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คำ�นำ�ผู้เขียน

มีค�ำกล่ำวว่ำ 3 สิ่งนี้คือ แฟน สินเชื่อ และงำน ถ้ำมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งในนี้แล้ว 
ก็จะมีมำอีกเรื่อยๆ

ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แทบไม่มีที่ไหนเลยที่จะสอนหรือแนะน�า

เรื่องของการเขียน Resume อย่างจริงจัง หรือแม้กระทั่งจะหาหนังสืออ่านเพื่อ

สิ่งนี้ก็ยังถือว่าหาได้ยาก 

ในสายงานอื่นๆ การเขียน Resume ให้ดี น่าประทับใจก็ถือว่ายากแล้ว 

และยิ่งถ้าเป็นในสายออกแบบ โดยเฉพาะกราฟิกดีไซน์ Resume ที่จะท�าให้

เราน่าสนใจและดูเป็นมอือาชพี ไม่ว่าจะเป็นวธีิการเขยีน Resume, Portfolio, 

Online Portfolio, การส่ง E-mail และอื่นๆ อีกมากมาย ยิ่งต้องมีความ

สร้างสรรค์อยู่ในนั้นและต้องคิดให้หนักกว่าอย่างไม่ต้องพูดถึง...

ส่วนใหญ่นกัออกแบบท้ังมือโปรหรอืเพิง่จบใหม่ๆ มักจะออกแบบงานให้

คนอืน่ได้น่าสนใจ แต่เมือ่ถงึเวลาทีต้่องออกแบบเพือ่ตวัเองแล้วมกัจะไม่ค่อยให้

ความส�าคญั ทัง้ท่ีส่ิงนีถ้อืเป็นสิง่ทีส่�าคญัมากทีจ่ะเปิดโอกาสดีๆ  ให้เราน�าเสนอ 

ตัวตนของเราเอง ซึ่งอาจสร้างจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตได้



หนังสือเล่มนี้จะน�าเสนอวิธีการออกแบบ Resume และ Portfolio ของ

เราเองให้น่าสนใจ โดยกลัน่กรองมาจากประสบการณ์ของผู้เขยีนทีร่วบรวมมา

จากการศกึษา สงัเกต และประสบความส�าเรจ็ในการสมคัรงานบริษทัระดบัโลก

มาแล้วทั้งในและต่างประเทศ

ภายในเล่มจะมีวิธีการเขียน และตัวช่วยส�าหรับการสร้างความโดดเด่น

เมื่อต้องสมัครงาน ทั้งขั้นตอน แบบฝึกหัด สิ่งที่จ�าเป็นต้องใช้ เพื่อให้สามารถ

ดัดแปลงเป็นแนวคิด หรือปรับใช้เป็นแนวทางของตนเองต่อไป

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าความรู้สึกเสียดายท่ีผู้เขียนได้พบจาก Resume 

นับร้อยที่ส่งมาสมัครงานแบบสะเปะสะปะ ไม่มีทิศทางที่เป็นแบบสากลนิยม 

ซึ่งเป็นส่ิงที่บอกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นมืออาชีพ ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะ

สามารถเป็นไกด์น�าทางไปสู่งานดีๆ ที่ทุกคนฝันไว้

น่ิม บุญอ�ำพล | Nim Boon-ampol 



หนงัสอืเล่มนีร้วบรวมเทคนคิ วธิกีาร และแบบฝึกหดัในการเขียน Resume และ 

Portfolio ให้น่าสนใจ เพือ่อธิบายตวัตนของเราให้ผูท้ีม่สีทิธิต์ดัสินใจรบัเราเข้า

ท�างานเห็น เข้าใจ และสัมผัสความโดดเด่นที่เรามีอยู่ได้ครบถ้วน 

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน

วิธีใช้หนังสือ

ช่วงที่ 1
บทที่ 1-2 : วางแผนและเริ่มหาทิศทางในการ

ออกแบบ

• ทิศทางของตลาดงานและท�าอย่างไรให้

เข้าใจเป้าหมาย

• สิ่ งที่ เราต ้องการ ความชอบในงาน

ออกแบบ และลักษณะงานที่ต้องการ

• สิ่งที่ตลาดมองหาในผู้สมัครงาน

• กระจายสื่อต่างๆ ที่สามารถติดต่อและ 

น�าเสนอผลงานอย่างมีเทคนิคและเป็น

มืออาชีพ

• รวบรวมสิง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัสร้าง Portfolio 

ท�าความรู้จักกับ Resume

• เช็คส่วนประกอบต่างๆ และวางแผนก่อน

ลงมือท�า



ช่วงที่ 2
บทที่ 3-4 : การผลิต เขียน และการออกแบบ Resume 

ที่เป็นมาตรฐาน

• ชนิดของ Portfolio รวมทั้งวิธีการเข้าเล่ม 

• ตัวอย่าง Online Portfolio

• Flow ของเว็บ 

• การสร้าง Blog 

• งานดีไซน์ส่วนเสริมเพิ่มออปชันความน่าสนใจ

ช่วงที่ 3
บทที่ 5-7 : การส่งงานและเตรียมตัวสัมภาษณ์ รวมทั้ง

ทัศนคติเพื่อให้ประสบความส�าเร็จดังที่ตั้งใจไว้

ช่วงที่ 4
บทที่ 8 : บทสัมภาษณ์ผู้ประสบความส�าเร็จในวงการ



จบปริญญาตรี ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปี 1996, ปรญิญาโท Graphic Design 

จาก Savannah college of art and design เมือง Savannah 

รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ีสหรัฐอเมริกานี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตการ

ท�างานของผู้เขียน จากการเข้าไปใช้บริการ Career 

Center หรือ ศูุนย์แนะน�าอาชีพของมหาวิทยาลัย 

เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนสมัครงาน, การเขียน 

Resume, จดหมายแนะน�าตัว รวบรวมและจัด

ระเบยีบการท�า Portfolio, การท�า Self Promotion 

ช่องทางการหางาน รวมถึงการสมัครกับนายหน้าหา

งาน (Talent Agent หรือ Head Hunter) ซึ่งจะมี

ประโยชน์อย่างมากในอนาคต 

2 เดอืนก่อนจบการศกึษา ผู้เขยีนได้วางแผน

หางานล่วงหน้าตามวิธีที่กล่าวไว้ และได้มีโอกาส

สัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นน�าของอเมริกา 4-5 

บริษัท และก่อนจบการศึกษาผู้เขียนได้รับการ

เสนองานในเวลาพร้อมกัน 3 บริษัทหลังจากนั้น

จึงเข้าท�างานในบริษัทต่างๆ คือ

ประวัติผู้เขียน
น่ิม บุญอ�ำพล  | Nim Boon-ampol 

จาก Savannah college of art and design เมือง Savannah 

รัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ท่ีสหรัฐอเมริกานี่เองที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตการ

ท�างานของผู้เขียน จากการเข้าไปใช้บริการ Career 

Center หรือ ศูุนย์แนะน�าอาชีพของมหาวิทยาลัย 

เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนสมัครงาน, การเขียน 

Resume, จดหมายแนะน�าตัว รวบรวมและจัด

ระเบยีบการท�า Portfolio, การท�า Self Promotion 

ช่องทางการหางาน รวมถึงการสมัครกับนายหน้าหา

งาน (Talent Agent หรือ Head Hunter) ซึ่งจะมี

ประโยชน์อย่างมากในอนาคต 

2 เดอืนก่อนจบการศกึษา ผู้เขยีนได้วางแผน

หางานล่วงหน้าตามวิธีที่กล่าวไว้ และได้มีโอกาส

สัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นน�าของอเมริกา 4-5 

บริษัท และก่อนจบการศึกษาผู้เขียนได้รับการ

เสนองานในเวลาพร้อมกัน 3 บริษัทหลังจากนั้น

จึงเข้าท�างานในบริษัทต่างๆ คือ



2001-2002 : Graphic Designer ที่ Pelle Pelle บริษัทแฟชันสไตล์ 

HipHop, นิวยอร์ก

2002-2006 : Rokkan media (www.rokkan.com) ได้ท�างานกับ

ลูกค้า เช่น Time Warner’s, NBA และ Deutsche Bank

2006 : ย้ายกลับมาประเทศไทย เริ่มต้นท�างานกับบริษัทโฆษณาชั้นน�า 

LOWE worldwide โดยได้งานนี้หลังจากกลับมาเมืองไทยภายในเวลา 1 

เดือน ปัจจุบันผู้เขียนก็ยังท�างานกับบริษัทระดับโลก

ที่กล่าวมานั้นไม่ได้ต้องการโอ้อวดแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้เห็น

ภาพว่างานดีๆ ที่อยากจะได้มานั้น ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วย หรือรอคอย

อย่างไร้จุดหมาย แต่...

ทุกอย่ำงได้มีกำรวำงแผน และปฏิบัติอย่ำงเป็นขั้นตอน

จริงจัง และชัดเจน



ชุ่ย สะกดผิด งานคุณภาพห่วย จะท�าให้คนเชื่อมั่น และเรียกร้อง 

ความสนใจในผลงาน งานของตัวเองยังท�าแบบขอไปที 

แล้วงานอื่นๆ จะไปหวังว่าเขาจะตั้งใจท�าคงเป็นไปได้ยาก

สยำม อัตตะริยะ 
Graphic Designer, เลขำนุกำร ThaiGA

หนึ่งในผู ้ร ่วมก่อตั้งและได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการของสมาคม 

นักออกแบบเรขศิลป์ไทย (Thai Graghic Designers Association-ThaiGA) 

ได้รับเชิญให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการกราฟิกดีไซน์ทั้งในและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง

มผีลงานการออกแบบทีไ่ด้รบัรางวลัมาแล้วมากมายจากสถาบนัต่างๆ อาท ิBAD 

Awards Type Directors Club (NY), Art Directors Club (NY), นิตยสาร 

Communication Arts (USA), นติยสาร How (USA) นอกจากนัน้ยังได้รับเชญิ

ให้เป็นผู้บรรยายพเิศษให้มหาวทิยาลยัต่างๆ รวมถงึงานสมัมนากราฟิกดีไซน์ทัง้ใน

และต่างประเทศ เช่น ICOGRADA Congress 2003 ทีป่ระเทศญีปุ่น่, Business 

of Design Week 2005 ที่ฮ่องกง เป็นต้น

อ่านสัมภาษณ์ต่อได้ในหน้า....223



เตรียมตัว...
ก่อนลงสนามอาชีพ

ก่อนจะได้ท�ำงำนแสดงควำมสำมำรถ

สมปรำรถนำที่เรำทุกคนฝึกฝนมำทั้งชีวิต�

ภูมิใจเมื่อได้เห็นผลงำนของเรำผลิตจริง�

ถามตัวเองก่อนว่า...



เรำถนัดงำนออกแบบประเภทไหน

วิธีส�ำรวจตัวเองว่ำชอบส่วนไหนในงำนออกแบบ

หำจุดแข็งก่อนลงมือท�ำ�Portfolio

รู้ว่ำในสำยงำนออกแบบ�เรำอยู่ในส่วนไหนขององค์กร

1

2

3

4

Overview



สายงานออกแบบ สายงานดีไซน์ มีความหลากหลายและแตกแขนง

ออกเป็นหลายๆ ด้าน ตัง้แต่บรษิทัโฆษณาระดบัโลก มพีนกังาน 200-300 คน 

จนถงึ Graphic Studio ท่ีมพีนกังาน 5-50 คน หรอืบรษิทัใหญ่ๆ เช่น ธนาคาร 

มักจะมีแผนกศิลป์ที่ต้องการนักออกแบบเป็นพนักงานประจ�า 

ก่อนสมัครเราต้องวิเคราะห์ประกาศรับสมัครงานของบริษัทต่างๆ ให้

ออกว่า ความต้องการของเขากับความสามารถของเราเหมาะสมกันหรือไม่

เม่ือเรารู้แล้วว่าบรษิทัต้องการอะไร ? ลักษณะงานของบรษิทัเป็นอย่างไร ?  

งานที่เราต้องรับผิดชอบเป็นอย่างไร ? อยู่ในสไตล์ที่เราต้องการหรือไม่ ? เรา

มองเหน็ตวัเองอยูใ่นบรษัิทนัน้เป็นอย่างไร ? มนัก็จะเป็นสิง่ท่ีสร้างความมัน่ใจ

ให้กับเรา ความมั่นใจตรงนี้จะส่งผลเมื่อการสัมภาษณ์งานมาถึง เพราะเวลา

พูดถึงสิ่งที่เราสนใจ รัก ชอบ และใฝ่ฝันเราก็จะแสดงออกไปได้อย่างมีชีวิตชีวา 

และนั่นท�าให้เราดูเป็นคนน่าสนใจขึ้นมาทันที

มีค�าถามเสมอจากเด็กที่เพิ่งจบ หรือเรียนปีสุดท้ายคือ ไม่รู้ ไม่แน่ใจว่า

เราเก่ง เราชอบอะไร ตรงนี้ไม่ต้องตกใจเพราะเป็นเรื่องปกติ ถ้าอยากรู้ว่าเรา

เก่งอะไรสังเกตได้ไม่ยาก เพียงแค่...

เตรียมตัว...
ก่อนลงสนามอาชีพ



ย้อนไปนึกถงึตอนเรยีน... แล้วถามตวัเอง

นกึถงึตอนเรียนคลาสต่างๆ เช่น Branding, Typography, Publication, 

Animation, 3D, Storyboard... ทุกคลาสที่เรียน

1. สนกุ... ถงึคลาสจะจบกยั็งคดิเสมอว่าน่าจะมเีวลามากกว่าเดมิ อยาก

กลับไปท�าให้ดีกว่าเดิมแบบนี้ถือว่าชอบ ในทางตรงกันข้ามคิดว่า

เมื่อไรจะหมดเทอม ท�างานส่งไปงั้นๆ ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ชอบ

แน่นอน

2. งานเพอร์เฟ็กต์ ทุ่มทุนสร้างตลอด... ประคับประคอง ใส่ใจเพื่อให้

งานสมบรูณ์แบบตัง้แต่เริม่จนจบ เช่น ถ้าต้องท�าโลโก้กจ็ะท�าอยูอ่ย่าง

เดียวจนลืมส่วนอื่นไปเลย แบบนี้ชัดแล้วว่าชอบออกแบบโลโก้

3. ท�าเสร็จเร็ว ไม่เครียด... เช่น เมื่อได้ท�างาน Layout นิตยสาร ในใจ

จะรู้สึกทันทีว่า “เอามาเลยคืนนี้ก็เสร็จ” ถ้ารู้สึกแบบนี้ถือว่าเราเก่ง

เรื่องนั้น 

4. งานส่วนใหญ่ที่เราชอบดู... สังเกตจากการที่เราสนใจดูงานประเภท

ไหนมากเป็นพิเศษ ตรงนี้ก็จะบอกได้ว่าเราชอบ เช่น ชอบดูงาน

ออกแบบ Package, งาน Animation หรืองานโฆษณา



หากคลาสไหนที่เราเคยเรียนมีลักษณะทั้ง 4 ข้อข้างบน ถือว่าเราถนัด

ในด้านนั้น 

อาชีพนักออกแบบไม่ว่าจะเป็น Graphic, Motion Graphic, Web 

Design, Digital Media, โฆษณา, Event เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่สนใจที่จะ

เข้ามาสัมผัส ไม่ว่าชาติไหน ภาษาไหน 

แต่ที่นั่งจริงๆ นั้นมีไม่มำก

ในแต่ละปีบัณฑิตที่จบปริญญาตรีในสาขาศิลปะต่างๆ รวมทั้ง 

สถาปัตยกรรม ประมาณไม่ต�่ากว่า 1000 คน แม้แต่สาขาอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

เลยก็อยากเข้ามาสัมผัสในวงการ ยังไม่รวมคนที่ท�างานเดิมอยู่แล้วต้องการ

เปลี่ยนงาน ต้องยอมรับเลยว่าถือว่าเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันสูงมากเช่นกัน

เพราะฉะนั้น... แต่ละคนก็ต้องพยายามงัดสิ่งที่ เป ็นจุดแข็งที่สุด 

สร้างสรรค์ที่สุด ทักษะสูงที่สุด ทั้งความคิดและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึง 

เทคนคิส่วนตวัทีเ่ป็นเอกลักษณ์เพือ่ให้ได้รบัเลอืกมาสมัภาษณ์ และครอบครอง 

ที่นั่งที่มีน้อยนิด 
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สำ�รวจตลำด

เมือ่ส�ารวจดตู�าแหน่งในสายงาน Graphic Design กบั Digital Media 

Design จะมตี�าแหน่งต่างๆ มากมาย สิง่ท่ีต้องใช้ในการหางานกจ็ะไม่แตกต่าง

กันเท่าไร ลองมาดูกันก่อนว่ามีต�าแหน่งอะไรบ้างในสายงานต่อไปนี้

 VISUAL DESIGNER
 GRAPHIC DESIGNER
 MOTION DESIGNER
 2D ANIMATOR
 3D ANIMATOR
 WEB DESIGNER
 FASHION DESIGNER
 DIGITAL PAINTER
 CARTOONIST
 PRODUCT DESIGNER
 PHOTOGRAPHER
 PHOTO EDITOR

INTERFACE DESIGNER
SOUND DESIGNER
PUBLICATION DESIGNER
FILM DIRECTOR
ART DIRECTOR
STAGE DESIGNER
3D ARTIST
CHARACTER DESIGNER
NATURAL DESIGNER
INTERACTION DESIGNER
TEXTURE DESIGNER
GAME PROGRAMMER

เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นลองดูจากตาราง
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GRAPHIC DESIGN
&

DIGITAL MEDIA DESIGN

DIGITAL PAINTER / CARTOONIST

MOTION DESIGNER

WEB DESIGNER

TEXTURE DESIGNER

INTERFACE DESIGNER

SOUND DESIGNER

INTERACTION DESIGNER

GAME PROGRAMMER

NATURAL DESIGNER

3D ARTIST

3D ANIMATOR

CHARACTER DESIGNER

PHOTOGRAPHER / PHOTO EDITOR

2D ANIMATOR

VISUAL DESIGNER

GRAPHIC DESIGNER

PUBLICATION DESIGNER

PROFESSOR

FILM DIRECTOR

ART DIRECTOR

FASHION DESIGNER

MANAGING

//CODING//

PRODUCT DESIGNER

STAGE DESIGNER

3D2D





ชอบอะไรมำกที่สุดในสำขำงำนออกแบบ

อะไรที่เรำเก่ง

รู้คร่ำวๆ ว่ำหน้ำที่รับผิดชอบ แล้วเรำถนัดส่วนไหน

Check lists
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