
การรับนิสิต/นักศึกษาไทยเข้าฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นิสิต/นกัศกึษาไทยท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาในประเทศไทยได้มีประสบการณ์ในการเข้ามา

ฝึกงานและเรียนรู้กระบวนการด าเนินงาน และภารกิจด้านการตา่งประเทศของสถานกงสลุใหญ่ฯ รวมทัง้ได้มี
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซีย โดยจะเน้นการรับนิสิต/นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็นล าดบัแรก 

2. เพ่ือสร้างเครือขา่ยและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนิสิต/นกัศกึษาไทยจากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ของประเทศไทย  
3. เพ่ือพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการใช้ภาษาของนิสิต/นกัศกึษาไทย โดยเฉพาะภาษามลายแูละ

องักฤษ เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปิดประชาคมอาเซียน  
 
แนวปฏิบัตใินการขอเข้าฝึกงานท่ีสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
1. สถานกงสลุใหญ่ฯ จะไมพ่ิจารณาค าร้องขอฝึกงานโดยตรงจากนิสิต/นกัศกึษา ดงันัน้นิสิต/นกัศกึษาท่ีประสงค์จะ

เข้าฝึกงาน จะต้องมีหนงัสือจากสถานบนัการศกึษาถึงสถานกงสลุใหญ่ฯ แจ้งขอสง่นิสิต/นกัศกึษาเข้าฝึกงาน โดย
ระบรุายช่ือนิสิต/นกัศกึษา ภาควิชาท่ีศกึษา และชว่งเวลาการฝึกงานให้ชดัเจน รวมถึงรับรองวา่นิสิต/นกัศกึษามี
ความเหมาะสมท่ีจะเข้าฝึกงานท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ ทัง้นี ้สถานกงสลุใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธ์ิจ ากดัจ านวนนิสิต/
นกัศกึษาไมเ่กินสถาบนัละ 2 หรือ 3 คนตอ่ชว่งเวลาฝึกงาน และในกรณีท่ีมีจ านวนเกินกวา่นีใ้ห้สถาบนัฯ เป็นผู้
คดัเลือกนิสิต/นกัศกึษาให้ไมเ่กินกวา่จ านวนท่ีจ ากดั  

2. หนงัสือจากสถาบนัการศกึษาจะต้องแนบเอกสารส าคญั อาทิ ส าเนาบตัรประชาชน  / ส าเนาหนงัสือเดนิทาง / 
ส าเนาบตัรนิสิต/นกัศกึษา ส าเนาระเบียน/ใบแสดงผลการเรียน หนงัสือรับรองสภาพนิสิต/นกัศกึษา ประวตัิ
ภาษาไทย (ตามแบบฟอร์ม) และประวตัยิอ่ภาษาองักฤษ (Curriculum Vitae: CV) จดัสง่ให้สถานกงสลุใหญ่ฯ 
ลว่งหน้า  3-4 เดือน หรืออยา่งช้า ไมน้่อยกวา่ 2 เดือนก่อนการฝึกงาน โดยสง่มาท่ี 4426 Jalan Tok Guru, 
15400 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia ทัง้นี ้เพ่ือความรวดเร็วควรสง่เอกสารลว่งหน้าทางโทรสาร  +609 744 
9801 หรือไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์  thaikob@mfa.go.th ก่อนการสง่ไปรษณีย์ทกุครัง้ 

3. นิสิต/นกัศกึษาท่ีเข้าฝึกงานท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ จะต้องมีสญัชาตไิทย และศกึษาอยูใ่นสถาบนัการศกึษาใน
ประเทศไทยเทา่นัน้  

4. สถานกงสลุใหญ่ฯ ไมจ่ ากดัสาขาวิชาส าหรับนิสิต/นกัศกึษาฝึกงาน อยา่งไรก็ตาม สถานกงสลุใหญ่ฯ ได้ก าหนด
ทกัษะพืน้ฐานส าหรับนิสิต/นกัศกึษาฝึกงาน ดงันี  ้

การใช้ภาษาไทย   - ระดบัดีมาก  
การใช้ภาษาองักฤษ  - ระดบัดี  
การใช้คอมพิวเตอร์  - สามารถใช้ซอฟต์แวร์ Word/Excel/PowerPoint ได้เป็นอยา่งดี 

(หากมีทกัษะเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทัง้ความรู้ภาษามลาย ูหรือภาษาท่ีสามอ่ืนๆ ก็จะมี
ประโยชน์ส าหรับการปฏิบตังิาน) 



5. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดส าหรับการมาฝึกงานด้วยตนเอง  อาทิ คา่เดนิทาง คา่ท่ี
พกั และคา่อาหาร รวมถึงรับผิดชอบการด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการมาฝึกงานด้วยตนเอง อาทิ 
การขอรับตรวจลงตราจากสถานเอกอคัรราชทตูหรือสถานกงสลุใหญ่มาเลเซียในประเทศไทย (หากจ าเป็น)  
นอกจากนี ้นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานควรมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัประเทศมาเลเซียและความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศไทยกบัมาเลเซียโดยเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีชายแดนไทย-มาเลเซียด้วยเพ่ือรับทราบบริบทของงานท่ีปฏิบตัิ  

6. สถานกงสลุใหญ่ฯ ขอให้นิสิต/นกัศกึษารายงานตวัท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ ลว่งหน้าก่อนวนัท่ีเร่ิมฝึกงาน เพ่ือเข้าร่วม
การปฐมนิเทศและเรียนรู้ภารกิจของสถานกงสลุใหญ่ฯ ก่อนท่ีจะเร่ิมปฏิบตังิานจริง และเพ่ือให้นิสิต/นกัศกึษา
จดัหาและเข้าท่ีพกัให้เรียบร้อยก่อนวนัท่ีเร่ิมฝึกงานจริง  
 

ภารกิจที่มอบหมายให้กับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน 
1. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานมีหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ยรับค าร้องขอหนงัสือเดนิทางให้แก่คนไทยในมาเลเซีย และจดัท าวีซา่

ให้แก่ชาวตา่งชาตท่ีิมีความประสงค์เดนิทางไปยงัประเทศไทย รวมถึงการชว่ยประชาชนกรอกค าร้องนิตกิรณ์ การ
ออกสตูบิตัร และการรับรองเอกสาร 

2. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานมีหน้าท่ีประมวลขา่วประจ าวนัเก่ียวกบัประเทศมาเลเซียและการปฏิบตัภิารกิจของสถาน
กงสลุใหญ่ฯ โดยเรียบเรียงเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย 

3. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานมีหน้าท่ีชว่ยเหลืองานเก่ียวกบัข้อมลู และเอกสารของสถานกงสลุใหญ่ฯ เชน่ การจดัเตรียม
เอกสารประกอบการบรรยาย การร่างโทรเลข / หนงัสือราชการ และการแปลเอกสาร เป็นต้น  

4. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานจะได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทัง้ชว่ยจดัเตรียมโครงการตา่งๆ ของสถานกงสลุใหญ่ฯ เชน่ งาน
เลีย้ง งานเทศกาลในโอกาสส าคญัตา่งๆ การประชมุ/สมัมนา ฯลฯ ซึง่รวมถึงกิจกรรมนอกสถานท่ีด้วย  

5. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ มอบหมาย 
 
ข้อปฏิบัตสิ าหรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู 
1. โดยท่ีงานด้านการทตูและการกงสลุเป็นงานท่ีมีความหลากหลายและยืดหยุน่ และจ าเป็นต้องพบปะและบริการ

ประชาชนอยูต่ลอดเวลา นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานจะต้องมีอธัยาศยัดี มีจิตบริการ และมีทศันคตท่ีิดีตอ่งานทกุ
ประเภท คนไทยในตา่งแดน และคนชาตติา่งๆ ท่ีมารับบริการ รวมถึงสามารถท างานเป็นทีมเวอร์ก และมีความ
คลอ่งตวั โดยมีความพร้อมท่ีจะปฏิบตังิานนอกเวลาราชการหรือในวนัหยดุราชการเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสามารถ
เดนิทางออกไปปฏิบตังิานนอกพืน้ท่ีได้ 

2. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานจะต้องพงึระลกึอยูเ่สมอวา่ แม้จะเป็นเพียงการฝึกงาน ผู้ ท่ีมาตดิตอ่หรือรับบริการจะมีความ
เข้าใจวา่ทกุคนท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในสถานกงสลุใหญ่ฯ เป็นตวัแทนของประเทศไทยจงึควรปฏิบตัติามกฎหมาย
มาเลเซียอยา่งเคร่งครัด วางตวัอยา่งเหมาะสม และแตง่กายอยา่งสภุาพ สอดคล้องกบักาลเทศะและประเพณี
นิยมในประเทศมาเลเซีย  

3. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานควรหมัน่ศกึษาความรู้และข้อมลูเก่ียวกบัประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และความสมัพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย รวมถึงประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัอาเซียนผา่นส่ือตา่งๆ และตดิตามขา่วสารท่ีส าคญัใน
ปัจจบุนั เพ่ือรับทราบบริบทส าหรับการปฏิบตังิานในด้านการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  



4. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และมีความตรงตอ่เวลา ในกรณีท่ี
ประสบปัญหาใดๆ ในด้านการปรับตวั หรือมีเหตใุห้ไมส่ามารถมาปฏิบตังิานได้ จะต้องรีบแจ้งข้าราชการ/
เจ้าหน้าท่ี/พ่ีเลีย้งในโอกาสแรก และในกรณีท่ีมีความประสงค์จะลาหยดุนอกเหนือจากวนัหยดุท าการของสถาน
กงสลุใหญ่ฯ หรือเดนิทางออกนอกประเทศมาเลเซียในชว่งเวลาการฝึกงาน ให้ขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทกุครัง้ 

5. นิสิต/นกัศกึษาฝึกงานจะต้องมีทศันคตท่ีิดีและสามารถด ารงชีวิตประจ าวนัให้สอดคล้องกบัการอยูร่่วมกบัเพ่ือน
ร่วมงานและนิสิต/นกัศกึษาคนอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลายด้านเชือ้ชาตแิละศาสนาได้โดยไมไ่ปสร้างความ
แตกแยก 
 

สิ่งท่ีควรจะน าตดิตัวมา 
1. Computer Notebook 

เพ่ือความสะดวกในการปฏิบตังิานท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ แนะน าให้นิสิต/นกัศกึษาน า computer notebook มาใช้
ในการท างานเป็นของตวัเอง 

2. ชดุแตง่กาย 
นิสิต/นกัศกึษาควรจะมีเสือ้ผ้าชดุสภุาพส าหรับใช้ฝึกงานหรือชดุนกัศกึษา (ถ้ามี) และเสือ้ผ้าส าหรับแตง่ออกงาน
หรือร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีสถานกงสลุใหญ่ฯ จดั เป็นต้น  

3. คา่ใช้จา่ยในชว่งเวลาฝึกงาน 
นิสิต/นกัศกึษาต้องแลกเงินริงกิตมาเพื่อใช้ในประเทศมาเลเซีย และอาจจะถือเงินบาทเข้ามาอีกสว่นหนึง่ไว้
ส าหรับเป็นคา่ใช้จา่ยในกรณีท่ีเดนิทางไปร่วมกิจกรรมในฝ่ังไทย  

4. Adapter ปลัก๊สามขาส่ีเหล่ียม 
ลกัษณะปลัก๊ไฟของมาเลเซียเป็นแบบสามขาส่ีเหล่ียม (แบบ G) ดงันัน้ นิสิต/นกัศกึษาควรน า Adapter มาด้วย 
เพราะหวัปลัก๊แบบของไทยไมส่ามารถใช้ได้ท่ีน่ี 


