
แนวปฏิบัติในการรับนิสิต/นักศกึษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย 

เข้าฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 

 

1. ก ำหนดกำรรับสมัครและช่วงเวลำกำรฝึกงำน ดังนี ้

เปิดรับสมัคร ช่วงการฝึกงาน 

1 มิถุนำยน – 30 กันยำยน  1 มิถุนำยน – 31 สิงหำคม ของปีถัดไป 

 
2. ขั้นตอนกำรสมคัรและเอกสำรประกอบ 

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 ใบสมคัรกำรขอฝึกงำน (ดังเอกสำรแนบ) 

2.3 ส ำเนำ Transcript ที่รบัรองส ำเนำถูกต้องแลว้ 

2.4 สถำนเอกอัครรำชทูตฯ  จะรับนิสิต/นักศึกษำฝึกงำนเฉพำะในช่วงที่ระบุไว้ในข้อ 1 คือ  

1  มิถนุายน –  31 สิงหาคม ของทกุปีเท่านั้น 

หมายเหต:ุ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะไม่รบัพจิำรณำในกรณดีังต่อไปนี้ 

- หนังสือหรืออเีมล์จดัสง่มำก่อนหรือหลังช่วงกำรเปดิรบัสมคัร คือ 1 มิถุนำยน – 30 กันยำยน 

โดยพิจำรณำจำกวันทีท่ีส่ถำนเอกอัครรำชทูตฯ ได้รบัหนงัสือหรือวันที่ในอีเมลข์องผูส้มัคร 

- หลักฐำนกำรสมัครไมค่รบถว้น เช่น ไมไ่ดแ้นบส ำเนำ Transcript หรือไมไ่ดร้ะบชุ่วงเวลำ 

ในกำรขอฝึกงำน 

 
3. คุณสมบตัิของผูส้มคัร 

3.1 สถำนเอกอัครรำชทตูฯ จะรบัพิจำรณำเฉพำะนิสติ/นักศกึษำที่ก ำลังศึกษำในระดบั 

ปรญิญำตรี ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 โดยมีผลกำรเรียนไมต่่ ำกวำ่ 2.50 

3.2 ต้องพร้อมฝึกงำนกับสถำนเอกอัครรำชทตูฯ เป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 สัปดำห ์ทั้งน้ี  

เพื่อควำมคุ้มค่ำและประสบกำรณ์ในกำรปฏบิัติงำนที่จะไดร้ับ 

3.3 นิสิต/นักศึกษำจะต้องเป็นผูท้ี่มีวุฒภิำวะ มคีวำมรบัผดิชอบสูง มีมนษุยสมัพันธ์ที่ดี  

ดูแลตนเองได้ และมีทักษะภำษำอังกฤษทีด่ ี
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4. กำรพจิำรณำ 

4.1 สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะสามารถรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานได้ 2-3 คนต่อปี  

เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนสถำนที่และอปุกรณ์กำรท ำงำน  

4.2    สถำนเอกอัครรำชทูตฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 

โดยจะพิจำรณำจำกสำขำวิชำกำรเรียน ผลกำรเรียนหรือเกรดเฉลี่ย และทักษะภำษำอังกฤษ ทั้งนี้  

สถำนเอกอัครรำชทตูฯ อำจนัดหมำยเพื่อสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์เป็นภำษำอังกฤษหำกมีควำมจ ำเป็น 

 
5. กรณีที่ไดร้บักำรคัดเลือกใหฝ้ึกงำนที่สถำนเอกอัครรำชทตูฯ 

นิสิต/นักศึกษำจะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด อำทิ ค่ำบัตรโดยสำร

เครื่องบินระหว่ำงประเทศและภำยในประเทศ ค่ำหนังสือเดินทำง ค่ำตรวงลงตรำหรือวีซ่ำ ค่ำที่พัก  

ค่ำประกันกำรเดินทำงและค่ำประกันสุขภำพ ค่ำเดินทำงไป-กลับระหว่ำงที่พักกับสถำนเอกอัครรำชทูตฯ  

ค่ำอำหำรและค่ำใชจ้่ำยสว่นตัวอื่น ๆ  

 
6. กำรขอตรวจลงตรำกับสถำนเอกอัครรำชทตูออสเตรเลียประจ ำประเทศไทย 

6.1 นิสิต/นักศึกษำที่ได้รบัคดัเลอืกให้ฝึกงำนท่ีสถำนเอกอัครรำชทตูฯ จ ำเป็นต้องยื่นขอรับกำร 

ตรวจลงตรำประเภท Temporary Work (sub-class 403) under Foreign Government Stream  

โดยวีซ่ำประเภทดังกล่ำวมคีำ่ธรรมเนียมประมำณ 10,650 บำท (ณ เดือนสิงหำคม 2559) และต้องยื่น  

ค ำร้อง 3 เดือนลว่งหนำ้ ผ่ำนทำงระบบ  VFS Global ทีเ่วบ็ไซต์ www.vfsglobal.com/Australia/Thailand// 

6.2 ขอให้นิสิต/นักศึกษำปฏิบัติตำมระเบียบและขั้นตอนตำมที่ระบุในเว็บไซต์ดังกล่ำว  

โดยสถำนเอกอัครรำชทูตฯ ยินดีที่จะออกหนังสือรับรองกำรขอฝึกงำนเพื่อประกอบกำรขอตรวจลงตรำ 

 หมายเหตุ: สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำ นิสิต/นักศึกษำจะได้รับกำร 

ตรวจลงตรำประเภท Temporary Work (sub-class 403) under Foreign Government Stream 

เพรำะเป็นอ ำนำจหน้ำที่และดุจพินิจของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต

ออสเตรเลียประจ ำประเทศไทยแต่เพียงฝ่ำยเดียว กรณีที่ค ำร้องถูกปฏิเสธ สถำนเอกอัครรำชทูตฯ    

ไม่สำมำรถช่วยเหลือใด ๆ และจะส่งผลให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปฝึกงำนที่ออสเตรเลียได้ ถึงแม้         

จะไดร้ับกำรคดัเลือกจำกสถำนเอกอัครรำชทูตฯ แล้วกต็ำม  

************************* 

สถำนเอกอคัรรำชทตู ณ กรงุแคนเบอรร์ำ 

7 กันยำยน 2559 
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ใบสมัครการขอฝึกงานในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา 

 

นำย/นำง/นำงสำว   ..........................................   นำมสกุล ......................................................................... 

อำยุ  ........ ปี 

กำรศึกษำระดับปริญญำตรี        □  ชั้นปีที่ 3         เกรดเฉล่ีย   ......... 

                                               □   ชั้นปีที่ 4        เกรดเฉล่ีย   .......... 

สำขำวชิำ   ......................................................   คณะ   .......................................................................................... 

มหำวิทยำลัย  ......................................................................................................................................................... 

ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 

ภำษำ 
ฟัง พูด อ่ำน เขียน 

ดีมำก ดี พอใช ้ ดีมำก ดี พอใช ้ ดีมำก ดี พอใช ้ ดีมำก ดี พอใช ้

             

             

             

 

ควำมสำมำรถพเิศษ   .............................................................................................................................................. 

ระยะเวลำกำรฝึกงำน   □  เดือนมิถุนำยน – สิงหำคม    ตั้งแตว่ันที่ .............................. ถึง ............................................ 

(สถำนเอกอัครำชทูตไทย ณ กรงุแคนเบอร์รำ จะไม่สำมำรถรับนิสิต/นักศึกษำมำฝึกงำนในชว่งเดือนอื่น ๆ) 

เคยฝึกงำนท่ีกระทรวงกำรตำ่งประเทศ  □   เคย       ท่ี  .............................................................................................. 

                                                          □  ไม่เคย 

ประสงค์จะฝึกงำนดำ้น   .......................................................................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน   ......................................................................................................................................................... 

หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน : ………………………มือถือ : ………………….….  E-mail : ……………………….………... 

ผู้ประสำนงำนของสถำบัน :    ..........................................................   หน่วยงำน :   …………….……………………. 

หมำยเลขโทรศัพท์ :   ..........................................................     หมำยเลขโทรสำร :  ……….…………………………. 

 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมทัง้หมดเป็นควำมจรงิและถูกต้องทกุประกำร   และจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑแ์ละ

แนวทำงปฏิบัติในกำรฝึกงำนท่ีสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รำ ก ำหนดทุกประกำร 

 

                                                                                                (ลงชื่อ)  .......................................................... 

                                                                                                            ( ....................................................... ) 

 

หมายเหตุ :    พิมพ์ หรือ กรอกดว้ยตัวลายมือบรรจง 

 

ภำพถ่ำย 1 นิ้ว 


