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โครงการคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นระบบ (MFA Internship Program) 
 

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร 
 1.1 เป็นนิสิต/ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4  
 1.2 เป็นผู้มีผลการศึกษาท่ีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า 2.80 หรือ ร้อยละ 70 

2. การรับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะฝึกงานจะต้องด่าเนินการตามข้ันตอนเหล่านี้ให้ครบทุกขั้นตอน 
 2.1 นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศกับคณะหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณะ
หรือมหาวิทยาลัยรวบรวมรายชื่อและท่าหนังสือขอฝึกงานถึงผู้ อ่านวยการส่านักบริหารบุคคล กระทรวงการ
ต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่า”นักศึกษา
ฝึกงาน”) ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส่าคัญ แต่ละคณะหรือ
มหาวิทยาลัยสามารถรวบรวมรายช่ือและส่งหนังสือขอฝึกงานได้เพียงฉบับเดียว 
 2.2 สมัครลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยให้ด่าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
  (1) เข้าท่ีเว็บไซต์ www.mfa.go.th เลือกหัวข้อ “MFA Internship Program” 
  (2) อ่านค่าอธิบายรายละเอียดและข้อมูลโครงการ 
  (3) เลือกแถบ “กรอกใบสมัครออนไลน์” กรอกใบสมัครอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมกับสแกน
แนบไฟล์เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่   
 1. รูปถ่ายชุดนิสิต/ นักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  
     (รูปแบบไฟล์ .jpg) 
 2. ส่าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับล่าสุด พร้อมรับรองส่าเนา 
 3. ส่าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส่าเนา 
 4. ส่าเนาหนังสือขอฝึกงานถึงผู้อ่านวยการส่านักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศที่ออกโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลัย 
 5. เรียงความในหัวข้อ “เหตุใดข้าพเจ้าควรได้รับคัดเลือกเข้าฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศและสิ่งที่
คาดหวังจะได้รับ” ซึ่งเขียนด้วยลายมือตนเองใช้ปากกาสีน ้าเงินไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด (กระดาษ A4) 

3. เงื่อนไขการสมัคร 
 3.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1. 
 3.2 ผู้สมัครตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  
โดยต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1. และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
 3.3 การรับสมัครไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 3.4 เมื่อกระทรวงฯ พิจารณารับและจัดสรรนักศึกษาไปฝึกงานยังหน่วยงานแล้ว นักศึกษาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือย้ายหน่วยงานที่จะฝึกงานได ้นอกจากจะขอสละสิทธิ์การฝึกงานครั้งนี้ 
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 3.5 ส่าหรับการฝึกงานที่หน่วยงานของกระทรวงฯ ในต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต/ คณะผู้แทนถาวรฯ/ 
สถานกงสุลใหญ่) ขอให้สถาบันการศึกษาติดต่อหรือส่งหนังสือขอฝึกงานโดยตรงกับหน่วยงานดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่าน
ส่านักบริหารบุคคล 

ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับนิสิต/ นักศึกษาฝึกงานของกระทรวง         
การต่างประเทศ ส่าหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่ส่านักบริหารบุคคล ส่านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 
02 203 5000 ต่อ 15453, 15444 

4. ก้าหนดการรับสมัครและช่วงเวลาการฝึกงาน (ปีละ 1 ครั ง)  
 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  15 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ฝึกงานระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 
ล้าดับ การด้าเนินงาน ช่วงระยะเวลา 

1. รับสมัครและคัดกรองใบสมัครตามคุณสมบัติเบื้องต้น 15- 28 กุมภาพันธ์ 2564 

2. พิจารณาคัดเลือกนักศึกษา มีนาคม 2564 

3. ประกาศผลการคัดเลือก มีนาคม 2564 

4. เข้ารับการปฐมนิเทศ/ ฝึกปฏิบัติงาน มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 

*** ก่าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม *** 

5. การแจ้งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  
ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “MFA Internship program” 

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

            ส่านักบริหารบุคคล 
         กระทรวงการต่างประเทศ 
             กุมภาพันธ์ 2564 
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