ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
การรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเขาฝกงานสหกิจศึกษา/ปดภาคการศึกษา
แบบฝกงาน Online & On-site Internship ระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติเบื้องตนของผูส มัครเขาฝกงาน
คุณสมบัติ
สัญชาติ
สาขาวิชาที่เปดรับฝกงาน
คะแนนเฉลี่ยสะสม
ชั่วโมงการฝกงาน

นักศึกษาฝกงานสหกิจศึกษา/ปดภาคการศึกษา :
ฝกงานในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการจบการศึกษา ระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565
ไทย
เศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ/การจัดการ คณิตศาสตร/สถิติ/ดาน Data Analytics
คอมพิวเตอร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรกราฟก
นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร/ดิจิทลั มีเดีย
ไมนอยกวา 3.00
สามารถเขารวมการฝกงานไดตามวันทําการของ ธปท. (จันทร – ศุกร เวนวันหยุดนักขัตฤกษ)

กําหนดการรับสมัคร

ปดรับสมัคร : 30 กันยายน 2564
กระบวนการทดสอบและคัดเลือก : สอบขอเขียนออนไลนและสัมภาษณออนไลน ในเดือนตุลาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณา : เดือนพฤศจิกายน 2564
ชวงเวลาการฝกงาน : เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 (ขึ้นอยูกับสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาอยางนอย 2 เดือนขึ้นไป)
คาตอบแทน : วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทํางาน)
สถานที่ฝกงาน (หากสามารถเขาปฏิบัติงานที่สํานักงานได) : ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ, สายออกบัตรธนาคาร จ.นครปฐม,
สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม

* ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาฝกงาน ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝกงานจํานวนจํากัด ตามความเหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงาน และความพรอมของ ธปท.*

วิธีการสมัคร
1. Register เขาสูร ะบบสมัครออนไลน Website : https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Training.aspx?MenuType=3
2. Upload เอกสารประกอบการพิจารณาใหครบถวน (ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใบสมัครที่แนบเอกสารครบถวนเทานั้น) ไดแก
2.1. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว
2.2. ประวัติยอ (Resume)
2.3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

การออกใบรับรองการฝกงาน
นิสิตนักศึกษาฝกงานจะไดรับใบรับรองการฝกงานจาก ธปท. เมื่อสิน้ สุดการฝกงานตามเกณฑที่ ธปท.กําหนด และตลอดชวงระยะเวลา
การฝกงานจะตองมีพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไมเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ธนาคารแหงประเทศไทยอาจ
ขอยุติการใหฝกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมออกหนังสือรับรองการฝกงานให

รายละเอียดการรับนักศึกษาฝกงานแบบ Online & On-site Internship ระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565
* ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝกงานเขาฝกงานลงสังกัดตามสาขาวิชา ความเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะงาน *

สํานักงานใหญ
สายงาน
สายตลาดการเงิน
สายนโยบายการเงิน
สายนโยบายการเงิน

ฝายงาน
ฝายบริหารเงินสํารอง
ฝายเศรษฐกิจมหภาค
ฝายเศรษฐกิจมหภาค

สายบริหารความเสี่ยงองคกร

ฝายสงเสริมความรูทางการเงิน

สายระบบขอสนเทศ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาที่ตองการ
จํานวน (อัตรา)
ลักษณะงานที่มอบหมายใหฝกงาน
เศรษฐศาสตร/การเงินการธนาคาร
1
วิเคราะหการบริหารเงินสํารองทางการในมิติตางๆ
เศรษฐศาสตร
1
วิเคราะหเศรษฐกิจ/โครงการศึกษา
เศรษฐศาสตร สถิติ
2
คนควาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนระหวางประเทศ เพื่อนํา
ผลการศึกษามาพัฒนาคุณภาพสถิติภาคตางประเทศของไทย
นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร
2
คิดและออกแบบ infographic หรือวิดีโอเพื่อใชประชาสัมพันธในสื่อ
ออนไลน

1) มีความคิดสรางสรรคในการนําเสนอเนื้อหาที่ซับซอนใหคน
เขาถึงไดงาย โดยเฉพาะเนื้อหาความรูทางการเงิน
2) มีความชํานาญในโปรแกรมออกแบบงานกราฟก เชน
Photoshop, Illustrator

2

สนับสนุนดูแลระบบคอมพิวเตอร (Compute, Storage) เปน System
Administrator

สายสื่อสารและความสัมพันธองคกร ฝายความรวมมือระหวางประเทศ เศรษฐศาสตร/การเงินการ
ธนาคาร/บริหารธุรกิจ

1

1) การเตรียมขอมูลและจัดทําทาทีใหผูแทน ธปท. เขารวมการประชุม
มีทักษะดานภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม สามารถ ฟง พูด
ตางประเทศ เชน ความรวมมือทางการเงินภายใตกรอบอาเซียนและเอเปค อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว
2) การสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมตางๆ
3) การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางประเทศ

สายสื่อสารและความสัมพันธองคกร ฝายบริหารการสื่อสารองคกร

นิเทศศาสตร/วารสารศาสตร
เศรษฐศาสตร Data Analytics
บริหารธุรกิจ (การตลาด)/Digital
Marketing

2

งานสื่อมวลชน และงาน Social media

1

1) รวมงานในโครงการปรับปรุงเว็บไซตใหมของ ธปท.
2) ศึกษาและนําหลักการออกแบบ UX / UI รวมทั้งรูปแบบและเทคนิค
การนําเสนอขอมูลของธนาคารกลางและหนวยงานอื่น พรอมทั้งนํามา
ประยุกตใชกับเว็บไซตใหมของ ธปท. ใหนาสนใจ

สายสื่อสารและความสัมพันธองคกร ฝายบริหารการสื่อสารองคกร

สังคมศาสตร/การจัดการ

2

สายสื่อสารและความสัมพันธองคกร ฝายบริหารการสื่อสารองคกร

ดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร/การออกแบบ
กราฟฟก/ภาพยนตรและภาพถาย

3

งานมูลนิธิ 50 ป ธปท. (การดูแลนักเรียน การคิดวิเคราะห การจัดการ
และการประชาสัมพันธ)
จัดทําสื่อประชาสัมพันธองคกร ทั้งงานออกแบบ งานถายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว

ฝายตรวจสอบและวิเคราะหความเสีวิ่ยศงวกรรมศาสตร
สง
(คอมพิวเตอร) /
การเงินการธนาคาร

1

สายสื่อสารและความสัมพันธองคกร ฝายบริหารการสื่อสารองคกร

สายกํากับสถาบันการเงิน 1

วิศวกรรมศาสตร(คอมพิวเตอร)/
วิทยาการคอมพิวเตอร
(Computer System/Open
Source Architecture)

คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่ตองการ
มีความสนใจในการลงทุน และการวิเคราะหตลาดเงินตลาดทุน
มีทักษะการใช excel และโปรแกรมสถิติ

DATA ANALYTIC

มีความสนใจเรื่องการวางแผนประชาสัมพันธ และการ
วิเคราะหขอมูล Social media
หากมีความสนใจหรือเคยเรียนในเรื่องตอไปนี้จะพิจารณาเปน
พิเศษ:
- วิชาเศรษฐศาสตร
- Digital Marketing
- งานออกแบบ infographic
- การจัดทําเว็บไซต หรือ ความรูและเทคนิคเกี่ยวกับการทํา
SEO
- การเขียนบทความหรือ Story Telling
มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ด/ี สามารถใช
เครื่องมือและโปรแกรมในการทํา Web ได
มีความกระตือรือรน และพรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ

สนใจวิเคราะห BIG DATA

รายละเอียดการรับนักศึกษาฝกงานแบบ Online & On-site Internship ระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565
* ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝกงานเขาฝกงานลงสังกัดตามสาขาวิชา ความเหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะงาน *

สายออกบัตรธนาคาร (พุทธมณฑลสาย 7 จ.นครปฐม)
สายงาน
สายออกบัตรธนาคาร

ฝายงาน
ฝายกลยุทธและวางแผนธนบัตร

สาขาวิชาที่ตองการ
จํานวน (อัตรา)
ลักษณะงานที่มอบหมายใหฝกงาน
คอมพิวเตอร/เทคโนโลยี
1
ออกแบบและผลิตงานดานกราฟกและมัลติมีเดีย เพื่อใชจัดทําสื่อ
สารสนเทศ/ วิทยาการ
ประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับเรื่องธนบัตร เพื่อนําไปแสดงบน
คอมพิวเตอร/คอมพิวเตอรกราฟก
BOTWebsite , Social media ตาง ๆ เชน Facebook , Line , Twitter
เปนตน

คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่ตองการ
สามารถใชโปรแกรม Computer ในงาน graphic ได เชน MS
Power Point , Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
After Effect ในการสราง Infographic ที่เปนภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) และโปรแกรมที่เกี่ยวกับ
การจัดทํา/ตัดตอ VDO

ฝายงาน
สํานักงานภาคเหนือ

สาขาวิชาที่ตองการ
คอมพิวเตอร/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ วิทยาการ
คอมพิวเตอร

คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ที่ตองการ
ทํา infographic ตัดตอวีดีโอ ทําสื่อบน social

สํานักงานภาคเหนือ
สายงาน
สายบริหารงานปฏิบัติการ

จํานวน (อัตรา)
ลักษณะงานที่มอบหมายใหฝกงาน
1
พัฒนางาน Social Listening และจัดทํา info ความรูทางการเงิน

