
 



 



 



...ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิดจากผลของการกระทำาของคน   
ทั้งชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำาประโยชน์ให้แก่ชาติ ตามความถนัดและความสามารถ  
และเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำาพังตนเอง...

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กรกฎาคม 2513)



คำ�นำ�

 ล่วงเลยมาอีกหนึ่งปีแล้ว ผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก็ 
ผลิดอกออกผลมาอีกรุ่นหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิต 
ผู้มีความรู้ความสามารถ ออกไปเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติวันนี้ 
มหาวิทยาลัยมีงานวิชาการที่ประเทืองค่า มีผู้รอบรู้ ผู้เชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์ การ
ผลิตองค์ความรู้มากมายบัณฑิตจงภูมิใจว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็น
มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
เมืองคนดี  
 การจัดทำาคู่มือเล่มนี้ เพื่อเป็นการเอกสารประกอบการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็น 
กระบวนการเรียนการสอนขั้นสุดท้าย เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ของบัณฑิต
ทั้งหลาย 
 ในคู่มือเล่มนี้ประกอบไปด้วย สารแสดงความยินดีของอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้อง 
คำาแนะนำาหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำาอะไรต่อดี นักศึกษาจบใหม่ ทำาอย่างไร
ให้ได้งาน แหล่งข้อมูลสมัครงาน นักศึกษาจบใหม่ที่นายจ้างต้องการ การเตรียมตัว
สัมภาษณ์งานของนักศึกษาจบใหม่ การชำาระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
การลงทะเบียนบัณฑิต และการเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่คู่มอืปจัฉิมนเิทศนกัศกึษา คงเอือ้ประโยชน ์         ใหก้บันกัศกึษา 
ซึ่งจะเป็นบัณฑิตในอนาคตอันใกล้ ได้เป็นอย่างดี
                                                                                   

         คณะผู้จัดทำา



สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
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นับต้ังแต�ก าวแรกของทุกคนท่ีเข ามาศึกษาในร้ัว “มรส”  
จากความพากเพียร  ทุ�มเทกําลังกาย และกําลังใจ  ในการศึกษาเล�าเรียน 
เพ่ือเป0นรากฐานท่ีสําคัญ สําหรับอนาคตวันข างหน า  ทําให ทุกคนจึงมีวันนี ้

 

ประสบการณ�ในร้ัว “มรส”... 
เป0นองค�ประกอบสําคัญในการดําเนินชีวิต 

ในฐานะครูคนหนึ่ง คาดหวังเป0นอย�างย่ิง  ท่ีจะเห็นศิษย�ทุกคน 
ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานหรือศึกษาต�อตามท่ีทุกคนเลือก 

 

และขอให พึงระลึกอยู�เสมอว�า... 
เกียรติภูมิและศักด์ิศรีของ “มรส” จะติดตัวทุกคนตลอดไป 

เมื่อจบการศึกษา ก าวออกไปใช ชีวิตในวันข างหน า  อย�างภาคภูมิใจ 
ความรู เพียงอย�างเดียวคงไม�เพียงพอ  ต องลงมือปฏิบัติ จึงจะเกิดป9ญญา 

จงต้ังใจฝ;กฝน  พัฒนาตน  พัฒนางาน  ท่ีรับผิดชอบอยู�เสมอ 
และเป0นคนดี 

�

ผู ช�วยศาสตราจารย� ดร.ประโยชน�   คุปต�กาญจนากุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร�ธานี 



สารรองอธิการบดีฝ?ายวิชาการ 
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ขอแสดงความช่ืนชมยินดีกับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประจําป!การศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร*ธานีทุกคน การออก

สู-การประกอบอาชีพตามสาขาท่ีสําเร็จหรทออาชีพส-วนตัวก็ตามต0องมีการ
เตรียมพร0อมหลายด0าน แต-สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การประกอบอาชีชอบ ซ่ือสัตย* 

สุจริต คิดดี ประพฤติดี 
ขออวยพรให0นักศึกษามีอาชีพท่ีม่ันคงและทํางานอย-างมีความสุขทุกคน 
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ด0วยความปรารถนาดี 
�

รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ* 
รองอธิการบดีฝ8ายวิชาการ 

 



สารรองอธิการบดีฝ?ายบริการวิชาการ 

 
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีท่ีท�านได�ใช�ความพยายามในการเดินทางมาถึงเส�นชัยท่ีเป!น
เป"าหมายหนึ่งของการศึกษา คือ “การเป!นบัณฑิต” บัณฑิต คือ ผู�รอบรู� ท้ังรู�เรื่องชีวิต รู�เรื่องการ
งาน    รู�เรื่องเศรษฐกิจ รู�เรื่องสังคม รู�ท่ีจะบูรณาการความรู�เหล�านี้เพื่อนํามาประยุกต4ใช�ในฐานะ
บัณฑิต ให�มีชีวิตท่ีอยู�ดีมีความสุข ท้ังกาย ใจ สังขาร และวิญญาณ จนได�ชื่อว�าเป!นบัณฑิตท่ีดําเนิน
ชีวิตเป!น         ซึ่งประกอบด�วยองค4รวม 4 ด�าน คือ 
 ด�านท่ี 1  รู�ป9ญหา  รู�สาเหตุ  รู�แนวทาง  แก�ป9ญหาเป!น 
 ด�านท่ี 2  คิดเป!น  พูดเป!น  ทําเป!น  บริหารจัดการเป!น 
 ด�านท่ี 3  รับรู�ประสบการณ4เป!น  ดูเป!น  ฟ9งเป!น  ใช�ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป!น 
 ด�านท่ี 4  กิน ใช� บรโิภค เสพ คบหา เป!น 
 ขอให�บัณฑิตทุกคนได�นําไปคิด ตรึกตรอง สร�างองค4ความรู� ปรับมาใช�ในการดําเนินชีวิต 
บัณฑิตทุกคนจึงจะโชคดีในวันนี้ ท้ังโชคดี ก�าวหน�า และมีความสุขในฐานะเป!นมนุษย4คนหนึ่งใน
สังคม�

 
 
 

ผู ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุนทร พูนเอียด 
รองอธิการบดีฝ?ายบริการวิชาการ 



สารจากรองอธิการบดีฝ?ายบริหาร 
 
 

 
 

 
 
 
 

ขอให0นําองค*ความรู0ท่ีได0รับจากสาขาวิชาไปใช0ในการปรับตัวเพ่ือการ
ทํางานอย-างมีสติ ประเทศจะอยู-ได0เพราะทุกท-านช-วยกันดูแลด0วยความทุ-มเท
เสียสละ และสําคัญท่ีสุดอย-าลืมศึกษาหาความรู0ตลอกชีวิต 
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ดร.บรรเจิด เจริญเวช 
รองอธิการบดีฝ?ายบริหาร 

�

�

  



สารรองอธิการบดีฝ?ายบริหารทรัพยากรมนุษย� 
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      ยินดีกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร*ธานีทุกคนท่ีจะสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หวังว-าการได0เผชิญกับป<ญหาอุปสรรคท้ังในช้ันเรียนและ
ในชีวิตจะทําให0ระบบคิดและคุณลักษณะทางจริยธรรมของแต-ละคนเปล่ียนแปลง
ไปตามคุณวุฒิท่ีได0รับ 
      แต-ละคนได0สร0างความภาคภูมิใจให0กับพ-อแม-และญาติพ่ีน0อง และอาจารย* 
ขอให0ความคาดหวังของคนรอบข0างจงเป@นพลังในการนําส่ิงท่ีได0ศึกษาไปใช0เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดํารงชีพในเส0นทางแห-งความดีงาม เป@นท่ีพ่ึงของคนรุ-นต0อไป 
ขอให0คุณความดีจงคุ0มครองให0มีความสุข ความก0าวหน0าในหน0าชีวิต 

 
 

ดร.เอนก สุดจํานงค�  
รองอธิการบดีฝ?ายบริหารทรัพยากรมนุษย��

 
 
 
 



สารรองอธิการบดีฝ?ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ� 
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บัณทิตทุกคน ท่ีก าวเดินมาถึงวันนี้ได   สะท อนถึงคําว�า “วิริยะ  อุตสาหะ” ในการ

เอาชนะอุปสรรค ต�างๆ นานา โดยเฉพาะการเอาชนะตัวเอง 
 

       ในโลกแห�งการเรียนรู  ทําให เราเป0นบัณฑิตในวันนี้  แม ว�าการเรียนจะสิ้นสุดลงตาม
สูตร… แต�โลกแห�งการเรียนรู ยังไม�จบ  เราต องเรียนรู ทุกวันโดยเฉพาะการเรียนรู จากการ
ทํางาน  ท่ีไม�มีอาจารย�คอยสอน ให คําชี้แนะ ให ดารช�วยเหลือ เราต องนําความรู และ
ประสบการณ�ท่ีได รับการอบรมบ�มเพาะจากการเรียนไปประยุกต�ใช อย�างเหมาะสม 
 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี  จะจดจําและจารึกท�านไว ในประวัติศาสตร�หน าหนึ่ง
ของเราชาวมรส. เมื่อไหร�ก็ตามท่ีเราพบเจออุปสรรคให เรานึกถึงความรู สึกดีๆ ท่ีได พบเจอใน
มหาวิทยาลัยแห�งนี้  เพ่ือเป0นกําลังใจในการก าวเดินต�อไป...  จงใช ป9ญญาท่ีเราสร างมา และ
ใช ความดีท่ีเราศรัทธามาเป0นเคร่ืองชี้นําทาง เพ่ือร�วมสร างสิ่งดีๆ ให แก�ตนเองและส�วนรวม 
เพ่ือสร างชื่อเสียงให กับมหาวิทยาลัยต�อไป 
 

       ท ายท่ีสุดนี้ขอให บัณฑิตทุกคน  มีความสุขกับการทํางานและประสบความสําเร็จ ใน
หน าท่ีการงาน มีความสุขตลอดไป 
�

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 
รองอธิการบดีฝ?ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ� 

 



สารรองอธิการบดีฝ?ายพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ� 
�

�
 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทุกคนสู�  “ความสําเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
สุราษฎร�ธานี” ด วยความยินดียิ่ง อีกวาระหน่ึง ในวันน้ีเป0นวันที่นักศึกษาเพ่ิงจะประสบความสําเร็จในด าน
การศึกษาและการใช ชีวิตร�วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย อาจจะเพียงจุดเริ่มต นเล็กๆ ก�อนออกไปสู�ชีวิตในโลก
กว างที่เรียนรู ต�อไป เพ่ือไปดํารงวิถีชีวิตสู�จุดหมายลายทางที่มุ�งหวัง และว�าที่บัณฑิตใหม�ทุกคน จําเป0นจะต อง
สร างพลังกาย พลังใจมากกว�าตอนที่ศึกษาเล�าเรียนเป0นหลายเท�า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี มีชมรม กิจกรรมต�างๆ จํานวนมากมายที่จัดขึ้นมาตลอด
ระยะเวลาช�วงที่หลักสูตรที่ผ�านมา ที่เปEดโอกาสให ตนเองพัฒนาศักยภาพด านต�าง ๆ ที่เก็บกักประสบการณ� 
อยู�ในตัวนักศึกษาทุกคน ไม�ว�าเป0นผู จัดก็ตามหรือผู ร�วมกิจกรรมก็ตาม ถือเป0นกระบวนการเรียนรู ร�วมกันด วย
การทํากิจกรรมอันหลากหลาย การเรียนรู ตนเองและเรียนรู ผู อ่ืนไปพร อมๆ กันน้ัน เป0นพ้ืนฐานสําคัญอย�าง
หน่ึงของการดําเนินชีวิตในอนาคต ได เรียนรู สิ่งต�างๆ จากการทํากิจกรรมได ดี ชีวิตก็น�าจะดี มีความสุขอย�าง
แน�นอน 

สุดท ายน้ี อาจารย�ขอเป0นกําลังใจให ว�าที่บัณฑิตใหม�ทุกคน ที่ต องเดินทางต�อและก าวไป
ข างหน าให มีความเจริญ เติบใหญ�ยิ่งขึ้นให หน าที่การงานในอนาคตอันใกล น้ี ไปด วยความมี “สติ ป9ญญา 
ศรัทธา และความเพียร” เป0นผู มี “คุณ” แก�แผ�นดิน พร อมทั้งเป0นผู สร าง “ประโยชน�” ให แก�ประเทศชาติ
สืบไป 

 
 

อาจารย�ธาตรี คําแหง 
รองอธิการบดีฝ?ายพัฒนานักศึกษาและศิษย�เก�าสัมพันธ� 

 



 

สารผู ช�วยอธิการบดีฝ?ายพัฒนานักศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
       การท่ีเรามาอยู-ในจุดน้ี น้ันหมายถึง การเดินทางในรั้วมหาลัยของเราได0สิ้นสุดลงใน
ระดับปริญญาตรี การเรียนรู0ในภาคทฤษฎี วิชาการ และการฝAกฝนปฏิบัติในรายวิชาต-างๆ ถึง
เวลาท่ีต0องนําประสบการณ*เหล-าน้ีไปใช0จริงในชีวิตของการทํางาน เรียนดี เรียนเก-ง ไม-ได0เป@น
ตัววัดคุณค-าและความสามารถของเราในชีวิตจริง แต-การเป@นคนคนหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบ
ต-อหน0าท่ีการงานต-อตนเอง ครอบครัว และสังคม ต-างหาก ท่ีเป@นเครื่องพิสูจน*ถึงคุณภาพของ
คน จงภูมิใจต-อตนเอง ต-อมหาวิทยาลัยในความเป@นคนของพระราชาเป@นข0าของแผ-นดิน 
       ขออวยพรให0ทุกคนประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีมุ-งหวังทุกประการ 

 
 
 

อาจารย*แก0วทนง สอนสังข* 
ผู0ช-วยอธิการบดีฝ8ายพัฒนานักศึกษา 

 
 



สารจากผู0อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  

�

 

 

ในนามของกองพัฒนานักศึกษา  ขอแสดงความยินดีกับผู สําเร็จการศึกษา
ทุกท�าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เป0นสถาบันซ่ึงได บ�มเพาะผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพอย�างต�อเนื่อง การสําเร็จการศึกษาของท�านนอกจากจะเป0นท่ีภาคภูมิใจของ
มหาวิทยาลัยแล ว  ยังเป0นความภาคภูมิใจแก�ครอบครัว ญาติมิตรของท�านอีกด วย 

 

 ขอให ท�านได ตระหนักถึงภาระ และหน าท่ีของตนเอง  โดยนําความรู และ
ประสบการณ�ท่ีได รับ ไปใช ให เกิดประโยชน� แก�ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติภายใต จิตสํานึกของผู ท่ีเปGHยมด วยคุณธรรมและจริยธรรม   

 

  การเรียนรู ท่ียังไม�จบ ขอให ทุกคนอย�าได หยุดนิ่งเดินทางไปยังสิ่งท่ีตนเองหวัง
อย�างมีเปIาหมาย และขอให ประสบความสําเร็จในทุก ๆ เร่ืองท่ีท�านต้ังใจไว ทุกประการ 

�

�

�

นายศักดา  ศิริพันธุ� 
ผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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เหมือนกับระดับปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอกนั้น ควรมีความมุ่งมั่นในการเรียน การ
อุทิศตนเองต่อการเรียนมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการที่จะตัดสินใจเรียนต่อนั้น ควร 

ทราบถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเอง เช่น ตั้งใจเปลี่ยนงานในสายอาชีพอื่น หรือการเรียนต่อน้ี 
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพปัจจุบัน อย่าตัดสินใจเลือกเรียนต่อเพื่อฆ่าเวลา หนีความเซ็ง
หรือปัญหาอื่นๆ 

จะเรียนอะไรและที่ไหน
 เมื่อจะสมัคร ควรตัดสินใจให้ได้ว่าจะเลือกเรียนสาขาใด การเรียนปริญญาโทนั้นไม่ใช่
เวลาที่จะมาค้นหาว่าต้องการทำาอะไรกับชีวิต น้องควรคิดเป็นอย่างดีว่าจะเรียนสาขาใด และ
ปริญญาที่จะได้รับนั้นจะให้ประโยชน์อะไรต่ออนาคต หากมั่นใจแล้วว่าต้องการเรียนสาขาใด 

คราวนี้ก็ถึงเวลาที่น้องจะตัดสินใจว่าควรจะเลือกเรียนที่ไหน การสมัครเรียนมีการแข่งขันที่สูง 
เพราะจำานวนนักศึกษาที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับน้ันมีจำานวนน้อยกว่าปริญญาตรีเป็นจำานวนมาก 

แต่ละมหาวิทยาลัยก็มีคณะที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน ซึ่งการตัดสินใจของน้องนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า 
ต้องการเลือกเรียนต่อสาขาใดนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของประเทศ สถานที่ตั้ง จำานวนนักศึกษา 
เป็นต้น 

เพื่อนร่วมชั้น
 ในการเรียนต่อระดับปริญญาโท/เอก จำานวนนักศึกษาในแต่ละห้องนั้นน้อยกว่าและเน้น 

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนอีกด้วย อาจารย์จะปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเช่น 

ผู้ใหญ่ที่มีทักษะความรู้ ความสนใจในสาขาวิชานั้น เพื่อนร่วมชั้นก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน 
และอายุที่ต่างกันด้วย นักศึกษาส่วนมากประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุประมาณ 20 ปลายๆ  ถึง 
40 ปี ที่กลับมาเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนน้องจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อน
การเข้าห้องเรียนทุกครั้ง ทำาการบ้าน และเตรียมตัวในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องกับ
เพื่อนๆ และอาจารย์ ทำาการเสนอรายงาน และพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนให้เสมือนน้องเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ประโยชน์
 การคิดถึงประโยชน์ในการเรียนต่อนั้นเป็นสิ่งที่ควรคำานึงถึงเป็นอย่างยิ่ง      แม้ว่าปริญญาโท/ 

เอก จะทำาให้ Resume ของน้องดูดีขึ้น การเสียเวลากับเงินลงทุนมากขนาดนั้น อาจเป็นเรื่องที่ไม่

ได้เกี่ยวข้องกับสายงานที่จบมาอีก บางคนเรียนจบมาก็ต้องกลับไปดูแลกิจการที่บ้าน  หรือไม่
ก็เป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการของตัวเองเลยก็มี
 3) เรียนปริญญาตรีสาขาอื่นควบไปด้วย ซึ่งหลายๆ คนก็ทำา ก็เป็นช่องทางหนึ่งของ
การเปลี่ยนสายงานหลังเรียนจบปริญญาตรีใบแรก
 ถ้าถามว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วต่อปริญญาโทเลยดีไหม สำาหรับมุมมองในฐานะ 

รุ่นพี่นะตอนนี้คิดว่า ถ้าเรามีประสบการณ์การทำางานก่อน มันก็มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ 

มุมมองของเราจะได้กว้างขึ้น แล้วค่อยตัดสินใจเรียนต่อในสาขาที่สอดคล้องกับการทำางาน
ของเรา  อย่างนั้นน่าจะดีกว่ามั้ยจ๊ะ
 4) ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชนชั่วคราว ถ้าในสมัยเรียนรู้สึกว่าการทำากิจกรรม 

หรือ การอาสาทำางานเพื่อชุมชนยังไม่หนำาใจน้องๆ จะไปสมัครตามมูลนิธิต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย 
ที่อาสาช่วยเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เด็ก และคนชราที่จริงทำาแบบนี้ นอกจากจะได้
บุญแล้วยังได้ประการณ์ที่น้องๆ ไม่เคยเรียนรู้จากในห้องเรียนมาก่อนตลอดระยะเวลา 4 - 5 
ปีเลยแหละ

***ไม่ว่าจะเลือกหนทางไหน เรื่องอนาคตก็เป็นสิ่งที่ต้องค้นหาอยู่เสมอ***

น้องพร้อมหรือยังที่จะศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท/เอก 
 สำาหรับน้องๆ ที่เพิ่งจะจบการศึกษา หรือผู้ที่กำาลังจะคิดไม่ตกอยู่ว่าจะเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท/เอก ดีหรือไม่ ไม่ว่าเหตุผลของน้องนั้นคืออะไร การเรียนต่อนั้นเป็นเรื่องที่น้องควร
คิดให้ดีก่อนที่จะรับภาระในการเรียนต่ออีกอย่างน้อย 2 ปี การเรียนต่อระดับปริญญาโท/เอก
นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเรียนเล่นๆ หรือเพียงเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้น เพราะน้องต้องเรียนหนัก
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ต้องอ่านหนังสือ ทำาการบ้าน และทำารายงานอย่างหนัก 
ค่าใช้จ่ายก็สูงเช่นกัน ดังนั้นก่อนที่น้องจะตัดสินใจ น้องควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

เหตุผลที่น้องต้องการเรียนต่อ
 สิ่งแรกและสำาคัญที่สุด การเรียนปริญญาโท/เอกนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่าย ถึงแม้ว่า น้อง 
จะเรียนได้อยู่ในระดับที่ดีมากตอนเรียนปริญญาตรี แต่วิธีการเรียนปริญญาโท/เอก นั้นไม่ได้

ส่วนที่ 2 การศึกษาต่อ
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จำาเป็น มีเฉพาะบางสาขาอาชีพเท่านั้นที่คุณจำาเป็นจะต้องมีปริญญาโท/เอก หากน้องๆ ดูโฆษณา 
หางานส่วนมากนั้นจะระบุว่า พิจารณาระดับปริญญาโทเป็นพิเศษ แต่หากน้องมีประสบการณ์และ 

คุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมก็สามารถทดแทนกันได้ หากปัจจุบันคุณกำาลังทำางานอยู่และมีอนาคต 

ที่สดใส การที่จะก้าวหน้าในอาชีพ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปริญญาเพียงใบเดียวเท่านั้น 

น้องจะไปไกลแค่ไหน
 น้องควรคิดว่าจะศึกษาต่อถึงในระดับใด ปริญญาเอกนั้นเหมาะสมและจำาเป็นอย่างยิ่ง 
หากต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย แต่สำาหรับสาขาอาชีพส่วนมากนั้นไม่จำาเป็นแม้ว่าน้องจะม ี

คำานำาหน้าที่สวยหรูอย่าง ดร. แต่อาจจะไม่ได้ทำาให้นายจ้างในอนาคตประทับใจ หรือขึ้นเงินเดือน 

ให้ก็เป็นได ้

การแข่งขัน
 คณะในปริญญาโท/เอกนั้นรับนักศึกษาจำานวนน้อย ดังนั้นน้องก็จะแข่งขันกับนักศึกษา
ที่ฉลาดและมีความสามารถมาก คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาก็อยากได้นักศึกษาที่มีความ
สามารถที่จะช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการทำาวิจัย หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ดังนั้นควร
ถามตัวเองว่าพร้อมสำาหรับการแข่งขันแล้วหรือยัง 

ปริมาณงานและการใช้ชีวิต
 เมื่อน้องเริ่มเรียน การใช้ชีวิตจะเปลี่ยนไป เวลาในการเข้าสังคมจะลดลงเป็นอย่างมาก 

จะต้องมีการนัดทำางานกลุ่ม การติวสอบกับเพื่อน ปริมาณงานจะเยอะมาก และงานที่ได้รับนั้น 

น้องไม่สามารถทำาวันเดียวก่อนวันกำาหนดส่งได้ หรืออย่าแม้แต่จะคิดว่าในการเตรียมสอบน้อง 
ก็จะอ่านหนังสือคืนเดียวก็พร้อมสอบดังที่เคยทำา จะต้องอ่านหนังสือจนถึงดึกดื่น ในขณะที่ทุกคน 

กำาลังหลับอย่างสบาย
 

ค่าใช้จ่าย
 น้องๆ ควรพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่น้องจะต้องเสียในการเรียนต่อนั้นจะมีแค ่

ไหน และน้องสามารถที่จะหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระได้หรือไม่ หลังจากพิจารณา
หัวข้อต่างๆ ทั้งหมดแล้ว น้องควรตอบคำาถามที่สำาคัญที่สุดให้ได้นั่นคือ การศึกษาต่อนั้น 

คุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือไม่

ก่อนจะมองหางาน..........จุดเริ่มต้นอยู่ที่ตนเอง
 บ่อยครั้งที่คนเรามุ่งมั่นที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการ จึงพยายามที่จะเรียนรู้
ศึกษาข้อมูลสิ่งที่ตัวเองต้องการ จนลืมที่จะคิดถึงสิ่งใกล้ตัวที่สุดเละนั่นก็คือ “ตนเอง” คน
ที่กำาลังมองหางาน มักคาดไม่ถึงและมองไม่เห็นความเป็นตัวตนที่แท้จริง โดยไปมุ่งเน้นที่
จะเรียนรู้ปัจจัยภายนอกและคิดจะยึดเป็นจุดเด่น เพื่อที่จะให้ได้งาน โดยเฉพาะงานที่สังคม
ยกย่อง งานที่สังคมกำาหนดค่านิยมไว้ และมักจะมองข้ามความเหมาะสมและความชื่นชอบ
ส่วนบุคคลไป
 การเริ่มต้นชีวิตทำางานที่ดีนั้นควรเริ่มจากตนเอง      จากตัวตนที่แท้จริง     และทราบถึง  
ความสนใจและความต้องการที่แท้จริง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของความสำาเร็จในอาชีพการงาน
 ในขณะที่บางคนคิดว่า หางานให้ได้ก่อนแล้วค่อยๆ มองหาช่องทางที่จะแสวงหา 
ความก้าวหน้า และเปลี่ยนงานโดยไม่คิดถึงผลงานระยะยาว ทั้งที่บางครั้งก็ยังสับสน ดังนั้น
การจะได้มาซึ่งอาชีพที่ตนเองรัก และสามารถพาตนเองไปสู่ความสำาเร็จได้  ต้องเริ่มจากการ 

มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งมักจะนำามาซึ่งความสำาเร็จที่คาดไม่ถึง

ตัวตนที่แท้จริงและเป้าหมายทีช่ัดเจนเท่านั้นที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในอาชีพการงาน
 การเร่ิมต้นชีวิตการทำางานที่จะนำามาซึ่งความก้าวหน้าและความสำาเร็จในอาชีพ
การงาน ย่อมขึ้นอยู่กับทรรศนะคติที่ถูกต้อง (Right Attitude) ไม่ใช่เกิดจากค่านิยมผิดๆ
การรู้จักตนเอง มีอยู่หลายแง่มุม  เช่น
 • คุณสมบัติเฉพาะตัว  จุดเด่น พรสวรรค์และความฝัน
 • วิชาชีพที่สนใจ  และแนวทางในการพัฒนาตนสู่ความสำาเร็จ
 • เป้าหมายการดำาเนินการชีวิตทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว
 • ความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาที่สำาเร็จ หรือประสบการณ์ทำางาน
 • ความสามารถทางเทคนิค  ความรู้เฉพาะทาง  และความสามารถพิเศษอื่นๆ
 • ข้อจำากัดและการสนับสนุนทางครอบครัว (ที่พักอาศัย,รายได้และปัจจัยอื่นที ่
  เกี่ยวข้อง)
 • บุคลิกภาพเด่นของตน  และอุปนิสัยส่วนตัวในการทำางาน

ส่วนที่ 3 การสมัครงาน
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 • ความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับงาน ผู้ร่วมงาน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้อง 
  ติดต่องานด้วย
อาชีพ  ที่ควรพิจารณาเมื่อเริ่มชีวิตการทำางาน
 • สายงานตามความรู้ความสามารถ  - สายงานอื่นๆ
 • โอกาสในการก้าวหน้า
 • การฝึกอบรมเพื่อการทำางาน
 • สภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ
 • ผู้สมัครงานที่มีมากขึ้นทุกๆ ปี
 • อายุและประสบการณ์ที่จำาเป็นสำาหรับงานนั้น
 • ความจำาเป็นทางครอบครัว
 • การศึกษาต่อและการทำางาน
สมัครงานได้ที่ไหนบ้าง
 แหล่งงานนั้นมีอยู่มากมายแต่การที่จะได้มาซึ่งงานที่เหมาะสมที่สุดกับตนเอง ทั้งใน
แง่วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำางานและคุณสมบัติส่วนตัวอื่นๆ ผู้สมัครจำาเป็นต้องรู้จัก
คัดเลือกและสรรหาแหล่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อที่จะได้รับคำาตอบรับในการสัมภาษณ์
งานในขั้นต่อไป
1. ธุรกิจครอบครัว
 บางคนอาจจะได้เปรียบคนอื่นๆ ที่ครอบครัวมีธุรกิจ หลายๆ คนอาจจะมองข้าม
ธุรกิจครอบครัวเพราะอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวจนมองไม่เห็นความสำาคัญที่จะรักษาเอาไว้ จึง
พยายามที่จะหาหน้าที่การงานอื่น
2. การประกาศรับสมัครงานตามสถานศึกษา
 สามารถมองหางานได้จากประกาศหรือยื่นความจำานงกับหน่วยจัดหางานของ
สถาบันฯ ผู้สมัครงานมีโอกาสได้ทำางานตรงกับรายวิชาที่เรียนมามากกว่าการออกหางานตาม
แหล่งงานอื่น และยังมีโอกาสที่จะได้งานมากถ้าไม่เลือกงาน
3. หนังสือพิมพ์
       ในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย หรืออังกฤษ จะมีหน้ากลาง 
ซึ่งเป็นหน้าที่รวมประกาศรับสมัครงาน หรือที่เรียกกันว่าหน้า Classiies นั่นเอง นับว่าเป็น
วิธีหางานที่สะดวก ราคาถูก และมีการอัพเดทงานใหม่ๆ ทุกวัน ประกาศรับสมัครงานจะมีทั้ง
ที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ควรจะพิจารณาเขียนจดหมายสมัครงานให้เหมาะสม เช่น  

บริษทัท่ีประกาศรับสมัครงานเปน็ภาษาอังกฤษ          กค็วรเขยีนจดหมายสมัครงานเปน็ภาษาอังกฤษ 

เป็นต้น
4. นิตยสารสมัครงาน
       คุณสามารถมองหางานได้ในนิตยสารรวมประกาศรับสมัครงานที่มีขายอยู่ทั่วไป ซึ่ง
จะมีการอัพเดท เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ทำาให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว
ของตำาแหน่งงานว่างได้อย่างสม่ำาเสมอ
5. เว็บไซต์หางาน
       แหล่งงานยอดฮิตที่คนสมัยนี้นิยมกัน เห็นจะเป็นเว็บไซต์หางานต่างๆ ที่มีให้
เลือกกันมากมาย ภายในเว็บไซต์จะมีบริการที่คนหางานต้องการ เช่น รวบรวมตำาแหน่งงาน
ว่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจำา หรืองานพิเศษ ตลอดจนงานพาร์ทไทม (Part time) ต่างๆ มี
บริการให้เขียนประวัติส่วนตัว (Resume) ทิ้งไว้ได้ และถ้าสนใจที่จะสมัครตำาแหน่งงานใด 

ก็สามารถกรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปยังบริษัทนั้นๆ ได้เลย อีกทั้งยังมีคำาแนะนำาเพิ่มเติม 

เพื่อให้ความรู้ และเป็นการเตรียมตัวให้แก่ผู้สมัครงาน เว็บไซต์จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งงานที่
อำานวยความสะดวกให้กับคนหางานรุ่นใหม่ อย่างแท้จริง
6. บริษัทจัดหางาน
       เปรียบเสมือนเป็นนายหน้าที่จะจัดหาตำาแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่เรา ควรดูบริษัท 

ให้ดีก่อน ว่าน่าเชื่อถือได้หรือไม่ แต่ถ้าจะให้ดี ควรระวังแก๊งหลอกลวง โดยส่วนมากจะเป็น
พวกล่อลวงคนไปทำางานต่างประเทศ
7. สำานักงานจัดหางาน
       เป็นบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ภาครัฐ ที่อำานวยความสะดวกให้แก่ 
บุคคลที่ว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนงาน ซึ่งจะดำาเนินการจัดหาทั้งตำาแหน่งงานทั้งใน และต่าง 
ประเทศ คณุสามารถลงทะเบียนสมัครได ้โดยสง่หลกัฐานตา่งๆ       เช่น รูปถา่ย หลกัฐานการศึกษา 
และสำาเนาบัตรประชาชน ฯลฯ         เมือ่มตีำาแหน่งงานทีต่รงกบัคณุสมบัตขิองคณุทางสำานักงานจึง 

จะแจ้งให้ทราบอีกที  รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่สำานักงานจัดหางานทุกจังหวัด
8. จากคนรู้จัก
       การสมัครงานตามแหล่งงานที่มีคนรู้จักแนะนำาคุณมา มีข้อดีคือ คุณจะได้ทราบก่อน
ว่างานนั้นเป็นอย่างไร บรรยากาศในการทำางาน รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทว่าดีหรือ
ไม่ลองเลียบๆ เคียงๆ ถามเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักของคุณดูว่ามีตำาแหน่งงานที่เหมาะสมกับ
คุณว่างอยู่หรือเปล่า
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9. งานนัดพบผู้ประกอบการ
 โดยส่วนใหญ่มักจัดขึ้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนิสิต 
นักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษา หรือกำาลังจะจบการศึกษา ข้อดีของแหล่งงานนี้คือ เป็นที่รวม
ตำาแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำาไว้มากมาย ถ้าคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือกำาลังจะจบ
การศึกษาก็สามารถที่จะไปเลือกสมัครงานกับบริษัทได้โดยตรง ทั้งนี้ ควรเตรียมหลักฐาน
การสมัครงานไปพร้อมด้วย เพื่อที่จะกรอก และส่งใบสมัครงานได้ทัน
การรับนัดสัมภาษณ์งาน
 เม่ือได้รับการนัดหมายเพ่ือเข้ารับการทดสอบหรือเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ควร  

ดีใจรีบรับนัด โดยขาดความรอบคอบที่จะคิดถึงความเป็นจริงว่าตนสามารถปฏิบัติตามนัดที่
ให้ไว้ได้หรือไม่ เพราะหลายๆ ครั้งที่ไม่สามารถทำาตามหรือปฏิบัติตามที่นัดเอาไว้ได้ เพราะ
อาจเป็นเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์
 การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานให้ดีก็ถือเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่จะทำาให้ผู้หางานทั้งหลาย
ได้งานทำา เพราะการเตรียมตัวที่ดีก็เป็นใบเบิกทางที่จะทำาให้คุณพิชิตใจ
 นายจ้าง และได้งานนั้นมาทำาได้ไม่ยากเย็น ข้อปฏิบัติในการไปสัมภาษณ์งานมีดังนี้ 
1) การแต่งกาย
 “แต่งตัวอย่างไรไปสัมภาษณ์งาน?” หลายคนกังวลใจเป็นอย่างมากกับการแต่งกาย 

ไปสัมภาษณ์งาน เพื่อให้เกิดความประทับใจคุณควรแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ สุภาพ เป็นทางการ 

ใส่รองเท้าที่ไม่หวือหวาเกินไป จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย (แต่งหน้าเล็กน้อย) ให้เหมาะสม
กับงานที่จะไปสัมภาษณ์
2) ตรงต่อเวลา
 แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมแค่ไหน แต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาแล้ว 
ความน่าสนใจในตัวคุณจะลดลงในทันที ในการไปสัมภาษณ์งาน คุณควรไปก่อนเวลานัด
อย่างน้อย 30 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมและความคุ้นเคยกับสถานที่ ไม่ให้เกิดอาการ
ประหม่า และหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คุณไม่ควรมีข้ออ้างใดๆ ต่อการมา
สายของคุณ เพราะนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ขาดการวางแผน
3) เตรียมเอกสารให้พร้อม
 คุณควรเตรียมเอกสารที่จำาเป็นต้องใช้ในการสมัครงานให้พร้อม เพราะนี่อาจเป็น 

สิ่งหนึ่งที่ช่วยพิสูจน์ถึงความพร้อมและความตั้งใจมาทำางานของคุณได้เป็นอย่างดี คุณควร 

เตรียมใหพ้ร้อมทุกอย่าง        และไม่ควรไปยืมเจ้าหน้าท่ีเป็นอนัขาด น่ัน       อาจสร้างความไม่ประทับใจ  

และทำาให้เขาเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่ขาดความพร้อมในการทำางานเป็นอย่างมาก
4) ตอบคำาถามด้วยความมั่นใจ
 ควรเตรียมตัวทั้งการตอบคำาถามสัมภาษณ์งาน และถามคำาถามเมื่อผู้สัมภาษณ์ เปิด
โอกาสให้ถามให้พร้อม พยายามตอบคำาถามด้วยความมั่นใจ มีความเป็นตัวของตัวเอง ชัดถ้อย 
ชัดคำา กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา และอย่าตื่นเต้นจนเกินเหตุ ในการเป็นผู้ตอบคำาถามที่มีมารยาท
คุณไม่ควรพูดแทรกผู้สัมภาษณ์กลางคัน หลีกเลี่ยงการตอบคำาถามเพียงคำาว่า “ค่ะ / ครับ”  แต่
ควรแสดงความคิดเห็นเท่าที่จำาเป็น
5)  มีมารยาท
 ไม่ควรลืมคำาว่า “สวัสดี” และ “ขอบคุณ” เสมอไม่ว่าจะไปสัมภาษณ์งานครั้งใด 
ที่ไหนก็ตาม เพื่อแสดงถึงความเป็นคนที่มีความนอบน้อม และมีมารยาทที่ดี ควรยกมือไหว้ 
และกล่าว “สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ” ต่อผู้สัมภาษณ์งาน จะทำาให้คุณได้รับความชื่นชม และเมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จก็ควรยกมือไหว้ และกล่าวคำาว่า “ขอบคุณค่ะ/ครับ” เสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่นายจ้างต้องการ
 มุมมองของนายจ้างแต่ละรายท่ีใช้ในการตัดสินใจจะรับหรือไม่รับผู้สมัครงานคน
หนึ่ง คนใดนั้นจะแตกต่างกันไป บางครั้งอาจขึ้นอยู่กับตำาแหน่งที่ต้องการนายจ้างบางคนอาจ 

มองภาพรวมว่าต้องพร้อมทุกด้าน  แต่นายจ้างบางคนอาจมองเน้นความสามารถ  หรือทักษะ 

ทีจ่ำาเป็นในตำาแหน่งงาน         ทัง้น้ีคณุสมบตัโิดยทัว่ไปทีน่ายจา้งให้ความสำาคญัและใชป้ระกอบการ 

ตัดสินใจในการคัดเลือกผู้สมัครงาน ได้แก่
 1) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ตำาแหน่งที่สมัคร
 2) บุคลิกภาพที่เหมาะสม  แบ่งเป็น
  -  ความเป็นผู้ใหญ่
  -  การเรียนรู้ยอมรับข้อจำากัดของตนเอง
  -  การมีเป้าหมายในการทำางานที่ชัดเจน
  -  ความรับผิดชอบสูง
 3) การรักษาคุณภาพของอารมณ์  ลักษณะบ่งชี้ คือ
  -  ความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
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  - สามารถรักษาและควบคุมให้ร่างกายมีการแสดงออกที่สมดุลระหว่าง 
     อารมณ์และภาวะจิตใจ
  - มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างสงบ 

     และอดทน
 4) ความสามารถในการทำางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
 5) ความสามารถในการสู้งานหนัก และเผชิญกับปัญหาอุปสรรคได้อย่างมั่นใจ
 6) ความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อตนเอง / องค์กร / งานในหน้าที่และเพื่อน
ร่วมงาน
 7) การรักษาระเบียบวินัย มีความละอาย และรู้สึกผิดเมื่อกระทำาผิด

ข้อบกพร่องของผู้สมัครงานที่มีผลในการพิจารณาสัมภาษณ์งาน
 1) บุคลิกและรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งอาจมีปัญหากับการทำางานใน
ตำาแหน่งที่สมัคร เช่น การถนัดซ้าย  ตาบอดสี ฯลฯ
 2) การแต่งกายไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำาแหน่งงานที่สมัคร
 3) ไม่มีกริยามารยาท และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมวัฒนธรรมไทย เช่น 

ไมแ่สดงความเคารพ ผูเ้ขา้รบัการสมัภาษณถ์อืวิสาสะนัง่เกา้อี ้โดยยังไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก 

ผู้ทำาการสัมภาษณ์
 4) น้ำาเสียงแข็งกระด้าง ค่อยหรือดังเกินไป คลุมเครือไม่ชัดเจน พูดช้าหรือเร็ว
จนไม่น่าฟัง
 5) ไม่มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้ใหญ่ ขาดความรับผิดชอบ เช่น มาสัมภาษณ์ไม่ตรง
เวลา ลืมชื่อผู้นัดหมาย 
 6) ขาดทักษะในการฟัง ไม่สามารถจับประเด็นสำาคัญได้จากเรื่องที่รับฟัง
 7) มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไป ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
 8) ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ประหม่า กระวนกระวาย เช่น ไม่กล้าสบตา 
ผู้สัมภาษณ์ ขยับตัวตลอดเวลาที่มีการสัมภาษณ์
 9) ขาดทักษะในการสื่อความ ไม่สามารถเรียงลำาดับความคิดให้ตนเองสื่อออก
มาอย่างราบรื่นและชัดเจนได้
 10) ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น แม้ในเรื่องที่ตนถนัด
หรือมีความรู้เพียงพอ

 11) ไม่มีความรู้รอบตัว  โดยเฉพาะในเรื่องที่สัมพันธ์กับตำาแหน่งที่สมัคร
 12) มีความคิดแนวอนุรักษ์นิยม  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 13) มองโลกในแง่ร้าย  มีมุมมองเรื่องต่างๆ ติดลบตลอดเวลา
 14) ขาดไหวพริบ  ปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

คำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน
Application Form      แบบฟอร์มสมัครงาน
Application Letter     จดหมายสมัครงาน
Applicant / Candidate     ผู้สมัครงาน
To be complete in own handwriting  เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Conidential      เป็นความลับ
Position applied for/Position sought/
Position Desire     ตำาแหน่งที่สมัคร/ต้องการ
Salary expected    เงินเดือนที่ต้องการ
Personal Data /Curriculum vitae (CV)/
Bio Data/Data  Sheet/ Resume    ประวัติส่วนตัว
Nationality      สัญชาติ
Race       เชื้อชาติ
Identiication Card (ID Card)   บัตรประชาชน
Issued by      ออกให้โดย
Maritial Status     สถานภาพสมรส
Single      โสด 
Married     แต่งงาน  
Widowed      หม้าย   
Divorce      หย่าร้าง
Person to notify in case of emergency   บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
Certiicate degree obtained    ประกาศณียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ
Military status     สถานภาพทางการทหาร
Experience / Previous employment   ประสบการณ์การทำางาน
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Reason for leaving     เหตุผลที่ออกจากงาน (เก่า)
References / Referees      บุคคลอ้างอิง
Applicant Signature    ลายเซ็นผู้สมัคร
Reserved Oicer’s Training Corps 
Course (ROTC)    หลักสูตร รด.
No Military Service Obligation   ไม่มีพันธะทางทหาร
Self employed     ทำางานส่วนตัว
Equivalent Qualiication    คุณวุฒิเทียบเท่า
Letter of Reccommendation / 
Employment Certiicate / Testimonial  จดหมาย/เอกสารรับรองการผ่านงาน
Birth Certiicate     สูติบัตร
Vocational Certiicate     ปวช
Higher Vocational Certiicate    ปวส
Home Registration Certiicate   ทะเบียนบ้าน
Dependent      ผู้อยู่ในอุปการะ
Extra-Curricular Activities   กิจกรรมนอกหลักสูตร
Special skill      ความชำานาญพิเศษ
Expert in      เชี่ยวชาญใน...
Negotiable      สามารถต่อรองได้
Guarantor      ผู้คำาประกัน
Fringe Beneits      ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับนอกจาก 

      รายได้ประจำา
Spouse      คู่สมรส
Date of attended     วันที่เข้าเรียน
Military Discharge Letter / Certiicate  
of exemption from military service  ใบปลดประจำาการทหาร

การชำาระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
        ก่อนถึงกำาหนดระยะเวลาชำาระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องรายงานข้อมูลพร้อมเอกสารของตนเอง
ต่อธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีที่สำาเร็จการศึกษา หรือ
เลิกการศึกษา โดยผู้กู้ยืมต้องชำาระหนี้คืน หลังสำาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี 
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำาหนด  

หลักเกณฑ์การชำาระเงินคืน   

 1. ชำาระงวดแรก เมื่อครบกำาหนดชำาระหนี้งวดแรก จะต้องเริ่มชำาระเงินต้นในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่กู้ยืมไป ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 
 2. ชำาระงวดต่อไป ในการชำาระหนี้งวดต่อไป เงินต้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตรา 
เงินต้นตามที่ กยศ. กำาหนดไว้ในแต่ละปี (ตามตารางข้างล่าง) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี 
ของเงินต้นในสัญญา ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี
        3. ระวังเบี้ยปรับ หากเกิดผิดนัดชำาระหนี้หลังวันที่ 5 กรกฎาคม จะต้องเสียเบี้ยปรับ 

ในอัตราร้อยละ 12 ต่อปีของเงินต้นที่ค้างชำาระในงวดนั้น และหากค้างชำาระหนี้เกิน 12 
เดือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี

ส่วนที่ 4 การชำาระเงินคืน กยศ.
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        4. สิทธิประโยชน์ หากชำาระหนี้คืนบางส่วนก่อนวันครบกำาหนดเริ่มผ่อนชำาระเงินงวดแรก 
(ช่วงปลอดหนี้) ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 

วิธีการชำาระหนี้  
1. การติดต่อในครั้งแรก ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการชำาระหนี้ที่ บมจ. ธนาคาร 

กรุงไทยได้ทุกสาขา
 1.1 กรอกแบบฟอร์มการติดต่อขอแสดงตนในการชำาระหน้ี        และเกบ็ไว้เป็นหลักฐาน 

 1.2 ผู้กู้ยืมสามารถเปลี่ยนวิธีการชำาระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้ โดยมีระยะ
เวลาผ่อนชำาระหนี้ตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี
 1.3 ผู้กู้ยืมจะได้รับตารางการผ่อนชำาระหน้ีจากธนาคารเพื่อผู้กู้ยืมจะได้นำาเงิน
เข้าบัญชีก่อนวันครบกำาหนดชำาระของทุกปี
 1.4 ผู้กู้ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย เพื่อใช้ในการหักบัญชีการชำาระหนี ้
โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นบัญชีเดิมที่ผู้กู้เปิดไว้ในขณะทำาสัญญา
 1.5 หากประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีออมทรัพย์โดยขอเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับ
แจ้งสาขาให้ทำาการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีใหม่ด้วย
 1.6 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท 
2. การชำาระหนี้ครั้งต่อไปสามารถดำาเนินการได้โดย
            2.1 แจ้งความประสงค์หักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ โดยต้องนำา
เงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำาระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน (กรณีชำาระหนี้เป็นรายเดือน) ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่

ต้องชำาระกับงวดที่ค้างชำาระ (หากมี) และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ (หากมี) 
 2.2 ชำาระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ผู้กู้ยืมชำาระเงินมากกว่า หรือเท่ากับหรือ 

น้อยกว่าจำานวนเงินงวดที่ต้องชำาระก็ได้ หรือ กรณีชำาระเงินไม่ตรงตามกำาหนดเวลา ผู้กู้ยืม 

จะได้รับใบรับเงินเพื่อชำาระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน
 3. การชำาระหนี้ก่อนกำาหนด ผู้กู้ยืมสามารถชำาระหนี้คืนกองทุนฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน
ในช่วงก่อนสำาเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ย

การสอบถามยอดหนี้ 
 1. ศูนย์สายใจ กยศ. 02 610 4888 
 2. กรุงไทยโฟน 1551 หรือ 02-208 8699
 3. สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง   

ตารางตัวอย่างแสดงการผ่อนชำาระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท
โดยแยกเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยในแต่ละปี

ปีที่ หนี้ตามสัญญา
คงเหลือ

การผ่อนชำาระเงินต้น
ร้อยละต่อปี

เงินต้น
ที่ต้องชำาระ
แต่ละงวด

ดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี

ยอดรวมที่
ต้องชำาระ

1 100,000 1.5 1,500 - 1,500
2 98,500 2.5 2,500 985 3,485
3 96,000 3.0 3,000 960 3,485
4 93,000 3.5 3,500 930 4,430
5 89,500 4.0 4,000 895 4,895
6 85,500 4.5 4,500 855 5,355
7 81,500 5.0 5,000 810 5,810
8 76,000 6.0 6,000 760 6,760
9 70,000 7.0 7,000 700 7,700
10 63,000 8.0 8,000 630 8,630
11 55,000 9.0 9,000 550 9,550
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ปีที่ หนี้ตามสัญญา
คงเหลือ

การผ่อนชำาระเงินต้น
ร้อยละต่อปี

เงินต้น
ที่ต้องชำาระ
แต่ละงวด

ดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปี

ยอดรวมที่
ต้องชำาระ

12 46,000 10.0 10,000 460 10,460
13 36,000 11.0 11,000 360 11,360
14 25,000 12.0 12,000 250 12,250
15 13,000 13.0 13,000 130 13,130

100.0 100,000 9,275 109,275

การผ่อนผัน / แจ้งสถานภาพ
การขอผ่อนผันชำาระหนี้

กรณี เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา หลักเกณฑ์
1. ไม่มีรายได้ - หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือ  

   ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
- สำาเนาภาพถ่ายบัตรประจำาตัวผู้รับรอง 

ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

2. รายได้ต่ำากว่า
เดือนละ 4,700.-
บาท

- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

   ข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
- หนังสือรับรองรายได้/แสดงรายได้จาก 

   หน่วยงาน
- สำาเนาภาพถ่ายบัตรประจำาตัวผู้รับรอง 

ผ่อนได้ไม่ต่ำากว่า 300 บาทต่อเดือน 
หรือ 2,400 บาทต่อปี แต่ไม่น้อยกว่า
ดอกเบี้ย รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี

3. ประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ
สงคราม, จลาจล, 
อัคคีภัย

- หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

   ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป 
   ตำารวจ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
- สำาเนาภาพถ่ายบัตรประจำาตัวผู้รับรอง

ยืดเวลาได้คราวละไม่เกิน 6 เดือน
รวมแล้วไม่เกิน 2 ปี

         

 ผู้กู้ยืมต้องดำาเนินการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันชำาระหน้ีให้เสร็จส้ินก่อนวันท่ี
ครบกำาหนดชำาระหนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบกำาหนดชำาระแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) 
ถือว่าผู้กู้ค้างชำาระหนี้ จะต้องเสียเบี้ยปรับและถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชำาระหน้ี 

ระงับการติดตามจากกยศ.และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป  
    กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่กำาลังศึกษาอย ู่ ผู้กู้ยืมต้องให้
สถานศึกษารับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา   
 กรณีผู้กู้ยืมได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้ระหว่างที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้
ยืมต้องนำาหนังสือยืนยันการสำาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อ
ชะลอการชำาระหนี ้  

 กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดยให้บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง ผู้ค้ำาประกัน   หรือทายาทแจ้งผ่านธนาคารกรุงไทย   ภายใน 7 วัน   พร้อมแนบหลักฐาน 

เป็นสำาเนาใบมรณะบัตร หรือสำาเนาทะเบียนบ้านที่ระบุการตายของผู้กู้ยืม โดยมีเจ้าหน้าที่
ราชการประทับตราและลงลายมือชื่อรับรอง และผู้ปกครองต้องรับรอง สำาเนาถูกต้อง 
         หากผู้กู้ยืมยังอยู่ระหว่างการศึกษา ให้สถานศึกษามีหน้าที่แจ้งการเสียชีวิตของผู้กู้ยืม
ต่อกองทุนฯ ผ่านทางธนาคารกรุงไทย    
       กรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจะเป็นอันระงับไป โดย
ให้ยื่นเอกสารต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อเสนอกองทุนฯ พิจารณาระงับการเรียกให้ชำาระหนี้
ตามสัญญา ดังนี้
           1. สำาเนาสมุดประจำาตัวคนพิการ
           2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำาประกัน
           3. สำาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำาประกัน
           4. รายงานการตรวจทางการแพทย์
           5. ใบรับรองแพทย์
 ** สำาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำาเนาถูกต้องจากผู้กู้ยืม ผู้ค้ำาประกัน หรือ 

ผู้ปกครองทุกฉบับ
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การลงทะเบียนบัณฑิตและการลงทะเบียนศิษย์เก่า
ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บไซต์  www.reg.sru.ac.th

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเมนูหลัก เลือก เข้าสู่ระบบ

เลือก Continue to this website (not recommended).

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนรหัสประจำาตัวและรหัสผ่านของนักศึกษา

ส่วนที่ 5 การลงทะเบียนบัณฑิตและการลงทะเบียนศิษย์เก่า
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ขั้นตอนที่ 4 ระบบบริการการศึกษา  เลือก เมนูหลัก  เลือก ขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ศิษย์เก่า ขั้นตอนที่ 5 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วเลือกบันทึก

ขั้นตอนที่ 6 เลือก เมนูหลัก  เลือก พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต
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ขั้นตอนที่ 7 เลือก เมนูหลัก  เลือก พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

 

 

 การเตรียมตัวของบัณฑิตใหม่ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ถือเป็นเรื่องสำาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ก่อนจะถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะต้องติดตามข่าวสารต่างๆ จาก
ทางมหาวิทยาลัย จะต้องติดตามทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.sru.ac.th หรือ http://
stu.sru.ac.th นอกจากข้อปฏิบัติของบัณฑิตในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ข้อที่ควรทราบมีดังนี้

การแต่งกายของบัณฑิต
1. วันรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม
 ให้แต่งกายชุดสุภาพทั้งชายและหญิง ทุกคนต้องสวมรองเท้าคัตชู หญิงไม่สวมกางเกง 
ไม่ใส่รองเท้าแตะ ถ้าเป็นรองเท้าใหม่ ควรนำามาใช้ในวันฝึกซ้อมด้วยเพื่อจะได้เคยชิน
2. วันซ้อมใหญ่
 ให้แต่งกายเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ส่วนที่ 6 การเตรียมตัวเข้ารับปริญญาบัตร

3. วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 3.1 การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
บัณฑิตชาย

• สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย
• สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีเทาเข้มหรือ 

 สีกรมท่าเข้มเท่านั้น)
• ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
• สวมถุงเท้าสีดำาไม่มีลวดลาย
• สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำาล้วน ไม่มีลวดลาย หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
• ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
• สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา

บัณฑิตหญิง
• สวมเสื้อแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อและ 

 ติดเข็มที่เหนืออกด้านซ้าย
• สวมกระโปรงเข้ารูปสีกรมท่า ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย
• สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว) 
• สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย
• สวมครุยวิทยฐานะ
• บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรง 

 สีกรมท่าติดซิปหลัง
 3.2  การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน

• สวมเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
• สวมครุยวิทยฐานะ  ตามสาขาวิชา

ข้าราชการ  ทหาร  ตำารวจ ชั้นสัญญาบัตร
• สวมชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก
• สวมครุยวิทยฐานะ
• คาดกระบี่กับสามชายหรือสายกระบี่
• นำาถุงมือขาวไปด้วย
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กระดาษทิชชู พวงกุญแจ ยาอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือ 

สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ เข้าไปในหอประชุม
 7. เมื่อเข้านั่งในหอประชุมเรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากหอประชุมโดย 

ไม่จำาเป็น หากมีความจำาเป็นจริงๆ ต้องแจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมแถว เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่าย 

ฝึกซ้อมช่วยแก้ปัญหา
หมายเหตุ
  บัณฑิตที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ขาหัก แขนหัก ตาพิการ ใช้ไม้เท้าหรือ
ต้องใช้ผู้พยุงหรือใช้มือซ้ายรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้แจ้งชื่อ เลขที่และรายละเอียด
ของความบกพร่อง พร้อมสาเหตุให้ฝ่ายฝึกซ้อมทราบล่วงหน้า

การเตรียมตัวบัณฑิตก่อนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ท่าเอางาน
 1. ยืนตัวตรง ยื่นแขนขวาไปข้างหน้าฝ่ามือเฉียงแขนเหยียดขนานพื้น กระดกข้อมือ
ขึ้นและลง ตอนรับปริญญาบัตร
 2. หงายมือ แขนเหยียดตรงรับปริญญาบัตรตรงกลางใบปริญญาบัตรให้แผ่น
ปริญญาบัตรเงยหน้าเล็กน้อยพองาม
 3. จับใบปริญญาบัตร พร้อมม้วนข้อมือเข้าหาตัว
 4. จับใบปริญญาบัตรแนบลำาตัว ถอยเท้าหลัง มือซ้ายแนบกับลำาตัวไม่แกว่ง 

ภาพที่  1  แสดงท่าเอางานของบัณฑิต

ขึ้น

จับ

ม้วนมือ

แนบอก

ข้าราชการ ตำารวจ ทหาร ชั้นประทวน
• สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำาหนด (ชุดสำาหรับเข้าเฝ้า) 

 ไม่สวมหมวก
• สวมครุยวิทยฐานะ
• คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่ (ถ้ามี)
• นำาถุงมือขาวไปด้วย

 3.3  การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
บัณฑิตชาย

• สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
• สวมสูทสีกรมท่าหรือสีสุภาพ
• สวมครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตหญิง
• สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
• สวมชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
• สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก

หมายเหตุ 
 1. บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบ
ศาสนาสามารถกระทำาได้
 2. บัณฑิต และมหาบัณฑิต ให้ใช้ชุดปกติขาว หรือชุดขอเข้าเฝ้า กระดุมเกลี้ยง ติด
เครื่องหมายขอเฝ้า

ข้อปฏิบัติของบัณฑิต
 1. เข้าร่วมฝึกซ้อมตรงตามเวลาที่กำาหนด
 2. ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง 
ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง ห้ามผูกโบว์สีต่างๆ หรือผูกโบว์มีลวดลาย
  3. เครื่องประดับอื่นๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกาให้ประดับที่ข้อมือซ้ายเท่านั้น
  4. บัณฑิตหญิงที่ผมยาวให้ใช้ยางสีดำารัดผม ไม่ทำาสีผม ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว
 5. ห้ามสวมแว่นตาสีดำา อนุญาตให้เฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น
  6. ห้ามนำาอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษสตางค์ ปากกา 



การฝึกตนก่อนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 1. ฝึกท่าเอางาน  ทั้งบัณฑิตชาย และหญิง
 2. บัณฑิตชายฝึกถวายความเคารพด้วยการถวายคำานับให้สวยงามและรวดเร็ว
 3. บัณฑิตหญิง ฝึกถวายความเคารพโดยการถอนสายบัวแบบสากลนิยมให้สวยงาม 

และรวดเร็ว
 4. บัณฑิตหญิงที่แต่งกายข้าราชการเข้ารับพระราชทาน ให้ฝึกถวายความเคารพด้วย
การถวายคำานับให้สวยงามและรวดเร็วเช่นเดียวกัน
 5. บัณฑติทุกคน     เตรียมฝกึเดินเขา้รับและถอยเท้าออกจากจุดท่ีกำาหนดอย่างสวยงาม 

และรวดเร็ว

รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม
  1.  จุดบนเวทีทั้งหมด 12 จุด แต่ละจุดมีระยะทางห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร 

จุดที่ 12 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 
เซนติเมตร จุดบนเวทีจะ เรียงในลักษณะดังนี้
  จากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 9 จุดที่ 9 เริ่มเลี้ยวอยู่ในเส้นตรงเดียวกัน จุดที่ 10 เริ่ม
เฉียงเข้าสู่จุดที่ 11 จุดที่ 11 และจุดที่ 12 อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่ประทับ
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 2.  ในการเดินเข้าสู่จุดให้บัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกัน เมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิต
ขานคำาว่า “นาย” “นาง” “นางสาว” หรือตำาแหน่ง ยศ ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว 
(โดยเฉพาะผู้ชาย) จะทำาให้มองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด โดยใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวาชิด
ในแต่ละจุด
  3. การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวทีให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงเข้าสู่แต่ละจุด กรณีที่จุดหน้า
บัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่
มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ
  4. การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำาตัว ไม่แกว่งแขน
  5. บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 11 และจุดที่ 13 พร้อมกัน
  6. วิธีถวายความเคารพ
การถวายคำานับ สำาหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ
 -  ยืนเท้าชิด โค้งลำาตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ 
     ในท่าตรง
การถอนสายบัว  สำาหรับบัณฑิตหญิง ที่ไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ
 - ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำาตัว ลำาตัว 

    ตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้ากลับที่เดิม แขนแนบลำาตัว  

การเอางาน  
 1. การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่กระดกข้อมือขึ้น แล้ว
ช้อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรงแนบลำาตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอยหลังทันที
 2. วธิถีอืปรญิญาบัตร      ถอืปรญิญาบัตรดว้ยมือขวาแนบอกข้อศอกตดิลำาตวัปรญิญาบัตร 

ขนานกับลำาตัวในแนวตรงและจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาในหอประชุม
หมายเหตุ   
      1.  จุดที่ทำาความเคารพ คือจุด 11 และ 13 (จุด 13 ไม่มีกำาหนดเครื่องหมายบนเวที)
 2. การถวายความเคารพให้เร็วกระทำาได้  ดังนี้
บัณฑิตหญิงที่ต้องถอนสายบัว
  เม่ือเดนิจากจดุท่ี 10      เข้าจดุท่ี 11    ให้ใชจ้งัหวะซ้ายขวา ย่อ  (แทนการใชจ้งัหวะซ้ายขวาชดิ)    
ก่อนย่อให้ปัดขาซ้ายเฉียงเล็กน้อยแล้วย่อ
   ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุด 11 ก้าวมาข้างหน้าติดต่อไปเลยเป็น
จังหวะซ้ายขวาชิดพร้อมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตรภาพที่  2  แสดงจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร

พระแท่นสูง 121 ซ.ม.

50 ซม.

100 ซม.

90 ซม.

90 ซม. 90 ซม.

จุด 12

จุด 11 (จุดทำาความเคารพ)

จุด 13
(เฉียงออกด้วยขาขาว

3 ก้าวยาวๆ และ
ทำาความเคารพ)

จุด 1 - จุด 6

จุด 7 จุด 8 จุด 9

จุด 10

90 ซม.



 



 


