนสำเร็จการศึกษาก็มีปัจฉิมนิเทศ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับโอวาทและข้อคิดจาก
อธิการบดีหรือ การเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  และเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สู่การมีงานทำ และมีอาชีพ ตามความต้องการของบัณฑิต 
ตลอดจนเป็นศิษย์เก่าเต็มตัว ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นองค์กรกลางของ
ศิษย์เก ่าที ่มหาวิทยาลัยมีส ่วนจัดตั ้งข ึ ้นเพื ่อการร่วมมือและการมีส ่วนร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศในสังคมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัย 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสส่งสารทำความ
เข้าใจเกี ่ยวกับสมาคมศิษย์เก่าที่พวกเราศิษย์เก่าจะได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาสมาคม                

ศิษย์เก่าให้เข้มแข็งต่อไป  

ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ 

นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

บริหารงานสมัยที่ 6 
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1.  สมาคมศิษย์เก่าจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
และศิษย์เก่าชั้นนำ เริ่มจากการเป็นชมรมก่อนเมื่อปี พ.ศ.2520 ต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็น
สมาคมที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเป็นสมาคมศิษย์เก่า  เมื่อปี พ.ศ.2525 โดย
มีข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการดำเนินการเช่น
วัตถุประสงค์ของสมาคมศิษย์เก่า   
  1) เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ตลอดจน
ช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ ยกเว้นการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของชาติ  การศึกษาของสมาชิกและ
บุตรธิดาของสมาชิกในด้านการศึกษา และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีประโยชน์
ต่อสมาชิกและสังคม 

 3)  เพื ่อเป ็นสื ่อกลางระหว่างสมาชิกด้วยกันและระหว่างสมาชิกกับ
มหาวิทยาลัยในด้านข่าวสารและความเคล่ือนไหวในวงการการศึกษา 

4) เพื ่อจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ การบันเทิงรื ่นเริงด้วยกิจกรรมต่างๆ
ระหว่างสมาชิก 
  5) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ช่วยเหลือสาธารณกุศลกิจอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมในด้านการศึกษาและความมั่นคงของชาติ 
 ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด 
 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการอำนวยการ และบทบาท
หน้าที่ เป็นต้น 

2. ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า ตั้งอยู่เลขที่ 66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 อาคารสีเขียวด้านหลัง สำนักงานคณะครุศาสตร์             
ซึ่งได้รับอนุญาตและพัฒนาให้พร้อมใช้งานในสมัยอธิการบดี อาจารย ์ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ 
ที่ท่านเข้าใจและให้ความสำคัญกับองค์กรของศิษย์เก่า  จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่ามาใช้บริการ
และติดต่อประสานงานได้ทุกวันราชการ 

3. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าหรือตามข้อบังคับ  เร ียกว่า  คณะกรรมการ
อำนวยการสมาคมศิษย์เก่า ระยะแรกๆ มีวาระการบริหารเพียง 1 ปี ต่อมาถึงปัจจุบันมีวาระ
การบริหาร 2 ปี โดยสมาชิกสมาคมจะเลือกตั้งนายกสมาคม และนายกสมาคมจะเป็นผู้เลือก
อุปนายกและกรรมการ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะต้องเขียน
ใบสอบประวัติเพื่อแนบเป็นหลักฐานส่งให้จังหวัดเพื่อตรวจสอบและแต่งตั้งตามระเบียบ 
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4. จำนวนสมาชิกสมาคม แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2499 - 2536 (วิทยาลัยครู
พิบูลสงคราม พิษณุโลก) ประมาณ 43,000 คน ช่วงปี พ.ศ. 2537-2544 (สถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม) ประมาณ 17,000 คน และช่วงปี พ.ศ. 2545- ปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม) ประมาณ 50,350 คน รวมศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 110,950 คน แต่
จำนวนสมาชิกที่สมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว  กล่าวคือ สมาคม
ศิษย์เก่าสามารถเก็บค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมได้คนละ  100 บาท ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2537 เฉพาะบัณฑิตที่มารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น  และต่อมาได้ขออนุมัติจาก
สมาชิกและมหาวิทยาลัยเพิ่มอัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมในปัจจุบันคนละ  200 

บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  เป็นต้นมา 
5. ฐานะทางการเงินของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

  5.1 วัสดุ-ครุภัณฑ์ (ตีค่าเป็นเงิน)   จำนวน    128,144.00  บาท 
  5.2 เงินฝากและเงินสด รวมทั้งส้ิน   จำนวน 3,269,706.17 บาท 
   5.2.1 เงินฝากธนาคารกรุงไทย 
    1) ฝากประจำ   จำนวน 1,560,629.65  บาท 
    2) ฝากออมทรัพย์  จำนวน       97,201.52 บาท  
   5.2.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำนวน 1,380,869.00 บาท  
   5.2.3 เงินสด    จำนวน          4,658.00  บาท 
  5.3 เงินกองทุนโครงการ 111 สร้างทายาทอาจารย์ศิษย์พิบูล 
   ประเภทฝากออมทรัพย์   จำนวน     225,848.00  บาท 

        ข้อมลู ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

 6. กิจกรรมสำคัญที่เป็นแผนดำเนินการของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 
  6.1 พัฒนาสำนักงานและห้องประวัติสมาคมให้เป็นศูนย์บริการแก่สมาชิก  

คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  6.2 เสริมสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ของสมาคมสู่ศิษย์เก่าและสังคม  เช่น 

การมีผู ้แทนศิษย์เก่าร่วมบริหารและดำเนินงานกับคณะกรรมการอำนวยการสมาคม               
ศิษย์เก่า เว็บไซต์สมาคม และการมอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่าและนักเรียนในเขตพื้นที่
การศึกษาที่เป็นพื้นที่เป้าหมายมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  6.3 สนับสนุนทรัพยากรแก่องค์กรหน่วยงานที่ทำกิจกรรมสาธารณกุศล เช่น 

การบริจาคเงิน การซื้อบัตรกิจกรรมทางการกุศล เป็นต้น 
  6.4 จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และคืนสู่เหย้าในงานชื่อ  “พิบูลบอล” ซึ่งจะมี
ศิษย์เก่าและประชาคมมาร่วมงานประมาณ 1,500 คน (มีรายได้คงเหลือสุทธิปีละประมาณ 

50,000 บาท) 
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  6.5 รณรงค์หาเงินเข้ากองทุนโครงการ 111 สร้างทายาทอาจารย์ศิษย์พิบูล  
  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมตัวกันของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นของคณะต่างๆ โดย
การเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ของแต่ละรุ่นที่แจ้งมาและบริจาคเงินสนับสนุนตามความ
เหมาะสม 
  6.7 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาโดยทางอ ้อม  เช ่น  ระดมทุนเจ ้าภาพเทศน์มหาชาติ  กฐินสามัคคี
มหาวิทยาลัย เป็นต้น และโดยทางตรง เช่น การให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และ
การจัดกิจกรรมทำประโยชน์แก่สังคม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: CSR) ขององค์กร/
สโมสร/กลุ่มนักศึกษาที่ทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุน 
  6.8 การยกย่องสมาชิกศิษย์เก่าที่แบบอย่างการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความ
มั่นคงยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ โดยมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าต้นแบบ
ดีเด่น 
  6.9 มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
ในการทำงาน   ทำอาชีพที่สร้างความม่ันคงแก่ตนเอง ครอบครัว และทำประโยชน์แก่ชุมชน
สังคม เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีในสาขาต่างๆ  และหรือ
เสนอเพื่อพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจน
การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 
  6.10 จัดกิจกรรมหารายได้เสริมเพื่อดำเนินการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
เช่น จำหน่ายเสื้อยืด จำหน่ายผ้าศิษย์เก่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง ทุนการศึกษา เป็นต้น  
 สุดท้ายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย...ขอแสดงความชื ่นชมยินดีล่วงหน้ากับ
นักศึกษาทุกท่านที ่ได ้ม ีความเพียรในการศึกษาจนจะสำเร ็จการศึกษาและได ้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรในไม่ช้านี้  สร้างความภูมิใจแก่บิดามารดาและคนที่รักที่นำ
ความสำเร็จมามอบให้ในวิถีการดำเนินชีวิต  นอกจากเรื ่องส่วนตัว ครอบครัว เรื ่องการ
ทำงาน/อาชีพแล้ว เรื่องการมีสังคมก็เป็นเรื่องสำคัญ  ซึ่งทั้ง 4 เรื่องนี้ต้องดำเนินชีวิตให้มี
ความพอดีหรือสมดุล โดยเฉพาะด้านสังคม การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

และเป็นสมาชิกที่ดีของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยที่ควรจะแสดงความร่วมมือและหรือมี
ส่วนร่วมพัฒนาสมาคมศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน
เพื่อศักดิ์ศรีและความภูมิใจในสถาบันอันเป็นที่รักและศรัทธาของพวกเรา 
 ขอส่งความรักความปรารถนาดีมายังน้อง ๆ ศิษย์เก่าพิบูลทุกท่านด้วยความจริงใจ 

หวังว่าเราคงจะได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในโอกาสต่อๆ ไป ....... 
ขอบคุณและสวัสดี 
 



หน้า 32 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 

 

 

 
 
 

ชื่อหนังสือ  : ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 
ที่อยู่   : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  156 หมู ่5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท ์ : 055-267000-2 ต่อ 9606-9607 
website  : http://sas.psru.ac.th 
จำนวน  : 2,500 เล่ม 
จัดพิมพ์โดย  : บริษัท โฟกัส พริ้นติ้ง จำกัด 
ที่อยู่   : 110/212 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท ์ : 055-255037 






