
งานชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 – 11.00 น. 

ระยะเวลาฝึกงาน

ภาคไทย : อังคารที่ 18 เม.ย. 2566 ถึง ศุกร์ที่ 23 มิ.ย. 2566 (ร่าง รอปฏิทินการศึกษา)
ภาคอังกฤษ : อังคารที่ 2 พ.ค. 2566 ถึง ศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2566 (ร่าง รอปฏิทินการศึกษา)



เอกสารประกอบการขอเอกสารฝึกงานทั้งแบบออนไลน์และทั้งแบบออนไซต์

1. ใบสมัครฝึกงาน  

รับได้ที่ห้องธุรการภาควิชา

หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ ww.econ.eco.ku.ac.th 

ที่ ประกาศและแบบฟอร์มต่างๆ/นิสิต/ใบสมัครฝึกงาน

2. รูปถ่ายติดใบสมัคร

3. Transcript (ออกโดยสํานักบริหารการศึกษา)



ขั้นตอนการสมัครฝึกงานโดยการสมัครเอง (แบบออนไซต์)

• นิสิตติดต่อหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์

พิจารณารับนิสิตเขา้ฝึกงานด้วยตนเอง

• สแกน QR Code เพื่อกรอกรายละเอียด

   สําหรับพิมพ์ในจดหมาย 

   และระบุขอ จดหมายขอความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิตฝึกงาน

   หรือจดหมายส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน

• ส่ง ใบสมัครฝึกงาน  ได้ที่ห้องธุรการภาควิชา และแนบ transcript ที่ออก

โดยสํานักทะเบียน

• ภาควิชาฯ จะดําเนินการออก “หนังสือขอความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิต

เข้าฝึกงาน” ให้ภายใน 2-3 วันทําการ เพื่อให้นิสิตนําไปยื่นให้กับหน่วยงาน

ที่นิสิตมีความประสงค์เขา้รับการฝึกงานด้วยตนเอง



ขั้นตอนการสมัครฝึกงานโดยการสมัครเอง (แบบออนไลน์)

• นิสิตติดต่อหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์

พิจารณารับนิสิตเขา้ฝึกงานด้วยตนเอง

• สแกน QR Code เพื่อกรอกรายละเอียด

   สําหรับพิมพ์ในจดหมาย 

   และระบุขอ จดหมายขอความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิตฝึกงาน

   หรือจดหมายส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน

• แนบไฟล์ ใบสมัครฝึกงาน และไฟล์ transcript ที่ออกโดยสํานักทะเบียน

• ภาควิชาฯ จะดําเนินการออก “หนังสือขอความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิต

เข้าฝึกงาน” ให้ภายใน 2-3 วันทําการ เพื่อให้นิสิตนําไปยื่นให้กับหน่วยงาน

ที่นิสิตมีความประสงค์เขา้รับการฝึกงานด้วยตนเอง



ขั้นตอนการสมัครฝึกงานโดยการสมัครเอง (ต่อ)

• แจ้งผลการขอความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิตฝึกงาน ให้ภาควิชาฯ ทราบ

• ถ้าหน่วยงาน “ปฏิเสธ” เมื่อนิสิตติดต่อหน่วยงานที่จะขอรับเข้าฝึกงานใหม่แล้ว

ให้สแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มอีกครั้งแล้วเลือกหัวขอ้ “จดหมายขอ

ความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิตฝึกงาน” เพื่อให้ภาควิชาฯ ออกจดหมายขอ

ความอนุเคราะห์พจิารณารับนิสิตฝึกงานไปยังหน่วยงานใหม่

• ถ้าหน่วยงาน “ตอบรับ” ให้สแกน QR Code เพื่อกรอกแบบฟอร์มอีกครั้งแล้ว

เลือกหัวข้อ “จดหมายส่งตัว” เพื่อให้ภาควิชาฯ ออกจดหมายส่งตัวและแนบ

แบบประเมินสําหรับหน่วยงาน ให้หน่วยงานประเมินนิสิตกลับมา





ข้อควรรู้ในการขอเอกสารฝึกงานจากภาควิชา ฯ
1.  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จะออก “จดหมายขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนิสิตเข้าฝึกงาน” ให้กับ

    นิสิตเพียงครั้งละ  1  หน่วยงานเท่านั้น เมื่อภาควิชาออกจดหมายขอความอนุเคราะห์พิจารณารับ

    นิสิตเข้าฝึกงานให้แล้ว นิสิตต้องรอจนกว่าหน่วยงานจะปฏิเสธ จึงจะสามารถยื่นคําร้องให้ภาควิชา

    ออกจดหมายขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนิสิตเข้าฝึกงานไปยังหน่วยงานใหม่ได้

2.  หากนิสิตต้องการหาหน่วยงานใหม่ที่จะเข้าฝึกงาน  นิสิตต้องให้หน่วยงานเดิมตอบปฏิเสธการขอรับ

    นิสิตเข้าฝึกงานก่อน โดยแนบหลักฐานการปฏิเสธจากหน่วยงานนั้น ๆ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จึงจะ

    ออกจดหมาย “ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนิสิตเข้าฝึกงาน” ไปยังหน่วยงานใหม่ให้ 

3.  เมื่อนิสิตได้รับการตอบรับจากหน่วยงานแล้ว ให้แจ้งภาควิชาฯ เพื่อออกจดหมายส่งตัวเข้ารับ
     การฝึกงาน ให้กับนิสิตไปยื่นให้กับหน่วยงาน

4.  นิสิตต้องเข้ารับการฝึกงานตามระยะเวลาที่นิสิตกําหนดให้กับหน่วยงานเท่านั้น (ปิดภาคเรียนฤดู 

    ร้อน) และไม่กระทบกับการเรียน

5. ตัวอย่าง มีการคัดรายชื่อเพื่อไปฝึกงานที่กระทรวงต่างประเทศ แต่นิสิตไม่รอฟังผล แต่กลับไปหาที่ฝึกอื่น



เอกสารที่นิสิตต้องนํามาส่งให้ภาควิชาฯ ด้วยตนเองภายใน 30 วัน 
ภายหลังจากฝึกงานเสรจ็

1.  “แบบประเมินผลของหน่วยงาน”  โดยใส่ซองลับของภาควิชาฯที่แนบไปกับ
จดหมายส่งตัว

2.  “แบบประเมินตนเองของนิสิตฝึกงาน” หรือ 
      (รับจากภาควิชาฯ) 

    3. “ใบรับรองการฝึกงาน ” ที่หน่วยงานออกให้ 

(นิสิตเก็บไว้เพื่อเป็น portfolio)





ตัวอย่าง รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน
ลําดับ รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน

1 บริษัท ฟรอนท์ วีล อินดัสทรี จํากัด

2 บริษัท ปตท จํากัด มหาชน

3 บริษัท สตาร์ แฟชั่น (2551) จํากัด

4 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

5 สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั

6 ห้าง ดิเอ็มโพเรี่ยม 

7 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี

8 ธนาคารออมสิน

9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

10 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

11 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์

12 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรงุเทพ

13 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย)

14 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตจํากัด(มหาชน)

15 การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค สํานักงานใหญ่



ตัวอย่าง รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน (ต่อ)
ลําดับ รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน

16 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

17 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน)

18 สํานักงานการตรวจเงินแผน่ดิน

19 บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

20 การประปาส่วนภูมิภาค

21 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

22 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิทเทม จํากัด

23 ธนาคารกรุงศรอียุธยา

24 บริษัท มิวซิกมูฟ  จํากัด

25 บริษัท 2 เอ็นเค เทรดดิ้ง จํากัด

26 บริษัท ฟินโนมีนา จํากัด

27 กรมศุลกากร

28 บริษัท เพอรเ์พลิ เวนเจอร์ส จํากัด (สํานักงานใหญ่)

29 บริษัท เงินติดล้อ จํากัด (มหาชน)

30 บริษัท เอ็มเอซีซี อิเล็คทรอนิคส ์(ประเทศไทย)



ตัวอย่าง รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน (ต่อ)
ลําดับ รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน

31 บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

32 บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

33 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)

34 บริษัท เกรย์เรย์ จํากัด

35 บริษัท แฟททู จํากัด

36 สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

37 บริษัท โนว์อาร์ เลิร์นนิ่ง จํากัด

38 บริษัท อมรินทร์พริน้ติ้ง แอนด์พับลชิชิ่ง จํากัด (มหาชน)

39 บริษัท ไบเออร์ไทย จํากัด

40 สํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครราชสีมา

41 กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

42 บริษัท ดีวานา เวลเนส จํากัด

43 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

44 สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

45 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร ์จํากัด (มหาชน)



ตัวอย่าง รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน (ต่อ)
ลําดับ รายชื่อหน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงาน

46 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

47 กระทรวงการต่างประเทศ

48 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จํากัด

49 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

50 สํานักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช.)

51 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

52 กองทุนประกนัวินาศภัย

53 บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮยีนจํากัด

54 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

55 สํานักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย

56 บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จํากัด

57 บริษัท สหการประมูลจํากัด มหาชน

58 บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ จํากัด

59 บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด



ตัวอย่าง งานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติขณะฝึกงาน

• บันทึกข้อมูล ส่งอีเมลล์ ติดต่อ ประสานงาน ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา

• จัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ลงบันทึกรับของเอกสาร จัดเตรียมเอกสาร เสนอ 
ส่งเอกสาร โต้-ตอบ เอกสาร/หนังสือราชการ งานธุรการ

• อ่านเอกสาร ค้นหาข้อมูล เข้าร่วมประชุม ฟังจับประเด็น และสรุป

• ศึกษาข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงาน

• จัดทํา Presentation และนําเสนอ

• ต้อนรับลูกค้าและตอบคาํถามลูกค้า

• ติดต่อประสานในส่วนงานส่งเสริมการตลาด ออกบูธ และกิจกรรมทางการตลาด

• จัดหากลุ่มเฟสบุ๊คปิด เพื่อเชิญร่วมแคมเปญ และจัดหาโลโก้ แบรนด์ต่างๆ รวมไปถึงสรุปงาน



Q & A

1. ขอยกเลิกการฝึกงานได้หรือไม่ : ไม่ได้ เพราะอาจทําให้เสียภาพลักษณ์สถาบัน

2. ขอให้การฝึกงานเสร็จสิ้นเร็วกว่ากําหนดได้หรือไม่ : ไม่ได้ เพราะนิสิตมีการวางแผนและ

แจ้งหน่วยงานไว้ล่วงหน้าแล้ว

3. ขอเปลี่ยนหน่วยงานได้หรือไม่ : ได้ แต่ต้องให้หน่วยงานเดิมปฏิเสธการรับนิสิตเข้าฝึกงาน

ก่อน (ตามแบบฟร์อมที่แนบให้)

4. ขอจดหมายฝึกงานมากกว่า 1 หน่วยงานได้หรือไม่ : ไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานนั้น ๆ ปฏิเสธ

ก่อนจึงจะขอหน่วยงานใหม่ได้

5. นิสิตสามารถเข้าฝึกงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ภาควิชาออกจดหมายได้หรือไม ่: ได้ 

นิสิตสามารถเข้าฝึกงานได้ โดยไม่ต้องขอเอกสารจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ขึ้นอยู่กับความ

ประสงค์ของหน่วยงาน)

6. นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ต้องฝึกงานทุกคนหรือไม่ : ไม่ หลักสูตรฯ ไม่ได้บังคับฝึกงาน

7. นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกงานได้หรือไม่ : ได้ แต่ภาควิชาไม่สามารถออกจดหมายส่งตัวให้ได้ 

เนื่องจากช่วงเวลาที่เข้าฝึกงานเป็นช่วงเวลาที่นิสิตชั้นปีที่ 4 จะหมดสถานภาพการเป็นนิสิต

ทั้งนี้ภาควิชาจะออกจดหมายรับรองการเป็นนิสิตและความประสงค์การฝึกงานของนิสิตให้
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