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ลำดับการบรรยาย

• ประวัติย)อ (Resume) คืออะไร
• ทำไมต9องมีประวัติย)อ (Resume) 
• องค<ประกอบของประวัติย)อ (Resume) 
• 10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย)อ (Resume) 
• Q & A



ประวัติย)อ หรือ Resume คือเอกสารสรุปประวัติการทำงานส)วนบุคคล โดยเนAนใหA
ส้ัน กระชับ และครบถAวน เพ่ือใชAในการสมัครงาน ส)วนมากจะมีความยาวเพียง 1 
หนAากระดาษเท)าน้ัน ในประวัติย)อจะเขียนถึงประวัติการทำงาน ประวัติ
การศึกษา จุดมุ%งหมายในการทำงาน และความรูAความสามารถสำคัญท่ีมีประโยชนS
ต)อตำแหน)งงานท่ีสมัคร ทำใหA HR สามารถทำความรูAจักกับผูAสมัครงานไดAใน
ระยะเวลาส้ัน ๆ

ประวัติย%อ หรือ Resume คืออะไร

https://www.resume.in.th/article/career-objective


เวลาสมัครงานเราจะส.งประวัติย.อ ของเราให8กับ HR บริษัท เพ่ือให8 
HR สามารถทำความรู8จักกับเราได8อย.างคร.าว ๆ ว.าเรามีความใกล8เคียง
เหมาะสมกับตำแหน.งงานว.างนั้น ๆ ขนาดไหน และถ8ามีความใกล8เคียง
ก็จะเรียกเข8าไปสัมภาษณNงานเพ่ือเจาะลึกอีกทีหนึ่ง ดังนั้นประวัติย.อท่ี
ดีจึงจะต8องเปPนประวัติย.อท่ีทำให8 HR เห็นภาพรวมของตัวผู8สมัคร

ทำไมต&องมีประวัติย1อ (Resume)



• ประวัติส)วนตัว (Personal information)
• ข"อมูลส(วนตัว ยศ/ตำแหน(ง ชื่อ-สกุล

• น้ำหนัก ส(วนสูง (จะมีหรือไม(มีก็ได" แต(บางตำแหน(งต"องใช")

• ที่อยู( เบอรJโทรศัพทJ email address

• รูปถ(าย

• ประวัติการศึกษา (Education) เรียงลำดับจากสูงสุด
• ปริญญาเอก

• ปริญญาโท

• ปริญญาตรี (ถ"ามีเกียรตินิยม ใส(ด"วย)

• ประกาศนียบัตรที่ผ(านหลักสูตรอบรม 

องคPประกอบของประวัติย)อ (Resume)



• รางวัลแห)งความสำเร็จต)าง ๆ (Honors/Awards) 
• ทุนการศึกษา ที่ได/รับ หรือทุนวิจัย

• การประกวดแบบต=าง ๆ 

• การเข/าร=วมโครงการต=าง ๆ

• จุดมุ)งหมายในการทำงาน (Career objective) 
• ระบุเปEาหมายในการทำงานของผู/สมัคร 

• ประสบการณSการทำงาน (Work experience)

• ช=วงเวลา ตำแหน=งและบริษัทที่เคยร=วมงาน 

• ควรลำดับช=วงเวลาจากปMจจุบัน ไปถึงอดีต

• ทักษะและความสามารถพิเศษ (Skills)

• ความสามารถด/านการใช/ภาษา (ควรระบุระดับว=า ดี ปานกลาง หรือพอใช/ได/

• การใช/โปรแกรมคอมพิวเตอรRต=าง ๆ

องคSประกอบของประวัติย)อ (Resume)



เทคนิค 1: บริหารพ้ืนท่ีประวัติย8อให;ได;
1) กรณีนิสิตจบใหม8
üข"อมูลส(วนตัว 10% (ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท@ อีเมล@ รูปถ(าย)

üประสบการณ@ฝIกงาน 30%

üการศึกษา 30%

üสกิลต(าง ๆ 10% (ความสามารถด"านภาษา คอมพิวเตอร@ ซอฟท@สกิล ฯลฯ)

üกิจกรรมตอนเรียน 20%

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย8อ (Resume)

https://www.resume.in.th/article/resume-contact-information
https://www.resume.in.th/article/resume-with-internship
https://www.resume.in.th/article/resume-education
https://www.resume.in.th/article/resume-skills


เทคนิค 1: บริหารพ้ืนท่ีประวัติย8อให;ได;
2) ผู;สมัครงานท่ีมีประสบการณGทำงานแล;ว

üข"อมูลส(วนตัว 10% (ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท@ อีเมล@ รูปถ(าย)

üประสบการณ@ทำงาน 60%

üการศึกษา 10%

üสกิลต(าง ๆ 20% (ความสามารถด"านภาษา คอมพิวเตอร@ ซอฟท@สกิล ฯลฯ)

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย8อ (Resume)

https://www.resume.in.th/article/resume-contact-information
https://www.resume.in.th/article/resume-work-experience
https://www.resume.in.th/article/resume-education
https://www.resume.in.th/article/resume-skills


เทคนิค 2: ห*ามเว*นพ้ืนท่ีว3างเอาไว*โดยเด็ดขาด
การกรอกข&อมูลให&ครบ ถือเป3นกฎเหล็กของการสมัครทุกอย=างในโลกนี้ ไม=ใช=แค=การสมัครงานอย=าง
เดียว ซึ่งผู&รับเอกสารต=าง ๆ จะมองภาพรวมของตัวคุณจากการที่คุณปล=อยพื้นที่ว=างๆเอาไว&ด&วย ซึ่ง
ข&อมูลต=าง ๆ ในประวัติย=อ เป3นข&อมูลส=วนตัวของผู&สมัครงาน ถ&าคุณปล=อยทิ้งว=างๆเอาไว&เยอะๆก็แสดง
ว=าคุณไม=รู&จักตัวเองดีพอ และคนที่ไม=รู&จักตัวเองดีพอ ก็จะยังไม=พร&อมในการสมัครงานอย=างแน=นอน

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย3อ (Resume)



เทคนิค 3: ใส+รูปอย+างเป3นทางการเท+านั้น
• การสมัครงานถือว.าเป1นขั้นตอนในระดับมืออาชีพ ซึ่งผูBสมัครงานเองก็จะตBองแสดงความเป1นมือ

อาชีพออกมาดBวย รูปสมัครงาน ถือเป1นส่ิงหนึ่งที่สำคัญมากในระดับตBนๆเลยก็ว.าไดB รูปที่ดีที่สุดที่

คุณควรจะใส.ในประวัติย.อจึงเป1น รูปติดบัตร ที่จะทำใหBประวัติย.อของคุณเป1นทางการมากพอ

• ไม+แนะนำ และหAามใชA

• รูปเซลฟRS/รูปไปเท่ียว/รูปถ.ายตัวเองสะทBอนในกระจก(หBองน้ำ) 

• รูปกับรถ / รูปตอนกินหมูกระทะ รูปยืนหันขBาง หันหลัง 

• รูปใส.แว.นกันแดด 

• ใส.มาสกW มองไม.เห็นหนBาเลย เพราะ จะทำใหBคุณเสียโอกาสในการสมัครงานไปไม.มากก็นBอยเลยทีเดียว 

• รูปท่ีไม.เหมาะสมต.าง ๆ ท่ี HR เคยไดBรับในประวัติย.อ แลBวโดนโยนท้ิงลงถังขยะทันทีก็ไดB

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย+อ (Resume)

https://www.resume.in.th/article/resume-photo


เทคนิค 4: เขียน (พิมพ/) รายละเอียดส8วนตัว การติดต8อให?ชัดเจน
รายละเอียดส+วนตัวถือเป3นอีกส่ิงที่ชี้เป3นชี้ตายในการสมัครงานได?เช+นกัน เมื่อคุณเขียนประวัติย+อ มา

อย+างดี แต+คุณดันใส+เบอรFโทรศัพทFตัวเองผิด ในอีเมลFตัวเองผิด HR ก็ติดต+อนัดคุณไปสัมภาษณFงาน

ไม+ได? แล?วคุณก็ไม+รู?ตัวด?วยเช+นกันว+าทำไมไม+ได?งานสักที เรื่องสำคัญแบบนี้อย+ามองข?ามนะครับ เขียน

ให?ถูก อ+าน ตรวจทาน หลายๆ รอบให?ถูกต?องจริง ๆ

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย8อ (Resume)

https://www.resume.in.th/article/resume-checklist


เทคนิค 5: ใส+รายละเอียดการศึกษาของตัวเอง
• จะต$องใส)รายละเอียดการศึกษาของคุณต้ังแต)วุฒิสูง ลงมาถึงวุฒิต่ำ เรียงลำดับลงมา ใส)ชื่อ

สถานศึกษา คณะ เอก ให$อย)างละเอียด ห$ามเว$นเอาไว$เช)นกัน เพราะว)ามีงานเฉพาะทางหลายๆงาน
ที่จะรับเฉพาะนักศึกษาบางคณะ หรือบางเอกเท)านั้น เช)น วิศวกรรมโยธา สถาปนิกภายใน 
กฎหมาย 

• ไม)จำเปTนจะต$องใส)เกรดเฉล่ีย (GPA) ลงไป หากคุณมีเกรดเฉล่ียอยู)ในระดับ 3.00 ขึ้นไป ถ$าคุณใส)
เกรดลงไปด$วย คุณจะเพิ่มโอกาสในการได$งานของคุณ แต)ถ$าคุณมีเกรดที่ต่ำกว)า 2.50 การเลือกที่
จะไม)ใส)เกรดลงไปจะทำให$คุณได$งานง)ายกว)านั่นเอง

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย+อ (Resume)



เทคนิค 6: ใส+รายละเอียดของงานท่ีเคยทำให9ชัดเจน
ให#ใส%ข#อมูลให#พอดี เคยทำงานตำแหน%งอะไร บริษัทไหนมา ต้ังแต%เมื่อไหร% ถึงเมื่อไหร% เรียงลำดับจาก
งานล%าสุดก%อน ลงไปจนถึงงานเก%าสุดที่คุณเคยทำมา ซึ่งตรงนี้ถ#าคุณเคยผ%านงานมาหลายบริษัทมาก ๆ 
(เกิน 10 ปP) ก็สามารถเลือกที่จะเขียนเฉพาะบริษัทที่สำคัญๆ

ส%วนที่สำคัญมากที่สุดก็คือ หน9าท่ีการทำงาน ที่คุณจะต#องเขียนสรุปลงไปว%าคุณได#ทำงานอะไรลงไป
บ#างในตำแหน%งงานนั้น ๆ ซึ่งจะต#องมีความยาวที่พอดี ไม%น#อยเกินไปจนอ%านจับใจความไม%ได# และไม%
มากเกินไป ข#อมูลตรงนี้จะมีความยาวประมาณ 3-5 บรรทัด ต%อตำแหน%งงานที่คุณเคยทำมา ตรงนี้จะ
มีรายละเอียดมากพอสมควร 

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย+อ (Resume)



เทคนิค 7: Skills ด/านภาษาต4าง ๆ
• ความสามารถด)านการใช)ภาษา (ควรระบุระดับว6า ดี ปานกลาง หรือพอใช)ได) 

เทคนิค 8: Skills เฉพาะทางต4าง ๆ ท่ีเกี่ยวข/องกับการทำงานเท4านั้น

• การใช)โปรแกรมคอมพิวเตอรEต6าง ๆ

• สมัครงานโปรแกรมเมอรL: สามารถเขียนภาษา Java, Php, หรือ .Net ได) 

• สมัครงานคลังสินค/า: สามารถขับรถโฟลEคลิฟทEได) มีใบขับขี่โฟลEคลิฟทE

• สมัครงานเภสัชกร: สามารถใส6เลขที่ใบอนุญาตของเภสัชกรลงไปในนีไ้ด)

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย4อ (Resume)



เทคนิค 9: งานอดิเรก ไม1ต3องใส1  
ดูหนัง ฟ)งเพลง เล-นดนตรี ว่ิงออกกำลังอาทิตย:ละ 3 ครั้ง 

ข@อยกเว@นอยู- หากงานอดิเรกที่เปBนประโยชน: หรือเก่ียวข@องกับงาน และถ@าใส-ลงไปทำส-งผลดีต-อเรซูเม-
ของเราเอง

เทคนิค 10: ธีมเรียบ ๆ อย1าใช3สีฉูดฉาด และส1งไฟลD PDF เท1านั้น

99% ของ Resume ที่ได@งาน คือ ประวัติย-อ ที่ใช@ธีมเรียบ ๆ เพราะว-า HR จะให@ความสำคัญกับข@อมูล 
การสรุปข@อมูล การจัดเรียงข@อมูลของคุณ ส-วนประวัติย-อ ที่มีสีสันฉูดฉาดนั้นส-วนมากมักจะเกิดจาก
การที่ผู@สมัครงานต@องการทำให@ประวัติย-อ ของตัวเอง น-าสนใจ มากขึ้น เพราะเห็นว-าข@อมูลของตัวเอง
ไม-มีอะไรน-าสนใจ จึงทำให@ Resume ของตัวเองมีสีสันฉูดฉาดเพื่อดึงความสนใจ ควรจะต@องให@
ความสำคัญกับข@อมูล และการจัดเรียง มาเปBนอันดับหนึ่งต-างหาก 

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย1อ (Resume)

https://www.resume.in.th/article/interesting-resume


1. บริหารพ้ืนท่ี Resume ให6ได6

2. ห6ามเว6นพ้ืนท่ีว=างเอาไว6โดยเด็ดขาด
3. ใส=รูปอย=างเปHนทางการเท=าน้ัน
4. เขียน (พิมพM) รายละเอียดส=วนตัวของตัวเอง การติดต=อให6ชัดเจน

5. ใส=รายละเอียดการศึกษาของตัวเอง
6. ใส=รายละเอียดของงานท่ีเคยทำให6ชัดเจน

7. Skills ด6านภาษาต=าง ๆ
8. Skills เฉพาะทางต=าง ๆ ท่ีเก่ียวข6องกับการทำงานเท=าน้ัน
9. งานอดิเรก ไม=ต6องใส=  (แต= หากงานอดิเรกท่ีเปHนประโยชนM หรือเก่ียวข6องกับงาน

และถ6าใส=ลงไปทำส=งผลดีต=อเรซูเม=ของเราเอง

10.ธีมเรียบ ๆ อย=าใช6สีฉูดฉาด และส=งไฟลM PDF เท=าน้ัน

10 เทคนิควิธีการเขียนประวัติย5อ (Resume)



ตัวอย&าง Resume A



ตัวอย&าง Resume B



ตัวอย&าง Resume C



เขียน Resume อย-างไร ให4โดนใจ HR

Thank you for your attention



คณะมนุษยศาสตร.และสังคมศาสตร.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 พฤษภาคม 2565
apisak.s@msu.ac.th
+66 64 989 8446

เขยีน Resume อย่างไร
ให้โดนใจ HR

Q & A


