ประวัติส่วนตัว
ชื่อ XXX XXXXXX
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย XXX คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา (วิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
เกรดเฉลี่ย 3.32
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จบจากโรงเรี ยนสตรี XXX อาเภอXXX จังหวัดXXX เกรดเฉลี่ย 3.09 สาขาภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส
วิชาที่ชื่นชอบ 1. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1 และ 2
2. การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ (Business Correspondance)
3. ภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรม
4. การแปลขั้นสูง
5. การจดบันทึกย่อและนาเสนองานปากเปล่าภาษาอังกฤษ (Note-taking and oral presentation in English)
6. หลักการจัดการธุรกิจ (Business Management)
ตาแหน่ งงานทีต่ ้ องการสมัคร ได้แก่ เจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ (External Trading Executive) เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ (International
Coordinator) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service Officer) เจ้าหน้าที่การบุคคล (Human Resources Officer)
เจ้าหน้าที่การตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ฯลฯ
คะแนนสอบ TOEIC Scores ได้ 735 คะแนน
ประสบการณ์ การทางาน
- เดือนพฤษภาคม 2549 เคยทางานเป็ นพนักงานชัว่ คราว ที่บริ ษทั ซีพีออล์ จากัด มหาชน (ตาแหน่งหนักงานเซเว่นอีเลฟเว่น) เป็ นเวลา 2 เดื อน
- เคยทางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรี ยนในชั้นปี ที่ 1 ที่คณะศิลปศาสตร์ ม.XXX วิทยาเขตXXX เป็ นเจ้าหน้าที่คุมห้องสาหรับให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 1
มาทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบวิชา Fundamental English 1 วิชาบังคับของทุกคณะ เป็ นเวลา 3 เดื อน
ประสบการณ์ การฝึ กงาน
- เคยฝึ กงานกับบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด เป็ นเวลา 3 เดือน สังกัดแผนกชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ ส่ วนพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
- หน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ ประสานงานกับส่วนต่างๆในองค์กรโดยเฉพาะส่ วนการบุคคล และประสานงานร่ วมกับส่ วนการตลาดของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย
จากัด มหาชน สังกัดสานักงานใหญ่บางซื่อ
ต้อนรับลูกค้าจากนอกโรงงาน ออกสารวจพื้นที่ชุมชนรอบๆโรงงาน และเขียนใบอนุมตั ิบริ จาคหิ นจากชุมชนรอบโรงงานให้ทางกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ลง
นามอนุมตั ิ และที่สาคัญที่สุด คือ ทาโปรเจคการฝึ กงานซึ่งนักศึกษาฝึ กงานของเอสซี จีทุกคนต้องทา
เพื่อนาเสนอผลงานแก่ทางกรรมการผูจ้ ดั การในวันสุดท้ายของการฝึ กงาน
โปรเจคดังกล่าว คือ แปลหนังสื อ กลยุทธ์การบริ หารการจัดการโดยยึดถือลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ของ Peter Fisk ชื่อหนังสื อ Customer...Genius จานวน 320
หน้าจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และแปลเอกสารแนะนาโรงงานจานวน 10 หน้าจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
กิจกรรมทีเ่ คยเข้ าร่ วมระหว่างเรียนมหาวิทยาลัย
- เป็ นกรรมการทัว่ ไป สังกัดชมรมสันทนาการ แห่งมหาวิทยาลัย xxx
- เป็ นพิธีกรหลักภาคภาษาอังกฤษในงาน "เทศกาล...อาหารนานาชาติ ปี 2549" จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย XXX
- เป็ นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย "ยุวทูต...XXX" ปี 2549 (XXX Young Ambassador IX) เพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวทางการศึกษา ณ
มหาวิทยาลัย UTM และ USM แห่งประเทศมาเลเซียจานวน 5 วัน และเดินทางไปศึกษานิ ทรรศการ ณ ประเทศสิ งคโปร์ จานวน 1 วัน
และนาความรู้ที่ได้กลับมานาเสนองาน ณ มหาวิทยาลัยXXX ตามลาดับ
บุคลิกของข้ าพเจ้ า
- ข้อดี: ร่ าเริ ง กล้าแสดงออก กล้าพูด จริ งใจ เข้ากับคนง่าย เป็ นคนสังคมเยอะ เพื่อนเยอะ เป็ นคนอดทน มุ่งมัน่ ตั้งใจจะทาอะไรต้องทาให้สาเร็ จ
เป็ นคนหัวงความก้าวหน้าในชีวิต
- ข้อเสี ย: เป็ นคนตื่นสถานการณ์ง่าย ขี้เกรงใจ คิดมาก ชอบเก็บความรู ้สึกคนอื่นมาคิด ขี้กงั วล ไม่ค่อยมัน่ ใจในความสามารถตัวเองเท่าที่ควร
แต่หากได้ลองทาจริ งๆก็จะทุม่ เทและพยายามทาอย่างเต็มที่
ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ พูด - ดี, อ่าน - ดีมาก, - เขียน - ดีมาก, ฟัง - ดี
ภาษาฝรั่งเศส พูด - เล็กน้อย, อ่าน - ปานกลาง, เขียน - ปานกลาง, ฟั ง - เล็กน้อย
สะดวกชาระเป็ นเงินบาทไทย

