
เขียนเรซูเม่ ให้ปัง..
จบใหม่ยังไงก็ได้งาน

บรรยายเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ



“รูวา HR พิจารณาผูสมัครจากอะไร” 

“รูวาเรซูเมแบบไหนที่โดนใจ HR จนถูกเรียกเขาสัมภาษณ”

“Workshop วิธีการเขียนเรซูเมออนไลนแตละขั้นตอน”

“เทคนิคการไปสัมภาษณงาน พรอม วิธีการแตงกาย”

สิ่งที่เตรียมมาวันนี้



ค้นหางานกว่า 15,000 ตำแหน่งแนะนำบริษัท



เว็บไซต์หางาน อันดับ 1
ที่ช่วยให้คุณได้งานที่ดีที่สุด



บริษัทชั้นนำกว่า 30,000 บริษัทไว้ใจหาคนผ่าน



มีตำแหน่งงานจากบริษัทต่างๆ
มาลงประกาศหาคนบนเว็บไซต์
มากกว่า 15,000 ตำแหน่ง / วัน

มีตำแหน่งงานจากบริษัทต่างๆ
มาลงประกาศหาคนบนเว็บไซต์
มากกว่า 15,000 ตำแหน่ง / วัน

15,000 ตำแหน่ง



ค้นหางานกว่า 15,000 ตำแหน่ง

แนะนำบริษัท



เว็บไซต์บริการเรซูเม่ 
ที่ช่วยให้คุณมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์ มากกว่า

เปนเรซูเมที่ยอมรับโดยบริษัทชั้นนำ มากที่สุด

เปนเรซูเมที่ชวย “อวด” ตัวตนไดดีกวา

เปนเรซูเมที่วิเคราะหตัวตนวามีความสามารถซอนเรน

อะไรและเหมาะกับงานประเภทไหน

ที่สำคัญ มีจำนวนยอดผูใช Super Resume กวา 4.21 ลานคน



“รูวา HR พิจารณาผูสมัครจากอะไร” 

“รูวาเรซูเมแบบไหนที่โดนใจ HR จนถูกเรียกเขาสัมภาษณ”

“Workshop วิธีการเขียนเรซูเมออนไลนแตละขั้นตอน”

“เทคนิคการไปสัมภาษณงาน พรอม วิธีการแตงกาย”

สิ่งที่เตรียมมาวันนี้





เกณฑ์การพิจารณาของฝ่ายบุคคล



เกรดเฉลี่ย

เกณฑ์การพิจารณาของฝ่ายบุคคล



เกรดเฉลี่ย

ความสามารถ

เกณฑ์การพิจารณาของฝ่ายบุคคล



เกรดเฉลี่ย

ความสามารถ

ประสบการณ

เกณฑ์การพิจารณาของฝ่ายบุคคล



เกรดเฉลี่ย

ความสามารถ

ประสบการณ

ทัศนคติ

เกณฑ์การพิจารณาของฝ่ายบุคคล



“รูวา HR พิจารณาผูสมัครจากอะไร” 

“รูวาเรซูเมแบบไหนที่โดนใจ HR จนถูกเรียกเขาสัมภาษณ”

“Workshop วิธีการเขียนเรซูเมออนไลนแตละขั้นตอน”

“เทคนิคการไปสัมภาษณงาน พรอม วิธีการแตงกาย”

สิ่งที่เตรียมมาวันนี้



“รู้ว่าเรซูเม่แบบไหนที่ทำให้ HR สนใจ
โปรไฟล์ของคุณจนเรียกเข้าสัมภาษณ์”

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคนอื่น

เรซูเม คืออะไร?
ประวัติสวนบุคคลโดยยอที่ใชสำหรับสมัครงาน 
ซึ่งประกอบดวย ขอมูลสวนตัว 
ประวัติการศึกษา ประสบการณ
การทำงาน เปนตน



ปัญหาของเรซูเม่ที่ HR เจอ

มีหลากหลายรูปแบบ HR ตองใชเวลาในการอานนาน

ทำเปนหนึ่งคอลัมนทำใหมีหลายหนา 

จัดวางไมเหมือนกันทำให HR อานลำบาก

ไมไดนำเสนอขอมูลที่โดดเดนในดานคุณสมบัติ

และทักษะความสามารถซอนเรน

1.

2.

3.



“รู้ว่าเรซูเม่แบบไหนที่ทำให้ HR สนใจ
โปรไฟล์ของคุณจนเรียกเข้าสัมภาษณ์”

ซูเปอร เรซูเม คือ ประวัติยอที่ถูกสรางขึ้นมา
จากการศึกษาบริษัทชั้นนำกวา 500 บริษัท ทั่วโลก เพื่อดูวา
ขอมูลอะไรที่บริษัทใชในการรับคนเขาทำงาน
ซึ่งจะมีขอมูลที่อวดความสามารถของคุณไดดีกวา 
เรซูเมทั่วไป ผานขอมูลพิเศษ 2 ชุด คือ

The TOPGUN's Strengths© (จุดแข็ง)
The TOPGUN's Aptitude© (ดนตรี กีฬา งานอดิเรก)



คุณสมบัติเดนที่จะบอกฝายบุคคลวา คุณมีความสามารถอะไร
“ทำไมตองเลือกเรา” เชน

The TOPGUN's Strengths© (จุดแข็ง)

ความคิดสรางสรรค

กระตือรือรน

อดทน

ซื่อสัตยสุจริต

ขยัน



The TOPGUN's Aptitude© (ดนตรี กีฬา งานอดิเรก)

ดูตัวอย่าง

จะสะทอนใหเห็นบุคลิก ความสามารถและทัศนคติของคุณได
ซึ่งมีผลยืนยันแลวกวา 90% จากผลการวิจัยรวมกันระหวาง
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ JOBTOPGUN 
โดยดนตรี กีฬา งานอดิเรกแตละชนิดชวยฝกฝนทักษะ
ความสามารถไดแตกตางกัน



คนที่เล่น แบดมินตัน จะเป็นคนที่

กลาตัดสินใจ
กระตือรือรน
เกงในการวางแผน
ยืดหยุนปรับตัวเกง
อดทน



คนที่เล่น ว่ายน้ำ จะเป็นคนที่

อดทน
บุคลิกภาพดี
มุงทำงานใหสำเร็จตามเปาหมาย
สุขุมเยือกเย็น
ยืดหยุนปรับตัวเกง



คนที่เล่น ถ่ายภาพ จะเป็นคนที่

มีความคิดสรางสรรค 
มีความเปนศิลปน
เกงทักษะเรื่องสี 
สุขุมเยือกเย็น
เปนตัวของตัวเอง



สิ่งที่น้องๆจะได้จากการทำ
ซูเปอร์ เรซูเม่



1. SUPER RESUME

ดีไซน 2 คอลัมน ทำให HR เห็นขอมูลสำคัญ
ไดตั้งแตหนาแรก HR อานเรซูเมไดเร็ว

ลูกคาที่ใช                    กวา 19 ป คุนเคย
กับรูปแบบนี้อยูแลวทำให HR ไมตองใชเวลา
มากในการอานเรซูเม

มีเรซูเม่ที่ดีที่สุดที่เพิ่มโอกาสในการ
ถูกเรียกสัมภาษณ์มากกว่า



2. SUPER RESUME ANALYSIS

รูตัวตนจากปเกิด

รูความสามารถซอนเรน

รูวาเหมาะกับสายงานอะไร

บทวิเคราะห์ตัวตนและสายงานที่เหมาะสม



3. SUPER MATCH 

ถานองๆทำ Super Resume เรียบรอยแลว 

ทุกๆวันระบบจะสงตำแหนงงานที่ตรงกับ

คุณสมบัติของคุณ และที่ HR ตองการคุณ

สงอัพเดทใหถึงมือคุณผานอีเมล โอกาสไดงาน

มีมากกวา สามารถสงสมัครงานไดทันที 



“รูวา HR พิจารณาผูสมัครจากอะไร” 

“รูวาเรซูเมแบบไหนที่โดนใจ HR จนถูกเรียกเขาสัมภาษณ”

“Workshop วิธีการเขียนเรซูเมออนไลนแตละขั้นตอน”

“เทคนิคการไปสัมภาษณงาน พรอม วิธีการแตงกาย”

สิ่งที่เตรียมมาวันนี้



สร้าง ซูเปอร์ เรซูเม่
เพื่อสมัครงานที่
www.superresume.com

สร้าง ซูเปอร์ เรซูเม่
เพื่อสมัครงานที่
www.superresume.com



กดเลือกภาษาตั้งแตหนานี้
วาตองการทำเรซูเมเปนภาษาอะไร

กรอกรายละเอียดอีเมล ตั้งรหัสผาน
พรอมกับกรอกขอมูลสวนตัว

ลงทะเบียน
ไทย En

Search Job
Powered By

ไทย En

เริ่มสร้างซูเปอร์ เรซูเม่ (ใบสมัครงาน) ของคุณได้เลย
แล้วอะพโหลดเรซูเม่ของคุณได้ในภายหลัง (ถ้ามี)

*อีเมล

*ตั้งรหัสผ่าน

*เบอร์โทรศัพท์

Line ID

*คำนำหน้าชื่อ

*ชื่อ

*นามสกุล

*วัน/เดือน/ปี เกิด

example@superresume.com

โปรดเลือก

วว ดด

มือถือ

ปป

i

i

i

i

*สถานะความเป็นส่วนตัว (คุณสามารถกลับมาแก้ไขด้ภาย
หลัง)

เปิดให้ผู้ประกอบการค้นหาคุณได้ (แนะนำ)

ดูได้เฉพาะบริษัทที่คุณสมัครเท่านั้น

เพิ่มโอกาสในการได้งาน

ผู้ประกอบการไม่สามารถค้นหาคุณได้

รับอีเมลข่าวสารเกี่ยวกับงานจาก Jobtopgun

*สถานะความเป็นส่วนตัว (คุณสามารถกลับมาแก้ไขด้ภาย
หลัง)

เปิดให้ผู้ประกอบการค้นหาคุณได้ (แนะนำ)

ดูได้เฉพาะบริษัทที่คุณสมัครเท่านั้น

เพิ่มโอกาสในการได้งาน

ผู้ประกอบการไม่สามารถค้นหาคุณได้

รับอีเมลข่าวสารเกี่ยวกับงานจาก Jobtopgun

รับอีเมลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนหางาน

สิทธิพิเศษของสมาชิก ได้รับเมลอัพเดตงานและข่าวสารท่ีมี
ประโยชน์จาก JOBTOPGUN คุณสามารถยกเลิกรับอีเมลได้ภาย

หลังผ่าน JOBTOPGUN/com

ในการลงทะเบียนคร้ังน้ี ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงการใช้บริการ
และ

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ถัดไป



กรอกสถาบันการศึกษาสูงสุดของตนเอง 

หมายเหตุ : ขอมูลทั้งหมด สามารถกลับมาแกไข
หรืออัปเดตไดตลอดเวลา

ระดับการศึกษา

Search Job
Powered By

15%

ระดับการศึกษาสูงสุด
ให้เราจับคู่งานให้คุณได้แม่นขึ้นด้วยข้อมูลนี้

*ประเทศที่คุณจบการศึกษา

*โรงเรียน/หมาวิทยาลัย

*ระดับการศึกษา

ไทย

โปรดเลือกระดับการศึกษา

2561 / 2018

โปรดระบุ

โปรดระบุ

โปรดระบุ

คะแนนเฉลี่ย (GPA)

*คณะ

*สาขาวิชา

i

i

i

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

รหัสนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ยน (GPA)

เกียรตินิยม, รางวัล, ความสำเร็จ (ถ้ามี)

(ปีที่เราแนะนำเป็นปีที่คนเกิดปี พ.ศ. 2539 จบการศึกษาตามเกณฑ์ หาก
คุณไม่ได้จบตามเกณฑ์ปกติคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้)

2561 / 2018

คะแนนเฉลี่ย (GPA)

i

i

ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา

รหัสนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ยน (GPA)

เกียรตินิยม, รางวัล, ความสำเร็จ (ถ้ามี)

(ปีที่เราแนะนำเป็นปีที่คนเกิดปี พ.ศ. 2539 จบการศึกษาตามเกณฑ์ หาก
คุณไม่ได้จบตามเกณฑ์ปกติคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้)

0 จาก 1,000 ตัวอักษร

ถัดไป



ประสบการณ์ทำงาน

เลือกวาที่ผานมาเคยมีประสบการณ
การทำงานหรือไม 

(ฝกงานนับวามีประสบการณ)

Search Job
Powered By

20%

ประสบการณ์การทำงาน
ให้เราจับคู่งานให้คุณได้แม่นขึ้นด้วยข้อมูลนี้

บันทึกและกลับมาทำต่อภายหลัง

คุณเคยมีประสบการณ์การทำงานหรือไม่? i

ถัดไป

มี

ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน

หากมีประสบการณ หนาที่ความรับผิดชอบ
ความสำเร็จในการทำงาน สามารถกลับเขามา
เขียนคำอธิบายกอนสงสมัครงานทีหลังได

Search Job
Powered By

20%

ประสบการณ์การทำงาน
ให้เราจับคู่งานให้คุณได้แม่นขึ้นด้วยข้อมูลนี้

คุณเคยมีประสบการณ์การทำงานหรือไม่? i

มี

ไม่มี

*จำนวนบริษัททั้งหมดที่คุณเคยร่วมงาน

*ประเภทของงาน

*ชื่อบริษัท

*ประเทศ

*จังหวัด/รัฐ

*ประเภทของธุรกิจ

*สายงาน

*ตำแหน่งล่าสุด

(เลือกได้ไม่เกิน 3 ประเภทธุรกิจ)

*ระบุสายงานที่มีประสบการณ์

จำนวนปีประสบการณ์ทั้งหมด

ประสบการณ์ล่าสุด

โปรดเลือก

โปรดเลือก

ไทย

โปรดเลือก

โปรดเลือก

โปรดเลือก

บริษัท

เพิ่มสายงาน

i

*ประเภทของงาน

*ชื่อบริษัท

*ประเทศ

*จังหวัด/รัฐ

*ประเภทของธุรกิจ

*สายงาน

*ตำแหน่งล่าสุด

*เงินเดือนล่าสุด

*เดือน/ปี ที่เริ่มงาน

*เดือน/ปี ที่ส้ินสุดงาน

ปัจจุบัน

(เลือกได้ไม่เกิน 3 ประเภทธุรกิจ)

ประสบการณ์ล่าสุด

โปรดเลือก

ไทย

โปรดเลือก

โปรดเลือก

โปรดเลือก

THB

เดือน

ต่อเดือน

ปี

i

i



ประสบการณ์ทำงาน

หากมีประสบการณ หนาที่ความรับผิดชอบ
ความสำเร็จในการทำงาน สามารถกลับเขามา
เขียนคำอธิบายกอนสงสมัครงานทีหลังได

ถัดไป

ความรับผิดชอบ

ความสำเร็จในการทำงาน

i

i

0 จาก 1,000 ตัวอักษร

0 จาก 1,000 ตัวอักษร

Search Job



สามารถกำหนดไดวาตองการหางานแบบไหน
เงินเดือนเทาไร เปนขอมูลสำคัญที่ฝายบุคคล
พิจารณาวาเหมาะสมกับงานที่สมัครเขามา
หรือไม

งานที่ต้องการ

*สถานที่ที่ต้องการทำงานใน ประเทศไทย

*คุณสามารถเริ่มงานใหม่ได้เมื่อใด

ต่ำสุด

สูงสุด

ต่อรองได้

*เงินเดือน

(เพิ่มได้สูงสุด 20 แห่ง)

โปรดเลือก

แจ้งล่วงหน้า 1 เดือน

i

i

i

THB ต่อเดือน

วว ดด ปป

Search Job
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25%

งานที่คุณต้องการ
รับตำแหน่งงานที่ตรงใจคุณ เพียงบอกเราว่าคุณกำลังมองหา

งานแบบไหน

*ประเภทของงาน

งานประจำ

งานชั่วคราว

งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี

งานอิสระ

งานตามฤดูกาล

ฝึกงาน

*สายงาน

*ประเภทธุรกิจ

(เลือกได้ไม่เกิน 3 สายงาน)

(เลือกได้ไม่เกิน 3 ประเภทธุรกิจ)

โปรดเลือก

โปรดเลือก

i

i



สามารถกำหนดไดวาตองการหางานแบบไหน
เงินเดือนเทาไร เปนขอมูลสำคัญที่ฝายบุคคล
พิจารณาวาเหมาะสมกับงานที่สมัครเขามา
หรือไม

งานที่ต้องการ
Search Job

Powered By

25%

ถัดไป

เราส่งอีเมลแจ้งตำแหน่งงานให้คุณแล้ว

Super Match

Job Update

(งานที่ตรงคุณสมบัติของคุณ)

(งานตามเงื่อนไขที่คุณต้องการ)

ถัดไป

คุณสะดวกที่จะย้ายที่ทำงานหรือไม่

คุณต้องการงานที่มีการเดินทางหรือไม่

คุณได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือไม่

คุณต้องการที่จะทำงานนอกประเทศไทยหรือไม่

สะดวก

ไม่เดินทาง

ประมาณ 25%

ประมาณ 50%

ประมาณ 75%

ได้รับอนุญาต

ใช่

100%

ไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ใช่

ไม่สะดวก

ii

ข้อมูลเพิ่มเติม



กรอกขอมูลที่อยูในการติดตอ

ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม

Search Job
Powered By

30%

ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพิ่มเติม
ข้อมูลสำคัญด้านล่างนี้เป็นประโยชน์สำหรับ HR ในการพิจารณา

ผู้สมัคร เพื่อเรียนสัมภาษณ์

ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)

นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

*ส่วนสูง

*น้ำหนัก

*สัญชาติ

*ประเทศที่อยู่อาศัย

*จังหวัด/รัฐ

*รหัสไปรษณีย์

*ที่อยู่

ซม.

กก.

ไทย

ไทย

โปรดเลือก

*ส่วนสูง

*น้ำหนัก

*สัญชาติ

*ประเทศที่อยู่อาศัย

*จังหวัด/รัฐ

*รหัสไปรษณีย์

*คุณใมีรถส่วนตัวหรือไม่

*ที่อยู่

ซม.

กก.

ไทย

ไทย

โปรดเลือก

อีเมลสำรอง

Skype

i

i

มี

ไม่มี

ถัดไป



สามารถเลือกได้ 5-12 ข้อ
The TOPGUN's Strengths© (จุดแข็ง) Search Job

Powered By

35%

The TOPGUN’s Strengths
เพื่อให้คุณนำเสนอประวัติของคุณได้อย่างเหนือชั้นกว่าเรซูเม่

ทั่วไป Super Resume ช่วยให้คุณสามารถประเมินจุดแข็งซึ่งเป็น
จุดขายของคุณได้เพิ่มขึ้น เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นลิขสิทธ์ิ

เฉพาะของ Super Resume เท่านั้น โปรดดึงจุดเด่นของคุณตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

เคล็ดลับวิธีการใช้

กระจายความรับผิดชอบได้ดี

กระตือรือร้น

กล้าตัดสินใจ

กล้าที่จะลองผิดลองถูก

กล้าเสี่ยง

ขยัน

คิดอย่างมีหลักการ

จงรักภักดี

Search Job
Powered By

35%

The TOPGUN’s Strengths©
เพื่อให้คุณนำเสนอประวัติของคุณได้อย่างเหนือชั้นกว่าเรซูเม่

ทั่วไป Super Resume ช่วยให้คุณสามารถประเมินจุดแข็งซึ่งเป็น
จุดขายของคุณได้เพิ่มขึ้น เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นลิขสิทธิ์

เฉพาะของ Super Resume เท่านั้น โปรดดึงจุดเด่นของคุณตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

เคล็ดลับวิธีการใช้



The TOPGUN's Strengths© (จุดแข็ง)

Search Job
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40%

The TOPGUN’s Strengths©
เรียงจุดแข็งของคุณจากมากที่สุดไปหาจุดแข็งที่รองลงมาตาม

ลำดับ

เคล็ดลับวิธีการใช้

1.

2.

3.

4.

5.

กระตือรือร้น

กล้าเสี่ยง

กระจายความรับผิดชอบได้ดี

กล้าตัดสินใจ

กล้าที่จะลองผิดลองถูก

ถัดไป



The TOPGUN's Aptitude©

17.
เลือกดนตรี กีฬา งานอดิเรกที่คุณเลน 
ไดไมจำกัด พรอมเรียงลำดับความสนใจ
จากสิ่งที่ชอบที่สุด

Search Job
Powered By

45%

The TOPGUN’s Strengths©
กรุณาเลือก ดนตรี กีฬา งานอดิเรกที่คุณเล่น หรือเคยเล่นมาก่อน
โดยข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลพิเศษที่ช่วยแสดงตัวตนคุณให้เด่นขึ้น
และจะนำไปวิเคราะห์ทักษะความสามารถ โปรดให้ข้อมูลตามจริง
HR อาจมีคำถามเพื่อทดสอบคุณได้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1

และไม่จำเป็นต้องเลือกทุกประเภท)

เคล็ดลับความชำนาญ

1.ดนตรีที่ฟัง

คลาสสิก

คันทรี่

บลูส์

ประกอบละคร/ภาพยนตร์



Search Job
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The TOPGUN’s Aptitude©
เพ่ือช่วยให้คุณแสดงความสามารถซ่อนเร้น ซ่ึงได้มาจาก
ผลวิจัยท่ีท็อปกันร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิยาลัยมหิดล
และเพ่ือเป็นการทำให้ข้อมูลเป็นท่ีน่าเช่ือถือสำหรับ HR
กรุณาตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของระดับความชำนาญ
ในดนตรี กีฬา งานอดิเรกท่ีคุณเลือกไว้ แนะนำให้อ่านคำจำกัด
ความของระดับความชำนาญให้ดี และนำเสนอข้อมูลท่ีถูกต้อง
ท่ีสุด

1.แบดมินตัน

2. ว่ิง

3. โบว์ลิ่ง

4. จักรยาน

กำลังศึกษา

ขั้นต้น

ขั้นกลาง

กำลังเริ่มต้นหาข้อมูล หาที่เรียน ศึกษาความรู้พื้นฐาน ลองทำดูบ้าง

เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้อย่างจริงจัง หัดและฝึกซ้อมเป็นเรื่องเป็นราว
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ถึง 100 ชั่วโมงหรือ 1 ปี เล่นพอได้ แต่ยัง
ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเล่นได้ดี

(1)   มีความชำนาญเพียงพอระดับหนึ่ง ทำให้มีความกล้าและไม่
        อายฝีมือ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นที่ไม่คุ้นเคยได้
(2)   ปกติได้เล่นหรือเคยเล่นมาเป็นระยะหนึ่ง ซึ่งมัประสบการณ์
        จากการเล่นมาไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมงหรือ 1 ปี

ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยัน

เลือกระดับใหม่

เลือกระดับใหม่

เลือกระดับใหม่

2. ว่ิง

3. โบว์ลิ่ง

4. จักรยาน

5. ถ่ายภาพ

ขั้นต้น

ขั้นกลาง

ขั้นสูง

มืออาชีพ

กำลังเริ่มต้นหาข้อมูล หาที่เรียน ศึกษาความรู้พื้นฐาน ลองทำดูบ้าง

เริ่มเข้าสู่การเรียนรู้อย่างจริงจัง หัดและฝึกซ้อมเป็นเรื่องเป็นราว
มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ถึง 100 ชั่วโมงหรือ 1 ปี เล่นพอได้ แต่ยัง
ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเล่นได้ดี

(1)   มีความชำนาญเพียงพอระดับหนึ่ง ทำให้มีความกล้าและไม่
        อายฝีมือ สามารถเล่นร่วมกับผู้อื่นที่ไม่คุ้นเคยได้
(2)   ปกติได้เล่นหรือเคยเล่นมาเป็นระยะหนึ่ง ซึ่งมัประสบการณ์
        จากการเล่นมาไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมงหรือ 1 ปี

(1)   ฝึกจนเก่ง มีความโดดเด่นกว่าผู้เล่นทั่วไป
(2)   เล่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง หรือ 3 ปี

(1)   ใช้กล้องที่ไม่ใช่มือถือในการถ่ายรูป
(2)   รู้จักเทคนิคในการปรับแสง รู้จักการตั้ง ISO การปรับ speed
        shutter และรูรับแสง 
(3)   รู้จักองค์ประกอบของภาพ และถ่ายได้สวย
(4)   ฝึกจนเก่ง
(5)   มีระดับความรู้ ประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
(6)   มีระดับความเชี่ยวชสญสูง สามารถเป้นอาจารย์สอน หรือยึด
        เป็นอาชีพได้

ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยัน

ยืนยัน

เลือกระดับใหม่

เลือกระดับใหม่

เลือกระดับใหม่

เลือกระดับใหม่

เลือกระดับใหม่



กรณียังไมมีรูปถายสุภาพ สามารถกลับเขามา
ใสทีหลัง กดขามไปกอนได

อัปโหลดรูปถ่าย
ถัดไป

ความสำเร็จในการทำงาน i

0 จาก 1,000 ตัวอักษร

0 จาก 1,000 ตัวอักษร

Search Job
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65%

อัพโหลดเรซูเม่
ของคุณเองเข้าระบบ

คุณสามารถอัพโหลดเรซูเม่ท่ีคุณทำเองเข้าระบบเก็บไว้ เพ่ือสมัคร
งาน แต่โดยปกติไม่จำเป็นเพราะ

หากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ข้ามไปก่อน หรือกดถัดไป

***รองรับไฟล์ .doc, .docx, . xls, .xlsx, .ppt,
.pptx, .pdf, .txt ขนาดไม่เกิน 2MB เท่าน้ัน

อัพโหลดเอกสาร

1. คนส่วนใหญ่ไม่แนบไฟล์ของตนเอง
2. Super Resume มีข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว

*ตั้งชื่อไฟล์เรซูเม่ของคุณ

ถัดไป
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ใหม่! เพื่อเพิ่มโอกาสได้งาน คุณสามารถแสดงไลฟ์
สไตล์ของคุณผ่านรูปภาพ

อัพโหลกรูปท่ีคุณต้ังใจอยากนำเสนอตัวคุณเอง พร้อมเขียนคำ
อธิบายใต้รูปเพ่ือบอกให้ HR เข้าใจประเด็น หรือ เร่ืองท่ีคุณ
อยากนำเสนอ เพ่ือช่วยให้้ HR พิจารณารับคุณเข้าทำงานได้
มากข้ึน ซ่ึงการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวเองเป็นช่องทางท่ีดีกว่าท่ีจะ
ให้ HR ไปค้นหาเองบน Facebook หรือ IG

รูปการเล่นกีฬาท่ีชอบหรือเล่นได้อย่างน้อยข้ันกลาง เช่น รูปท่ี
คุณเล่นแบดมินตัน, บาสเกตบอล, เทนนิส หรือ กีฬาอ่ืนๆท่ีคุณ
เคยถ่ายเก็บไว้ 
รูปท่ีคุณเล่นดนตรีท่ีชอบหรือเล่นเป็นพิเศษ พอไปได้ เช่น
กีตาร์, เปียโน หรืออ่ืนๆ เพ่ือแสดงความสามารถทางดนตรี
รูปเก่ียวกับงานอดิเรกของคุณท่ีคุณทำยามว่าง เช่น รูปหนังสือ
ท่ีคุณชอบท่ีสุด และอ่ืนๆ เพ่ือให้ HR เข้าใจว่าคุณใช้เวลายาม
ว่างอย่างไร
รูปท่ีคุณท่องเท่ียวไปในสถานท่ีพิเศษท่ีให้ประสบการณ์ให้คุณ
ได้รู้ได้เห็นมากกว่าคนอ่ืน

รูปถ่ายหน้าตรง-ติดบัตร
คุณมีรูปน้ีอยู่ด้านบนของ Super Resume แล้ว การนำเสนอซ้ำ
ในพ้ืนท่ีพิเศษน้ีจึงเป็นเร่ืองไม่สมควร
รูปเด่ียว หรือรูปเซลฟ่ีท่ีไม่สามารถส่ือสารให้ HR เห็นไลฟ์
สไตล์ของคุณ
ควรเป็นรูปท่ีแสดงความสามารถ หรือทักษะท่ีควรนำเสนอ

ย่อรายละเอียด

รูปท่ีควรอัพโหลด

รูปท่ีไม่ควรอัพโหลด

ย่อรายละเอียด

คุณเล่นแบดมินตัน, บาสเกตบอล, เทนนิส หรือ กีฬาอ่ืนๆท่ีคุณ
เคยถ่ายเก็บไว้ 
รูปท่ีคุณเล่นดนตรีท่ีชอบหรือเล่นเป็นพิเศษ พอไปได้ เช่น
กีตาร์, เปียโน หรืออ่ืนๆ เพ่ือแสดงความสามารถทางดนตรี
รูปเก่ียวกับงานอดิเรกของคุณท่ีคุณทำยามว่าง เช่น รูปหนังสือ
ท่ีคุณชอบท่ีสุด และอ่ืนๆ เพ่ือให้ HR เข้าใจว่าคุณใช้เวลายาม
ว่างอย่างไร
รูปท่ีคุณท่องเท่ียวไปในสถานท่ีพิเศษท่ีให้ประสบการณ์ให้คุณ
ได้รู้ได้เห็นมากกว่าคนอ่ืน

รูปถ่ายหน้าตรง-ติดบัตร
คุณมีรูปน้ีอยู่ด้านบนของ Super Resume แล้ว การนำเสนอซ้ำ
ในพ้ืนท่ีพิเศษน้ีจึงเป็นเร่ืองไม่สมควร
รูปเด่ียว หรือรูปเซลฟ่ีท่ีไม่สามารถส่ือสารให้ HR เห็นไลฟ์
สไตล์ของคุณ
ควรเป็นรูปท่ีแสดงความสามารถ หรือทักษะท่ีควรนำเสนอ
มากกว่า
รูปเอกสารแนบไม่ควรจะอยู่ในพ้ืนท่ีข้อมูลพิเศษน้ี
หากต้องการแนบเอกสาร แนะนำให้อัพโหลดได้ท่ีส่วน “เอกสาร
แนบ”

แนะนำให้เป็นรูปดนตรี กีฬา งานอดิเรกที่คุณเล่นยามว่าง
อ่านเพิ่มเติมด้านบน

การไม่มีรูปดีกว่ามีรูปที่ไม่ดี

เพิ่มรูปภาพ
(***รองรับไฟล์ .jpg, .bmp, .gif)

หากคุณไม่พร้อม เพราะยังไม่มีรูปที่เหมาะสม
แนะนำให้อัพโหลดภายหลังได้

รูปท่ีไม่ควรอัพโหลด

ย่อรายละเอียด

เพิ่มคำอธิบายใต้รูป

บันทึก



อัพโหลดเรซูเมแนบ เอกสารอื่นๆ ไดเพิ่มเติม
หากยังไมมีสามารถกดขามไปกอนได

อัปโหลดเรซูเม่แนบ



กลับหนาหลัก Super Resume

มี Super Resume
เรียบร้อยแล้ว



เขมจิรา กิรติภัทรธนากร
kemjira@topgunthailand.com

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส บริษัท ท็อปกัน จำกัด

0843334042

เงินเดือนล่าสุด :

ประสบการณ์รวม :

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ :

การศึกษาสูงสุด :

45,000 THB

4 ปี 8 เดือน
การตลาด ( 3 ปี 1 เดือน )

กรุงเทพ และปริมณฑล

ปริญญาโท

( ส่งสมัครล่าสุด 18/06/2563 และอัพเดตล่าสุด 18/06/2563 )

ดูเรซูเม่

ดูเรซูเม่

แก้ไข

แก้ไข

บริการลูกค้า ( 1 ปี 7 เดือน )

คุณมี Super Resume 1 ฉบับ

ความสมบูรณ์ของเรซูเม่ : 82 %

ถ้าคุณระบุเป้าหมายในการทำงานจะทำให้ผู้ว่า

Silver Platinum

1. My Super Resume ไทย

Search Job
Powered By

ประสบการณ์รวม :

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ :

0.00 of 5Mb.

0.44 of 5Mb.

การศึกษาสูงสุด :

4 ปี 8 เดือน
การตลาด ( 3 ปี 1 เดือน )

กรุงเทพ และปริมณฑล

ปริญญาโท

( ส่งสมัครล่าสุด 18/06/2563 และอัพเดตล่าสุด 18/06/2563 )

ดูเรซูเม่

ดูเรซูเม่

แก้ไข

แก้ไข

บริการลูกค้า ( 1 ปี 7 เดือน )

คุณมี Super Resume 1 ฉบับ

เอกสารแนบ

ความสมบูรณ์ของเรซูเม่ : 82 %

ถ้าคุณระบุเป้าหมายในการทำงานจะทำให้ผู้ว่า
จ้างมั่นใจถึงแรงขับที่จะประสบความสำเร็จใน
สายอาชีพของคุณ

เรซูเม่ของคุณ

เอกสารแนบอื่นๆ

Silver

ทำเลย

สร้าง Super Resume ฉบับใหม่

Platinum

1. My Super Resume ไทย

ทรานสคริป(อัพเดตล่าสุด 13/09/2563)

สามารถสงสมัครงานไดเลย หรือ 

กดแกไขหากตองการเพิ่มเติมหรือ

แกไขขอมูล

เห็น Profile ของคุณ
ตั้งแต่หน้าแรก



มี ซูเปอร์ เรซูเม่ พร้อมใช้ในการสมัครงานแล้ว !
หางาน/สมัครงาน ได้ที่

www.jobtopgun.com



“รูวา HR พิจารณาผูสมัครจากอะไร” 

“รูวาเรซูเมแบบไหนที่โดนใจ HR จนถูกเรียกเขาสัมภาษณ”

“Workshop วิธีการเขียนเรซูเมออนไลนแตละขั้นตอน”

“เทคนิคการไปสัมภาษณงาน พรอม วิธีการแตงกาย”

สิ่งที่เตรียมมาวันนี้



เทคนิคการไปสัมภาษณ์งานให้ได้งาน BY

1. ศึกษาขอมูลของบริษัทกอนที่จะไปสัมภาษณวาทำเกี่ยวกับอะไร ใครเปนผูกอตั้ง 

   ดำเนินธุรกิจอะไร ตำแหนงงานที่สมัครเขาไปทำเกี่ยวกับอะไรบาง หนาที่ความ

   รับผิดชอบ คุณสมบัติ (ทำการบานกอนเสมอ)

2. ไปถึงกอนเวลาสัมภาษณ15-20 นาที เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาหองสัมภาษณ

3. ยิ้มทักทายผูสัมภาษณเพื่อเปนการสรางความประทับใจ

4. ตอบคำถามดวยความมั่นใจและใหสั้น กระชับไดใจความ สบตาผูสัมภาษณเสมอ

5. กลาวคำขอบคุณบริษัทที่ใหโอกาสเราเขามาสัมภาษณงาน



1. คุณเรียนจบมาตั้งแตเมื่อไหร?

: ตองการทราบความ active ของเรา วาเราจบมาแลวสมัครงานเลยหรือไม ถาจบมาสักพักแลว HR ก็จะถามวา
  แลวชวงที่ผานมาทำอะไรมาบาง? เพราะตองการรูวาตัวตนเปนแบบไหน พักอยูบาน เรียนภาษา
  เรียนคอรสออนไลนพัฒนาตัวเอง ชวยงานครอบครัว ฯลฯ

2. จบแลวอยากทำงานอะไร?

: ตองการเช็คความสนใจหรือ Drive ของคุณ วาอยากทำงานในสายอาชีพไหน เจอตัวเองแลวหรือยังหรือ
  ยังไมรูวาอยากจะทำอะไร

3. ทำไมคุณถึงอยากทำอาชีพนี้

: ตองการเช็คเหตุผล / attitude ของคุณ เชน ถาอยากทำ Sales บางคนจะบอกวา ชอบพบปะพูดคุย
  ไมชอบอยูเฉยๆ และงานขายไดแกปญหาเยอะดี นาสนุก HR ก็อาจจะประเมินไปไดวา คุณเปนคน active
  ชอบความทายทายและอยากจะพัฒนาตัวเอง

ชุดคำถามสัมภาษณ์ของ HR ที่มักจะใช้ถามตอนสัมภาษณ์งาน



4. ชวงเรียนคุณไดฝกงานไหม ตอนฝกงานทำอะไรมาบาง เกี่ยวกับอาชีพที่เรามาสมัครงานรึเปลา?

: ถามเพื่อเช็ความ active ในสมัยเรียนวาไดฝกงาน หาความรูเพิ่มเติมไหม หรือ เช็ค drive ถาสิ่งที่ฝกกับงานที่สมัครตรงกัน
  ก็อาจจะชัวรวาชอบจริงๆได สวนคนที่ไมไดฝกงาน ซึ่งโอกาสที่จะไดรับการพิจารณามีมากกวา

5. เคยทำงาน part time มาบางไหม หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการทำงานรูปแบบไหนมา?

: ถามเพราะอยากรูวามีอะไรที่พอจะ adapt กับงานที่มาสมัครไดรึเปลา เชน ถามาสมัคร sales แลวเคยทำ
  PC / BA มากอน ก็จะโอเค อยางนอยก็เคยสัมผัสมาบาง HR ก็จะเห็นคุณมากขึ้น ผานประสบการณที่คุณเคยทำมา

6. ตอนคุณอยูมหาวิทยาลัย//วิทยาลัย คุณทำกิจกรรมอะไรบางไหม?

: เพื่อดูความ active หรือ การเขาสังคมกับผูอื่น วาทำไดรึเปลา มีมากนอยแคไหน บางบริษัทจะพิจารณา
  เรื่องเกรดเฉลี่ยรวมดวย วาหากคุณทำกิจกรรมและเกรดคุณยังไปไดดีอยู คุณอาจเปนคนที่สามารถรับผิดชอบ
  ไดดีกวาคนอื่น HR ก็พิจารณาคุณในสวนนี้ไดเพิ่มขึ้น

ชุดคำถามสัมภาษณ์ของ HR ที่มักจะใช้ถามตอนสัมภาษณ์งาน



7. ตอนนี้คุณสงสมัครงานไปเยอะไหม สงตำแหนงอะไรบาง และไดไปสัมภาษณบางรึยัง?

: HR ถามเพื่อเช็คความ active และ drive ของคุณวางานที่คุณสมัครกับที่อื่น ตรงกับที่กำลังมาสมัครกับเรารึเปลา

8. มองอนาคตของชีวิตตัวเองเปนยังไงบาง? (ขอนี้สำคัญ)

: HR ตองการทราบวาผูสมัครมีเปาหมายในชีวิตเปนอยางไร คุณมีเปาหมายหรือไม?

คำถามอื่นๆ ที่อาจจะเจอ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม?

* บานไกลไหม เดินทางไดไหม อยูหอไดรึเปลา?
* คุณสามารถขับรถไดไหม
* คุณสามารถเริ่มงานไดเมื่อไหร

ชุดคำถามสัมภาษณ์ของ HR ที่มักจะใช้ถามตอนสัมภาษณ์งาน



การแต่งกายไปสัมภาษณ์งาน BY



HR คาดหวัง ความสามารถ/ความถนัดในการทำงาน (Competency) ตัวใดจากนักศึกษาจบใหม
เมื่อเขาทำงาน 10 อันดับแรก

แบบสำรวจความคิดเห็นจาก HR

1. Enthusiastic /Self-motivated / กระตือรือรน
2. Hard-working / Diligent / ขยัน
3. Patient / อดทน (ไมลาออกงาย)
4. Disciplined / มีวินัย
5. Skillful at applying knowledge / นำความรูมาปรับใชไดดี

6. Role conscious / รูจักบทบาทหนาที่
7. Fast learner / เรียนรูเร็ว
8. Organized / Sustematic / ทำงานเปนระบบ
9. Cooperative / ใหความรวมมือในการทำงาน
10. Get things done / มุงทำงานใหเสร็จตามเปาหมาย



ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่
       : JOBTOPGUN
ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่
       : JOBTOPGUN



ขอให้ทุกคนโชคดีในการหางาน 
จบแล้วหางาน ได้งานที่


