-กคำนำ
ล่ว งเลยมาอีก หนึ่ งปี แ ล้ ว ผลผลิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภูเ ก็ ต ก็ ผ ลิ ดอกออกผลมาอี ก รุ่น หนึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ย ท าหน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู้ มี ค วามสามารถ ออกไปพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สั ง คมและประเทศชาติ
วันนีม้ หาวิทยาลัยมีงานวิชาการที่ประเทืองค่า มีผู้รอบรู้ ผู้เชียวชาญที่สร้างสรรค์การผลิตองค์ความรู้มากมาย
บัณฑิตจงภูมิใ จว่า “มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัย ต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ”
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองคนดี
การจัดทาคู่มือเล่มนี้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการเรีย นการสอน
ขั้นสุดท้าย เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ของบัณฑิตทั้งหลาย
ในคู่ มือเล่ม นี้ป ระกอบไปด้ว ยสารแสดงความยิ นดี ของอธิ ก ารบดีแ ละคาแนะนาหลังจากเรีย นจบ
ปริญญาตรี นักศึกษาใหม่จบใหม่ทาอย่างไรให้ได้งาน แหล่งข้อมูลการสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่ ที่นายจ้าง
ต้องการ การเตรียมตัวงาน การชาระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การลงทะเบียนบัณฑิตและการ
เตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาตรี
หวั งเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปัจฉิ มนิเ ทศนัก ศึก ษาคงเอื้อประโยชน์ใ ห้กั บ นัก ศึก ษาซึ่งจะเป็นบัณฑิตใน
อนาคตอันใกล้ได้เป็นอย่างดี
คณะผู้จัดทา
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-คสำรอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎภูเก็ต
ผลผลิ ต ของมหาวิ ย าลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
สร้างคนคุณภาพ ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้
และนวั ต กรรมสู่ ท้ อ งถิ่ น ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมานี้
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง
คณาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีสื่อการ
เรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย เนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม รอบด้ า น
เพื่อให้สามารถนาความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้ใ ห้เ กิดประโยชน์ต่ อ
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งยังมี
ผลงานที่เกิดจากการทางานด้านวิชาการ การวิจัย ซึ่งได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น ตลอดช่วงเวลาอันยาวนาน
“ชาวราชภัฏ ” ต่ า งท างานด้ ว ยใจอั น มุ่ ง มั่น เพื่ อ ให้บั ณ ฑิ ต ของเราทุ ก คนมี ค วามสุ ขที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ว นหนึ่ งของ
ครอบครัวแคแสดอันอบอุ่น
เรามีความภาคภูมิใจยิ่งที่ครอบครัวราชภัฏภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตที่ในอนาคตจะมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกรอบอาชีพที่ตนเองได้ปฏิบัติ อยากชวนให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจทางานอย่าง
เต็ ม ที่ เ ต็ ม ก าลั ง ด้ ว ยใจแห่ ง คุ ณ ธรรมเพราะคุ ณ คื อ “ตั ว แทนคนส าคั ญ ” ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต
ที่จะมีสว่ นช่วย ในการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป
เราขอให้ ค าสั ญ ญา ว่ า เราจะไม่ ห ยุ ด นิ่ ง ในการท างาน เราจะมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
การเชื่อมโยงและสร้างความแข็งแกร่งให้ท้องถิ่นในทุกมิติ สร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นพลเมืองของโลกที่มี
คุณค่า มีความสุขที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามในวงกว้าง
ขอให้ท่านจับตามองการเติบโตของเรา ที่กาลังก้าวเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นต่อท้องถิ่น
ต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดจากประวัติศาสตร์ตลอด 49 ปีที่ผา่ นมา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญ ประสารการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ส่วนที่ 1 บทนำ
“ไม่มงี านเลี้ยงใดที่ไม่เลิกรา” คากล่าวที่เรามักได้ยินคุ้นหูเป็นท่วงทานองที่กระตุน้ เตือนให้ได้คิด ว่าเมื่อ
มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิน้ สุด แต่ในความสิน้ สิน้ สุดนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆ ก็ได้
ปัจฉิ มนิเ ทศ (Post

training) ถ้ าแปลตามความหมายแล้วก็ อาจหมายถึง การแนะนาครั้งสุดท้าย

แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ใ นสถานศึ ก ษา เมื่ อ มี ผู้ เ รี ย นจบหลั ก สู ต รก็ จ ะมี ก ารปั จ ฉิ ม นิ เ ทศถื อ ปฏิ บั ติ กั น มาเป็ น พิ ธี
โดยมีจุด มุ่งหมาย เพื่อให้เ กิ ด ความรัก ใคร่สามัคคีใ นหมู่คณะ สถานศึก ษา ครู – อาจารย์ ซึ่งจะท าให้เ กิด
เครือข่ายอันเข้มแข็ง เพราะความรักใคร่สามัคคีนั้น เป็นบ่อเกิดแห่ งพลังขับเคลื่อนกิจการงานทั้งปวงความ
เมตตา ความเสีย สละและความพร้อ มที่จ ะให้อ ภัย ต่ อกั น อันล้ว นเป็ นเรื่อ งที่จ ะก่อให้เ กิด ประโยชน์ ป ราศ
จากโทษ เพื่อให้เกิดภาพของความเข้าใจ ความประทับใจระหว่างกัน ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน สถาบัน
ลองนึกภาพของกลุ่มคนที่เคยใช้ชีวติ อยู่ในรั้วสถาบันเดียวกันมาเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี ผ่านความรู้สึกที่
มีต่อกันทั้งด้านบวกและด้านลบ แล้วก็ผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไปโดยมิได้มีโอกาสเคลียร์กันว่างั้นเถอะ แต่แล้ว
กิจกรรมที่มีขึ้นในวันสุดท้าย คือวันปัจฉิมนิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ มีการบอกกล่าวเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อกัน
ในวันนั้นเพื่อขออภัยกันในวันนี้ หรือเพิ่มทวีความรักความผูกพันให้คงมั่นยั่งยืนต่อไป ในวันหน้าด้วยสัญญาของ
ความเป็น “เพื่อน” และ “ครู” คอยเป็นกาลังใจทั้งยังพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันตลอดไป
เรียนจบปริญญำตรี..........แล้วจะทำอะไรต่อดี
อารมณ์ดีใ จที่เรียนจบปริญญาตรียังไม่ทันจังหาย ความรู้สึกมึนงง สับสน ก็แทรกซึมเข้ามาแทนที่
นั่นสิ......แล้วต่อจากนี้ ว่าที่บัณฑิตทุกคนจะเลือกทางไหน ให้ชีวติ ได้ก้าวต่อไปละเนี่ย ???
การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอาจจะมีหลายหนทาง แต่หลังจากที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ยังมี
เส้นทางอีกหลากหลายเส้นทางที่ให้เราได้เลือกกันอีกมากมาย เช่น
1) กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทตำมสำยงำนที่ได้สำเร็จมำ แต่ยังไงก็มาพร้อมกับอีกคาที่เรา
มักได้ยินบ่อย ๆ คือ “เปลี่ยนสำยงำน” หมายถึง การเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ไม่ตรงกับสายงานเดิม
ถ้าจะเปลี่ยนสายก็คงต้องคิดกันหนักเลยที่เดียว
2) กำรทำงำน ส่ว นใหญ่ก็ ทางานตามสายที่ จบมาหรือเปลี่ย นสาย คือ ท างานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกั บ
สายงานที่จบมาอีก บางคนเรียนจบมาก็ต้องกลับไปดูแลกิจการที่บ้าน หรือไม่ก็เป็นผู้ประกอบการเจ้าของ
กิจการของตัวเองเลยก็มี
3) เรียนปริญญำตรีสำขำอื่นควบไปด้วย ซึ่งหลายๆ คนก็ทา ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเปลี่ยน
สายงานหลังเรียนจบปริญญาตรีใบแรก

-2ถ้าถามว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วต่อปริญญาโทเลยดีไหม สาหรับมุมมองในฐานะรุ่นพี่นะตอนนี้คิดว่า
ถ้าเรามีประสบการณ์การทางานก่อนมันก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจมุมมองของเราจะได้กว้างขึ้น แล้วค่อยตัด
ในใจเรียนต่อในสาขาที่สอดคล้องกับการทางานของเราอย่างนัน้ น่าจะดีกว่ามั้ยจ๊ะ
4) ไปเป็ น อำสำสมั ค รช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนชั่ ว ครำว ถ้ า ในสมั ย เรี ย นรู้ สึ ก ว่ า การท ากิ จ กรรมหรื อ
การอาสาทางานเพื่อชุมชนยังไม่หนาใจน้อง ๆ จะไปสมัครตามมูลนิธิต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายที่อาสาช่วยเพื่อน
ร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เด็ก และคนชราที่จริงทาแบบนี้ นอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ประสบการณ์ที่น้องๆ
ไม่เคยเรียนรู้จากในห้องเรียนมาก่อนตลอดระยะเวลา 4- 5 ปีเลยแหละ
***ไม่ว่ำจะเลือกหนทำงไหน เรื่องอนำคตก็เป็นสิ่งที่ต้องค้นหำอยู่เสมอ***

ส่วนที่ 2 กำรศึกษำต่อ
 น้องพร้อมหรือยังที่จะศึกษำต่อ ระดับปริญญำโท/เอก
สาหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งจะจบการศึกษา หรือผู้ที่กาลังจะคิดไม่ตกอยู่ว่ าจะเรียนต่อในระดับปริญญาโท/
เอก ดีหรือไม่ ไม่ว่าเหตุผลของน้องนั้นคืออะไร การเรียนต่อนั้นเป็นเรื่องที่น้องควรคิดให้ดีก่อนที่จะรับภาระใน
การเรียนต่ออีกอย่างน้อย 2 ปี การเรียนต่อระดับปริญญาโท/เอก นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนเล่นๆ หรือ
เพี ย งเพื่ อ ฆ่ า เวลาเท่ า นั้ น เพราะน้ อ งต้ อ งเรี ย นหนั ก ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น ต้ อ งอ่ า นหนั ง สื อ
ทาการบ้าน และทารายงานอย่างหนัก ค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่น้องจะตัดสินใจ น้องควรพิจารณา
สิ่งต่อไปนี้
 เหตุผลที่น้องต้องกำรมำเรียนต่อ
สิ่งแรกและที่สาคัญที่สุด การเรียนปริญญาโท/เอกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ถึงแม้ว่ น้องจะเรียนได้อยู่ใน
ระดั บ ที่ดีมากตอนเรีย นปริญ ญาตรี แต่วิธี ก ารเรีย นปริญ ญาโท/เอกนั้น ไม่ไ ด้เ หมือนกั บ ระดับ ปริญ ญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท/เอกนั้น ควรมีความมุ่งมั่นในการเรียน การอุทิศตนเองต่อการเรียนมีความสาคัญเป็น
อย่างยิ่ง ดังนั้นการที่จะตัดสินใจเรียนต่อนั้น ควรทราบถึงจุดหมายในชีวิตของตัวเอง เช่น ตั้งใจเปลี่ยนงาน
ในสายอาชีพอื่น หรือการเรียนต่อนี้เพื่อความก้าวหน้ าในสายอาชีพปัจจุบัน อย่าตัดสินใจเลือกเรียนต่อเพื่อ
ฆ่าเวลา หนีความเซ็งหรือปัญหาอื่น ๆ
จะเรียนอะไรและที่ไหน
เมื่อจะสมัคร ควรตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาใด การเรียนปริญญาโทนั้นไม่ใช่เวลาที่จะมา
ค้นหาว่าต้องการทาอะไรกับชีวติ น้องควรคิดเป็นอย่างดีว่าจะเรียนสาขาใด และปริญญาที่จะได้รับนั้น

-3จะให้ประโยชน์อะไรต่ออนาคต หากมั่นใจแล้วว่าต้องการเรียนสาขาใดคราวนี้ก็ถึงเวลาที่น้องจะตัดสินใจว่า
ควรจะเลือกเรียนที่ไหน การสมัครเรียนมีการแข่งขันที่สูงเพราะจานวนนักศึกษาที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับนั้น
มี จ านวนน้ อ ยกว่ า ปริ ญ ญาตรี เ ป็ น จ านวนมาก แต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ก็ มี ค ณะที่ มี ชื่ อ เสี ย งแตกต่ า งกั น
ซึ่งการตัดสินใจของน้องนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเลือกเรียนต่อสาขาใดนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของประเทศ
สถานที่ตั้ง จานวนนักศึกษา เป็นต้น
เพื่อนร่วมชั้น
ในการเรี ย นต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโท/เอก จ านวนนั ก ศึก ษาในแต่ ล ะห้ อ งน้อ ยกว่ าและเน้ น การพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนอีกด้วย อาจารย์จะปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีทักษะความรู้
ความสนใจในสายวิชานั้น เพื่อนร่วมชั้นก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันและอายุที่ต่างกันด้วย นักศึกษาส่วนมาก
ประกอบด้ว ยบุค คลที่มีอายุ ป ระมาณ 20 ปลายๆ ถึง 40 ปี ที่ก ลับ มาเรีย นต่อเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
ของตน น้องจะต้องเตรีย มตัว เป็นอย่างดีก่ อนการเข้าห้องเรีย นทุก ครั้ ง ท าการบ้าน และเตรีย มตัวในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องกับเพื่อน ๆ และอาจารย์ ทาการเสนอรายงาน และพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนให้
เสมือนน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 ประโยชน์
การคิดถึงประโยชน์ในการเรียนต่อนั้นเป็นสิ่งที่ควรคานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าปริญญาโท/เอก จะทาให้
Resume ของน้องดูดีขึ้น การเสียเวลากับเงินลงทุนมากขนาดนั้น อาจเป็นเรื่องที่ไม่จาเป็น มีเฉพาะบางสาขา
อาชีพเท่านั้นที่คุณจาเป็นจะต้องมีปริญญาโท/เอก หากน้องๆ ดูโฆษณาหางานส่วนมากนั้นจะระบุว่า พิจารณา
ระดับปริญญาโทเป็นพิเศษ แต่หากน้องมีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสมก็สามารถทดแทน
กั น ได้ หากปั จจุ บัน คุ ณ ก าลั งท างานอยู่ แ ละมีอ นาคตที่ สดใส การที่ จะก้า วหน้า ในอาชี พ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้น อยู่ กั บ
ปริญญาเพียงใบเดียวเท่านั้น
 น้องจะไปไกลแค่ไหน
น้องควรคิดว่าจะศึกษาต่อถึงในระดับใด ปริญญาเอกนั้นเหมาะสมและจาเป็นอย่างยิ่งหากต้องการเป็น
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่สาหรับสาขาอาชีพส่วนมากนั้นไม่จาเป็นแม้ว่ าน้องจะมีคานาหน้าที่สวยหรูอย่างดร.
แต่อาจจะไม่ได้ทาให้นายจ้างในอนาคตประทับใจ หรือขึน้ เงินเดือนให้ก็เป็นได้
 กำรแข่งขัน
คณะในปริญญาโท/เอกนั้น รับนักศึกษาจานวนน้อย ดังนั้นน้องก็จะแข่งขันกับนักศึกษาที่ฉลาดและมี
ความสามารถมาก คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาก็อยากได้นักศึกษาที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือ
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แข่งขันแล้วหรือยัง
 ปริมำณงำนและกำรใช้ชวี ิต
เมื่ อ น้ อ งเริ่ ม เรี ย นการใช้ ชี วิ ต จะเปลี่ ย นไป เวลาในการเข้ า สั ง คมจะลดลงเป็ น อย่ า งมากจะต้ อ งมี
การนัด ทางานกลุ่ม การติดสอบกั บ เพื่อน ปริมาณงานจะเยอะมาก และงานที่ไ ด้รับ นั้นน้องไม่สามารถท า
วันเดียวก่อนวันกาหนดส่งได้ หรืออย่าแม้แต่จะคิดว่าในการเตรียมสอบน้องก็จะอ่านหนังสือคืนเดียวก็พร้อม
ดังที่เคยจะทา จะต้องอ่านหนังสือจนถึงดึกดื่น ในขณะที่ทุกคนกาลังหลับสบาย
 ค่ำใช้จ่ำย
น้องๆ ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่น้องจะต้องเสีย ในการเรีย นต่อนั้นจะมีแค่ไ หน และน้อง
สามารถที่จะหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระได้หรือไม่ หลังจากพิจารณาหัวข้อต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว
น้องควรตอบคาถามที่สาคัญที่สุดให้ได้นั่นคือ กำรศึกษำต่อนั้นคุ้มค่ำกับเงินลงทุนหรือไม่

ส่วนที่ 3 กำรสมัครงำน
ก่อนจะมองหำงำน..........จุดเริ่มต้นอยู่ท่ตี นเอง
บ่อยครั้งที่คนเรามุ่งมั่นที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ จึงพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาข้อมูลสิ่งที่
ตัวเองต้องการ จนลืมที่จะคิดถึงสิ่งใกล้ตัวที่สุดและนั่นก็คือ “ตนเอง” คนที่กาลังมองหางาน มักคาดไม่ถึงและ
มองไม่ เ ห็ น ความเป็ น ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง โดยไปมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเรี ย นรู้ ปั จ จั ย ภายนอกและคิ ด จะยึ ด เป็ น จุ ด เด่ น
เพื่อที่จะให้ไ ด้งาน โดยเฉพาะงานที่สังคมยกย่อง งานที่สังคมก าหนดค่านิยมไว้ และมัก จะมองข้ามความ
เหมาะสมและความชื่นชอบส่วนบุคคลไป
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ความต้องการที่แท้จริง เพื่อเข้าสู่ขนั้ ตอนของความสาเร็จในอาชีพการงาน
ในขณะที่ บ างคนคิ ด ว่ า หางานให้ ไ ด้ ก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยๆ มองหาช่ อ งทางที่ จ ะแสวงหาความก้ า วหน้ า
และเปลี่ยนงานโดยไม่คิดถึงผลงานระยะยาว ทั้งที่บางครั้งก็ยังสับสน ดังนั้นการจะได้มาซึ่งอาชีพที่ตนเองรัก
และสามารถพาตนเองไปสู่ความสาเร็จได้ ต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งมักจะนามาซึ่งความสาเร็จ
ที่คาดไม่ถึง
ตัวตนที่แท้จริงและเป้ำหมำยที่ชัดเจนเท่ำนั้น ++++++
++++++ที่จะนำไปสู่ควำมสำเร็จในอำชีพกำรงำน
การเริ่มต้นชีวติ การทางานที่จะนามาซึ่งความก้าวหน้าและความสาเร็จ ในอาชีพการงาน ย่อมขึ้นอยู่กับ
ทรรศนะคติที่ถูกต้อง (Right Attitude) ไม่ใช่เกิดจากค่านิยมผิด ๆ
กำรรู้จักตนเอง มีอยู่หลำยแง่มุม เช่น
 คุณสมบัติเฉพาะตัว จุดเด่น พรสวรรค์และความฝัน
 วิชาชีพที่สนใจ และแนวทางในการพัฒนาตนสู่ความสาเร็จ
 เป้าหมายการดาเนินการชีวติ ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว
 ความรูท้ ี่ได้จากสาขาวิชาที่สาเร็จ หรือประสบการณ์ทางาน
 ความสามารถทางเทคนิค ความรูเ้ ฉพาะทาง และความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 ข้อจากัดและการสนับสนุนทางครอบครัว (ทีพ่ ักอาศัยรายได้และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 บุคลิกภาพเด่นของตน และอุปนิสัยส่วนตัวในการทางาน
 ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับงาน ผู้รว่ มงานและบุคคลอื่นๆ ที่ตอ้ งติดต่องานด้วย
อำชีพ ที่ควรพิจำรณำเมื่อเริ่มชีวิตกำรทำงำน
 สายงานตามความรู้ความสามารถ – สายงานอื่น
 โอกาสในการก้าวหน้า
 การฝึกอบรมเพื่อการทางาน
 สภาวะการถดถอยจากเศรษฐกิจ
 ผูส้ มัครงานที่มีมากขึ้นทุก ๆ ปี
 อายุและประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับงานนั้น
 ความจาเป็นทางครอบครัว
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สมัครงำนได้ที่ไหนบ้ำง
แหล่งงานนั้นมีอยู่มากมายแต่การที่จะได้มาซึ่งงานที่เหมาะสมที่สุดกับตนเอง ทั้งในแง่วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ท างานและคุ ณสมบัติส่ว นตัว อื่น ๆ ผู้สมัครจาเป็นต้องรู้จัก คัดเลือกและสรรหาแหล่งงานที่
เหมาะสมกับตนเอง เพื่อที่จะได้รับคาตอบรับในการสัมภาษณ์งานในขั้นต่อไป
1. ธุรกิจครอบครัว
บางคนอาจจะได้เปรียบคนอื่นๆ ที่ครอบครัวมีธุรกิจหลายๆ คนอาจจะมองข้ามธุรกิจครอบครัวเพราะ
อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวจนมองไม่เห็นความสาคัญที่จะรักษาเอาไว้ จึงพยายามที่จะหาหน้าที่การงานอื่น
2. กำรประกำศรับสมัครงำนตำมสถำนศึกษำ
สามารถมองหางานได้จากประกาศหรือยื่นความจานงกับหน่วยจัดหางานของสถาบันฯ ผู้สมัครงานมี
โอกาสได้ทางานตรงกับรายวิชาที่เรียนมามากกว่าการออกหางานตามแหล่งงานอื่น และยังมีโอกาสที่จะได้
งานมากถ้าไม่เลือกงาน
3. หนังสือพิมพ์
ในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับไม่ว่ าจะเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ จะมีหน้ากลางซึ่งเป็นหน้าที่
รวมประกาศรับ สมัครงานหรือที่เ รีย กกันว่าหน้า Classifies นั่นเอง นับ ว่าเป็นวิธีหางานที่สะดวก ราคาถู ก
และมีการอัพเดทงานใหม่ ๆ ทุกวัน ประกาศรับสมัครงานจะมีทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ควรจะ
พิจารณาเขียนจดหมายสมัครงานให้เหมาะสม เช่น บริษัทที่ประกาศรับสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ ก็ควรเขียน
จดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. นิตยสำรสมัครงำน
คุณสามารถมองหางานได้ในนิตยสารรวมประกาศรับสมัครงานที่มีขายอยู่ทั่วไป ซึ่งจะมีการอัพเดท
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทาให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตาแหน่งงานว่างได้อย่าง
สม่าเสมอ
5. เว็บไซต์หำงำน
แหล่งงานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเว็บไซต์หางานต่าง ๆ ที่มีให้เลือกกันมากมาย ภายใน
เป็นงานประจา หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม์ (Part time) ต่าง ๆ มีบริการให้เขีย นประวัติส่วนตัว
(Resume) ทิง้ ไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตาแหน่งใดก็สามารถกรอกและส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้น
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เป็นอีกแหล่งงานที่อานวยความสะดวกให้กับคนหางานรุน่ ใหม่อย่างแท้จริง
6. บริษัทจัดหำงำน
เปรีย บเสมื อนเป็น นายหน้า ที่จ ะจัด หาตาแหน่ง งานที่เ หมาะสมให้แ ก่เ รา ควรดู บ ริ ษัท ให้ ดีก่ อนว่ า
น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ห รื อ ไม่ แต่ ถ้ า จะให้ ดี ค วรระวั ง แก๊ ง หลอกลวงโดยส่ ว นมากจะเป็ น พวกล่ อ ลวงคนไปท างาน
ต่างประเทศ บริษัท จัด หางาน เช่น บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม (JOB BKK) บริษัทจัดหางาน
JOB TOP GUN เป็นต้น
7. สำนักงำนจัดหำงำน
เป็นบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ภาครัฐ ที่อานวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ว่างงาน หรือ
ต้องการเปลี่ย นงาน ซึ่งจะดาเนินการจัดหาทั้งตาแหน่งงานทั้งใน และต่างประเทศคุณสามารถลงทะเบีย น
สมัครได้โดยส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย หลักฐานการศึกษาและสาเนาบัตรประชาชน ฯลฯ เมื่อมีตาแหน่ง
งานที่ตรงกั บ คุณสมบัติของคุณทางสานัก งานจึงจะแจ้งให้ท ราบอีก ที รายละเอีย ดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่
สานักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือ www.doe.go.th

JOB FAIR
8. จำกคนรู้จัก
การสมัครงานตามแหล่งงานที่มีคนรู้จักแนะนาคุณมา มีข้อดีคือ คุณจะได้ทราบก่อนว่างานนั้นเป็น
อย่างไร บรรยากาศในการทางาน รวมไปถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทว่าดีหรือไม่ลองเลียบ ๆ เคียง ๆ ถาม
เพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักของคุณดูว่ามีตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณว่างอยู่หรือเปล่า
9. งำนนัดพบผู้ประกอบกำร
โดยส่วนใหญ่มักจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบ
การศึกษา หรือกาลังจะจบการศึกษา ข้อดีของแหล่งงานนี้คือ เป็นที่รวมตาแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนาไว้
มากมาย ถ้าคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือกาลังจะจบการศึกษาก็สามารถที่จะไปเลือกสมัครงานกับบริษัทได้
โดยตรง ทั้งนี้ ควรเตรียมหลักฐานการสมัครงานไปพร้อมด้วย เพื่อที่จะกรอกและส่งใบสมัครได้ทัน

กำรรับนัดสัมภำษณ์งำน
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เมื่อได้รั บ การนั ด หมายเพื่อเข้ ารับ การทดสอบหรือเพื่อเข้า รับ การสัมภาษณ์ ไม่ค วรดีใ จรีบ รับ นั ด
โดยความรอบคอบที่จะนึกถึงความเป็นจริงว่าตนสามารถปฏิบัติตามนั ดที่ให้ไว้ได้หรือไม่ เพราะหลายๆ ครั้ง
ที่ไม่สามารถทาตามหรือปฏิบัติตามที่นัดเอาไว้ได้ เพราะอาจเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์
การเตรี ย มตั ว ไปสั ม ภาษณ์ ง านให้ ดี ก็ ถื อ เป็ น กลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ผู้ ห างานทั้ ง หลายได้ ง านท า
เพราะการเตรียมตัวที่ดีก็เป็นใบเบิกทางที่จะทาให้คุณพิชิตใจ
นายจ้าง และได้งานนั้นมาทาได้ไม่ยากเย็น ข้อปฏิบัติในการไปสัมภาษณ์งาน มีดังนี้
1) กำรแต่งกำย
“แต่งตัวอย่างไรไปสัมภาษณ์งาน?” หลายคนกังวลใจเป็นอย่างมากกับ การแต่งกายไปสัมภาษณ์งาน
เพื่อให้เกิดความประทั บใจคุณควรแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ สุภาพเป็นทางการ ใส่รองเท้าที่ไม่หวือหวาเกินไป
จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย (แต่งหน้าเล็กน้อย) ให้เหมาะสมกับงานที่จะไปสัมภาษณ์
2) ตรงต่อเวลำ
แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแค่ไหน แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาแล้วความน่าสนใจในตัว
คุณจะลดลงในทันที ในการไปสัมภาษณ์งาน คุณควรไปก่อนเวลานัดอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเตรียมความ
พร้อมและความคุ้นเคยกับสถานที่ ไม่ให้เกิดอาการประหม่า และหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นได้
คุณไม่ควรมีข้ออ้างใดๆ ต่อการมาสายของคุณ เพราะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ขาดการวางแผน
3) เตรียมเอกสำรให้พร้อม
คุณควรเตรียมเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม เพราะนี้ อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพิสูจน์
ถึงความพร้อมและความตั้งใจมาทางานของคุณได้เป็นอย่างดี คุณควรเตรียมให้พร้อมทุกอย่าง และไม่ควรไป
ยืมเจ้าหน้าที่เป็นอันขาด นั้นอาจสร้างความไม่ประทับใจ และทาให้เขาเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่ขาดความพร้อมใน
การทางานเป็นอย่างมาก
4) ตอบคำถำมด้วยควำมมั่นใจ
ควรเตรียมตัวทั้งการตอบคาถามสัมภาษณ์งาน และถามคาถามเมื่อผูส้ ัมภาษณ์งาน เปิดโอกาสให้ถาม
ให้ พ ร้ อ ม พยายามตอบค าถามด้ ว ยความมั่ น ใจ มี ค วามเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ชั ด ถ้ อ ย ชั ด ค า กระตื อ รื อ ร้ น
มีชีวิตชีวา และอย่าตื่นเต้นจนเกินเหตุ ในการเป็นผู้ตอบคาถามที่มีมารยาทคุณไม่ควรพูดแทรกผู้สัมภาษณ์
กลางคัน หลีกเลี่ยงการตอบคาถามเพียงคาว่า “ค่ะ/ครับ” แต่ควรแสดงความคิดเห็นเท่าที่จาเป็น
5) มีมำรยำท
ไม่ควรลืมคาว่า “สวัสดี” และ “ขอบคุณ” เสมอไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์งานครั้งใดที่ไหนก็ตาม เพื่อแสดง
ถึงความเป็นคนที่มคี วามนอบน้อม และมีมารยาทที่ดี ควรยกมือไหว้และกล่าว “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ”

-9ต่อผู้สัมภาษณ์งาน จะทาให้คุณได้รับความชื่นชม และเมื่อสัมภาษณ์เสร็จก็ควรยกมือไหว้ และกล่าวคาว่า
“ขอบคุณค่ะ/ครับ” เสมอ
คุณสมบัติของผู้สมัครงำนที่นำยจ้ำงต้องกำร
มุ ม มองของนายจ้ า งแต่ ล ะรายที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ใจจะรั บ หรื อ ไม่ รั บ ผู้ ส มั ค รงานคนหนึ่ ง คนใดนั้ น
จะแตกต่างกั นไป บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับตาแหน่งที่ต้องการนายจ้างบางคนอาจมองภาพรวมว่ าต้องพร้อม
ทุกด้าน แต่นายจ้างบางคนอาจมองเน้นความสามารถ หรือทัก ษะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน ทั้งนี้คุณสมบัติ
โดยทั่วไปที่นายจ้างให้ความสาคัญและใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกผูส้ มัครงาน ได้แก่
1) ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตาแหน่งที่สมัคร
2) บุคลิกภาพที่เหมาะสม แบ่งเป็น
-

ความเป็นผู้ใหญ่
การเรียนรูย้ อมรับข้อจากัดของตนเอง

-

การมีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน

-

ความรับผิดชอบสูง
3) การรักษาคุณภาพของอารมณ์ ลักษณะบ่งชี้ คือ
- ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง

-

สามารถรักษาและควบคุมให้รา่ งกายมีการแสดงออกที่สมดุลระหว่างอารมณ์และภาวะจิตใจ
- มีวุฒทิ างอารมณ์ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างสงบและอดทน
4) ความสามารถในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างราบรื่น
5) ความสามารถในการสูง้ านหนัก และเผชิญกับปัญหาอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ
6) ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อตนเอง/องค์กร/งานในหน้าที่และเพื่อนร่วมงาน
7) การรักษาระเบียบวินัย มีความละอาย และรู้สกึ ผิดเมื่อกระทาผิด

**ข้อบกพร่องของผู้สมัครงำนที่มีผลในกำรพิจำรณำสัมภำษณ์งำน**
1) บุค ลิกและรูปลั กษณ์ภายนอกที่เ ห็นได้ชัดเจน ซึ่งอาจมีปัญหากับการทางานในตาแหน่งที่สมัคร
เช่น การถนัดซ้าย ตาบอดสี ฯลฯ
2) การแต่งกายไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่สมัคร
3) ไม่มกี ริยามารยาท และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมวัฒนธรรมไทย เช่น ไม่แสดงความเคารพผู้เข้า
รับการสัมภาษณ์ถือวิสาสะนั่งเก้าอีโ้ ดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทาการสัมภาษณ์
4) น้าเสียงแข็งกระด้าง ค่อยหรือดังเกินไป คลุมเครือไม่ชัดเจน พูดช้าหรือเร็วจนไม่น่าฟัง

-105) ไม่มบี ุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่ ขาดความรับผิดชอบ เช่น มาสัมภาษณ์ไม่ตรงเวลา ลืมชื่อผู้นัดหมาย
6) ขาดทักษะในการฟัง ไม่สามารถจับประเด็นสาคัญได้จากเรื่องที่รับฟัง
7) มีความเชื่อมันในตนเองสูงเกินไป ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
8) ไม่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเอง ประหม่ า กระวนกระวาย เช่ น ไม่ ก ล้ า สบตา ผู้ สั มภาษณ์ ขยั บ ตั ว
ตลอดเวลาที่มกี ารสัมภาษณ์
9) ขาดทักษะในการสื่อความ ไม่สามารถเรียงลาดับความคิดให้ตนเอง สื่อออกมาอย่างราบรื่นและ
ชัดเจนได้
10) ไม่มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น แม้ในเรื่องที่ตนถนัดหรือมีความรูเ้ พียงพอ
11) ไม่มคี วามรูร้ อบตัว โดยเฉพาะในเรื่องที่สัมพันธ์กับตาแหน่งที่สมัคร
12) มีความคิดแนวอนุรักษ์นยิ ม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
13) มองโลกในแง่ร้าย มีมุมมองเรื่องต่าง ๆ ติดลบตลอดเวลา
14) ขาดไหวพริบ ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
 คำศัพท์ภำษำอังกฤษที่ใช้ในกำรสมัครงำน 
Application Form แบบฟอร์มสมัครงาน
Application Letter จดหมายสมัครงาน
Applicant/Candidate ผูส้ มัครงาน
To be complete in own handwriting เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential เป็นความลับ
Position applied for/Position sought/
Position Desire ตาแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
Salary expected เงินเดือนที่ต้องการ
Personal Data/Curriculum vitae (CV)/
Data/Data sheet/Resume ประวัติส่วนตัว
Nationality สัญชาติ
Race เชื้อชาติ
Identification Card (ID Card) บัตรประชาชน
Issued by ออกให้โดย
Marital Status สถานภาพสมรส
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Married แต่งงาน
Windowed หม้าย
Divorce อย่าร้าง
Person to notify in case of emergency บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
Certificate degree obtained ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status สถานภาพทางการทหาร
Experience/Previous employment ประสบการณ์การทางาน
Reason for leaving เหตุผลที่ออกจากงาน(เก่า)
Reference/Referees บุคคลอ้างอิง
Applicant Signature ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved officer’s Training corps
Course (ROTC) หลักสูตร รด.
No Military Service Obligation ไม่มพี ันธะทางทหาร
Self employed ทางานส่วนตัว
Equivalent Qualification คุณวุฒิเทียบเท่า
Letter of Recommendation/ Employment Certificate/ Testimonial จดหมาย/ เอกสารรับรองการ
ผ่านงาน
Birth certificate สูติบัตร
Vocational certificate ปวช
Higher Vocational Certificate ปวส
Home Registration Certificate ทะเบียนบ้าน
Dependent ผูอ้ ยู่ในอุปการะ
Extra-Curricular Activities กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skill ความชานาญพิเศษ
Expert in เชี่ยวชาญใน......
Negotiable สามารถต่อรองได้
Guarantor ผูค้ ้าประกัน

-12Fringe Benefits ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจากรายได้ประจา
Spouse คู่สมรส
Date of attended วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter/Certificate
Of Exemption from military service ใบปลดประจาการทหาร

ส่วนที่ 4 กำรชำระเงินคืน กยศ.
กำรชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ก่ อ นถึ ง ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ ผู้ กู้ ยื ม ต้ อ งรายงานข้ อ มู ล พร้ อ มเอกสารของตนเองต่ อ
ธนาคารกรุงไทย ทุก สาขา ก่ อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถั ดจากปีที่สาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึก ษา
โดยผู้กู้ยืมต้องชาระหนี้คืน หลังสาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่
ครบกาหนด
หลักเกณฑ์กำรชำระเงิน
1. ช ำระงวดแรก เมื่อ ครบก าหนดชาระหนี้ ง วดแรก จะต้ อ งเริ่ ม ชาระเงิ น ต้น ในอัต ราร้ อ ยละ 1.5
ของวงเงินที่กู้ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
2. ชำระงวดต่อไป ในการชาระหนี้งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราเงินต้นตามที่ กยศ.
กาหนดไว้ในแต่ละปี (ตามตารางข้างล่าง) พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน
15 ปี
3. ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชาระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ
12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชาระในงวดนั้น และหากค้างชาระหนี้เกิน 12 เดือน เสียเบีย้ ปรับร้อยละ 18 ต่อปี

-13ขั้นตอนการชาระหนี้
ธนาคารส่งหนังสือแจ้งภาระหนีถ้ ึงผู้กู้ยมื (ในปีที่ครบกาหนด)
ติดต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ได้รับ

ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี
ไม่ได้รับ
1.ชาระหนี้
ไม่มาติดต่อ

2.ขอผ่อนผัน

3.แจ้งสถานภาพ

เสียเบีย้ ปรับร้อยละ

ดาเนินคดีผู้กู้ยืมที่คา้ ง

12-18 ต่อปี

ชาระหนีเ้ กิน 5 งวด (4ปี)

ผู้กู้ยืมต้องดาเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกาหนดชาระ
หนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบกาหนดชาระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ค้างชาระหนี้จะต้องเสีย
เบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชาระหนี้ระงับการติดตามจากกยศ.และถือเป็นหนี้
ปกติต่อไป

-14กรณีท่ียืมได้รับจดหมำยแจ้งภำระหนี้ระหว่ำงที่กำลังศึกษำอยู่ ผู้กู้ยืมต้องให้สถานศึกษารับรอง
ทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา
กรณีท่ียืมได้รับจดหมำยแจ้งภำระหนี้ระหว่ำงที่อยู่ในช่วงปลดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมต้องนาหนังสือยืนยัน
การสาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชาระหนี้
กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้บิดา มารดา ผู้ปกครองผู้ค้า
ประกัน หรือทายาทแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วัน พร้อมแนบหลักฐานเป็นสาเนาใบมรณะบัตร
หรือสาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการตายของผู้กู้ยืม โดยมีเจ้าหน้าที่ราชการประทับตราและลงลายมือชื่อรับรอง
และผูป้ กครองต้องรับรอง สาเนาถูกต้อง
หากผู้กู้ ยืมยั งอยู่ระหว่างการศึก ษา ให้สถานศึกษามีหน้าที่แจ้งการเสีย ชีวิตของผู้กู้ยืมต่อกองทุ นฯ
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย
กรณีผู้กู้ยืมพิกำรหรือทุพพลภำพ หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้ยื่นเอกสารต่อ
ธนาคารกรุงไทย เพื่อเสนอกองทุนฯ พิจารณาระงับการเรียกให้ชาระหนี้ตามสัญญา ดังนี้
1. สาเนาสมุดประจาตัวคนพิการ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผูค้ ้าประกัน
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ ู้ยืมและผูค้ ้าประกัน
4. รายงานการตรวจทางการแพทย์
5. ใบรับร้องแพทย์
**สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม ผู้ค้าประกัน หรือผูป้ กครองทุกฉบับ**
4. สิทธิประโยชน์ หากชาระนี้คืนบางส่วนก่อนวันครบกาหนดเริ่มผ่อนชาระเงิน งวดแรก (ช่วงปลอด
หนี้) ไม่ต้องเสียดอกเบีย้

วิธีกำรชำระหนี้

-16-15-

1. การติดต่อในครั้งแรก ผูก้ ู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชาระหนี้บมจ. ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชาระหนี้ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชาระหนี้จ ากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะการผ่อนชาระหนี้
ตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตารางการผ่อนชาระหนี้จากธนาคารเพื่อผู้กู้ ยืมจะได้นาเงินเข้าบัญชีก่อนวันครบ
กาหนดชาระของทุกปี
1.4 ผูก้ ู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชาระหนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
อาจเป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะทาสัญญา
1.5

หากประสงค์ เ ปลี่ย นเลขที่บั ญ ชี ออมทรั พย์โ ดยขอเปิดบั ญ ชี ใ หม่ พร้ อมกั บ แจ้งสาขาให้ ก าร

เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ด้วย
1.6 ผูก้ ู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครัง้ -15ละ 10 บาท
2.การชาระหนี้ครัง้ ต่อไปสามารถดาเนินการได้โดย
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2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนาเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่
5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชาระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน (กรณีชาระเป็นรายเดือน) ทั้งนี้
ผู้กู้ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่ต้องชาระกับ งวดที่ค้างชาระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
(หากมี)
2.2 ชาระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชาระเงินมากกว่า หรือเท่ากับหรือน้อยกว่าจานวน
เงินงวดที่ต้องชาระก็ ได้ หรือ กรณีชาระเงินไม่ตรงตามก าหนดเวลา ผู้กู้ยืมจะได้รับ ใบรับเงินเพื่อชาระหนี้
กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน
3. การชาระหนี้ก่อนกาหนด ผู้กู้ยืม สามารถชาระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงสาเร็จการศึกษา
หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้โดยไม่เสียดอกเบีย้
กำรสอบตำมยอดหนี้
1. กยศ. CALL CENTER 0-20610-4888
2.กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699
3. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง
4. อีเมลล์ : info@studentloan.or.th
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ส่วนที่ 5 กำรเตรียมตัวเข้ำรับปริญญำบัตร
การเตรียมตัวของบัณฑิตใหม่ เพื่อเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร ถือเป็นเรื่องสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ก่ อ นจะถึ ง พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร บั ณ ฑิ ต จะต้ อ งติ ด ตามข่ า วสารต่ า ง ๆ จากทางมหาวิ ท ยาลั ย
จะต้องติดตาม ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.pkru.ac.th นอกจากข้อปฏิบัติของบัณฑิตใน การเตรียม
ความพร้อมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ข้อที่ควรทราบมีดังนี้
กำรแต่งกำยของบัณฑิต
1. วันรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม
ให้แต่งกายชุดสุภาพทั้งชายและหญิง ทุกคนต้องสวมร้องเท้าคัดชู หญิงไม่สวมกางเกง ไม่ใส่ร้องเท้า
แตะ ถ้าเป็นร้องเท้าใหม่ ควรนามาใช้ในวันฝึกซ้อมด้วย เพื่อจะได้เคยชิน
2.วันซ้อมใหญ่
ให้แต่งกายเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริ
ญญาบัตร
-153.วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.1 การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
บัณฑิตชำย
- สวมเสื้อเชิต้ แขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย
- สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีเทาเข้มหรือสีกรมท่าเข้มเท่านั้น
- ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- สวมถุงเท้าสีดาไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดาล้วน ไม่มลี วดลาย หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
- ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา
บัณฑิตหญิง
- สวมเสื้อแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่คอเสือ้ และติดเข็มที่เหนืออกด้านซ้าย
- สวมกระโปรงเข้ารูปสีกรมท่า ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย
- สวมถุงน่องสีเนือ้ ไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
- สวมรองเท้าหนังหุม้ ส้น ไม่มลี วดลาย

-18- สวมครุยวิทยฐาน
- บัณฑิตหญิงที่ตอ้ งสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสือ้ สีขาวคอเชิต้ ต่อกับกระโปรงสีกรมท่าติดซิปหลัง
3.2 การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
ข้ำรำชกำรพลเรือน
- สวมเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
ข้ำรำชกำร ทหำร ตำรวจ ชั้นสัญญำบัตร
- สวมชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะ
- คาดกระบี่กับสามชายหรือสายกระบี่
- นาถุงมือขาวไปด้วย
ข้ำรำชกำร ตำรวจ ทหำร ชั้นประทวน
-15- สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนด (ชุดสาหรับเข้าเฝ้า) ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะ
- คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่ (ถ้ามี)
- นาถุงมือขาวไปด้วย
3.3 การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บัณฑิตชำย
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ)
- สวมสูทสีกรมท่าหรือสีสุภาพ
- สวมครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตหญิง
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
- สวมชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
- สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก
หมำยเหตุ
1. บัณฑิตมุสลิมหรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายระเบียบศาสนาสามารถกระทาได้
2. บัณฑิต และมหาบัณฑิต ให้ใช้ชุดปกติขาว หรือชุดขอเข้าเฝ้า กระดุมเกลีย้ ง ติดเครื่องหมายขอเฝ้า

-19ข้อปฏิบัติของบัณฑิต
1. เข้าร่วมฝึกซ้อมตรงตามเวลาที่กาหนด
2. ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่าง ๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง
ห้ามผูกโบว์สีตา่ ง ๆ หรือผูกโบว์มลี วดลาย
3. เครื่องประดับอื่น ๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกาให้ประดับที่ขอ้ มือซ้ายเท่านั้น
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ตำบลรัษฎำ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-523 094 - 7 โทรสำร 076 – 211 778
www.pkru.ac.th

คณะผู้จัดทำ
1. ผศ.ดร.หิรัญ
2. ดร.มำนพ
3. นำยธัชพิชัย
4. นำยพลวัฒน์
5. นำงสำวสุดใจ

ประสำรกำร
ชำชิโย
ปิยสวัสดิ์ธำดำ
สงวนนำม
ศรีคงแก้ว

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

