แนวปฏิบัติในการรับนิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
เข้าฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
1. กำหนดกำรรับสมัครและช่วงเวลำกำรฝึกงำน ดังนี้
เปิดรับสมัคร

ช่วงการฝึกงาน

1 มิถุนำยน – 30 กันยำยน

1 มิถุนำยน – 31 สิงหำคม ของปีถัดไป

2. ขั้นตอนกำรสมัครและเอกสำรประกอบ
2.1

นิสิต/นักศึกษำไทยที่สนใจขอฝึกงำนที่สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รำ ขอให้

แจ้งควำมประสงค์ 1 ปีล่วงหน้ำ พร้อมแนบหนังสือจำกสถำบันกำรศึกษำแจ้งกำรขอฝึกงำนของ
นิสิต/นักศึกษำให้สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ในช่วงวันเปิดรับสมัคร โดยส่งมำที่ thaican@mfa.go.th
และ rtecenter@outlook.com
2.2

ใบสมัครกำรขอฝึกงำน (ดังเอกสำรแนบ)

2.3

สำเนำ Transcript ที่รบั รองสำเนำถูกต้องแล้ว

2.4 สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะรับนิสิต/นักศึกษำฝึกงำนเฉพำะในช่วงที่ระบุไว้ในข้อ 1 คือ
1 มิถนุ ายน – 31 สิงหาคม ของทุกปีเท่านั้น
หมายเหตุ: สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะไม่รบั พิจำรณำในกรณีดังต่อไปนี้
-

หนังสือหรืออีเมล์จดั ส่งมำก่อนหรือหลังช่วงกำรเปิดรับสมัคร คือ 1 มิถุนำยน – 30 กันยำยน

โดยพิจำรณำจำกวันทีท่ สี่ ถำนเอกอัครรำชทูตฯ ได้รบั หนังสือหรือวันที่ในอีเมล์ของผูส้ มัคร
-

หลักฐำนกำรสมัครไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบสำเนำ Transcript หรือไม่ได้ระบุช่วงเวลำ

ในกำรขอฝึกงำน
3. คุณสมบัติของผูส้ มัคร
3.1

สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะรับพิจำรณำเฉพำะนิสติ /นักศึกษำที่กำลังศึกษำในระดับ

ปริญญำตรี ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 โดยมีผลกำรเรียนไม่ต่ำกว่ำ 2.50
3.2

ต้องพร้อมฝึกงำนกับสถำนเอกอัครรำชทูตฯ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 สัปดำห์ ทั้งนี้

เพื่อควำมคุ้มค่ำและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนที่จะได้รับ
3.3

นิสิต/นักศึกษำจะต้องเป็นผูท้ ี่มีวุฒภิ ำวะ มีควำมรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ดูแลตนเองได้ และมีทักษะภำษำอังกฤษทีด่ ี

4. กำรพิจำรณำ
4.1

สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะสามารถรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานได้ 2-3 คนต่อปี

เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์กำรทำงำน
4.2

สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบภายในเดือนพฤศจิกายน

โดยจะพิจำรณำจำกสำขำวิชำกำรเรียน ผลกำรเรียนหรือเกรดเฉลี่ย และทักษะภำษำอังกฤษ ทั้งนี้
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ อำจนัดหมำยเพื่อสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์เป็นภำษำอังกฤษหำกมีควำมจำเป็น
5. กรณีที่ได้รบั กำรคัดเลือกให้ฝึกงำนที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ
นิสิต/นักศึกษำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด อำทิ ค่ำบัตรโดยสำร
เครื่องบินระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ ค่ำหนังสือเดินทำง ค่ำตรวงลงตรำหรือวีซ่ำ ค่ำที่พัก
ค่ำประกันกำรเดินทำงและค่ำประกันสุขภำพ ค่ำเดินทำงไป-กลับระหว่ำงที่พักกับสถำนเอกอัครรำชทูตฯ
ค่ำอำหำรและค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่น ๆ
6. กำรขอตรวจลงตรำกับสถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
6.1 นิสิต/นักศึกษำที่ได้รบั คัดเลือกให้ฝึกงำนที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จำเป็นต้องยื่นขอรับกำร
ตรวจลงตรำประเภท Temporary Work (sub-class 403) under Foreign Government Stream
โดยวีซ่ำประเภทดังกล่ำวมีคำ่ ธรรมเนียมประมำณ 10,650 บำท (ณ เดือนสิงหำคม 2559) และต้องยื่น
คำร้อง 3 เดือนล่วงหน้ำ ผ่ำนทำงระบบ VFS Global ทีเ่ ว็บไซต์ www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//
6.2 ขอให้นิสิต/นักศึกษำปฏิบัติต ำมระเบียบและขั้นตอนตำมที่ระบุในเว็บไซต์ดังกล่ำว
โดยสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ยินดีที่จะออกหนังสือรับรองกำรขอฝึกงำนเพื่อประกอบกำรขอตรวจลงตรำ
หมายเหตุ: สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำ นิสิต/นักศึกษำจะได้รับกำร
ตรวจลงตรำประเภท Temporary Work (sub-class 403) under Foreign Government Stream
เพรำะเป็นอำนำจหน้ำที่และดุจพินิจของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองประจำสถำนเอกอัครรำชทูต
ออสเตรเลียประจำประเทศไทยแต่เพียงฝ่ำยเดียว กรณีที่คำร้องถูกปฏิเสธ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ
ไม่สำมำรถช่วยเหลือใด ๆ และจะส่งผลให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปฝึกงำนที่ออสเตรเลียได้ ถึงแม้
จะได้รับกำรคัดเลือกจำกสถำนเอกอัครรำชทูตฯ แล้วก็ตำม
*************************
สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รำ
7 กันยำยน 2559

ภำพถ่ำย 1 นิ้ว

ใบสมัครการขอฝึกงานในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
นำย/นำง/นำงสำว .......................................... นำมสกุล .........................................................................
อำยุ ........ ปี
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี

□ ชั้นปีที่ 3

เกรดเฉลี่ย .........

□ ชั้นปีที่ 4

เกรดเฉลี่ย ..........

สำขำวิชำ ...................................................... คณะ ..........................................................................................
มหำวิทยำลัย .........................................................................................................................................................
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ภำษำ

ฟัง
ดีมำก

ดี

อ่ำน

พูด
พอใช้ ดีมำก

ดี

พอใช้ ดีมำก

ดี

เขียน
พอใช้ ดีมำก

ดี

พอใช้

ควำมสำมำรถพิเศษ ..............................................................................................................................................
ระยะเวลำกำรฝึกงำน □ เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม ตั้งแต่วันที่ .............................. ถึง ............................................
(สถำนเอกอัครำชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รำ จะไม่สำมำรถรับนิสิต/นักศึกษำมำฝึกงำนในช่วงเดือนอื่น ๆ)
เคยฝึกงำนที่กระทรวงกำรต่ำงประเทศ □ เคย

ที่ ..............................................................................................

□ ไม่เคย
ประสงค์จะฝึกงำนด้ำน ..........................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน .........................................................................................................................................................
หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน : ………………………มือถือ : ………………….…. E-mail : ……………………….………...
ผู้ประสำนงำนของสถำบัน : .......................................................... หน่วยงำน : …………….…………………….
หมำยเลขโทรศัพท์ : .......................................................... หมำยเลขโทรสำร : ……….………………………….
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมทัง้ หมดเป็นควำมจริงและถูกต้องทุกประกำร และจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงปฏิบัติในกำรฝึกงำนที่สถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รำ กำหนดทุกประกำร
(ลงชื่อ) ..........................................................
( ....................................................... )
หมายเหตุ : พิมพ์ หรือ กรอกด้วยตัวลายมือบรรจง

