
ว�ธ�การเข�ยน RESUME 
โดย รชานนท� ห�ร�ญวงษ�

ถ�าค�นเน ตด"ก จะพบว'าบทความสอนเข�ยน RESUME ม�อย"'เยอะไปหมดแล�ว แต'ส'วนใหญ'ม�นจะไม'เฉพาะเจาะจงก�บ
ว�ชาช�พเภส�ช ผมเลยเข�ยนคร'าวๆ จากประสบการณ� เป5นแนวทางการเข�ยน ให�ก�บผ"�ท�6สนใจ โดยจะไล'ไปท�ละส'วน เร�6มจาก

1. ส'วนห�วของ RESUME 

Rachanont Hirunwong

192/2 moo 3 t.paputra Khanuworalakburee district

Kampangphet 62130 

(089) 7035xxx

Lastelixer@gmail.com

บรรท�ดแรกจะเป5น ช96อ และนามสก:ล 
บรรท�ดท�6สอง และสาม จะเป5น ท�6อย"' ซ<6งตรงส'วนน�=ส>าหร�บคนท�6ม�ญาต� อย"'ในกทม. แนะน>าให�ใช�ท�6อย"'ญาต� เพราะ
ม�นจะม�ผลต'อการสม�ครงานในกทม.ส'วนหน<6ง
บรรท�ดท�6ส�6 จะเป5นเบอร�โทรเรา 
บรรท�ดท�6ห�าจะเป5น email ของเรา

2. ส'วนของการศ<กษา

Pharm D. (Pharm care), 2001 – 2006, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand 

ส'วนน�=จะเหม9อนก�นท:กคน ถ�าใครไปเร�ยนอะไรเพ�6มก ใส'เพ�6มได�

3. ส'วนของประสบการณ� 

Astrazeneca (Thailand) Co Ltd.                                                                                                                   Bangkok

Industrial Pharmacy                                                                                                                                 Aug – Sep 2006

Clinical research, regulatory affairs and medical information.

ส'วนน�=ส>าหร�บเข�ยนประสบการณ�การฝHกงาน หร9อท>างาน โดยท�6น�ยม ม�กจะเร�ยงจากประสบการณ�ล'าส:ดย�อนกล�บไป
โดยบรรท�ดแรกให�ใส' ช96อหน'วยงาน องค�กรท�6ไปฝHกงาน และจ�งหว�ดของหน'วยงานน�=น

 บรรท�ดท�6สองให�ค>าจ�ดก�ดความของงานท�6ไปฝHก และช'วงเวลาท�6ฝHกงาน
บรรท�ดท�6สามให�บรรยายงานท�6ไปท>า หร9อฝHกมา



ตรงส'วนน�=อาจจะเล9อกใส'แค'การฝHกงานท�6เก�6ยวข�องก�บงานท�6เราสม�คร เพราะถ�าใส'หมดอาจท>าให� RESUME ม�
ความยาวเก�น 1 หน�า ท>าให�ด"ย9ดยาว ไม'น'าอ'าน

4. ส'วนของความสามารถพ�เศษ หร9อก�จกรรมท�6ท>าขณะเร�ยน

● English- speak, read, listen and write basic competence

● Experienced Microsoft office application user 

● Reading and Jogging 

ส'วนน�=ให�ใส'ความสามารถทางด�านภาษาต'างๆเช'น ภาษาอ�งกฤษ ความสามารถทางด�านคอมพ�วเตอร� ก�จกรรมพ�เศษ
ท�6ท>าระหว'างท�6อย"'ในมหาว�ทยาล�ย และงานอด�เรก

5. ส'วนของผ"�ร�บรอง

Dr. Thiemjun sundararjun, Rajavithi Hospital, Bangkok 

ส'วนน�=ต�องขอให�พ�6 หร9ออาจารย�มาร�บรองให� โดยให�เป5นคนท�6ค�ดว'าม�ผลกระทบ หร9อม�ช96อเส�ยงท�6เก�6ยวข�องก�บงานท�6เรา
ไปสม�คร โดยอาจจะใส'เบอร�โทรศ�พท� หร9ออ�เมล�ของผ"�ร�บรอง ถ�าได�ร�บการอน:ญาต

หมายเหต: ค>าบรรยายการฝHกงานต'างๆ

Acute care
reviewing patient charts, monitoring drug therapy and providing written follow-up to the 
prescribing physician.

Ambulatory Care 
Evaluating physician-referred ambulatory patients and then caring for their drug needs.
 
Ambulatory Care (Warfarin Clinic)
Evaluating physician-referred ambulatory patients from warfarin clinic and then caring for 
their drug needs.

Community Pharmacy 
Dispensing, advising about curative treatment and preventive medicine.



Critical Care
Evaluates the patient to see if he or she is an appropriate candidate to receive the 
treatment and then determines the dosage based on the patient’s weight.

Drug Information Service
Providing drug information means responding to questions and supporting a particular 
segment of hospital personnel. Documents reports and manages adverse drug reactions.

Nutrition support pharmacy
Review patient’s whole medical history, current condition and concurrent disease states 
before devising a nutrition formula that will provide the necessary fluids, carbohydrates, 
fats, proteins, electrolytes, vitamins and trace elements.

Hospital Pharmacy
Medicine, inventory and manufacturing department.

Industry-based pharmacy
Clinical research association, regulatory affairs and Medical and scientific information

Oncology pharmacy
Reviews drug orders to ensure that the orders are accurate and complete, and in
keeping with the patient’s laboratory results. Mix their chemotherapy drugs in a bacteria-
free area designed to create a sterile, protective environment.

Pediatric pharmacy
reviewing patient charts, monitoring drug therapy and providing written follow-up to the 
prescribing physician specific to pediatric patients. 

Public health service pharmacy
deal with new drug applications and adverse event reports, conduct field inspections, and 
serve on expert advisory committees and review panels.

Therapeutic Drug Monitoring
monitored patient serum drug levels and assisted physicians in determining dosages and 
therapeutic efficacy of drugs with narrow therapeutic indexes.
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