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ข้อน้ีถือว่าเป็นข้อท่ีส าคญัท่ีสุด ก่อนจะสมคัรงานต าแหน่งไหนกต็าม ใช้เวลา
สกันิด ศึกษารายละเอียดงาน คุณสมบติั ให้ละเอียดท่ีสุด อ่านตรวจทานอีก
รอบว่าตวัเองมีคณุสมบติัมากพอท่ีจะสมคัรงานน้ีหรือไม่ อย่าคิดว่าคณุสมบติั
ขาดแล้วเขาอาจจะรบั อย่าสมคัรงานแบบหว่านแห อย่าเลือกบริษทัก่อนแล้ว
สมคัรต าแหน่งไหนกไ็ด้ 
 
ข้อผิดพลาดท่ีพบบอ่ยคือ 
• ต าแหน่งงานท่ีรบัเฉพาะเพศชายหรอืเพศหญิงเท่านัน้ แต่กมี็ผู้สมคัรท่ีเพศไม่
ตรงสมคัรเข้าไป 

• จบในสาขา ประสบการณ์ท่ีไม่ตรงกบัต าแหน่งท่ีรบัสมคัร 
• อายมุากหรอืน้อยเกินไปจากท่ีระบไุว้ 



ช่องไหนท่ีมีให้กรอก กก็รอกให้หมด อย่าเว้นว่างเอาไว้โดยเดด็ขาด ยกเว้นว่าไม่มี
ข้อมูลนัน้จริงๆ เพราะข้อมูลเหล่าน้ีคือข้อมูลท่ี HR ต้องการจะทราบ และถ้าหากคณุ
ไม่กรอกข้อมูลน้ีลงไป HR กจ็ะมองว่าคุณขาดคุณสมบติั และในท่ีสุดกจ็ะไปเรียก
สมัภาษณ์ผูส้มคัรคนอ่ืนท่ีกรอกข้อมูลครบแทนคณุ.. 
 
ถามว่าต้องกรอกยาวเท่าไหนถึงจะเหมาะสม ตรงน้ีไม่มีหลกัเกณฑอ์ะไรท่ีแน่นอนมา
รองรบั แต่ให้เรากรอกโดยข้อมูลมีความยาวสกัคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีท่ีให้กรอกขึ้นไป ก็
ถือว่ามีข้อมูลท่ีมากพอแล้ว และกอ็ย่ากรอกมากเกินจนล้นช่องออกไป ให้จ าเอาไว้
เสมอว่าใบสมคัรงานคือสรปุ อย่าเว่ินเว้อจนมากเกินพอดี 
 
ข้อผิดพลาดท่ีพบบอ่ยคือ 
• ไม่กรอกช่ือสถานท่ีท างานเก่า หรือรายละเอียดงานเก่า ปล่อยว่างเอาไว้ 
• ไม่กรอกข้อมูลติดต่อของตวัเอง 
• กรอกใบสมคัรมานิดเดียว ปล่อยว่างเอาไว้เกินคร่ึง 



ข้อมลูส่วนประวติัการท างาน และการศึกษา ถือเป็นข้อมลูท่ีส าคญัท่ีสดุในการ
พิจารณารบัเข้าท างาน ว่าคณุมีประวติัการท างานตรงกบัคณุสมบติัของ
ต าแหน่งงานหรอืไม่ และจบมาในสายท่ีต้องการหรอืเปล่า 
 
เคลด็ลบัในการกรอก ท่ีไม่บอกต่อกนั 
• กรอกช่ือบริษทัเก่าให้ถกูต้อง อย่าสะกดผิดเดด็ขาด 
• กรอกช่ือต าแหน่งของตวัเองให้ถกูต้อง ห้ามสะกดผิดเดด็ขาด 
• รายละเอียดงานท่ีท า อย่างน้อยต้องยาว 3 บรรทดัขึน้ไป 
• ถ้าอายไุม่ถึง 35 เคยท างานท่ีไหนมาบา้งกก็รอกให้ครบ 
• ถ้าอายเุกิน 35 แล้ว ให้เน้นกรอกยาวๆในบริษทัล่าสดุ 2-3 แห่งท่ีเคยท างาน
ด้วย ส่วนบริษทัเก่าๆกรอกสัน้ๆกพ็อ 



      ใส่รายละเอียดการฝึกงานให้ชดัเจน ลงลึกถึงว่าได้ท าอะไรไปบ้างในตอน
ฝึกงาน แต่ถ้าบงัเอิญได้แค่ชงกาแฟกบัถ่ายเอกสาร ก็ให้กรอกว่าเราเข้าไป
ท างานท่ีแผนกอะไร ในแผนกนัน้ท างานอะไร เราได้รู้จกักบัใครในสายงานบ้าง 
ได้ติดต่อกบัลกูค้าบา้งไหม ฯลฯ ควรมีอะไรให้กรอกเยอะไว้ก่อน 
 

       ใส่รายละเอียดการศึกษาให้ชดัเจน ให้กรอกชดัเจนว่าเราเรียนท่ีสถาบนั
ไหน คณะอะไร วิชาเอกอะไร และลงลึกลงไปอีกว่าเราชอบเรียนวิชาอะไร 
เพราะอะไรบา้ง ฯลฯ 
 

      ใส่กิจกรรมตอนเรียน ถ้าหากว่าตอนเรียนเคยท ากิจกรรมอะไรมา 
อย่างเช่นค่ายรบัน้อง หรือค่ายติวต่างๆ กใ็ห้ใส่ลงไปให้ชดัเจน ย่ิงถ้าใครเคยมี
ต าแหน่ง หรือได้ติดต่อกบัใครบ้างในกิจกรรมนัน้ กย่ิ็งเป็นผลดี เพราะ HR จะ
มองว่าคณุมีมนุษยสมัพนัธท่ี์ดี และเป็นมิตรกบัผูอ่ื้นนัน้เอง 



 1. ใส่รายละเอียดการฝึกงานไว้บนๆ อย่าเอาไปไว้ล่างๆ 
 2. เน้นรายละเอียดตอนฝึกงาน ให้ตรงกบัต าแหน่งงานท่ีคณุก าลงัสมคัร 
 3. เมื่อคณุมีประสบการณ์ท างานมากพอแล้ว กไ็ม่ต้องเขียนเรือ่งฝึกงานแล้ว 
 4. เขียนประสบการณ์ฝึกงานอย่างไรดี 
◦ ช่ือต าแหน่งท่ีฝึกงาน 
◦ ช่ือบริษทั 
◦ วนัท่ีเร่ิมฝึกงาน และวนัสดุท้ายของการฝึกงาน 
◦ รายละเอียดของงานท่ีฝึก 
 



         ในการกรอกใบสมคัรงานออนไลน์ ความสามารถพิเศษกถื็อเป็นอีกหน่ึง
อย่างท่ีส าคญัไม่แพ้กนักบั ข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ โดยเฉพาะความสามารถพิเศษท่ี
ตรงกบัต าแหน่งงานท่ีก าลงัสมคัรอยู่ กใ็ห้กรอกมนัลงไปด้วย แต่กอ็ย่ากรอก
ความสามารถพิเศษแปลกๆท่ีไม่มีประโยชน์ลงไป เช่นนอนได้นานกว่าคน
ทัว่ไป เป็นคนอินด้ี ดีกดี็มากร้ายกร็้ายจดัอะไรอย่างน้ีอย่างน้ีจะเป็นผลเสียต่อ
ตวัเองมากกว่า เพราะ HR จะมองว่าคณุมีโอกาสต่ืนสายและไปท างานสายและ
จะสรา้งปัญหาไม่รูจ้บแล้วแต่อารมณ์นัน่เอง 



 1. ความสามารถพเิศษด้านภาษา 
 2. ความสามารถพเิศษด้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่เกี่ยวกับงาน 

 3. ความสามารถในการเขียน Email ทางการ 
 4. ความสามารถเกี่ยวกับอารมณ์ 
 5. ความสามารถในการท างานเป็นทมี 
 6. ความสามารถด้านกีฬา 
 7. ความสามารถด้านดนตรี 
 8. งานอดิเรกต่างๆ 



เงินเดือนถือเป็นข้อมลูท่ีอ่อนไหวและขอให้กรอกตามความเป็นจริงดงัน้ี 
                 เดก็จบใหม่ ให้กรอกเงินเดือนตามโครงสร้างบริษทั เพราะว่าเดก็จบใหม่
ทกุคนเร่ิมต้นท่ีจดุ Start โดยท่ีทกุคนมีความใกล้เคียงกนั ไม่ห่างจากกนัมาก
นัก ยกเว้นว่าคุณจะได้เกียรตินิยมมา คุณสามารถเรียกร้องเงินเดือนท่ีสูง
กว่าคนอ่ืนได้นิดหน่อย 
 

     กรอกเงินเดือนท่ีต้องการ สงูกว่าท่ีเก่าไม่เกิน 50% แต่คณุกต้็องสามารถ
แสดงให้เห็นได้ด้วยนะว่าท าไมคุณถึงสมควรจะได้รบัเงินเดือนท่ีสูงกว่าท่ี
เก่ามากขนาดน้ี ส่วนมากแล้วเงินเดือนเพ่ิมเยอะขนาดน้ี จะได้เฉพาะคนท่ี
ท างานมานานเกิน 5 ปีแล้ว และเล่ือนขัน้จากพนักงานในระดบัปฎิบติัการ
ขึน้เป็นผูจ้ดัการ 



        ในการสมคัรงานแทบจะทุกท่ีจะต้องการรปูถ่ายของคุณด้วย คนท่ีใช้รูป
ติดบตัรจะได้เปรียบมากกว่าคนอ่ืนมากๆในการสมคัรงาน แต่ถ้าคุณไม่
สามารถใช้รูปติดบตัรได้จริงๆ ก็ยงัสามารถยืนถ่ายรูปหน้าตรงกบัก าแพงสี
พืน้ๆได้อยู่นะ 
 
ข้อผิดพลาดท่ีพบบอ่ยคือ 
• ใช้รปูเซลช่ี ท่ีพืน้หลงัรกๆ 
• ใช้รปูไปเท่ียว 
• แอค๊ต้ิงท่าทางท่ีทะเล้น ไม่เหมาะสม 



 1. รปูท่ีดีท่ีสดุคือ รปูทางการ หรอืรปูติดบตัรนัน่เอง 
 2. รปูอมย้ิมนิดๆคือดีท่ีสดุในสามโลก 
 3. รปูเซลฟ่ี รปูกลุ่ม หรอืรปูไปเท่ียว คือหายนะ 
 4. รปูชสูองน้ิว เส่ียงเกินไป อย่าชเูลยจะดีกว่า 
 5. ให้เลือกรปูท่ีเราดดีู มีความตัง้ใจ และพลงัในการท างาน 
 6. คณุภาพรปูถ่ายดี ถ่ายด้วยกล้องดีๆ ไม่ใช่ถ่ายด้วยเครือ่งคิดเลข 
 7. มีกรณีเดียวท่ีคณุจะใช้รปูถ่ายแบบ "มีความคิดสรา้งสรรค“์  
 



กรอกมาตัง้นานแล้ว อย่ามาตกม้าตายในขัน้ตอนน้ีนะครบั ให้ตรวจทานให้
เรียบร้อยว่าข้อมูลติดต่อของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ์หรือเบอรโ์ทรศพัท์ ให้
กรอกให้ครบ ชดัเจน ไม่ตกหล่น และท่ีส าคญักคื็อ ห้ามกรอกผิดเดด็ขาดเลย 
ไม่ง ัน้ใครจะติดต่อคณุได้ล่ะ? 
 
ตรวจทานให้เรียบรอ้ย ทัง้อีเมล ์และเบอรโ์ทรศพัท์ 



       ในกรณีท่ีบริษทัท่ีสมคัรงานต้องการเอกสารเพ่ิมเติม กต้็องส่งไปให้ครบซะ
ในทีเดียวเลย ส่วนมากแล้วเอกสารท่ีขอเพ่ิมเติมก็จะเป็น ทะเบียนบ้าน ใบ
ปริญญาบตัร Transcript (ใบเกรดจากสถานศึกษา) ใบผ่านทหาร (กรณีเป็น
ผู้ชาย) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เช่นผู้ตรวจสอบบญัชี วิศวกร สถาปนิก 
ฯลฯ) 
       เอกสารทุกช้ินจะต้องท าเป็นไฟล ์PDF เอาแค่ให้อ่านออกได้ชดัเจน และ
ไฟลมี์ขนาดไม่เกิน 2MB และมีการลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูต้องด้วย 





 เป็นท่ีรู้กนัว่า ถ้าจะสมคัรงานท่ีใช้วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรืองานท่ีต้องใช้
ภาษาองักฤษ กจ็ะต้องเขียนเรซูเม่เป็นภาษาองักฤษกนั เรซูเม่ภาษาองักฤษ 
vs ภาษาไทย ซ่ึงบริษัทหลายๆแห่งก็ใช้เรซูเม่ท่ีพวกเราเขียนเป็น
ภาษาองักฤษกนัน่ีแหล่ะ เป็นตวัเชค็เบื้องต้นว่าพวกเราได้ภาษาองักฤษกนั
ไหม แต่กไ็ม่ต้องกลวัไป  เพราะ ภาษาองักฤษท่ีใช้เขียนในเรซูเม่น่ีกไ็ม่จ าเป็น
จะต้อง แกรมม่าร์เป๊ะเว่อร์ ใช้ศพัท์ขัน้สูง หรืออะไรเลย ขอให้เขียนด้วย
ค าศพัทง่์ายๆ ท่ีใครๆกอ่็านได้เข้าใจ กถื็อว่าดีมากๆแล้ว 
 

 ส่วนเรซูเม่ภาษาไทยนัน้ ส่วนมากจะใช้สมคัรงานในต าแหน่งท่ีใช้วฒิุต า่กว่า
ปริญญาตรีเป็นหลกั แต่กย็งัมีอยู่บ้าง บางคน บางต าแหน่งงานท่ีวฒิุปริญญา
ตรีกส็ามารถสมคัรงานด้วยเรซูเม่ภาษาไทยได้ แต่กถื็อว่าน้อยกว่ากนัเยอะ
ถ้าคุณสามารถเขียนภาษาองักฤษได้ ก็ขอให้เขียนภาษาองักฤษไปเลยจะ
ดีกว่ามากนะ 



 
 หลายๆคนท่ีพบมาคือ เลือกท่ีจะส่งเรซูเม่แบบหว่านๆ โดยท่ีบางครัง้กส่็งไปสมคัรงานใน

ต าแหน่งท่ีตวัเองกไ็ม่ได้อยากท า หรือต าแหน่งท่ีตวัเองคณุสมบติัไม่ถึง ซ่ึงตรงน้ีเจอกนัเยอะ
มาก และ HR กจ็ าเป็นจะต้องปฎิเสธผู้สมคัรเหล่าน้ีกนัเยอะมาก บริษทัใหญ่ๆบางวนัมีเป็น
ร้อยๆคนเลยทีเดียว 
 

 ยกตวัอย่างให้ดเูร่ืองการสมคัรงานท่ีคณุสมบติัไม่ถึง มีเดก็จบใหม่คนนึง สมคัรงานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ ท่ีต้องการคนท่ีมีประสบการณ์ท างานขัน้ต า่ 3 ปี ส่งใบสมคัรเข้าไปท่ีบริษทัแห่งหน่ึง 
HR บริษทันัน้เหน็ กเ็รียกเข้าไปสมัภาษณ์งานด ูคิดในใจว่าเดก็คนน้ีจะต้องเป็นเดก็ช้างเผอืก
ท่ีเก่งมากๆ และจะไปคมุพนักงานระดบัปฎิบติัการจ านวน 20 ชีวิตได้อย่างแน่นอน แต่พอ
สมัภาษณ์พดูคยุลงลึกในรายละเอียดกนั กลบัพบว่า เดก็จบใหม่คนนัน้ไม่เป็นงานอะไรเลย 
และจะต้องให้สอนงานทุกอย่างเพราะท่ีมหาวิทยาลยัไม่ได้สอนมา ซ่ึงตรงกนัข้ามกบัท่ี HR 
ต้องการโดยส้ินเชิง เพราะ HR ต้องการคนท่ีเป็นงาน ไปสอน ไปคมุงานให้กบัพนักงานระดบั
ปฎิบติัการต่างหาก 
 

 ดงันัน้แนะน าให้ส่งเรซูเม่ไปสมคัรงานเฉพาะต าแหน่งงานท่ีตรงกบัคณุสมบติัของเราเท่านัน้ 
เม่ือถึงขัน้น้ีแล้วจะส่งใบสมคัรไปก่ีท่ีกไ็ม่ว่ากนั ขอให้ตรงคณุสมบติักพ็อ 



 
 มีผู้สมคัรงานจ านวนมากท่ีเขียนโกหกลงในเรซูเม่ อะไรท่ีไม่เคยท า กเ็ขียน
ว่าท าได้ทัง้หมด สดุท้ายแล้วโดนจบัได้ในขัน้ตอนสอบสมัภาษณ์ หงอยกนัไป
ทัง้ผูส้มคัรงานและ HR เช่ือเถอะว่าไม่มีใครอยากเสียเวลาอนัมีค่าของตวัเอง
ไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างน้ีกนัหรอก อะไรท่ีไม่จริง กไ็ม่ควรใส่ลงไป 
 

 กลบักนั ให้ใช้การพูดความจริง เฉพาะด้านท่ีดดีูแทน จะเป็นผลดีต่อตวัเรา
มากกว่า 



 
 เรซูเม่คือตวัสรปุประวติัของตวัผู้สมคัรงานให้จบได้ภายในกระดาษ 1-2 แผ่น 
ไม่ใช่รายงาน หรือข้อสอบส่งคร ูท่ีเขียนเยอะๆ ท่ีจะมีคะแนนค่าน ้าหมึก ย่ิง
ถ้าเขียนเว่ินเว้อมากเท่าไหร่ ใส่ข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นกับต าแหน่งงานมาก
เท่าไหร ่จะกลบัเป็นผลแย่ต่อตวัผูส้มคัรงานเองเสียมากกว่า 
 

 เรซูเม่ท่ีดี จะต้องจบภายในหน้าเดียว หลายๆคนอาจจะมีค าถามว่า อ้าว 
แล้วถ้าข้อมูลเราเยอะมากเกินกว่าท่ีจะเขียนให้หจบภายในหน้าเดียวได้ล่ะ? 
ค าตอบชดัๆเลยกคื็อ คณุยงัสรปุมนัไม่พอ ยงัมีข้อมูลท่ีไม่จ าเป็นอีกมากท่ี
คุณยงัใส่ลงไปในเรซูเม่ คุณรู้ไหมว่า สตีฟ จ๊อบส์, บิล เกตส์, อีลอน มสัก ์
ล้วนแล้วแต่เป็นคนท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเยอะมาก แต่พวกเขาทุก
คนกเ็ขียนเรซูเม่หน้าเดียวกนัทัง้นัน้ ถ้าพวกเขาท าได้ แล้วท าไมคุณจะท า
ไม่ได้ล่ะ? ยกเว้นสยัแต่สถานท่ีท่ีไปสมคัรเขาต้องการให้คณุกรอกเยอะๆ 





 Career objective กคื็อจดุมุ่งหมายในการท างาน เป็นส่วนสัน้ๆ 1-2 บรรทดัท่ี
บอกว่าเราท างานไปเพ่ืออะไร ซ่ึงจะต้องเหมาะสมกบัต าแหน่งงานท่ีเรา
สมคัร และเหมาะสมกบัตวัเองด้วย อย่างเช่น 

 

 วิศวกร กอ็ยากจะเป็นวิศวกรท่ีเก่ง คมุโปรเจกตใ์หญ่ๆ 
 นักบญัชี กอ็ยากจะเป็นนักบญัชีท่ีเก่ง 
 นักแสดง กอ็ยากเป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง มีผลงานมากมาย เป็นต้น 
 อีกอย่างหน่ึงกคื็อ อย่าก้อปป้ี career objective ของคนอ่ืนมาใส่โดยท่ีไม่ได้
อ่านก่อน คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามนัตรงกับตัวคุณไหม? ถ้าในใจเรื่องน้ี
เพ่ิมเติม คณุสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกบั career objective ได้ท่ีบทความท่ี
พวกเราทีมงานจอ๊บเทพได้เขียนกนัขึน้มาอย่างละเอียดได้ 



 เรซูเม่ท่ีดีจะต้องมี template ท่ีเรียบง่าย จดัการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆให้
ชดัเจน เพ่ือเน้นน าเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ส่วนท่ีเด่นคือข้อมูลท่ีน าเสนอ ไม่ใช่ 
artwork หรอืความสวยงามของเรซูเม่เป็นหลกั ยกเว้นเพียงกรณีเดียวคือ ถ้า
คณุเป็น graphic designer นัน่แหล่ะถึงจะต้องเน้นท าเรซูเม่ท่ีมีหน้าตา
สวยงาม 

 

 นอกจาก template แล้วกใ็ห้ดูถึงเรื่องแบบตวัอกัษร (font) และสีของ
ตวัอกัษรด้วย โดยให้ใช้ font ยอดนิยมทัว่ไปตามท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น 
Arial, Verdana, Microsoft Sans Serif, Cordia UPC, Angsana UPC, และ
อ่ืนๆท่ีดสูภุาพ อย่าใช้ font ท่ีเป็นลายมือเพราะจะท าให้คณุดเูหมือนเป็นเดก็
ประถม ส่วนสีของตวัอกัษรกใ็ห้ใช้สีด า และสีเทาเข้ม เท่านัน้ อย่าลืมว่าเรซู
เม่ของเราไม่ได้ถกูดบูนจอเท่านัน้ บางครัง้อาจจะถกูปรินท์ลงกระดาษด้วย 
พืน้หลงัสวยๆท่ีท ามา ไม่ตามไปลงกระดาษด้วย กพ็งัได้นะครบั 



 ในการใส่รปูลงในเรซูเม่มีค าพดูหน่ึงท่ีทีมงานจอ๊บเทพพดูอยู่เสมอๆว่า "ให้
ใส่รูปติดบตัร" ลงไป เพราะว่าเป็นรูปท่ีดีท่ีสุดแล้วส าหรบัการใส่ในเรซูเม่ 
ส่วนรปูอ่ืนๆ นัน้ถ้าเป็นรปูท่ีสภุาพกถื็อว่าเพียงพอแล้ว ส่วนรปูไปเท่ียว หรือ
รปูโพสตท่์าเก๋ๆนัน้กอ็ย่าใช้เลย เอาไปลงใน IG ของตวัเองดีกว่านะครบั 
 



 เมื่อเขียนเรซูเม่เสรจ็แล้ว กใ็ห้อ่านตรวจทานให้เรียบร้อยก่อนด้วยตวัเองสกั
หน่ึงรอบก่อนส่ง เพ่ือป้องกนัการส่งเรซูเม่ท่ีมีข้อความไม่เหมาะสมออกไป
ให้กบั HR ครบั โดยทีมงานจอ๊บเทพแนะน าให้อ่านตรวจทานข้อมูลปกติหน่ึง
รอบ และข้อมลูส าคญัสามรอบด้วยกนั ข้อมลูส าคญัมีดงัน้ี 

 ช่ือ นามสกลุตวัเอง 
 ข้อมลูติดต่อตวัเอง ทัง้ email และเบอรติ์ดต่อ อย่าให้ผิด 
 ช่ือสถานศึกษา คณะ เอก อย่าให้สะกดผิด 
 ช่ือบริษทัเก่า ต าแหน่งงานท่ีเคยท า กอ็ย่าสะกดผิด 
 เมื่อตรวจทานด้วยตวัเองเรียบร้อยแล้วหน่ึงรอบ ถ้าจะให้ดีกร็บกวนให้เพื่อน
ท่ีเก่งการใช้ภาษาช่วยอ่านตรวจทานอีกรอบสุดท้าย กเ็ป็นอนัเสรจ็แล้ว เรซู
เม่ท่ีจะใช้กพ็รอ้มท่ีจะส่งแล้ว 



 

 น่ีถือเป็นหลุมพรางสุดท้ายก่อนส่งเรซูเม่ มีผู้สมคัรงานหลายคนพลาดส่ง
ไฟล ์.docx หรือ .doc ไปซ่ึง HR จะมองว่าผู้สมคัรงานคนน้ีท างานไม่
เรียบร้อย สู้คนท่ีท าเรซูเม่ของตวัเองเป็นไฟล ์PDF ไม่ได้ กจ็ะเสียคะแนนใน
ส่วนน้ีไปนิดนึง ซ่ึงจริงๆแล้วเป็นส่วนท่ีเราไม่ควรจะเสียคะแนนไปโดยไม่
จ าเป็นเลยนะครบั ท าเป็นไฟล ์PDF ให้เรียบรอ้ยก่อนส่งทกุครัง้นะ 



 Tip: 
 ให้ตัง้ช่ือไฟลเ์รซูเม่ของตวัเอง โดยใส่ช่ือ นามสกลุ และวนัท่ีอพัเดทล่าสดุลง
ไปด้วย จะท าให้เราเองกส่็งถกูไฟล ์HR เองถ้าจะย้อนกลบัมาค้นหาเรซูเม่
ของเรากห็าเจอเช่นกนั ลองดนูะครบั 
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 เขียน Email ให้ถกูต้อง 
 เมื่อเราเตรียมไฟลเ์รซูเม่เสรจ็แล้ว ในขัน้ตอนส่งกอ็ย่าท าพลาดกนันะครบั 
โดยเรามีทิปสต่์างๆในการเขียน Email สมคัรงานให้ดงัน้ี 

 Subject ให้ใส่ช่ือตวัเอง และช่ือต าแหน่งงานท่ีสมคัร เช่น สมคัรงานบญัชี 
นายสมคิด รกัการงาน 

 Body ให้เร่ิมต้นด้วยการสวสัดีอย่างสุภาพ และต่อด้วยข้อความสรปุว่าช่ือ
อะไร สมคัรงานต าแหน่งไหน 

 อย่าใส่ค าสะกดผิด นะค่ะ อะไรพวกน้ี HR ไม่ปลืม้ 
 อย่าถามว่า "เมื่อไหร่จะได้ค าตอบคะ" เพราะเป็นค าถามท่ีไม่สภุาพ ให้เขียน
ไปว่า "รอค าตอบนะคะ" แทน 




