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เตรยีมตัวอย่างไรให้ประทับใจพี่เลี้ยง 

บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่จะต้องได้รับการประเมินจาก

องคก์รและจะมีผลต่อทัศนคติของคนที่มองเราด้วย อีกทั้งเป็น

ตัวบอกถึงความพร้อมที่มีต่อการท างานของผู้ฝึกงาน ที่แม้ว่า

แต่ละคนจะมีติดตัวมาไม่เท่ากัน แต่ก็สามารถฝึกฝนพัฒนากัน

ได้ไม่ยากนักโดยมีหลักปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้ 

1. อากัปกิรยิาท่าทาง 

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มองเห็นได้จากระยะสายตาที่พี่

เลี้ยงจะเฝ้าสังเกตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว การสังเกตผู้ร่วมงาน

ใหม่ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันที จากลักษณะ ต่างๆ ไม่ว่าจะ

เกิดจากการเดิน การยืนการแสดงออกระหว่าง การสนทนา 

คุณต้อง ระวังตัวอยู่เสมอ ไม่ควรเดินก้มหน้าหลังงอยื่นหน้า

ท้องในท่าที่สบายเกินไปห้ามล้วงกระเปา๋ หรือเกาะขอบกางเกง 

แม้ขณะนั้นคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าจากการรอคอย หรือเดินทาง

มากก็ตาม ควรเดินด้วยท่าทีสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติ เท่าที่

จะท าได้และไม่เกร็ง 

2. การแต่งกายแบบถูกกาลเทศะ 

ผู้ชาย แม้ว่าคุณจะมีแนวเป็นของตัวเองมากแค่ไหนก็

ตามแต่เมื่อฝึกงานควรแต่งกายให้สุภาพไว้ก่อนเป็นอันดับแรก 

(เมื่อท างานจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น)การแต่งกายเป็นการสร้าง

ความประทับใจด้วยการให้เกียรติองค์กรและเพื่อนร่วมงานควร

จะเป็นเสื้อสีขาวแขนยาว จับกลีบให้เรียบร้อย หากจะให้ดีควร
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ผูกเนกไท กางเกงแสล็กสีเข้มหรือสีด า รองเท้าและถุงเท้าให้อยู่

ในโทนสี เดียวกัน ควรเป็นรองเท้าหนัง หุ้มส้น  สดี า 

ข้อห้าม ห้ามผูกเนกไทสีฉูดฉาด และห้ามใส่กางเกง

ยีนส์เด็ดขาด 

ผู้หญิง ควรระวังการแต่งกายให้เรียบร้อยถูกกาลเทศะ 

ชุดนักศึกษาหรือชุดที่หน่วยงานอนุญาต  กระโปรงควรยาวเสมอ

เข่า เสือ้พอดีตัวไม่รัดรูป 

ข้อห้าม ห้ามใส่เครื่องประดับที่มากเกินควร, ห้ามใส่

กระโปรงสั้น (สั้น=ไม่สุภาพ),ห้ามใส่เสื้อ คว้านคอ ลึกกว้าง  

เพราะจะท าให้ความโดดเด่น ทางบุคลิกภาพของคุณ ห้ามกลิ่น

น้ าหอมฉุน 

3. เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ให้ดี “ราศีจับ” 

• ทรงผม ควรดูแลให้ไม่ยุ่งเหยิง ผู้ชายควรตัดและหวี

ให้เรียบร้อย ถ้าเป็นผู้หญิงก็รวบมัดจัดเก็บให้เรียบร้อย ลงทุน

ซื้ออุปกรณ์เซ็ตผมในวันฝึกงาน 

• หนวดเครา ขนจมูก (ชาย) รู้จักก าจัดออกไปบ้าง

อย่าปล่อยให้รกรุงรัง เพิ่มพื้นที่ราศีให้ตนเอง 

• นิ้วมือ เล็บ ควรตบแต่งให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ควร

ปล่อยให้ด า หรือตกแต่งเสริมให้ดูยาวจนน่ากลัว และไม่ควร

สวมแหวนเกิน 1 วง ไม่ควรทาสีเล็บ 
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• รองเท้า สัญลักษณ์ของความโดดเด่นควรเป็นรองเท้า

หุ้มส้นหนังสีด าหรือสีสุภาพขัดเงาให้เรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้า

กฬีา หรอืรองเท้าที่มีสีสันลวดลาย(หนังจระเข้-งู)ส้นไม่สูงมากนัก 

ทั้งหมดนีเ้ป็นข้อพึงรูแ้ละปฏิบัติ พึงระลึกว่าเมื่อได้งาน

ท ามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว คุณจะแต่งอย่างไรก็ไม่มีใครวา่ 

4. สมาร์ทขณะเข้าพบหัวหน้างาน 

ขณะอยู่ในห้องคุณจะถูกจับตามองตลอดเวลาความ

ประหม่าอาจเข้ามาเยือนได้เสมอและเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้

ระวังไม่ให้เกดิสิ่งเหล่านี้ 

• คุยเพลิน นั่งกระดิกเทา้เล่น หรือแกวง่มือไปมา 

• ไม่ควรใช้มือเคาะโต๊ะ ค้ าคางหรือเกาคาง คอ หู 

แม้ว่าจะประหม่าก็ตามควรกุมมือให้แน่นวางอยู่ตรงหน้าตักใน

ท่าทีที่สบาย 

• ระวังการนั่งเก้าอีเ้อนตัวโยกเยกไปมา 

• ไม่ควรเผลอนั่งมือพาดแขนไปบนโต๊ะ แม้ว่าจะเป็น

ท่าที่สบายก็ตาม 

• อย่าแลบลิ้น เลียริมฝีปากเวลาคุย แม้ปากจะแห้ง 

ด้วยกรณใีด ๆ ก็ตาม 

• ห้ามถอนหายใจแรงๆ เมื่อถูกสอบถาม 

• อย่าสวมแว่นตาด า หรือแว่นที่มีลักษณะทึบ 

• อย่านั่งห่อไหล่ ท าให้เสียบุคลิก และดูไม่มั่นใจใน

ตนเอง 
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สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว  แต่ก็มี

อิทธิพลต่อคะแนนโดยไม่รู้ตัวเชน่กัน 

สิ่งเดียวที่ จะประคับประคองตัวเองให้มีท่าทีที่ดี คือ 

ระวังอย่างมี “สติ” เป็นดีที่สุดก 

 

ข้อแนะน า 

1.  ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับองคก์ร 

2.  เตรียมการเมื่อฝึกงานจบ 

 2.1 เตรียมกล้องถา่ยรูปไว้เก็บภาพกจิกรรมฝึกงาน 

 2.2 จดบนัทึกทุกวัน (ท าอะไรบา้ง) 

 2.3 เก็บทุกช้ินงานที่เราท า 

 2.4 เตรยีมเอกสารเป็นเลม่ 

3. เข้าพบหัวหนา้งานเป็นประจ า 

4. ท างานด้วยความกระตือรอืร้น 

5. หลีกเลีย่งทุกอย่างในทางลบ 

6. รว่มกิจกรรม 

7. ยิม้เสมอ 

8. อย่ากลัวที่จะถาม 

9. หาที่ปรึกษา 

10. สนุกกับชีวติ 

11. ระลึกถงึเกณฑก์ารประเมนิอยู่เสมอ 
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การเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 

Get Start : เริ่มต้นมหาวิทยาลัยชีวิต 

นอกรั้วมหาวิทยาลัย คือการเริ่มต้นเรียนรู้โลกใหม่ 

เป็นโลกแห่งความเป็นจริงของชีวิต เส้นทางเดินที่แตกต่างจาก

โลกของการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การคาดหมาย และนิยามจาก

ตัวหนังสือใน แบบเรียน อันเป็นโลกของจินตนาการที่แต่ละคน

เคยคาดหมายและได้สร้างฝันไว้ 

ถงึเวลาที่ต้องยอมรับ รับรู้ และก้าวเดินบนเส้นทางแห่ง

ความเป็นจริง ที่ เต็มไปด้วยความหลากหลายและการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม ชุมชน และระบบต่าง ๆ 

แม้ว่าทุกอย่างจะอยู่ ในโลกเดียวกันแต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่าง

ที่หลายคนจะต้องเรยีนรูใ้หม่เริ่มต้นใหม่ กับมหาวิทยาลัยชีวติ... 

สิ่งแรก คือ การจุดประกาย ....ถามตัวเองว่าเรา 

พร้อมหรือยังท่ีจะเรยีนรู้โลกใบนี้ 

เริ่มต้นเรียนรู้โลกใหม่นอกรั้วมหาวิทยาลัย โลกแห่ง

ความเป็นจริงที่จะต้องเผชิญสิ่งแวดล้อม ต่างๆที่มองเห็นและ

มองไม่เห็น อันมีอยู่รอบๆตัว ไม่มีการสอบซ่อม ไม่มีการแก้ไข

แก้ตัว ไม่มีการติว วิชาให้จากกลุ่มเพื่อน ๆ ต่างคนต่างช่วงชิง

และแสวงหาด้วยตัวเอง 

  สิ่งหนึ่งที่ควรท าส าหรับการเรียนรูชี้วติ คอื การเตรียม

ตัวให้พร้อมอยู่เสมอ คุณ...พร้อมแล้ว หรอืยัง?? 
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แหล่งงานโดนใจ : หางานอย่างไรให้ “ได้งาน” 

  ช่องทางการหางานท าที่ เป็นที่นิยมในปัจจุบันมีอยู่

หลากหลาย แม้ว่าบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากมาย 

ที่อาจเป็นที่พึ่งยามตกงานซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่เรียบง่ายและมี

ประสิทธิภาพแต่บาง คนที่ไม่มีคนรู้จักมักคุ้นที่จะแนะน าได้เลย

ล่ะ...ท าอย่างไรดี 

  เมื่อถึงเวลาเผชิญความจริงเหล่านี้ จงระลึกไว้เสมอว่า 

“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เพราะยามตกงานคนที่รับรู้ความรู้สึก

สับสนได้ดีที่สุดคือตัวคุณนั่นเอง....หนังสือเล่มนี้ขอเสนอแนะ

ช่องทางการหางานท าที่เป็นที่นยิมในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้

บัณฑติพิบูลสงครามหางานและได้งาน แบบชัวร์ๆ  คะ่ 

1. เดินหน้าเข้าหาและท าความรู้จักกับประกาศรับ

สมัครงาน หนังสือพิมพ์นิตยสาร แหล่งงานต่าง ๆ โดยทันที 

ประกาศรับสมัครงานในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มีการ

จัดแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ เช่น 

กรุงเทพธุรกจิ/คมชัดลึก/The Nation/Sky Train/ผู้จัดการรายวัน 

รายสัปดาห์/ ฐานเศรษฐกิจ/มติชน/ข่าวสาร/ประชาชาติธุรกิจ 

หรือหนังสือเฉพาะกลุ่มผู้หางานโดยตรงซึ่งมีอยู่หลากหลาย 

จุดเด่น หนังสือประกาศรับสมัครงาน และ

หนังสือพิมพ์ มีขายอยู่ทั่วไปตามแผงหนังสือ และร้านหนังสือ 

ซึ่งสามารถหาซื้ออ่านได้ง่าย 
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ข้อแนะน า ตรวจสอบข้อมูล และโทรศัพท์ไปสอบถาม

กอ่นเดินเข้าไปสมัครงานเนื่องจาก บางบรษิัทอาจจะลงโฆษณา

รับสมัครงานเพื่อเป็นการโฆษณาตัวเองมากกว่าต้องการรับ

สมัครงานจรงิ 

2. ท าความรู้จัก “ส านักงานจัดหางาน” 

ส านักงานจัดหางานเป็นแหล่งข้อมูลในการหางานท า

ของทางราชการที่คุณไม่ควรพลาด และควรท าความรู้จักไว้

เป็นอันดับแรก  

จุดเด่น สามารถสมัครงานทิ้งไว้ หรือโทรศัพท์ไป

สอบถามข้อมูลได้เสมอ 

ข้อแนะน า ควรจดบันทึกสถานที่ที่หน่วยงานเปิดรับ

สมัครพนักงานไว้แล้วเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ส านักงาน

จัดหางาน หรือ ที่บริษัทนั้นๆ เลยก็ได้ 

3. อย่าลืมวันส าคัญของคนหางาน คือ วันนัดพบ

แรงงาน (Job Fairs) 

ในแต่ละเดือน ส านักงานจัดหางานจังหวัดจะมีการจัด

วั นนั ดพบแรงงานย่ อยซึ่ ง ได้ รี บความร่ วมมื อจากกั บ

ผู้ประกอบการต่างๆ เดินทางมารับสมัครและสัมภาษณ์งาน

ด้วยตัวเอง คุณสามารถติดตามวันนัดพบแรงงานของแต่ละ

จังหวัดว่าจะจัดที่ไหน วันใดที่ส านักงานจัดหางานได้ตลอดทั้งปี 
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  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังได้จัด 

“โครงการตลาดนัดแรงงานJob Fairs” เพื่อสนับสนุนให้ศิษย์

เก่าและประชาชนทั่วไปมีงานท าอีกด้วย 

จุดเด่น ผู้สมัครไม่ต้องเสียเวลา เพราะภายในงานมี

หน่วยงานรับสมัครงานหลายต าแหน่ง และหลายบริษัทใน

คราวเดียว 

ข้อแนะน า ควรเตรียมเอกสารให้เพียงพอต่อการ

สมัครงานหลายต าแหน่ง 

4. ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย...ตัวช่วยตรงประเด็น 

ส่วนหนึ่งที่คนหางานมักมองข้ามก็คือ ป้ายประกาศ

ของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงาน

มายังมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะ 1) ต้องการพนักงานด่วน  

2) มองหาผู้ท่ีก าลังจะเรียนจบหรือผู้ท่ีเพิ่งจะส าเร็จ

การศึกษาท่ีจบ “ตรงสาขา” ด้วยเหตุผลที่อาจจะต้องการคน

รุ่นใหม่ และ 3) พร้อมท่ีจะให้โอกาสในการพัฒนาและ

ฝึกอบรมการท างานใน ต าแหน่งนั้น ๆ ให้ก่อน 

จุดเด่น มหาวิทยาลัยจัดตั้ง“ศูนย์บริการอาชีพและ

ส่งเสริมการท างานระหว่างเรียน” สังกัด งานแนะแนวอาชีพ

และจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้บริการข้อมูล

ข่าวสารแนะแนวอาชีพและ ประกาศรับสมัครงาน ณ อาคาร

กจิการนักศึกษานอกจากนี้ งานแนะแนวฯ ยังจัดให้นักศึกษาชัน้
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ปีสุดท้ายยังมีโอกาสรู้จักกับองค์กรต่าง ๆ พร้อมกับรับสมัคร

งาน และการแนะน าเทคนิคการสมัครงาน โดยวิทยากร

ผู้เช่ียวชาญในวันปัจฉมินิเทศอีกด้วย 

ข้อแนะน า มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วย

กลั่นกรองต าแหน่งงานที่อาจถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ 

5. เป็นนักสังเกต ติดตามสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ 

สถานการณ์การหางานท าในปัจจุบันมีการแข่งขันกัน

ค่อนข้างสูง ต าแหน่งงานว่างเพียงต าแหน่งเดียวอาจมีผู้คน

หลั่งไหลมาสมัครงานจ านวนมาก นั่นเพราะคนเหล่านั้นเป็นคน

ช่างสังเกตและติดตามข่าวสารการรับสมัครงานอยู่เสมอ จง

เป็นผู้อดทนหางานแบบการตลาดเชิงรุก ได้แก่ สื่อวิทยุ 

โทรทัศน์ สมุดหน้าเหลือง หรือแม้กระทั่งป้ายติดประกาศหน้า 

บรษิัทตามทางเดิน 

จุดเด่น สื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันสามารถเข้าถงึได้ง่าย 

ข้อแนะน า ควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อมุ่ง

หน้าเข้าไปสมัครได้ทันที 

6. เว็บไซต์หางานออนไลน์ 

การสมัครงานในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากการส่ง

จดหมายสมัครงานมาเป็นการสมัครงาน ออนไลน์ เนื่องจาก

องคก์รทั้งงานราชการ งานเอกชน หรือสถาบันการศึกษาต่างก็

หันมาใช้สื่ออินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ต าแหน่ง

งานว่าง นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ส าหรับจัดหางานโดยตรง เช่น 
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www.jobmarket.com ที่สามารถฝากประวัติและจับคู่ต าแหน่ง

งานที่ตรงกับความต้องการของผู้สมัคร 

จุดเด่น สะดวก รวดเร็ว ประหยัดคา่ใช้จ่ายทั้งผู้สมัคร

และนายจ้าง 

 

ข้อแนะน า 

1) กรอกประวัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรวจสอบความถูก

ต้องกอ่นบันทึกข้อมูลลงไปในระบบ หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงควร

เข้าไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มโอกาสการหางานท าให้กับตนเอง 

2) แนบรูปถา่ยทุกครัง้ บางคนอาจเห็นว่าไม่จ าเป็น แต่

เป็นการปดิโอกาสให้กับตนเอง 

3) ควรพิจารณาหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และต าแหน่ง

งานที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด มิเช่นนั้นคุณอาจตกเป็น

เครือ่งมือของมิจฉาชพีที่น าข้อมูลของคุณไปใช้ในทางไม่สุจริต 

 

สมัครงานแต่ละทีต้องมีอะไรติดตัวไปบ้าง 

• เอกสาร 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน ได้แก่ รูปถ่าย, ใบแสดงผล

การเรียน (Transcript),ใบปริญญาบัตร กรณียังไม่ได้รับใบ

ปรญิญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษาแทน,ส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารทางทหาร 

(ส าหรับเพศชาย),ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, หนังสือรับรองการผ่านงาน, 
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ผลสอบวัดความรู้ด้านภาษาต่างประเทศTOEFL/TOEIC, เกียรติ

บัตร ผลงานต่างๆ และ เอกสารอื่น ๆ ที่แต่ละแห่งขอเป็นกรณี

พิเศษ เช่นใบรับรองแพทย์ แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น 

ข้อแนะน า ควรถ่ายเอกสารรับรองส าเนาทุกฉบับไว้

หลายๆชุด จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกใช้ (ห้ามท ายับ) และน า

เอกสารฉบับจริงติดตัวไปด้วย ส าหรับรูปถ่ายควรใช้รูปสีและ

ไม่ควรตบแต่งภาพถา่ยจนดู ต่างจากตัวจรงิ 

• ชุดเครื่องเขียน 

ผู้สมัครงานควรเตรยีมอุปกรณ์เคร่ืองเขียนที่จ าเป็นติด

กระเป๋าเอกสารไว้ด้วยเพื่อความสะดวก และไม่เป็นการสร้าง

ภาระให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครมากเกินไป เป็นการแสดงถึง

ความพร้อมในการ ท างาน ของคุณด้วย 

ข้อแนะน า ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ าเงิน(หลีกเลี่ยง

การใช้หมึกสีอื่น)อุปกรณล์บค าผิด เช่น น้ ายาลบค าผิด ยางลบ 

แต่ไม่จ าเป็นไม่ควรใช้และจะดีที่สุดหากคุณระมัดระวังในการ

กรอกข้อมูล เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วก็ควรอ่านทวนอย่าง

ละเอียดโดยไม่ให้ มีข้อผิดพลาดเลย 

• สมุดบันทึกช่วยจ า 

เพื่อช่วยให้การหางานของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น ควรมี

สมุดบันทึกส าหรับเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ตาราง การสมัครงาน 

ตารางนัดเข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ตารางรายชื่อและ
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รายละเอียดส าหรับติดต่อบริษัทที่น่าสนใจ  ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ส าหรับหางาน 

ข้อแนะน า บันทึกช่วยจ า ใช้จดรายละเอียดหน่วยงาน

ส าหรับทบทวนก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ หรืออาจจดข้อค าถาม

เพื่อเตรยีมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ 

• อุปกรณ์เสรมิพิเศษอื่นๆ 

เช่น พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาส าหรับเปิด

หาค าศัพท์หรือตัวอย่างประโยคกรณีต้องกรอกใบสมัครเป็น

ภาษาอังกฤษหรือเครื่องคิดเลข กรณีที่มีการทดสอบ (ต้อง

ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน กอ่น) เป็นต้น 

 

กรอกใบสมัครงานอย่างไร?? ให้โดนใจกรรมการ 

ระบุต าแหน่งงาน 

ควรพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของ

คุณเองว่าเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้นๆ หรือไม่ แล้วจึง

ตัดสินใจเขยีนลงในใบสมัคร การสมัครโดยไม่ระบุต าแหน่งงาน 

หรือเขียนต าแหน่งงานหลายต าแหน่ง โดยไม่มีความเกี่ยวข้อง

กันหรือใกล้เคียงกันเลย อาจท าให้ผู้คัดเลือกตั้งค าถามถึง 

คุณสมบัติ ที่แท้จริงของคุณได้ 

ยึดหลักสามประการ 

1) สะอาด กรอกด้วยความรอบคอบ อ่านค าแนะน า

ในการกรอกให้ละเอียด ไม่เร่งรีบจนเกินไป ระมัดระวังเรื่อง
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ตัวสะกด หลีกเลี่ยงการขูดลบขีดฆ่า เขียนเสร็จแล้วอ่าน

ทบทวนเสมอ 

2) สบายตา อาจไม่ต้องถึงกับคัดลายมือ แต่ควรใช้

ขนาดอักษรที่พอเหมาะ อ่านง่ายหลีกเลี่ยง การเล่นหาง ใช้

ภาษาสุภาพ เป็นทางการ 

บุคคลอ้างอิง 

หลายคนละเลยการกรอกข้อมูลบุคคลอ้างอิง บางคน

นึกไม่ออกเลยใส่ช่ือ พ่อ แม่ เพื่อน แฟน ลงไป ซึ่งไม่ช่วยให้คุณ

มีโอกาสได้งานมากขึ้นได้เลย บุคคลที่เราจะน ามาใช้อ้างอิงใน

ใบสมัครงานควรเป็นบุคคลที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้สมัคร

พอสมควรมีความน่าเชื่อถืออาจเป็นหัวหน้างานเก่าที่จะ

สามารถให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการท างานที่ดีของคุณได้ ส าหรับผู้ที่

เพิ่งจบการศึกษา อาจขอให้อาจารย์ที่คุณคุ้นเคยเป็นบุคคล

อ้างอิงให้แต่ต้องไม่ลืมที่จะโทรศัพท์บอกท่านเหล่านั้นด้วย 

เพื่อให้รับทราบและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับคุณไว้ล่วงหน้าเมื่อ

ได้รับการสอบถามจากบริษัทที่คุณไปสมัครงาน 

3) สะดุดใจ การให้ข้อมูลควรมีล าดับชัดเจน ยึดตาม

ค าแนะน าอย่างเคร่งครัดเช่นประวัติการศึกษา ประวัติการ

ท างาน ควรเริ่มจากปัจจุบันเป็นที่แรก อย่าลืมเน้นไปที่

คุณสมบัติที่โดดเด่นของคุณ เช่น ประวัติการเรียนที่ยอดเยี่ยม 

รายละเอียดกจิกรรมที่เคยท าที่น่าสนใจ 
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