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คำนำ 

  

  รายวิชา สวสว 391 การฝึกงานภาคฤดูร้อน เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม (ES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก

ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง  และฝึกงานตามภารกิจของสถานที่ฝึกในหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนตลอดจนหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม  

      โดยในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาได้ฝึกงานทั้งสิ้น 40 หน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานประกอบการด้านต่าง บริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนการฝึก
ประสบการณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  

  โดยเอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมลูพื้นฐานที่เกีย่วกับสถานที่ฝึกงาน คณะผ ู ้ จ ั ดท ำ หว ั ง ว ่ า จ ะ เ ป็ น

ประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไปในการเลือกสถานที่ฝึกงานตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อฝึกงานตามสถานที่ที่สนใจ

ต่อไป  
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เรียบเรียงเน้ือหาภายในเล่มโดย นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน ์

ผู้ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
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บริษัทประกอบกิจการ 
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บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ้ากดั (มหาชน) 18 
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บริษัท ภาคีวิศวกร จ้ากดั 29 
บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเนต็ โซลูช่ันส์ จ้ากดั 30 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ส่วนแหล่งน ้าจดื กองจัดการคณุภาพน ้า กรมควบคุมมลพิษ 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นหน่วยงานราชการที่เกีย่วกับสิง่แวดล้อมโดยตรง 
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

งานส่วนใหญ่เป็นการจัดท้ารายงาน, การจัดท้าเอกสารประกอบการน้าเสนอ 
(PowerPoint) และการจัดท้าสื่อประชาสมัพันธ์ (Infographic) ในหัวข้อต่างๆ เช่น ผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า, ดัชนีคุณภาพน ้า, แผนท่ีแสดงจุดเก็บคุณภาพน ้า เป็นต้น 
มีการออกภาคสนามเพื่อติดตามตรวจสอบคณุภาพน ้าและหาแหล่งก้าเนิดมลพิษ ทั งใน
พื นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

4. ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0-2298-2000   
โทรสาร : 02-298-5396   
อีเมล์ : webmaster@pcd.go.th  
เว็บไซต์ : https://www.pcd.go.th 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

ทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Earth Pro, Microsoft Word, Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Excel (ซึ่งเป็นโปรแกรมพื นฐานในการท้างานของหน่วยงาน
ราชการ), ทักษะการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ณ ภาคสนาม, ทักษะการใช้เครื่องมือ
วิเคราะหค์ุณภาพน ้า, ทักษะการสงัเกตและการคิดวเิคราะห์, ทักษะการส้ารวจหา
แหล่งก้าเนิดมลพิษ, ทักษะการจ้าแนกประเภทแหล่งน ้าผิวดิน และทักษะอื่นๆ ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมอบรมในหัวข้อต่างๆ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

ควรมีทักษะหรือความรู้ในเรื่องของมาตรฐานคณุภาพน ้าผิวดิน, การจ้าแนกประเภทของ
แหล่งน ้าผิวดิน, วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ณ ภาคสนาม, วิธีการใช้เครื่องมือ
วิเคราะหค์ุณภาพน ้า, การใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Google Earth Pro, Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel (เนื่องจากเป็นโปรแกรมพื นฐานในการท้างาน
ของหน่วยงานราชการ) และควรศกึษาโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร, การท้างาน
ของหน่วยงานราชการ 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการจดัท้าเอกสาร เช่น รายงาน, เอกสารประกอบการน้าเสนอ 
(PowerPoint), สื่อประชาสัมพันธ ์(Infographic) และการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ซึ่งอาจ
ท้าให้รู้สึกเบื่อได้ง่าย พ่ีเลี ยงท่ีนี่ใจดีและพร้อมให้ค้าปรึกษา แต่เราตอ้งคอยถามพี่เลี ยง
ตลอดว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่ เพราะพี่เขาค่อยข้างที่จะงานยุ่ง บางครั งจึงไม่มเีวลา
มอบหมายงานให้เราและอาจจะตอ้งนั่งว่างไปเลย การออกภาคสนามค่อนข้างสนุกและ
ตื่นเต้น เพราะได้ลงเรือเก็บตัวอยา่งน ้าและตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้ ทั งนี การได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อแก้ปัญหาน ้าเสียนอกสถานท่ี ท้าให้เห็นระบบการท้างานและการด้าเนินการ
ของหน่วยงานราชการชัดเจน 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน การประปานครหลวง 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่ท้าหน้าท่ีในการควบคุมกระบวนการผลิตน ้าประปา

ทั งหมด ตั งแต่แหล่งต้นน ้าที่น้ามาใช้ผลิตน ้าประปา และยังรวมถึงหลงัจากท่ีส่งน ้าประปา
ไปยังผู้ใช้แล้วด้วย 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

การตรวจวเิคราะห์ และเฝา้ระวังคณุภาพน ้าทั งน ้าดิบ และน ้าประปาที่ออกจาก
โรงงานผลติน ้า และน ้าประปาที่สบูจ่ายไปยังประชาชนในพื นท่ีต่างๆ การหา Available 
Chlorine ที่จะนา้ไปจ่ายยังสถานสีูบจ่ายต่างๆก่อนออกสู่ประชาชน 

4. ช่องทางการติดต่อ อาคารส้านักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขท่ี 400 ถนนประชาช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทร. 02-504-0123 
Email : mwa1125@mwa.co.th 
ฝ่ายคณุภาพน ้า โทร. 02-981-7314 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การเก็บตัวอย่างน ้าประปา และน ้าดิบเพื่อน้ามาวิเคราะห์ที่ฝ่ายคณุภาพน ้า การ PM และ 
CM ตู้สา้หรับมอนิเตอรค์ุณภาพน า้ของโรงผลติน ้า 
- การปรับตัวให้เข้ากับคนหลากหลายประเภท 
- การรับมือกับความเปลีย่นแปลง 
- ความละเอียดในการท้างาน 
- ความรู้ในเรื่องคลอรีน 
- ความรู้เกี่ยวกับสาหร่ายปกติและสาหร่ายมีพิษท่ีอาจพบได้ในน ้า 
- กระบวนการตั งแต่การเก็บน ้าดิบ กระบวนการการบ้าบัด ไปจนถึงกระบวนการผลติ
น ้าประปาของการประปา 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเบื องต้น ควรทราบเกณฑม์าตรฐานว่า
ก้าหนดค่ามาตรฐานพารามเิตอรต์า่งๆ ไว้ท่ีเท่าใด  
- ทักษะการไตเตรท 
- เรื่องที่เกี่ยวกับน ้า เช่น ขั นตอนการบ้าบัดน ้า 
- การท้า Jar Test 
- น ้าผิวดินมีกี่ประเภท 
- คุณภาพของน ้าประปาท่ี WHO ก้าหนด 
- การใช้อุปกรณ์ภาคสนาม 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - ต้องเป็นคนท่ีพร้อมเปิดรับการเรยีนรู้อยู่เสมอ กระตือรือร้น และชา่งสังเกตในการท้างาน 
- สงสัยอะไรถามได้เลย พ่ีๆ ใจดมีาก 
- ควรมีอุปกรณเ์อาไว้จดข้อมูลกันลืม 
- ควรสุภาพและอ่อนน้อมถ่อมตน 
- พื นฐานการใช้ห้องแลป การปิเปต ส้าคัญ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน โรงงานผลติน ้ามหาสวสัดิ์ การประปานครหลวง 

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน มีพื นท่ีมาก ท้าให้ได้ศึกษาพื นที่หน้างานจริงในกระบวนการผลติน ้าประปา 
 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

เป็นงานในห้อง Lab ใช้ความรู้เกี่ยวกับ Lac Chem เป็นส่วนใหญ่ เป็นงานตรวจสอบ
คุณภาพประปา โดยตัวงานจะอยู่ในห้องแลปจะวัดคณุภาพน ้าทุกๆ 2 ช่ัวโมง เช่น การวัด 
pH ความขุ่น Alkalinty และคลอรีน 
 

4. ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทร 02-488-0734 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
-มีความสนใจในการศึกษาความรูด้้านการผลติและตรวจสอบคณุภาพน ้าประปา 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

การใช้เครื่องมือต่างๆที่มคีวามทันสมัย 
การปรับตัวหรือการเข้าสังคมในการท้างานกับผู้อาวุโส 
การใช้ชีวิตในรูปแบบของคนท้างานจริง 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

การใช้เครื่องมือตรวจวดัคณุภาพน า้เบื องต้น 
ทบทวนและเตรียมความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการ Jar test เพราะเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการ
ตรวจวิเคราะห ์
การไทเทรตสารได้ใช้บ่อยมากๆ 
การศึกษาเส้นทางและการเดินทางไปยังท่ีฝึกงาน 
การศึกษาข้อมูลขององค์กรและหน้าท่ีการท้างานคร่าวๆ 
การสอบถามรุ่นพี่ท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและหน้าที่การปฏิบัติงาน 
 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง ถ้าคิดว่ามีความสนใจด้านกระบวนการผลิตน ้าประปา แบบเป็นนักวิทย์วิเคราะห์คุณภาพ
น ้าแนะน้าให้มาที่น่ี พ่ีๆที่โรงงานผลิตน ้ามหาสวสัดิ์ การประปานครหลวง ใจดี มีความตั งใจ
ในการสอนงาน และให้ความรู้กับเราอย่างเตม็ที่ ทางฝ่ายจะมีโปรเจคเล็กให้ท้า ก็ให้ฝึกการ
รีเสริ์ชงานวิจัยการเขยีนเลม่วิจัยไวด้้วย ถ้าน้องๆมีโอกาสและสนใจดา้นนี ก็อยากให้
โรงงานผลติน ้ามหาสวสัดิ์เป็นตัวเลอืกหนึ่งในการตัดสินใจนะคะ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน เทศบาลนครนนทบุรี (ส้านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน      เนื่องจากการท้างานแบ่งเป็นหลายส่วน จึงท้าให้ลักษณะงานมีให้ท้าหลายด้านไม่ซ ้า 

ได้ท้าทั งงานเอกสารและงานลงมือปฏิบัติจริง ได้ลงพื นที่และพบกับปญัหาจริงๆที่
ประชาชนในพื นท่ีประสบอยู่  

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

     ในส่วนของงานบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม : จะได้ท้างานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการมลูฝอยต่างๆ ได้ร่วมท้าโครงการที่ทางเทศบาลท้าอยู่ เช่น ไดอ้อกไปเก็บข้อมูลขยะ
อินทรีย์ตามตลาดและห้องสรรพสนิค้าในเขต นอกจากนี ยังไดไ้ปดูการจัดการขยะประเภท
ต่างของทางเทศบาลที่บ่อขยะและบ่อบ้าบัดน ้าเสียอีกด้วย 
     ในส่วนของงานส่งเสริมอนามยัสิ่งแวดล้อม : ได้ออกไปตรวจเรื่องร้องเรียน (เหตุ
ร้าคาญ) ตามที่มีประชาชนแจ้งเข้ามา และออกตรวจอาหารหน้าโรงเรียนว่ามสีารปนเปื้อน
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ได้ท้าโครงการทีเ่กี่ยวกับการศึกษาอบรมดูงานท่ี
ต่างจังหวัด และไดเ้ป็นผูร้่วมสังเกตการณ์ในการประเมินโรงเรียนคาร์บอนต่้า 

4. ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0 2589 0500 โทรสาร/Fax : 0 2589 0516 
 E-mail : webmaster@nakornnont.go.th. 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ  
ไม่มเีกณฑ์ในการรับเข้าฝึกงาน  

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

1. การเข้าสังคมและการท้างานร่วมกับชุมชน 
2. ความกล้าแสดงออก  
3. การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
4. การฝึกฝนกระบวนการคิด และการตั งค้าถาม 
5. การฝึกการสื่อสาร  
6. การท้างานร่วมกับผู้ใหญ่ การท้างานเป็นทีม 
7. การท้างานอย่างละเอียดรอบคอบ และมีความเรียบร้อย 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

1. ศึกษาหาข้อมูลหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนงานท่ีจะเข้าฝึกงาน 
2. ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานที่ท้าการ
ฝึกงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
3. ศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปสถานท่ีฝึกงาน และลองเดินทางเพื่อวางแผนเวลาออก
เดินทาง เนื่องจากช่วงเช้าบริเวณเทศบาลนครนนท์ เป็นช่วงเวลาทีม่กีารจราจรหนาแน่น 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง 
 
 
 
 

     น้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าการมาฝึกงานในระบบราชการได้ท้าแค่เดินถ่ายเอกสาร
หรือชงกาแฟ แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรให้ท้ามากกว่านั นมากๆ ซึ่งที่เทศบาลนครนนทบรุีให้พี่
ฝึกท้าตั งแต่แยกองค์ประกอบขยะ ไปดูบ่อขยะ ไปจนถึงเป็นผูเ้ข้าร่วมตรวจโครงการและ
เป็นผู้ช่วยจัดท้าโครงการต่างๆ น้องจะได้ท้างานหลายๆอย่างที่ไม่เคยท้า ซึ่งน้องๆอย่า
ปฏิเสธงานท่ีเราไม่เคยท้า ใหล้องท้าก่อนถ้าท้าไม่ได้ก็ให้ถาม อย่ากลัวท่ีจะลองและอย่า
กลัวที่จะถาม สดุท้ายอยากฝากเรือ่งการมีกิริยามารยาทท่ีดี มีสมัมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อม
ตน เพราะจะท้าให้พี่ๆในที่ฝึกงานเอ็นดูเรา อยากสอนงานเรา จะท้าให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ น 
และจะท้าให้พ่ีๆมองภาพตัวเราและสถาบันเราดดี้วย 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก  
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน ออกภาคสนาม ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง วิเคราะห์คุณภาพน ้า 

ศึกษาประชาคมแพลงก์ตอนพืช วิเคราะห์สารปิโตเลยีมไฮโดรคาร์บอนปนเปื้อนในน ้าทะเล 
วิเคราะหป์ริมาณโคลิฟอรม์แบคทีเรียในน ้าทะเล และกิจกรรมอาสาอืน่ๆ 
 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

งานวิเคราะห์คณุภาพน ้า งานออกภาคสนามเก็บตัวอยา่งน ้าทะเล งานร่วมจัดอบรมให้กับ
คนในพื นท่ี  
งานปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน ้าทะเล, ดิน, แพลงก์ตอน, แบคทีเรยีและไมโครพลาสติก 
`งานภาคสนามเก็บตัวอยา่งน้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการ งานอบรมมวิชาการต่างๆ มี
งานท่ีเกี่ยวข้องกับขยะทะเลด้วย 
 

4. ช่องทางการติดต่อ ติดต่อ E-mail : mcrc.upper@gmail.com 
          Facebook : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่ง
ตะวันตก 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

การวิเคราะห์คณุภาพน ้าพารามเิตอร์ต่างๆ ทักษะการออกภาคสนามเก็บตัวอย่าง  
ความรู้วิชาเกี่ยวกับทางทะเลต่างๆ การจ้าแนกขยะ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการและการออกภาคสนาม การใช้ gps ระบุพิกัด และการท้างานร่วมกับผู้อื่น 
ความตรงต่อเวลา  
 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

หากใครด้าน ้าได้จะได้รับความรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ น เข้างานตรงเวลา หากอกภาคสนาม
ในระหว่างฝึกงานควรเตรยีมเสื อคลุม หมวก ครมีกันแดด งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทะเล
ทั งหมด 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง หากใครชื่นชอบงานด้านทะเล ท้าแลป ส้ารวจ ออกภาคสนามบ่อยๆ เหมือนไปเที่ยวแล้วก็
ได้รับความรูด้้วย (ไปค้างคืน) ก็สามารถเลือกที่ฝึกงานท่ีนี่ได้ พ่ีๆทีฝ่ึกงานใจดี งานมีเรื่อย ๆ
ไม่ซ ้า งานไม่หนักมาก เป็นราชการเข้างาน 8:30 น. เลิกงาน 16:30 น. ไม่มีค่าตอบแทน   
การเดินทางถ้าไม่มรีถหรืออยากฝกึงานแล้วกลับบ้านอาจจะไม่เหมาะเนื่องจากไมม่ีรถ
ประจ้าทางเข้าถึง 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม ส้านักการระบายน ้ากรุงเทพมหานคร 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นหนึ่งในโรงบ้าบัดน ้าเสียชุมชนของสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถบ้าบัดน ้าเสียได้ 

157,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด้วยระบบบ้าบัดน ้าเสียทางกายภาพและทางชีวภาพ ระบบ
ตะกอนเร่งมีถังเติมอากาศแบบ Vertical Loop Reactor นอกจากนี ยังมีการบ้าบัดกาก
ตะกอนท่ีได้จากการบ้าบัดน ้าเสีย เพื่อให้ได้ตะกอนท่ีสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ จะเป็นการวิเคราะห์คุณภาพน ้าให้ตรงตาม
มาตรฐานที่ทางกรุงเทพมหานครก้าหนด โดยจะมีการวิเคราะห์พารามิเตอร์ทั งหมด 17 
พารามิเตอร์เป็นประจ้าทุกวัน นอกจากนี ทางโรงงานยังมีการวิเคราะห์ค่าตะกอนที่ได้
หลังจากการบ้าบัดน ้า เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4. ช่องทางการติดต่อ ส้านักงานจัดการคุณภาพน ้า อาคารส้านักการระบายน ้า เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร 0-2203-2658 ต่อ 2322 (ส้านักการระบายน ้า)  
หรือ 0-2444-2871-3 (โรงควบคุมคุณภาพน ้าหนองแขม) 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)  ผลการเรียน  สุขภาพ   อื่นๆ ระบุ : ส่งข้อมูลประสงค์ที่จะ
เข้ารับการฝึกงานกับทางส้านักการระบายน ้า 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- ได้เรียนรู้ทักษะที่ใช้ในการท้างานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เทคนิคในการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียที่ได้จากการบ้าบัดในแต่พารามิเตอร์ และการบ้าบัดกากตะกอนที่
ได้จากบ้าบัดน ้าเสีย ทักษะในการท้างานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเตรียม
ความพร้อม ความแม่นย้าและใส่ใจในรายละเอียดของงาน และทักษะในการท้างานภายใน
องค์กรรัฐ 
- ได้รู้วิธีการบ้าบัดน ้าบ้าบัดตะกอน และตรวจค่าน ้าและค่าตะกอนให้ได้ตามมาตรฐานที่
กทม.ก้าหนด ได้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ขั นตอนกระบวนการ
ตรวจน ้า การแยกตะกอน 
- ทักษะการท้างานร่วมกับผู้อื่น เพราะจะต้องท้างานร่วมกับผู้คนจ้านวนมาก รู้จักการ
วางตัวในที่ต่างๆ มากขึ น นอกจากนี ยังได้ทักษะทางด้านการสื่อสารและความกล้า
แสดงออก เพราะจะมีการให้เราน้าเสนอผลที่ได้จากกการฝึกงานด้วย 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- การทบทวนวิธีการวิเคราะห์การทดลองในแต่พารามิเตอร์ การค้านวนหาค่าแต่ละ
พารามิเตอร์ 
- ใช้อุปกรณ์และรู้สารในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นให้ได้ 
- หน้าท่ีส่วนใหญ่คือวิเคราะห์พารามิเตอร์ในห้องปฏิบตัิการ อาจมีการศึกษาวิธีการใช้
อุปกรณ์ต่างก่อนไปท้างาน จะท้าให้เข้าใจและปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง และนอกจากนี จะต้อง
มีความระมัดระวังในการท้างาน เนื่องจากท้างานอยู่กับสารเคมีซึ่งสามารถเกดิอันตรายได ้

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - การฝึกงานและการท้างานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่หากต้องมีการเตรียมตัว
และเตรียมใจพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดให้ แล้วน้ามาปฏิบัติตามจะ
ท้าให้การท้างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น และต้องมีการปรับตัว ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน หมั่นรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดของงาน ที่ส้าคัญการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นสิ่งส้าคัญที่สุดในการท้างาน 
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- อยากบอกน้องๆว่าถ้าใครชอบเกี่ยวกับทางด้านห้องแลป ให้มาท้าที ่โรงควบคุมคณุภาพ
น ้าหนองแขมได้ พ่ีๆ ใจดมีากและอยากให้น้องเตรียมตัวมาให้พร้อม 
- พี่ๆทุกคนท่ีนี่ใจดี และเป็นกันเอง หากไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามได้ทุกเรื่อง ถามได้
หลายรอบ แม่บ้านที่น่ีน่ารักมากชอบท้ากับข้าวหรือซื อขนมมาฝาก ภายในโรงงานไม่มีรา้น
ขายข้าว แนะน้าว่าถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวมาก็จะดี เพราะบริเวณแถวๆโรงงานมีร้านอาหารให้
เลือกเยอะ แต่ถ้าไม่สะดวกก็สามารถห่อข้าวมาเองได้ หรือจะสั่งให้มาส่งก็ได ้
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จังหวัดเพชรบุร ี
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน หน่วยงานราชการที่มีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการดูแล

ครอบคลมุพื นท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแต่ละส่วน
งานจะมีงานท่ีไดร้ับผดิชอบส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร จัดกิจกรรมต่างๆ และมีการออก
ภาคสนาม 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

งานท่ีได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เปน็งานเอกสาร แตม่ีการออกพื นท่ีบา้งเพื่อจัดกิจกรรม 
หรือการจดัประชุมตามความรับผดิชอบของแต่ละส่วนงาน 

4. ช่องทางการติดต่อ 246/2 ถนนเจ้าลาย ต้าบลชะอ้า อ้าเภอชะอ้า จังหวดเพชรบุรี 76120 
โทร. 032-470-459 
อีเมล dmcr.st55@gmail.com 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
.......ไม่มี......................................................................................................... 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การควบคุมการบินอาศยานไร้คนขับ (โดรน) 
- มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตัวเองมากขึ น 
- มีระเบียบวินัยในตัวเองและการท้างานมากขึ น 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ความรู้เพิ่มเติมเกีย่วกับทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรป่าชายเลน และการกดัเซาะ
ชายฝั่ง 
- การใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, PowerPoint and Excel) 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง พี่ๆทุกคนใจดี เลี ยงดี พร้อมให้ความรู้ และค้าแนะน้าทั งเกี่ยวข้องกบัสายงานวิชาชีพ การ
ใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ในอนาคต 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัระยอง 

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน ได้ออกภาคสนาม เห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่างฝึกงาน  
งานเอกสาร การลงรับหนังสือราชการ การท้ารายงานการประชุม  
การเข้าร่วมฟังการประชุมหรือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ 
การออกภาคสนาม ตรวจสอบข้อร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

4. ช่องทางการติดต่อ 
โทรศัพท์ : 038611008  
อีเมล์ : forest.rayong@gmail.com 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกงาน 
◻ ประวัติ (CV)   ◻ ผลการเรียน ◻ สุขภาพ ◻ อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการฝึกงาน 

การใช้ภาษาเขียนในการจัดท้างานด้านเอกสารราชการ  
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ทักษะการวางตัว มารยาท และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อนไปท้างาน 

ทักษะการพิมพ์ โปรแกรม Microsoft พื นฐาน เช่น Microsoft Word 
หรือ Microsoft Power Point เพราะมีหลายงานที่ต้องท้างานด้าน
เอกสาร รวมถึงการน้าเสนองาน 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ความมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง 

- อยากให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับพี่ทุกคนในส้านักงานฯ ไม่ใช่แค่ในส่วน
สิ่งแวดล้อม รวมทั งพี่จากหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เพราะเจอกันบ่อยตอน
ออกไปภาคสนาม ส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร ไม่มีงานแลป  
- พี่ๆ ที่ส้านักงานฯ ใจดี สงสัยตรงไหนถามได้ตลอด ตอนฝึกงานอยาก
ให้มีความกระตือรือร้นและความตั งใจ เพราะเขาจะมองเราเป็น
เจ้าหน้าท่ีคนหนึ่ง ไม่ใช่แค่นักศึกษาฝึกงาน 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี ่
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน งานท่ีท้าส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บตวัอย่างน ้าและน้ามาตรวจวเิคราะห์คุณภาพ ซึ่งค่อนข้าง

ตรงกับสิ่งท่ีได้เรยีนมา นอกจากนี พี่ๆ ก็พาดูระบบต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้าท้าให้ได้ความรู้ใน
เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม และมีค่าเบี ยเลี ยงให้ด้วย 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

ตรวจวัดดัชนีคุณภาพน ้า (ท้าแลป) ภายในโรงไฟฟ้า  ไม่ว่าจะเป็นน ้าประปา น ้าเข้า-ออก
โรงไฟฟ้า น ้าระบบ Cooling และระบบ Boiler เป็นต้น และตรวจวดัดัชนีคุณภาพนน ้า
ภายนอกโรงไฟฟ้า โดยมีจุดเก็บตัวอย่างตามเล่ม EIA ซึ่งพาริเตอร์ที่ทา้การตรวจวัดดัชนี
คุณภาพน ้า ได้แก่ pH, Conductivity, Turbidity, DO, DO5, COD, BOD, Oil & 
Grease, TSS, Alkaline, Ca, Fe, Sulfate และ Silica เป็นต้น  

4. ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ของ EGAT (ระบบกลาง) : 
https://internship.egat.co.th/hr/hrbp/internship.html  
เบอร์โทรศัพท์ของโรงไฟฟ้ากระบี่ : 075 651 511, 075-651-500 ต่อ 3240, 3241 
หน่วยงานบุคคล 
Facebook : https://www.facebook.com/krabipowerplant/ 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
สามารถติดต่อสอบถามและยื่นเอกสารขอเข้าฝึกได้โดยตรงก่อนสมคัรทางเว็บไซต์ EGAT 
ส่วนกลาง 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตา่งๆ ในการตรวจวดัคณุภาพน ้า 
- การมีมนุษย์สมัพันธ์ที่ดี สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
- ทักษะด้านการสื่อสารทั งกับเพื่อนและพี่ท่ีอายุมากกว่า 
- การมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
-การวิเคราะห์น ้าที่หลากหลายพารามิเตอร์มากขึ น 
-การเรียนรู้การท้างานเกีย่วกับชุมชน เช่น การไปนั่งฟังเรื่องการให้ความร่วมมือในการให้
พื นที่ส่วนนึงเป็นเขตการเพาะเลี ยงปูเพื่อลดการขาดแคลนพันธุ์ปูด้า และการขาดรายได้
อาชีพของคนบนเกาะในอนาคต 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- การท้าแลปเบื องต้น เช่น การปิเปต (Pipette) การไทเทรต (Titration) 
- ความรู้ด้านอากาศ  
- ความรู้ด้าน GIS ในการลงพิกัดในแผนที ่

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง -การฝึกงาน 
  หน้าท่ีที่ท้าในแต่ละวันส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะซ ้าๆ ตามเดิม เช่น เก็บตัวอย่างน ้าแล้วน้ามา
วิเคราะห์ตามพารามิเตอร์ต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในห้องแลปเป็นหลัก แต่อาจจะมีพี่พาออกไปดู
ระบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าบ้าง พาไปดูการท้างานในส่วนอื่นๆ บ้าง ในการมาฝึกงานที่
โรงไฟฟ้าจังหวัดกระบี่สามารถได้รับความรู้ที่เตม็ที่เท่าท่ีเราอยากได้ หรือสงสัยได้ เนื่องจาก
พี่ๆที่นี่พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราเสมอ ในการเตรียมตัวอาจไม่ต้องเตรียมตัวมาเยอะ ถ้า
หากสามารถจ้าเนื อหาที่ได้เรียนมาก็สามารถน้าความรู้มาใช้ประโยชน์ในการฝึกงานได้ ที่
ส้าคัญคือความกระตือรือร้นที่จะไดร้ับความรู้ การถามบ่อยๆ รู้จักการออกความคิดเห็น ถือ
ว่าเป็นสิ่งท่ีดีในการฝึกงาน เพราะเราจะได้รับความรู้จากประสบการณ์จริงอย่างเต็มที่ 
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 -การเดินทาง  
   ส้าหรับการมาฝึกงานท่ีจังหวัดกระบี่ท่ีค่อนข้างไกล รวมไปถึงตัวโรงไฟฟ้าที่ค่อนข้างไกล
จากพื นท่ีเช่นเดียวกัน หากไม่ใช่คนในพื นท่ีหรือไม่มีคนรู้จักในพื นท่ีจะท้าให้ค่อนข้างล้าบาก
พอสมควรหากมาฝึกงานท่ีนี ่
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท อีสเทิร์น ซีบอรด์ อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ้ากัด 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน งานท่ีได้ท้าค่อนข้างหลากหลาย ได้ออกภาคสนามบ่อย พี่ท่ีท้างานใจด ี
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

1. ตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าจากระบบผลิตน ้าใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 
2. ตรวจวิเคราะห์คณุภาพน ้าเสียจากระบบบ้าบดัน ้าเสีย 
3. เข้าร่วมการประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
4. งาน CSR 

4. ช่องทางการติดต่อ ผู้ติดต่อประสานงาน: คณุเขมกร เอี่ยมเจรญิ  
ต้าแหน่ง: เจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อม (Supervisor) 
โทร. 080-195-9236 
E-mail: khemakorni@wha-industrialestate.com  

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)   ผลการเรียน   สุขภาพ  
 อื่นๆ ต้องฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19  

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

1. การปรับตัวเข้ากับสังคมการท้างาน 
2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่กดิขึ นจริง 
3. ระบบการผลติน ้า โดยการน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ (Water reclamation) 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อน
ไปท้างาน  

1. ความรู้เกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสยีแบบสระเตมิอากาศ (Aerated lagoon) และความรู้
พื นฐานเกี่ยวกับระบบบา้บัดน ้าเสยีแบบอ่ืนๆ  
2. ระบบการผลติน ้าประปา 
3. การประเมินนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) 

8. สิ่งที่อยากจะฝากรุ่นน้อง 1. มีการน้าเสนอหัวข้อวิจัยให้กับสถานประกอบการ เกีย่วกับการพฒันาเพื่อ 
นิคมอุตสาหกรรม 
2. ต้องคอยเข้าหาพี่ท่ีดูแลบ่อยๆ เพื่อจะได้ท้างานรูปแบบใหม่ๆ 
3. มีเบี ยเลี ยงให้ ควรมีรถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพราะไม่มรีถประจ้าทาง 

 

  

mailto:khemakorni@wha-industrialestate.com
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ้ากัด 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน การน้าเทคโนโลยมีาใช้บ้าบัดน ้าเสยีอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันภาวะเรอืนกระจก และน า้เสยี

ที่ปล่อยจากอุตสาหกรรมนั นไดผ้่านมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า ทิ งตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้นา้ระบบบ้าบัดแบบยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket : UASB) เป็นระบบบ้าบดัน ้าเสยีที่มี ประสิทธิภาพสูง มีความเหมาะสมในการ
น้ามาใช้บ้าบัดน ้าเสียในอุตสาหกรรม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้พลังงานน้อย
กว่าระบบบ้าบดัน ้าเสียแบบ ใช้ออกซิเจนและยังได้กา๊ซมีเทนซึ่งสามารถน้ากลับมาใช้
ประโยชนไ์ด้อีกด้วย 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

1. ได้เก็บตัวอย่างน ้าจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียและโรงผลิตน ้าประปาและน ้าดื่ม  
2. ได้ท้า Lab  
3. ได้ขัดบ่อบ้าบัดน า้เสยีเพื่อท้าความสะอาด 

4. ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 0-3432-1661-3 
แฟกซ์ : 0-3422-5241  
อีเมล : chohent@choheng.com  
เว็บไซต์ : http://www.choheng.com  
เวลาท้าการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

1. ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียและน ้าดี  
2. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยได้เรียนมาก่อน  
3. ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการท้าตามกฎระเบียบของบริษัท 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

1. ทักษะการเก็บตัวอย่างน ้า  
2. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เบื องต้น  
3. ทักษะการใช้ Safety และความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท้า Lab 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง แนะน้าให้น้องรุ่นถัดไปลองมาฝึกกับบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จ้ากัด ซึ่งในการฝึกงานน้อง
จะสามารถได้น้าความรู้จากท่ีเรียนมาปฏิบัติในการท้างานได้จริง อีกทั งน้องจะได้ฝึกในการ
คิดวิเคราะห์การท้างานในแต่ละวัน ทั งนี ยังได้ประสบการณ์จากการท้างานจริง และตลอด
ระยะเวลาในการฝึกงานนั นน้องจะได้ค่าเบี ยเลี ยงจากการฝึกงานอีกด้วย 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด (โรงงานส้าโรง) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นโรงงานขนาดใหญ่ และเป็นโรงงานท่ีมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี

การควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น น ้า, อากาศ, กลิ่น, ของเสียอันตราย 
เป็นต้น 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

ได้เรียนรู้ขั นตอนต่างๆ ของโรงงานรถยนต์ และได้เรยีนรู้ในเรื่องของกฏหมาย รวมไปถึง
เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน เช่น ของเสียอันตราย, น ้า, อากาศ เป็นต้น 

4. ช่องทางการติดต่อ ส่วนการจดัการทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2386-1000 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบุ  
มีการทดสอบตามมาตรฐานของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ 

1. ข้อสอบจิตวิทยาทั่วไป 
2. สอบสัมภาษณ ์

โดยจะต้องมีรายชื่อที่ผ่านการสอบในรอบที่หน่ึงก่อนจึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ และต้อง
ผ่านการสอบสมัภาษณ์จึงจะสามารถเข้าฝึกงานกับทางบริษัทได้ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝกึงาน 

1. ทักษะการพูดคุยกับผูค้นท่ีหลากหลาย 
2. ทักษะการน้าข้อมูลที่ได้เรยีนทฤษฎีมาปรับใช้กับสถานการณจ์ริง 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

ศึกษาในเรื่องของระบบ ISO 14001 และการจัดการของเสียภายในโรงงาน เนื่องจาก
ภายในโรงงานเน้นเรื่องนี  หากสามารถเข้าใจก่อนท่ีจะเข้าไปท้างานจะช่วยให้สามารถ
ท้างานได้ง่ายขึ น 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง ถ้าสนใจท้างานในสายโรงงาน ก็อยากให้มาฝึกงานท่ีโรงงาน เพื่อท่ีจะไดรู้้ว่ายังสนใจจะท้า
ต่อหรือไม่ และเนื่องจากการท้างานในโรงงานต้องเจอคนเยอะ การมมีนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่ง
ที่ดี รวมถึงทักษะการพูดคุยกบัผู้คนส้าคัญเช่นกัน ขอให้น้องทุกคนโชคดีกับการฝึกงานนะ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท โอสถสภา จ้ากัด (มหาชน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน 1. บริษัทมีการจัดระบบการท้างานท่ีชัดเจนและเป็นขั นตอน 

2. มีขอบเขตก้าหนดหน้าที่พนักงานในการปฏิบัติงานชัดเจน  
3. มีการวางแผนงานล่วงหน้าซึ่งท้าให้พนักงานสามารถท้างานได้ตามช่วงเวลาที่ก้าหนด 
4. บริษัทมีสวัสดิการในเรื่องการดูแลความปลอดภัยระหว่างท้างานและมีเบี ยเลี ยงให้กับ
นักศึกษา 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

ลักษณะการท้างานจะเป็นการท้างานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  ในด้านสิ่งแวดล้อมจะดูแลเรื่องระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นหลัก เนื่องจากเป็นบริษัท
ที่มีโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์และยา ท้าให้น ้าเสียจากกระบวนการผลิตจึงมี
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สูงมาก ดังนั นบริษัทจึงให้ความสนใจในการบ้าบัดน ้าเสียเป็นส่วนใหญ่ 
โดยงานที่ท้าในส่วนนี จะเป็นการตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสียและแก้ไข/จัดท้าแผนวิธี
ปฏิบัติงานระบบบ้าบัดน ้าเสียให้แก่พนักงานน้าไปใช้ปฏิบัติ นอกเหนือจากการดูแลด้านน ้า
เสีย ยังท้างานในส่วนของระดับเสียง ซึ่งเป็นงานในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดูสภาพการ
ท้างานของพนักงาน โดยตรวจสอบพนักงานที่ได้รับความเสี่ยงจากการท้างานในพื นที่ที่มี
เสียงดัง และจัดท้าในรูปแบบข้อมูลผู้ที่มีความเสี่ยงท้าให้เกิดโรคจากเสียง รวมถึงได้ท้าการ
จัดการขยะอันตราย ซึ่งจะลงไปตรวจสอบการก้าจัดขยะอันตรายให้ เป็นไปตามกฏหมาย 
และตรวจสอบการคัดแยกประเภทขยะให้ถูกต้องของพนักงาน 
ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุจาก
การท้างานโดยด้าเนินการตามแผนงานจากหน่วยงานส่วนกลางมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ของพนักงาน ซึ่งจะดูแลตั งแต่การเกิดอุบัติเหตุทางร่างกายและทรัพย์สินระหว่างท้างาน 
การตรวจประกันภัยบริษัท การเข้าร่วมอบรมความปลอดภัยในการท้างาน และการน้า
ความรู้ด้านความปลอดภัยเรื่องการใช้ถังแก๊สและปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปอบรมให้
ความรู้แก่พนักงานด้วยตนเอง 

4. ช่องทางการติดต่อ เว็บไซตส์้าหรับสมัครเข้าร่วมโครงการ : 
https://www.osotspa.com/new/th/careersystem/internship.php 
อีเมล : talktous@osotspa.com 
โทร : +66 (0)-2351-1000 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

1. ได้ฝึกการวางแผนงานก่อนการท้างานที่ได้รับมอบหมาย และระหว่างท้าโปรเจค ซึ่งท้า
ให้การท้างานเป็นระบบมากขึ น  
2. ได้เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ 
3. ได้ฝึกการกล้าแสดงออก เวลาที่ต้องแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายงานให้กับทางพี่เลี ยง 
4. ได้ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากขึ น 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

1. ทบทวนเนื อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
และการจัดการขยะ 

https://www.osotspa.com/new/th/careersystem/internship.php
mailto:talktous@osotspa.com
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2. ศึกษาเนื อหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มเติม เนื่องจากการท้างานเป็น
การท้างานร่วมกับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3. สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก่อนเริ่มฝึกงาน 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง ถ้าน้องๆอยากฝึกงานสิ่งแวดล้อมพร้อมกับได้ฝึกงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไปด้วย แนะน้าว่าให้ลองมาฝึกท่ีนี่ เพราะเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยเพิ่มเตมิ
นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเรียนมา และถ้ากังวลว่าจะยากไหมเพราะว่าเป็นสายงานที่
ไม่ได้เรียนมาโดยตรง ยืนยันว่าไม่ยากค่ะ เพราะน้องๆจะได้เรียนรู้งานทุกอย่างใหม่หมด 
แถมได้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัมาดว้ย ซึ่งคุ้มค่ากับการเรียนรู้เป็นอย่าง
มาก และยังได้เบี ยเลี ยงรวมถึงได้เครื่องดื่มในเครือของบริษัทโอสถสภาฟรีระหว่างฝึกงาน 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ้ากดั 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน - เป็นบริษัทขนาดใหญ่  

- เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษทั งกากของเสีย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้า ท้าให้ได้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทั งสามประเภท 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- เรียนรู้หน้าท่ีของนักสิ่งแวดล้อมประจ้าโรงงาน  
- ติดตามการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับของเสียที่ต้องน้าออกไปก้าจัดภายนอกโรงงาน 
- บันทึกและตรวจสอบค่าคุณภาพน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดก่อนปล่อยออกไปยังท่อน ้า
รวมของการนิคมอุตสาหกรรม 
- ลงพื นที่เพื่อติดตามการเก็บตัวอย่างและการตรวจประเมินระบบบ้าบัดของเสียของ
โรงงาน 
- ติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรม เช่น การสัมมนา 
กิจกรรมปลูกป่า 
- จัดท้ารายงานด้านสิ่งแวดล้อมส่งให้แก่การนิคมอุตสาหกรรม 
- เดินทางไปส่งเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษของโรงงานให้แก่หน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื นที่ตั งของโรงงานนั นๆ 

4. ช่องทางการติดต่อ Ms. Kittima Lamo (พ่ีซัน)  
E-mail : kitimala@nok.co.th 
Tel. 093-124-2457  

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

  ประวัติ (CV)   ผลการเรียน  สุขภาพ   อื่นๆ ระบุ 
ผลการเรียนเฉลี่ยรวมไม่ต่้ากว่า 2.50 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 
 
 

- การดูแลรับผิดชอบในตัวเองที่มากขึ น: ต้องท้าการประสานงาน ติดตามงานต่างๆด้วย
ตัวเอง 
- ความละเอียดรอบคอบในการท้างาน: เนื่องจากงานเอกสารต้องน้าส่งหน่วยงาน
ราชการดังนั นจึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการท้างานและเอกสารบางอย่าง
อาจมีความคลุมเครือจึงต้องคอยสังเกตและทบทวนอยู่เสมอ 
- การตั งค้าถาม: โดยส่วนตัวแล้วนักศึกษาแทบจะไม่ตั งค้าถามเลยกับสิ่งต่างๆแต่
ส้าหรับการท้างานการตั งค้าถามเป็นสิ่งที่จ้าเป็นมากเนื่องจากการท้างานต้องมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ส่งสารเพื่อความถูกต้องของงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อน
ไปท้างาน 

- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
- จัดเตรียมเอกสารที่สถานท่ีฝึกงานต้องการให้ครบถ้วน 
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกงาน 
- ทบทวนรายวิชาท่ีคาดว่าจ้าเป็นต้องใช้ในการฝึกงาน 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง อยากให้รุ่นน้องให้ความส้าคัญและหมั่นทบทวนบทเรียนในรายวิชาต่างๆในช่วงปี 2 
และปี 3 ซึ่งแต่ละรายวิชาล้วนจ้าเป็นสามารถน้าไปต่อยอดในการท้างานได้ทั งสิ น 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ้ากดั (มหาชน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง การท้างานมีความหลากหลายทั งในหน้าท่ีของการวิเคราะห์น ้า การ

จัดการกากของเสยี การบ้าบดัน ้า และอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

 การวิเคราะห์น ้าทั งน ้าท่ีน้าไปใช้ในโรงงาน และน้าท่ีต้องปล่อยออกนอกโรงงาน 

 สรุปสาระส้าคญักฎหมายดา้นสิ่งแวดล้อม  

 เข้าร่วมการรับฟังการอบรมและฝกึซ้อมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ต่างๆ 

4. ช่องทางการติดต่อ Tel : 0-2630-0300 Ext 308 
E-mail : hrd@tcrss.com 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)   ผลการเรียน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

1. ได้ฝึกให้มคีวามรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เคารพระเบียบวินัย และการท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ได้ทราบบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของ
โรงงานซึ่งมีความส้าคัญในการเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
3. ได้รับทักษะ ประสบการณ์ และการพัฒนาตามสภาพความเป็นจรงิในสถาน
ประกอบการ 
4. ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ นในขณะปฏิบตัิงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีเหตผุล 
5. มีเจตคติทีด่ีต่อการท้างาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ภายหลังจากส้าเร็จ
การศึกษา 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

 ศึกษาหาข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับโรงงานว่าเป็นโรงงานประเภทไหน รายละเอียด
สถานท่ีฝึกงานเป็นอย่างไร  

 ทักษะการใช้ Microsoft office 

 ทักษะการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์น ้า 
8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง เป็นสถานท่ีฝึกงานท่ีอยากแนะนา้เนื่องจากได้ฝึกงานอย่างสมจริงและมีความหลากหลาย 

พี่ๆในฝ่ายใจดีและยินดีที่จะให้ความรู้อย่างเตม็ที่  
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ้ากดั (มหาชน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ี
ฝึกงาน 

เป็นบริษัทเอกชนด้านพลังงานระดับประเทศ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน 
รวมทั งธุรกิจ Non-Oil เช่น ร้านสะดวกซื อ ร้านกาแฟ กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว กลุ่มธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ท้าให้บางทีมีงานที่หลากหลายมาให้ท้าในส่วนของการเตรียมข้อมูลและท้า
สไลด์น้าเสนอให้พี่ท่ีท้างาน เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง โปรไฟล์ดี มีเบี ยเลี ยงดี   

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้า
ระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- ศึกษาข้อมูลบริษัทท่ีประกอบกิจการด้านปิโตรเลียมและพลังงาน 
- ศึกษาและร่างนโยบาย Biodiversity 
- การขอการรับรองสากลให้องค์กร เช่น การรับรองความโปร่งใสขององค์กร การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD), การเปิดเผยข้อมูลรายงาน
ประจ้าปตีามข้อก้าหนดของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
- หาข้อมูล Value chain ของกาแฟและบรรจุภณัฑ์ที่มีความยั่งยืนเพื่อท้าแผนพัฒนา 
Inthanin 

4. ช่องทางการติดต่อ รับสมคัรผา่นทางเว็บไซต์ : https://career.bangchak.co.th/th/internship.php 
062 335 8628, 082 536 9174 พี่น ้าหวาน (HR) 

5. เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
ผลการเรยีนขั นต่้า GPA 3.00 
มีการสอบคดัเลือก Online Test และ Online Interview 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จาก
การฝึกงาน 

- ทักษะการเข้าสังคมในที่ท้างาน 
- ทักษะการท้าสไลด์น้าเสนอและการน้าเสนอในที่ประชุม 
- ทักษะการอ่านเอกสารเพื่อการทา้งาน 
- ความรู้เรื่องของการสร้างความนา่เชื่อถือและความโปร่งใสขององค์กรในการขอการรับรอง
จากหน่วยงานสากลต่างๆ 
- ทักษะในการติดต่อประสานงานและขอข้อมูลเพิ่มเตมิจากหน่วยงานอ่ืน 
- ทักษะภาษาอังกฤษในการอ่านและท้าความเข้าใจเอกสารรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษใน
การท้าสไลดแ์ละท้าการขอการรับรองต่างๆให้องค์กร 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ศึกษาเกี่ยวกับบริษัททั งในด้านการท้าธุรกิจและภาพรวมองค์กร 
- ศึกษาส่วนงานท่ีจะเข้าไปฝึกว่ามกีารท้างานเกี่ยวกับอะไร 
- เปิดใจกับสังคมใหม่ที่จะได้เจอ เพราะจะต้องท้างานกับเพ่ือนต่างมหาลัย หรืออาจจะตา่ง
คณะด้วย ท่ีอาจจะมีการท้างานท่ีต่างออกไป และต้องท้างานกับพ่ีที่ท้างานท่ีอาจจะเป็น
ผู้ใหญ่ในหลายระดับ ต้องมีการปรบัตัวและเตรยีมความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารให้ดี 
กล้าแสดงออก กล้าออกความเห็น 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง บริษัท บางจาก ให้เบี ยเลี ยงดีค่ะ แต่ส่วนงานที่ได้ไปฝึกจะเป็นส่วนงานบริหารและพัฒนา
ศักยภาพองค์กร ท้าให้งานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นเรื่องของเอกสาร การขอการรับรอง การท้า
นโยบายต่างๆ ไม่มีการออกนอกสถานที่ หรือการท้าแลป ส่วนใหญ่จะเป็นหาข้อมูล ท้าสไลด์
และน้าเสนอ จะต้องมีความพร้อมตลอดเวลาและต้องทนความกดดันได้ เพราะบางทีจะมีนัด
ประชุมด่วนโดยที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ต้องพร้อมน้าเสนอ เข้าใจงานและตอบค้าถามให้ได้ในที่
ประชุม 
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1. ชื่อสถานที่ฝึกงาน โรงผลิตน ้าประปาบางเลน (บริษัท ทีทีดับบลิว จ้ากัด (มหาชน)) 
2. จุดเด่นของสถานที่
ฝึกงาน

1.พี่ๆใจดีและสอนงานละเอียด มอีะไรสงสัยถามพี่ไดเ้ลย 2.ได้ท้าแลปเองตั งแต่เตรียม
สารเคมี 3.ได้นา้ความรู้จากท่ีเรยีนมาไปใช้จริง

3.ลักษณะงานที่ได้ท า
ระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ)

มีการออกไปเก็บตัวอย่างน ้าเพื่อนา้มาท้าการตรวจวัดคณุภาพของน ้าดิบและน า้ประปา จะ
ท้าการตรวจวดัน ้าทุก 2 ช่ัวโมงในทุกๆ วัน และเราจะได้เตรียมสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวัด
คุณภาพน ้า 

4. ช่องทางการติดต่อ ส้านักงานใหญ่  
ที่อยู่ 30/130 หมู่12 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
เบอร์โทรส่วนบริหารงานทรัพยากรบุคคล : 0-2019-9490 ต่อ 1218 , 1203 

5. เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าฝึกงาน

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพ่ิมเติมที่ได้จาก
การฝึกงาน

1.ได้เรียนรู้การปรับตัวเพื่อเข้าสังคมของท้างานจริง 2.ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ น
จากการท้างาน 3.ได้เรียนรู้ระบบการผลิตน ้าประปาทั งหมด 4.ไดรู้พ้ารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
ของน ้าประปาท่ีจะมีความแตกต่างจากการวัดน ้าเสียจากที่เรียน 5.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ท้างานเป็นทีม การร่วมมือกันจากการท้างานจริง

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท างาน

ความคล่องแคล่วว่องไวและความแม่นย้าในการท้างาน ศึกษาเครื่องมือท่ีใช้ในการท้าแลป
ที่เกี่ยวกับการตรวจวัดคณุภาพน ้า พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เพ่ือให้เข้าใจงานได้เร็วขึ น เพราะ
ต้องมีการตรวจวัดน ้าทุก 2 ช่ัวโมง และมีการตรวจวดัหลายอย่าง 

8. สิ่งที่อยากจะฝากรุ่นน้อง ที่ฝึกงานมีที่พักให้ พื นที่ท่ีฝึกงานจะอยู่ไกลจากแหล่งขายอาหารแนะน้าให้น้ารถส่วนตัวไป
ด้วย (รถจักรยานยนต์หรือรถยนต)์ ใกล้ๆที่ฝึกงานมีร้านขายอาหารอยู่ร้านเดียว (แต่มี
หลายเมนูนะ) แนะน้าส้าหรับใครเป็นคนท่ีสามารถทานรสชาติเดมิหรือไมไ่ด้เป็นคนท่ีเบื่อ
ง่าย และก็ทบทวนความรู้ทีไ่ด้เรียนเกี่ยวกับการตรวจวัดคณุภาพน ้าเพื่อให้เข้าใจงานได้เร็ว
ขึ น 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ปตท.ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม จา้กัด (มหาชน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ เป็นประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับ offshore (แท่นขุดเจาะน ้ามัน) และ 

onshore (แหล่งผลติน ้ามันดิบบนบก) การฝึกงานท่ีนี จะได้หลายองค์ความรู้ในด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ได้ออกไปเห็น Process การผลิตน ้ามันดิบของจริง และสิ่งอ้านวยความ
สะดวกภายในบริษัทดมีากๆ (มีเบี ยเลี ยงด้วย) 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน้าข้อมูลไปกรอกในโปรแกรม EPS, การจัดท้าแผนการจดัการของ
เสีย, ร่วมออก Audit ตรวจโรงงาน Waste, ร่วมจัดท้าและวางแผนในการจัดท้า EIA ใน
ขั นตอนการขอเปลี่ยนแปลงแปลงส้ารวจ, การเข้าร่วมอบรม เช่น การจัดการน ้ามันรั่วไหล 
Water management ในแท่นขุดเจาะน ้ามัน เป็นต้น และการเข้าร่วมการซ้อมแผนฉุกเฉิน 

4. ช่องทางการติดต่อ การเปิดรับสมัครจะผ่านทางเพจ Facebook : PTTEP Career และ เว็บไซต์ : 
www.pttep.com 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
1. กรอกข้อมูลและยื่น CV เพื่อพิจารณา 2. สอบข้อเขียน 3. สอบสัมภาษณ ์

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- ความรู้ในเรื่องกระบวนการสา้รวจและผลติน ้ามัน, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ความรู้ใหม่ๆ  
เช่น การจัดการกมัมันตรังสี Hg ในธุรกิจ Oil & Gas การซ้อมแผนฉกุเฉิน การจัดการกับ
น ้ามันรั่วไหล เป็นต้น 
- ทักษะการสื่อสารและการน้าเสนอ 
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการท้างาน 
- ทักษะการ Audit กับโรงงาน 
- ทักษะการท้างานร่วมกันกับผู้อื่น 
- ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร คือ CV/Resume เนื่องจากต้องใช้ยื่นสมัคร 
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปฝึกงาน คือ 1. ความรู้คร่าวๆของขั นตอนกระบวนการผลิตน ้ามัน พี่ๆ
เขาก็จะสอนให้เราฟังอย่างละเอียดตอนไปฝึกอยู่แล้ว แต่ถ้าเรารู้ไปก่อนก็อาจจะเข้าใจเพิ่ม
มากยิ่งขึ น 2. ทักษะการสื่อสาร เนื่องจากเราต้องเจอพี่ที่ท้างานในหลายระดับ เพื่อนจาก
ต่างมหาวิทยาลัยและต่างสาขา และการน้าเสนองานต่อพี่ๆ ทักษะการสื่อสาร/การน้าเสนอ
จึงเป็นสิ่งส้าคัญอย่างมาก 3. ภาษาอังกฤษ ในการท้างานจะใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง ส้าหรับน้องๆทีม่ีความสนใจ อยากให้ลองสมัครดูก่อน อาจจะใช้เวลาในการรอผลการ
สมัคร/การสอบนานนิดนึงเพราะมทีั งการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในการฝึกงานถ้า
เราสงสัยหรือต้องการเรียนรูเ้รื่องอะไรภายในฝา่ยสามารถถามพี่ๆไดทุ้กคน พี่ๆเขาพร้อมที่
จะสอนงานเราเสมอ พ่ีๆทุกคนน่ารักและใจดีมาก บริษัทเลี ยงพนักงานและเด็กฝึกงานดี
มากๆ ถ้าน้องไปฝึกงานในช่วงที่บริษัทมีการจดัคอนเสริ์ตทางบริษัทก็จะให้นักศึกษาฝึกงาน
เข้าร่วมด้วย 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 8 บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีหลายสาขาทั่วประเทศ มีงานท่ีหลากหลายทั งงานออกภาคสนาม

ลงมือปฏิบัติงานในพื นท่ีจริง และงานเอกสาร พ่ีเลี ยงให้ความใส่ใจดูแลดีมากๆ   
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

มีทั งงานในส่วนท่ีลงพื นที่หน้างาน (ออกภาคสนาม) และงานเอกสาร ซึ่งงานส่วนใหญ่จะ
เป็นงานด้านเอกสาร และค่อนข้างเน้นความรู้ทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยเป็น
หลัก เช่น การเดินตรวจความปลอดภัยในการท้างาน (คปอ.) การศึกษา Fire plan รวมไป
ถึงงานติดตั งระบบผลติกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ในส่วนของงานเอกสาร
และการท้าสื่อ เช่น การจัดท้าคู่มอืประสานงานชุมชน กรณีเกิดเหตฉุุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ การท้าคลิปประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของบริษัท และบอร์ด QSHE เป็นต้น  

4. ช่องทางการติดต่อ ฝ่ายธุรการ  
Email : supattra_k@pttplc.com คุณสุภัทรา (คุณนุ่น) 
เบอร์ : 0988872446 คุณสุภัทรา (คุณนุ่น) 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็น  
- การท้าสื่อ 
- การวางแผนจัดการบริหารเวลา  
- การลงมือท้างานจริง 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

ควรมีความรู้พื นฐานทางด้านอาชีวอนามัยบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากงานส่วนใหญ่
ค่อนข้างใช้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั และพี่ๆ จะคอยถามความ
คิดเห็นเกีย่วกับงานกับเราอยู่บ่อยๆ ดังนั นเพื่อให้เข้าใจงานท่ีท้าจึงควรมีการศึกษาความรู้
พื นฐานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาก่อน 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง การท้างานท่ีนี่ค่อนข้างเน้นไปทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไดเ้ห็นการท้างาน
จริง มีการออกภาคสนามปฏิบัติงานในพื นท่ีจริง แต่ไม่มีงานในส่วนแลป พ่ีๆในบริษัทให้
ความใส่ใจดี ดูแลดมีากๆ ไม่ดเุลย ให้เรามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับงาน
ต่างๆ ท่ีไดร้ับมอบหมายเสมอ พ่ีๆทุกคนพร้อมให้ความรู้ หากเราสงสัยอะไรสามารถถาม
จากพ่ีๆไดเ้ลย  

 

  



23 
 

1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ้ากัด  
(Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd.) 

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน ที่ฝึกงานให้ความส้าคัญกับความปลอดภัยและการปฎิบัติตามระเบียบของบริษัท 
งานที่แผนกเน้นไปทางเอกสารและการติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆรวมทั งกับ
บุคคลจากภายนอก เช่น consult เป็นต้น มีเบี ยเลี ยงให้วันละ 150 บาท 

3. ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง 
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น โปสเตอร์ วิดีโอ เป็นต้น เข้าฟัง
อบรมทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ออก
ภาคสนามเรียนรู้ในเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตรวจ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในช่วงที่ต้องส่งกับทางส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ช่องทางการติดต่อ E-Mail : nitiporn@thappline.co.th  
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า ฝึกงาน ◻ ประวัติ (CV)    ◻ ผลการเรียน    ◻ สุขภาพ    ◻ อื่นๆ ระบุ 

......ไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณา................................................................... 
6. ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ 
ฝึกงาน 

- ขั นตอนการท้างาน การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในองค์กร เพิ่มทักษะในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ทราบถึงขั นตอนการยื่นส่งรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกะทบสิ่งแวดล้อมว่ามีรายละเอียดใดบ้าง 
- ทักษะในการวางแผนการท้างาน จัดสรรเวลาท้างานเป็นขั นตอนให้ทันในเวลาที่
ก้าหนด 
- ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น มีความกล้าที่จะพูดคุยและกล้าที่จะถามในสิ่งที่ไม่รู้  
- ทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office การตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น 
- ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การจับคู่สีเพื่อให้งานออกมาน่าสนใจ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว ก่อนไป
ท้างาน  

ทบทวนความรู้ในวิชา ISO และ EIA เนื่องจากมีความจ้าเป็นท่ีต้องใช้ในการท้างาน 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - ส้าหรับน้องทีส่นใจจะฝึกงานท่ีบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย แผนกพัฒนามาตรฐาน
และความยั่งยืนองค์กร (COS) ส่วนใหญ่จะเป็นงานด้านสร้างความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับคนในองค์กรและเป็นงานเอกสาร EIA กับ ISO เป็นหลัก ถ้าใน
อนาคตใครอยากท้างานออฟฟิศก็ลองสมัครดูได้นะคะ พี่ๆที่แผนกก็ใจดีและคอย
สอนงานให้เสมอ ในเรื่องที่พักถ้ามีบ้านอยู่ในกรุงเทพหรือจะหาหอพักที่ใกล้บริษัท 
แนะน้าให้ติดต่อกับทางพี่เลี ยงฝึกงานก่อน เพราะทางบริษัทมีรถรับ-ส่งพนักงานใน
เส้นทางต่างๆอยู่ จะได้ที่พักท่ีสะดวกกับการเดินทางด้วย 
- อยากให้น้องๆมีความกล้าที่จะถาม กล้าที่จะพูดคุยหรือแลกเปลีย่นข้อมูลกับพ่ีๆใน
สถานที่ฝึกงาน และมีความพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อได้รับมอบหมายงานให้ท้า 
การตรงต่อเวลาเป็นสิ่งส้าคัญเสมอเนื่องจากท่ีนี่เข้างานเช้า 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท ์จ้ากัด 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นบริษัท Consult ด้านสิ่งแวดลอ้มท่ีร่วมงานกับโครงการที่มีความหลากหลาย พ่ีๆใน

บริษัทเป็นกันเอง มีโอกาสในการท้างานต่อหลังเรียนจบ และไดเ้บี ยเลี ยง 
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

แบ่งเป็น 3 ฝ่าย 
1. ฝ่ายเอกสาร/รายงาน : จัดท้ารายงานวิเคราะห์ผลการตรวจวัด งานเอกสารต่างๆ 
ลักษณะงานจะเน้นเป็นการท้างานเอกสารและคอมพิวเตอร์ มีออกภาคสนามเพื่อไป Audit 
บ้าง 
2. ฝ่ายห้องแลบ : เป็นงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ท้างานในห้องแลบและงานเอกสารนิด
หน่อย 
3. ฝ่ายภาคสนนาม : งานออกนอกสถานท่ี เก็บตัวอย่าง เช่น ดิน น ้า ตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น 
แสง เสียง ฝุ่น  

4. ช่องทางการติดต่อ บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท ์จ้ากัด 
189 หมู่ 3 ต้าบลบางรักพัฒนา อ้าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
Tel : 02-159-0121 
Fax : 02-159-0122 
E-mail : marketing@topslabenvi.com 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)   ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบุ : 
สามารถติดต่อเข้าไปท่ีบริษัทไดเ้ลย 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การติดต่อกับบุคคลภายนอก (ลูกค้า) และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 
- การท้างานร่วมกับคนท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ท้าให้เราต้องเรียนรู้และปรบัตวั 
- การใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการท้างานจริง 
- การได้ออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานท่ี 
- การใช้โปรแกรม การจัดท้าเอกสาร รายงาน ในการท้างานเพื่อส่งลูกค้าจริงๆ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

การใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ควรมีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้าง และหากมีรถ
ส่วนตัวอาจจะมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ น 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง เป็นบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก คล้ายๆ Home Office พี่ๆในบริษัทใจดี (แต่ระหว่างการ
ท้างานมีเสียงดังจากการพูดคุยค่อนข้างมาก) มีเบี ยเลี ยงให้ ผู้หญิงสามารถออกภาคสนาม
ได้ พี่ในบริษัทส่วนมากเป็นอายุจะยังไม่เยอะ สามารถคุยเล่นหรือไปสังสรรค์ด้วยกันได้ แต่
ประสบการณ์ของพี่ๆค่อนข้างน้อย ถ้าใครต้องการอยู่กับพี่ๆที่มีประสบการณ์ท้างานมากๆ
ก็ไม่เหมาะ เดินทางไม่ล้าบากมาก แต่ถ้ามีรถจะสะดวกกว่า และมีเพื่อนจากมหาวิทยาลัย
อื่นมาฝึกด้วย 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จ้ากัด 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นบริษัที่ได้มีประสบการณ์ในการจัดท้ารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมาอย่างยาวนาน มี

ความน่าเชื่อถือ และได้รับหมอบหมายโครงการจากทั งภาครัฐและเอกชน มีโครงการใน
ความรับผิดชอบหลากหลาย เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการท่าเทียบเรือ โครงการ
โรงไฟฟ้า เป็นต้น แต่ขึ นอยู่กับช่วงเวลาที่ไปฝึกงานว่าตอนนั นบริษัทก้าลังด้าเนินการ
โครงการอะไรอยู่ พ่ีๆ ในบริษัทมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานท่ีท้า 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

หลัก ๆ จะแบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ งานเอกสาร งานแลป และงานภาคสนาม 
- งานเอกสาร เราจะได้อ่านรายงาน EIA จริงๆ โดยพีเ่ขาอาจจะให้เราตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงาน อาจจะพวกค้าผิดหรือข้อมูลตัวเลข และเขียนรายงานสรุปการประชุม 
- งานแลป แลปที่ บ.TLT จะเป็นแลปวิเคราะห์คณุภาพน ้า เช่น TSS TDS COD 
- งานภาคสนาม จะเป็นการไปจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ซึ่งเราจะได้เห็น
บรรยากาศจริงๆ ว่าชาวบ้านในพื นท่ีมีท่าทียังไงต่อโครงการที่เราไปจัดประชุม และการ
สอบถามประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล และ Audit โครงการที่ดูแล ซึ่งพี่ได้มีโอกาสไปดูโรง
ผลิตไฟฟ้าจากขยะ หนองแขม และโรงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ บ้านโป่ง  
- งานอ่ืน ๆ เช่น จัดเตรียมเอกสาร เตรียมสถานท่ีประชุม สัมภาษณค์วามคิดเห็นประชาชน
ต่อโครงการ 

4. ช่องทางการติดต่อ ติดต่อแผนก Employment ของ TEAM GROUP 
เบอร์โทรศัพท์: 02-5099000 #1222-1224 
เบอร์มือถือ: 061-404-4610, 086-900-0958 
E-mail: join@team.co.th 
Facebook Fanpage: Recruitment Center TEAM GROUP 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การท้าแลป 
- การบริหารเวลา 
- การสื่อสาร 
- ได้เห็นบรรยากาศการท้างานจริง ๆ  

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

ควรจะมีความรู้พื นฐานต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงขั นตอนในการจัดท้ารายงาน EIA 
การพร้อมในสื่อสารและการท้างานร่วมกับผู้อื่น เพราะมีบ้างเราต้องติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการในพื นท่ี หรือพูดคุยกับชาวบ้าน 
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word, PowerPoint 
ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและอปุกรณ์ตา่งๆในห้องปฏิบัติการ 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - สว่นตัวคิดว่าการฝึกงานท่ีนี่นอกจากจะได้ท้างานในหลายส่วนของรายงาน EIA แล้ว ยัง
ได้เห็นบรรยากาศการท้างานในบรษิัทเอกชน ถ้าใครที่ไม่ไดม้ีความสนใจเฉพาะด้านก็อยาก
ให้ลองมีฝึกท่ี บ.TLT ดู พี่ๆที่บริษทัใจดี ไม่ดเุลย พร้อมให้ความรู้กับเราตลอด ส่วน
โครงการทีไ่ด้รับมอบหมายจะขึ นอยู่กับว่าช่วงนั นบริษัทก้าลังรับผดิชอบโครงการอะไร และ
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เราได้พี่คนไหนเป็นพี่เลี ยง ต้องลุ้นเอา ส่วนตัวพ่ีว่างานท่ีไดไ้ม่หนักจนเกินไปและมีเงินเดือน
ให้ด้วยนะ วันละ 100 บาท 
- เหมาะสา้หรับคนท่ีสนใจงานด้าน EIA เพราะเป็นบริษัทท่ีรับผดิชอบโครงการหลาย
ประเภทและบางโครงการจะได้ไปดูงานในสถานท่ีจริง เหมาะส้าหรบัคนท่ีต้องการท้างาน
หลากหลาย เพราะงานท่ีไดร้ับมีทั งแลป งานเอกสาร การจัดประชุมและออกภาคสนาม 
ส้าหรับสังคมการท้างานพ่ีๆที่บริษทัใจดีและมีงานค่อนข้างเยอะ ตลอดการฝึกงานจะมีพี่
เลี ยง ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถถามพี่เลี ยงได ้
หมายเหตุ: รถประจ้าทางมไีม่มาก ควรวางแผนการเดินทางให้ดี แนะน้าให้พักอยู่ใกล้กับ
บริษัทฯเพื่อความสะดวกในการเดนิทางไปท้างาน เนื่องจากรถติดมากในช่วงเช้า 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จ้ากดั 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน ทางบริษัทจะมีเพียงงานรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ไม่มีการตรวจวัด หรือการใช้

เครื่องมือในการตรวจวัด หรือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

 ได้เรียนรูเ้กือบทุกส่วนของการท้ารายงาน EIA และไดม้ีการออกสถานท่ีไปดูพื นท่ี
ก่อสร้างจริง รวมไปถึงได้เรยีนรู้สถานท่ีที่ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับขั นตอนในการท้า
รายงาน EIA 

 ท้าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของไฟล์เลม่รายางาน EIA ของโครงการต่างๆ 

 ตรวจแบบโครงสร้างอาคาร และตรวจโฉนดที่ดิน 

 ท้า Power Point เพื่อใช้ในการน้าเสนอตอนเข้าประชุมพิจารณารายงาน EIA 
ของโครงการต่างๆ 

 กรอกผล Monitoring และท้ากราฟประกอบ  
4. ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์: 02 551 4169 - 70 

E-mail: mitr@mitrenvironment.com 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

 มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  

 ฝึกการท้างานร่วมกับผู้อื่น  

 ได้ทักษะในการใช้ Microsoft Word มากยิ่งขึ น 

 มีความละเอียด รอบคอบกับการทา้งานมากยิ่งขึ น 
มีความอดทน 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

 ต้องมีพื นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft พื นฐาน สามารถเข้า
กับผู้อื่นได้ง่าย และสามารถเรยีนรูไ้ด้งานได้เร็ว 

 ทบทวนเนื อหาของรายวิชา ENEN332 : EIA  

 ความรู้ในการใช้ Microsoft word และ Power Point 
8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - เหมาะกับคนท่ีไม่สนใจในเรื่องการตรวจวัด การใช้เครื่องมือในการตรวจวัดและวิเคราะห์

ในห้องปฏิบัติการ สนใจท้าแต่รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
- ฝึกงานที่บริษัทนี ไม่ต้องกังวลว่าจะท้าไม่ได้ จะมีพี่เลี ยงคอยช่วยสอนอยู่ตลอด ถ้าไม่ทัน
หรือไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ตลอด 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จ้ากัด 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เบื องต้นทางบริษัทเป็นบริษัทเอกชนแต่ว่าบริษัทได้ถูกจดัจ้างโดยหน่วยงานราชการให้คอย

ดูแลระบบบ้าบัดน า้เสยีให้ ซึ่งถ้าท้างานเกี่ยวกับแล็ปนักศึกษาจะถูกส่งกระจายไปประจ้า
ตามศูนยต์่างๆของราชการเพื่อไปท้าการวิเคราะห์คณุภาพน ้า 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

งานส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คณุภาพน ้าทุกพารามิเตอร์ เช่น pH, DO, 
Conductivity และอื่นๆ เป็นต้น แต่ว่าบางครั งก็จะมโีอกาสได้ออกไปเก็บตัวอย่างน ้าคลอง
ชุมชนเพื่อกลับมาวิเคราะห์บ้างเปน็ครั งคราว 

4. ช่องทางการติดต่อ info@getco.co.th , 02-709-2950 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)   ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- เรื่องของการบริหารเวลาเพราะวา่ตอนท่ีท้าแล็ปการวเิคราะห์พารามิเตอร์บางประเภทใช้
เวลานานจึงจะต้องท้าก่อน และตอ้งคอยจัดการเวลาให้ดีให้แล็ปเสรจ็ไปเป็นวันต่อวัน 
- เรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับเพือ่นร่วมงาน ตอนท่ีฝึกงานจะมโีอกาสได้เจอกับเพื่อน
ร่วมงานจากมหาวิทยาลัยอื่นจะตอ้งปรับตัวให้เข้ากันเพื่อท้างานร่วมกันได ้
- บางครั งการฝึกงานอาจจะไมไ่ดท้้าแค่แล็ปอย่างเดยีวอาจจะมีงานเสรมิเข้ามาบา้ง เช่น 
การเก็บตัวอย่างน ้าเอง การเตรียมขวดเก็บตัวอย่างน ้า 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ควรทบทวนเรื่องการวิเคราะห์คณุภาพน ้าเบื องต้นเพราะที่ฝึกงานก็จะมีการเช็คว่าเรามี
ความเข้าใจมากน้อยแคไ่หน 
- ควรศึกษาเส้นทางการเดินทาง 
- ควรเตรียมตัวในเรื่องของการเข้าหาคนอ่ืนเพราะว่าเรื่องนี มันหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - ถ้ามีโอกาสได้ไปฝึกงานก็อยากให้ท้าให้เต็มที่เพราะว่าที่บริษัทเขาดูแลเราดเีหมือนเราเป็น
พนักงานคนนึงเลย แล้วเขาก็พร้อมให้ความรูม้ากๆ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ภาคีวิศวกร จ้ากดั 
2. จุดเด่นของสถานท่ี
ฝึกงาน 

- อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลยัมหิดล เดินทางได้สะดวก 
- ได้ปฏิบัติงานอย่างตรงสาย 
- ได้ปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย 
- ได้เบี ยเลี ยงประจ้าวัน 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้า
ระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ) 

ให้บริการงานด้านวิศวกรรมประปา สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ได้แก ่
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย ระบบบ้าบัดมลพิษทางอากาศ และการระบายอากาศ 
จัดหา จ้าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณแ์ละสารเคมี ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม 

4. ช่องทางการติดต่อ Web site : www.phakee.net 
โทร. 081-432-7760 คุณมารินทร์ ประสานเนตร ต้าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล 

5. เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
........-........................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จาก
การฝึกงาน 

- การเดินระบบบ้าบัดน ้าเสยี  
- การทดลองการตกตะกอนน ้าเสยี (Jar Test) และการเลือกใช้สารเคม ี
- รูปแบบระบบน ้าเสียแต่ละท่ีแตกต่างกัน ท้าให้ได้เรียนรูรู้ปแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียที่
หลากหลาย 
- ขั นตอนการตรวจวัดน า้เสยีหน้างานจริง 
- การจัดท้าคู่มือระบบบ้าบดัน ้าเสยี และทะเบียนเครื่องจักร 
- กฎหมายเบื องต้นเกีย่วกับการจดัการบ้าบดัน ้าเสีย 
- การค้านวณเบื องต้น เกีย่วกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- การใช้โปรแกรม Excel  

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ควรศึกษาขั นตอนการบ้าบดัน ้าเสียพื นฐานมาล่วงหน้า 
- ควรศึกษาการใช้โปรแกรม Excel  
- การใช้เครื่องมือการตรวจวัดน ้าเสีย เช่น pH meter 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง การออกภาคสนามไปโรงบ้าบดัน ้าเสีย อากาศร้อนและไม่ถ่ายเท สภาพพื นท่ีค่อนข้าง
อันตรายต้องมีความระมัดระวังใหม้าก ดังนั น ต้องเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพด้วย ท่ีนี่พ่ีๆทุก
คนใจดี พร้อมที่จะสอนทุกอย่าง ได้ทั งงานทางด้านเอกสาร และงานทางด้านภาคสนาม 
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1. ชื่อสถานที่ฝึกงาน บริษัท กรีน แอนด์ บลู แพลนเนต็ โซลูช่ันส์ จ้ากดั 
2. จุดเด่นของสถานที่
ฝึกงาน 

- ใกล้สถานีไฟฟ้าบีทีเอสสนามเป้าเดินทางสะดวก 
- บรรยากาศในที่ท้างานเงียบสงบ รม่รื่น ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ 
- บริษัทท้าเกี่ยวกับการคดิ ซื อและขายคาร์บอนเครดติ การประเมินความเสีย่ง และให้

ค้าปรึกษาเรื่องการจัดการสารเคม ี
- หัวหน้าและพี่พนักงานอัธยาศัยดี พร้อมให้ความรู้และคา้ปรึกษาได ้
- หัวหน้าเป็นคนต่างชาตไิด้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการน้าเสนอ 

3.ลักษณะงานที่ได้ท า
ระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- ศึกษาหลักการพื นฐานของคารบ์อนเครดติว่ามีการซื อขายอย่างไร มตีลาดที่ใดบา้ง มี
ความแตกต่างกันอย่างไร 

- ศึกษาโปรเจคที่ไดร้ับมอบหมาย เรือ่ง การกู้คืนและการนา้สารท้าความเย็นกลับมาใช้
และโอกาสในการน้ามาคิดคาร์บอนเครดติ 

- น้าเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาให้กับผูบ้ริหารและพี่ๆ พนักงาน ว่ามีโอกาสที่จะสามารถมาปรับ
ใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่  

- ออกภาคสนามตรวจประเมินโรงงาน เก็บตัวอย่าง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงงาน ว่าถูกต้องตามกฎหมายและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมหรือไม ่

4. ช่องทางการติดต่อ โทร   02-1207621 
อีเมล์  contact@gb-planet.com 

5. เกณฑ์การพิจารณา
รับเข้าฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพ่ิมเติมที่ได้จาก
การฝึกงาน 

- ได้ใช้ทักษะในการใช้ภาษาในการสือ่สารและการนา้เสนอ ท้าให้ทักษะด้านการพดู 
อ่าน เขียนในภาษาอังกฤษดีขึ น 

- ได้เรียนรู้ในการตรวจประเมินโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ การเตรียม
อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจประเมิน 

- ได้ความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมายมากขึ น การค้นหาเอกสารราชการต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นพระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวง ประกาศกรม หรือรายงานราชการต่างๆ 
เช่น ปริมาณการน้าเข้าสารท้าความเย็น รหสัสารเคมี รหสัวัตถุอันตราย เป็นต้น 

- ได้รูจ้ักกับเพ่ือนๆต่างมหาวิทยาลยั และเพื่อนจากตา่งประเทศ ได้เรียนรู้และ
แลกเปลีย่นประสบการณซ์ึ่งกันและกัน 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท างาน  

- ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับหัวหน้า 
- ความรู้ด้านพลังงานทดแทน 
- ความรู้เบื องต้นเรื่องคาร์บอนเครดติ 
- ความรู้เบื องต้นด้านกฎหมายและสารเคม ี
- ทักษะการท้าเอกสารประกอบการน้าเสนอ 
- ทักษะทั่วไปในการท้างาน เช่น การตั งค้าถามเมื่อสงสยั การค้นหาวจิยัหรือเอกสาร

ต่างๆ 
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8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - ในการฝึกงานให้น้องๆ ศึกษาหาข้อมูลของสถานท่ีที่จะไปฝึกงานให้ครบถ้วน ทั งงานท่ี
ได้รับมอบหมาย เส้นทางการเดินทางและหอพัก หากน้องๆ คนไหนสนใจเรื่องคารบ์อน
เครดติ พลังงานทดแทน รวมไปถึงการจัดการสารเคมีและการเรียนรูเ้รื่องกฎหมายที่นี เป็น
ที่ท่ีเหมาะสมที่จะได้เรียนรู้ พี่ๆและหัวหน้าพร้อมท่ีจะให้ความรู้และให้ค้าปรึกษา และยังได้
ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพิม่ขึ น หากไดม้าฝึกงานท่ีนี จะได้ประสบการณด์ีๆและ
ความรู้กลบัไปอย่างแน่นอน  
- หากต้องการฝึกงานในเมืองที่เดนิทางไม่ไกลในสถานีปลายทางที่นี ถือว่าเหมาะสมมากๆ 
รวมไปถึงถ้าต้องการศึกษาหาข้อมลูเรื่อง Carbon credits และกฎหมายสารเคมีอันตราย
ในประเทศท่ีนี ก็มีหัวข้อและการออกภาคสนามที่เกี่ยวข้อง มั่นใจว่าหลังไปฝึกงานจะ
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คลอ่งขึ นและไดร้ับความรู้ ประสบการณ์ดีๆ จากพ่ีพนักงาน
ที่ดูแลและหัวหน้าแน่นอน 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ้ากัด 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน 1. ได้ลงมือท้างานจริงๆ และได้ท้างานท่ีหลากหลาย  

2. พ่ีเลี ยงอธิบายรายละเอียดงานให้ฟังก่อนมอบหมายงาน และสามารถสอบถามได้ตลอด
หากไม่เข้าใจ 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

การเขียนรายงาน EIA และการลงพื นที่สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในบริเวณ
โดยรอบโครงการ เพื่อน้ามาประกอบรายงาน 

4. ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่ : เลขท่ี10 ซอยพงษ์สวัสดิ์ 10 ถนนนนทบุรี ต้าบลท่าทราย อ้าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุร ี
โทร : 0-2102-6401 
มือถือ : 0-89774-7682, 0-94337-8282 
โทรสาร : 0-2102-6401 
Email : envimove@gmail.com 
เว็บไซต์ : http://envimove-thai.com 
Fanpage : บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ้ากัด 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรียน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบุ 
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมที่ได้จากการ
ฝึกงาน 

1. ทักษะในการใช้โปรแกรมส้านักงาน  
2. การเขียนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

1. ทักษะในการใช้โปรแกรมส้านักงาน เช่น โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft 
Excel 
2. เตรียมทบทวนความรู้พื นฐานเกี่ยวกับเรื่องของ EIA คืออะไร และพักผ่อนให้เตม็ที่ ท้าใจ
ให้สบาย เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการท้างาน  

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง อยากให้น้องๆที่จะไปฝึกงานรุ่นต่อไปมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ และอยากให้
สอบถามรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายให้ละเอียด ใช้ค้าพูดที่สุภาพ และวางตัวอย่าง
เหมาะสม 

 

  

mailto:envimove@gmail.com
http://envimove-thai.com/index.php
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน บริษัท ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากดั 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน ให้อิสระในการเลือกสายงานกับตวันักศึกษาฝึกงาน บรรยากาศการท้างานท่ีเป็นกันเอง ได้

ฝึกงานกับพ่ีๆหลายทีมท้าให้ได้เจอคนหลากหลาย 
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

ติดตั งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน 
จดหมายเลขประจ้าเครื่องตรวจวัดให้ฝ่ายเอกสาร 

4. ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่บริษัท  3 ซอย อุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260 
การติดต่อ  Tel : +66 2763 2828 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- ได้เรยีนรู้วิธีการในการติดตั งเครือ่งตรวจวัดฝุ่นละอองและเทคนิคในการเปลีย่นฟิลเตอร์
ของเครื่องประเภทต่างๆ 
- ได้พัฒนาทักษะการท้างานเป็นทีมในพื นท่ีท้างานจริง 
- ได้รับทักษะในการสื่อสารและการเข้าสังคม ทักษะการบรหิารเวลา และทักษะการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- เทคนิคการเก็บตัวอย่างในสถานที่จริง 
- ประสบการณ์ทีไ่ด้ใช้ความรู้ทีไ่ดจ้ากภาคทฤษฏ ี
- ทักษะการใช้เครื่องมือใหม่ๆที่ไมม่ีในห้องเรียน  
- การท้างานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการท้างานแข่งกับเวลาและภายใต้ความกดดัน 
- ความรู้ที่ได้นอกเหนือจากห้องเรยีน (การประยุกต์ใช้จริง) 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศไว้ก่อนเริ่มการฝึกงาน เพื่อ
จะไดเ้ข้าใจงานท่ีต้องท้าได้อย่างง่าย 
- ในการฝึกงานสาย EFM จะต้องท้าการขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีค่อนข้างมีน ้าหนัก
มากอยู่เสมอ ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการท้างาน 
- ทักษะในการใช้เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง น ้าและอากาศ และในด้านความพร้อมใน
ด้านร่างกาย เนื่องจากจะต้องออกภาคสนามทุกวัน 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - ในการฝึกงานท่ีบริษัทนี เราจะค่อนข้างมีอิสระในการเลือกงานเอง สามารถพูดคุยกับพี่
เลี ยงท่ีดูแลได้วา่ชอบงานไหนเป็นพิเศษ เช่น สามารถเลือกเองได้ว่าอยากท้างานเก็บ
ตัวอย่างน ้าหรือว่าอยากออกไปตั งเครื่องตรวจวดัอากาศ และยังสามารถเลือกที่จะย้ายไป
ฝึกงานในสายอื่น เช่น งานห้องแลปหรืองานเอกสารก็ได้ เป็นสถานที่ฝึกงานท่ีท้าให้เราได้
ประสบการณ์อย่างหลากหลายในสายงานสิ่งแวดล้อม 
- ในส่วนงานท่ีได้ท้า เป็นงานส่วนของการเก็บตัวอย่าง จึงค่อนข้างที่จะท้างานหนัก
เนื่องจากมีการออกภาคสนามทุกวนั จึงต้องมีความพร้อมในด้านร่างกายในระดับนึง 
และข้อดีคือเนื่องจากออกภาคสนามทุกวันจึงท้าให้เหมือนได้ไปเทีย่วด้วย 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน 1. เป็นห้องแลปที่จะได้รับมอบหมายงานตามโครงการวิจัยที่ท้าอยู่ อยู่แต่ในห้องแลป 

2. อยู่นอกเขตชุมชนไม่แออัด 
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

1. การด้าเนินการถังปฏิกรณ์ (Operation Reactor Tanks) 
2. การเลี ยงเชื อ 
3. การฉีดแก๊สเข้าเครื่อง Gas Chromatography 
4. การตรวจวัดปริมาตรแก๊สด้วยการแทนที่น ้า 
5. การท้า Nitrogen Flushing 
6. การตรวจวัดพารามิเตอร์ที่จ้าเป็นของถังปฏิกรณ์ 

4. ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ 02-470-7400-1, 02-470-7328-9, 02-470-7451-2 
โทรสาร 02-470-7584, 02-452-3466 
E-mail: pdti@mail.kmutt.ac.th 
Facebook: สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ. 
Website: https://www.pdti.kmutt.ac.th/th/ 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรียน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบุ 
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมที่ได้จากการ
ฝึกงาน 

1. ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องแลปจริง 
2. การรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
3. ฝึกความจ้าเนื่องจากพ่ีเลี ยงจะสอนเพียงหน่ึงครั ง 
4. ได้ทักษะท้างานแบบ Multitasking 
5. ได้ทักษะการพูดคุยและท้าความรู้จักรู้ร่วมงาน 
6. ได้ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากภายในแลปมีนักวิจัยชาวต่างชาติ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

1. อ่านเนื อหาเกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสีย ประเภท วิธีการบ้าบัดให้ทราบเบื องต้น 
2. ฝึกทักษะการพูดเข้าหาผู้ใหญ่ และความอ่อนน้อมถ่อมตน 
3. ไม่ท้าตัวเป็นน ้าเต็มแก้ว ให้พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ 
4. รักษาสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือติดโรคเสี่ยง 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง อยากให้น้องที่ชอบการท้าแลปไปฝึกงานที่นี่ พ่ีเลี ยงพี่นักวิจัยในแลปใจดีและเป็นกันเอง
มาก ไม่ต้องกลัวพี่ๆไม่ดุเลย ท้าผิดพลาดไม่ถือโทษน้องและให้โอกาสได้ลองท้าสิ่งใหม่ๆ 
งานอาจจะซ ้าๆวนลูปนิดนึง เป็นงาน routine แต่ถ้ามีโครงการอื่นเข้ามาก็จะได้ท้างานอ่ืน
เพิ่มด้วย ที่ฝึกงานอยู่ที่มจธ.บางขุนเทียน มีหอในให้อยู่แต่ที่บางขุนเทียนค่อนข้างไม่มีอะไร
กิน เดินทางออกไปไหนล้าบาก สามารถเลือกอยู่หอที่ มจธ.บางมดได้ มีรถบัสของมอมาส่ง
ที่บางขุนเทียน ถ้าออกไปท่ีถนนเส้นหลักได้ก็จะมีร้านอาหารเยอะมากอร่อยหลายร้าน แล้ว
ก็ฝากให้น้องอ่านเนื อหาเรื่องการบ้าบัดน ้าเสียไปก่อนนิดหน่อย พี่ๆเขาไม่ถามอะไรมาก
และพร้อมจะให้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ ใครสายแลปหรือชอบท้างานแบบ routine ที่นี่ตอบ
โจทย์ หากสนใจทางด้านระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบไร้อากาศ งานทางด้านห้องปฏิบัติการ 
และเป็นคนไม่เบื่อง่าย เพราะมีงานที่ท้าเป็นประจ้าในทุก ๆ วันก็แนะน้าที่นี่ บางครั ง
อาจจะได้ไปศึกษางานด้านอื่นด้วย เช่น การสกัด DNA การท้า Lipid Test เป็นต้น 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นองค์กรมหาชน ภายใต้การก้ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ด้าเนินงานด้านก๊าซเรือน
กระจก ตลาดคาร์บอน และการประเมิน ติดตามเพื่อให้ค้ารับรองโครงการที่ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

หลัก ๆ จะเป็นการตรวจสอบรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ นทข์ององค์กรที่มีการขึ น
ทะเบียน CFO กับทาง อบก. ซึ่งจะมีการค้านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร 

4. ช่องทางการติดต่อ - ที่ตั ง 120 หมู่ที่ 3 ชั น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย 
- โทรศัพท์: 0 2141 9790 โทรสาร: 0 2143 8400 อีเมล: info@tgo.or.th 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
สามารถติดต่อผ่าน HR ได้โดยตรง จากนั นทาง HR จะติดต่อกลับมาหากทางส้านักใน
องค์กรต้องการนักศึกษาฝึกงาน 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การท้างานเปรียบเสมือนการท้างานจริงๆในออฟฟิศ ท้าให้ได้เรียนรู้การปรบัตัวเข้ากับคน
ที่ท้างาน  
- ได้ทักษะการใช้ excel เพิ่มขึ นอย่างมาก 
- ได้เรยีนรู้วิธีการประเมินฟุตพริ นท์ขององค์กรเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากใน
อนาคตต้องการที่จะท้างานทางสายนี  
- ได้ Connection จากพ่ีที่ท้างานซึ่งทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเตม็ที่ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ทักษะการใช้ excel 
- ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ นท์ของผลิตภณัฑ์และขององค์กรเบื องต้น 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - อบก.ตั งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งบรรยากาศสถานท่ีท้างานดีมาก มีสวนสาธารณะ
ให้ออกก้าลังกาย มีรถรางรับส่ง มีโรงอาหารถึง 3 โรง มีอาหารให้เลือกเยอะมาก มีสินค้า
ขายมากมาย และที่ชั น 2 สามารถตีแบดมินตันได้ด้วย นอกจากนี ทางศูนย์มักจะจัดงาน
เกือบทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า OTOP, งานอาหาร 4 ภาค เป็นต้น ข้อเสียของการ
ฝึกงานที่นี่คือรถติดมากๆ โดยเฉพาะช่วงเช้าและหลังเลิกงาน (รถติดแบบ 2 ช่ัวโมงรถยัง
อยู่ท่ีเดิม) จึงอยากแนะน้าให้เช่าหอพักใกล้ๆ กับท่ีฝึกงาน และหากต้องการเดินทางไปไหน
ควรมีการวางแผนเวลาให้รอบคอบ  
- ส้านักท่ีไปฝึกคือส้านักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม (สตน.) พี่ๆที่ส้านักใจดี และ
น่ารักทุกคน ไม่เข้าใจงานส่วนไหนสามารถสอบถามได้ หรือหากอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็
สามารถสอบถามได้เช่นกัน พี่ๆชวนคุยเก่งและชอบแบ่งปันขนมให้ นอกจากนี ยังพาไป
เลี ยงข้าวด้วย อยากให้น้อง ๆ ที่ตั งใจจะไปฝึกงานรู้จักการวางตัว และมีความรับผิดชอบกบั
งานท่ีได้รับมอบหมาย ท้างานด้วยความตั งใจ และที่ส้าคัญที่สุดคือต้องมีน ้าใจช่วยเหลือ  
- ส้าหรับการฝึกงานจะเป็นการท้างานกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ให้อารมณ์เป็นพนักงาน
ออฟฟิศ ซึ่งการฝึกงานพี่ๆจะค่อยๆสอนเนื อหางานให้ตามที่มอบหมายให้เรา โดยเรา
สามารถสอบถามได้หากไม่เข้าใจ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล  
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก, ห้องเลี ยงไดอะตอมของศูนย์สังขวิทยาประยุกต ์

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นห้องปฏิบัติการที่ไดร้ับมาตรฐานการตรวจประเมินด้าน ESPReL, มาตรฐานมอก. 
2677 เล่ม 1-2558 และ Peer evaluation 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- เรียนรู้การใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ส้าหรับ
วิเคราะหต์ัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
- เตรียมอาหารเลี ยงไดอะตอมและเตรยีมไดอะตอมส้าหรับน้าไป 

4. ช่องทางการติดต่อ ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตรเ์ขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 
โทร. 02-306-9100-10 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆระบุ : ไม่ม ี

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การใช้เครื่องในห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากการเรียนในคณะ 
- มีการวางแผนก่อนท้าการตรวจวเิคราะห์เนื่องจากสารตัวอย่างมีปรมิาณจ้ากดั 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ทบทวนเนื อหาและข้อปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - เนื่องจากการท้างานในห้องปฏิบัติการเป็นการท้างานท่ีต้องท้าซ ้าเพื่อให้ได้ผลที่มีความ
แม่นย้า ท้าให้ในทุกๆวันอาจจะต้องท้าการทดลองแบบเดมิจนกว่าการทดลองนั นจะสิ นสดุ 
ส้าหรับน้องที่ไม่ชอบการท้างานซ ้าๆอาจจะไม่ชอบจนท้าให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน การท้างานของสถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
เน้นในเรื่องการท้างานวิจัยด้านทะเล ที่มีความเกี่ยงข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ท่ีจะส่งผลต่อพืช สัตว์ และมนุษย์ เป็นหลัก ซึ่งมีการท้างานวิจัยเกี่ยวกับ
สมุทรศาสตร์ ชายฝั่ง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลากหลายด้าน ทั งในด้าน
ปะการรัง พืช ระบบนิเวศทางทะเล ขยะพลาสติก ไม่โครพลาสติก และธรณี ปฐพีวิทยา
บริเวณชายฝั่งเป็นต้น ซึ่งมีอาจารย์ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ในการดูแลและให้ค้าปรึกษา 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- งานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ท้าในระหว่างการฝึกงาน คือ Mini project เป็นการ
ท้างานวิจัยขนาดเล็กเกี่ยวกับการศึกษาผลของอุณหภูมิสูงต่อการสงัเคราะหด์้วยแสงของ
สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla Verticillata) 
- ช่วยงานพ่ีเจ้าหน้าท่ีในสถานวิจัย และช่วยงานแลปของนักศึกษาปริญญาเอกของสถาน
วิจัย 

4. ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์: 074-282-329 หรือ 082-802-8847 
Facebook: Coastal Oceanography and Climate Change Research Center - 
COCC 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
..............ไมม่ีเกณฑ์รับสมัคร..................................................................... 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

 ทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการท้าการทดลอง 
- การใช้งานเครื่อง Pulse Amplitude Modulated (PAM) fluorometers ใน

การตรวจวดัประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืช 
- การใช้งานเครื่อง Auto titrator ในการตรวจวัด Total Alkalinity (TA) 
- การวิเคราะห์ปริมาณรงควัตถุปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณอินทรียคาร์บอน

ในพืช 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

- การใช้โปรแกรม sigma plot และ SPSS Statistic ในการวิเคราะห์และ
รายงานผลข้อมูล 
ทักษะการท้างาน และการท้างานรวมกับผู้อื่น 

- ทักษะในเรื่องการท้างานวิจัย ความละเอียดรอบคอบในการท้างาน 
- การเตรียมตัวการ การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการท้างานภาคสนามทางทะเล 
- การใช้ภาษา ความกล้าที่จะทักทายและพูดคุยกับชาวต่างชาติ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อน
ไปท้างาน  

ทบทวนเนื อหาบางส่วนที่ได้เรียนและเกี่ยวข้องกับงานที่จะได้ท้าในระหว่างการฝึกงาน 
และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านทะเล 
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8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - ภาษาเป็นสิ่งที่ส้าคัญไม่ว่าจะเป็นการท้างานในสถานฝึกงานของที่นี  ในชีวิติประจ้าวัน 
หรือในอนาคตถึงอาจไม่มีความรู้ทางด้านภาษาอื่นๆมากแต่หากสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษได้จะช่วยให้ท้างานกับชาวต่างชาติได้อย่างรายรื่น  
- หากชอบหรือสนใจงานทางด้านการท้าวิจัย โดยเฉพาะหากมีความสนใจอยากท้าวิจัย
หรือศึกษาเกี่ยวกับทางด้านทะเล สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในการมาฝึกงาน ซึ่งจะได้รับความรู้
ใหม่ๆและความรู้เฉพาะดา้นทางทะเล ชายฝั่งและความรู้เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นสถานท่ีส้าหรับการเข้ามาศึกษาและวิจัย  
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

1. ช่วยงานค่ายวิทยาศาสตร์ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เช่น ช่วยจัดเตรียมฐาน
ต่างๆ ช่วยสอนเด็กๆ ในแต่ละฐาน ช่วยดูแลความเรียบร้อยและอ้านวยความสะดวกให้กับ
คนท่ีมาเข้าค่าย 
2. ติดตามไปกับนักวิจัย ช่วยงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย เช่น ช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยเก็บ
ข้อมูล ช่วยติดตั งกล้อง และแปลงานวิจัย 
3. ท้า mini project  

4. ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ : www.Tristram.or.th/sakaerat  
อีเมล์ : sakaerat@tistr.or.th 
เบอร์โทรศัพท์ :  
     061-1021707 คุณอรุณวด ี
     086-4096006 คุณปภาวรินท์ 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
................................................................................................................ 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

1.ทักษะการเข้าสังคม การท้างานร่วมกันกับผู้อื่น 
2.ความรู้เกี่ยวกับพันธุไ์ม้ในป่าสะแกราช 
3.ได้ฝึกบรรยายความรู้ให้นักเรยีนฟัง 
4. ได้ฝึกความอดทน ไดต้ื่นเช้ากวา่ปกต ิ
5. ได้ออกก้าลังกายไปในตัวเพราะเดินป่าบ่อยมาก  
6. ได้ฝึกทักษะการเข้าหาคนอ่ืน กล้าแสดงออกมากขึ น 
7. ได้ฝึกทักษะการสื่อสารและประสานงาน 
 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- ออกก้าลังกายบ่อย ๆ เนื่องจากมกีิจกรรรมเดินปา่ และต้องเข้าป่ากบันักวิจัยบ้านนนก 
- การใช้ภาษาอังกฤษ เพราะที่สถานีมีนักวิจัยชาวต่างชาติ และมีการติดตามนักวิจัย
ชาวต่างชาติ  

- ความมั่นใจ 
- ความพร้อมด้านร่างกาย 
- ทักษะการน้าเสนอ 
- ทักษะการพูดคุยสื่อสารกับผู้ใหญแ่ละเพื่อนร่วมงาน  
- การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 
- ความอดทน เนื่องจากส่วนใหญต่้องท้างานตั งแต่วันจันทร์-เสาร์ โดยปกติเริ่มงาน 8:30-
16:30 น. แต่หากได้รับหน้าท่ีเวรจะเริ่มงานตั งแต่ 6:00-21:00 น. และอาจต้องท้างานใน
วันหยุด (วันหยุดราชการและวันหยุดตามทีร่ัฐบาลกา้หนด) บ้าง 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - กิจกรรมค่ายสนุกมาก แต่ก็เหนือ่ยมากเช่นกัน ใช้พลังงานค่อนข้างมากเนื่องจากเด็กท่ีมา
เข้าค่ายแตล่ะครั งมีจ้านวนมาก พี่ ๆ ที่สถานฯ และพี่ ๆ นักวิจัยใจดทีุกคน  
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แนะน้าให้น้องๆที่สนใจแนวป่าๆมาฝึกงานท่ีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เพราะเป็นอีก
ที่ๆน่าสนใจ ฝึกงานท่ีนี่สนุกมาก ทุกคนในสถานีฯอัธยาศัยดี สภาพแวดล้อมดี อากาศดี ที่
พักดี อาหารอร่อยมาก 
- ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอากาศดีมาก  พ่ีๆน่ารักสามารถสอบถามในสิ่งที่เราไม่
เข้าใจได้ พร้อมใหค้วามรู้กับเราเสมอ ในส่วนงานท่ีจะได้ท้าเหมาะส้าหรับคนท่ีมีความชอบ
ในการจัดกิจกรรม  ด้าเนินกิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์  มีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ 
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการท้าวิจัย แนวคิดและความรู้เกีย่วงานวิจัยจากนักวิจัยโดยตรง 
ต้องเป็นคนท่ีมีความพร้อมทางร่างกาย ไม่กลัวแมลง  ไม่กลัวความมดื เพราะต้องเดิน
ค่อนข้างเยอะ ใกล้ชิดกับป่า เจอแมลงบ่อยและมีการท้างานตอนกลางคืน ไม่เหมาะกับคน
ที่แพ้มดเพราะเจอมดค่อนข้างเยอะทั งในห้องพักและด้านนอก 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
   กลุ่มสาขา : วิชาชีววิทยาการเกษตรระดับโมเลกลุ  
   หน่วยงาน :  Genomics Lab   

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน  เป็นองค์กรวิจัยชั นน้าท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก มีความโดดเด่นเรื่องวิจัย 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงเปิดเป็นสถาบันศึกษาในระดับชั น
บัณฑิตศึกษาขึ นไป ท่ีตั งอยู่ภายในมหาวิทยาลยัมหิดลวิทยาเขตศาลายา  

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ)  วิเคราะหห์า Species Unknown ของตัวอย่างที่ได้รับ  
4. ช่องทางการติดต่อ  1. เว็บไซต์ : https://mb.mahidol.ac.th/th/for-trainee-visitors/  

2. ผู้ประสานงาน : นางสาวเพ็ชรนิทร์ แพเรือง  
   2.1 เบอร์ติดต่อ : 02 44190037 ต่อ 1226  
   2.2 email : petcharin.par@mahidol.edu  

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกงาน  ◻ ประวัติ (CV)   ◻ ผลการเรียน ◻ สุขภาพ    
 อื่นๆ   

ระบุ : 1. เหตผุลที่ต้องการไปฝึกงานในหน่วยงานนั นๆ  
        2. ต้องมีอาจารย์ผู้ดูแล   
           (ท้าการติดต่ออาจารยไ์ปขอความอนุเคราะห์ส่วนตัว)  

6. ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการฝึกงาน  1. ทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆในห้อง Lab ที่แม่นย้ามากขึ น   
   รวมถึงได้ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ  
2. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และฝึกสมาธิในการท้างาน  
3. การปรับตัวเข้าหา และท้างานรว่มกันกับคนจากต่างสถาบัน  
4. ความรู้เรื่องของการใช้โปรแกรมในการท้า Tree  
   (การจัดล้าดับอนุกรมวิธาน, การวิเคราะห์หา Species)  

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อนไปท้างาน   1. ความรู้ทางด้านชีววิทยา (ส้าคญัมาก)  
2. ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับการปฎบิัติในห้อง Lab  
3. การวางแผนและจัดการความคดิตนเองอย่างเป็นระบบ   
(พ่ีเลี ยงจะมีการมอบหมายงาน เราจะต้องจัดการเวลาและวางแผนการ
ท้างานเองทั งหมดให้ทันก้าหนดส่ง)  

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง  เหมาะส้าหรับคนที่มีต้องการท้างานในห้อง Lab แบบ 100%  
มีความชื่นชอบทางด้านชีววิทยาและพืช น่าจะสนใจและสนุกกับการ
ท้างาน  
(เวลาการเข้างาน 09:00 - 17:00 น. โดยประมาณ   
ขึ นอยู่กับงานท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละวัน)  
* ไม่ตรงสายสิ่งแวดล้อม  
* เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
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1. ชื่อสถานที่ฝึกงาน กลุ่มงานพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

2. จุดเด่นของสถานที่ฝึกงาน เป็นสถาบันทางการเงินเพื่อพัฒนาภาคชนบทและภาคการเกษตร ซึ่งมีความสนใจใน
การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนในหลากหลายด้าน ตลอดจนคิดค้น ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

3 .  ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที่ ไ ด้ ท า
ระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- งานเอกสาร 
- การรวบรวมข้อมูล 
- การพิสูจน์อักษร 
- การเสนอความคิดเห็น 
- เข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ช่องทางการติดต่อ - สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- ธ.ก.ส. Call Center: 0-2555-0555 
- อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา สวสว 391 การฝึกงานด้าน

สิ่งแวดล้อม 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)   ผลการเรียน   สุขภาพ   อื่นๆ ระบุ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
...................................................................................................................... 

6. ทักษะเพ่ิมเติมที่ได้จาก
การฝึกงาน 

- การบริหารจัดการองค์กร (กระบวนการจัดท้าและทบทวนนโยบาย , การมีส่วน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย, การวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ, การก้าหนดปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กร และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง) 

- การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับงานทางเศรษฐกิจ สังคม และองค์กร (ความ
ยั่งยืนขององค์กร, แนวคิด ESG, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), การพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model) 

- การวิเคราะห์และออกแบบส้าหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท างาน  

- ความรู้การเช่ือมโยงมนุษย์เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
- ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- ทักษะการรวบรวมและค้นหาข้อมูล 
- ทักษะการเรียบเรียงและสื่อสารความคิดเห็น 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง งานของฝ่ายฯ นี เป็นด้านนโยบาย จึงไม่มีการลงมือท้าปฏิบัติการ อีกทั งสถานที่
ฝึกงานเป็นสถาบันทางการเงินที่หากดูผิวเผินแล้วอาจไม่มีความเกี่ยวข้องใดเลยกับคณะฯ 
ของเรา ทว่าในความจริงแล้วทางสถานที่ฝึกงานต้องการมุมมองของนักสิ่งแวดล้อมในการ
พัฒนาการด้าเนินงานให้มีความเหมาะสมมากขึ น เนื่องจากในสถานท่ีฝึกงานมีบุคลากรที่มี
ความรู้ทางการเงินและการบริหารเป็นจ้านวนมาก กลับกันบุคลากรที่มีความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อมนั นมีจ้านวนน้อย ซึ่งปัจจุบันเมื่อสถานท่ีฝึกงานได้ก้าหนดกรอบความยั่งยืนของ
องค์กร โดยมีด้านสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ความเห็นของนักสิ่งแวดล้อมจึงมี
ความส้าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
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อีกทั งในการด้าเนินงานจริงไม่สามารถใช้เพียงความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวใน
การพัฒนาหรือการจัดการได้ จ้าเป็นต้องใช้ความรู้ในด้านอื่นเข้ามาประยุกต์ บูรณาการ
เข้าด้วยกัน ซึ่งสถานที่ฝึกงานนี เป็นหนึ่งตัวอย่างของการน้าความรู้ในหลายด้านมาบูรณา
การเข้าด้วยกัน นอกจากนี  บางองค์กรมองหาบุคลากรที่สามารถน้าความรู้สิ่งแวดล้อมเข้า
กับงานด้านอื่นได้ มากกว่าบุคลากรที่ท้าปฏิบัติการได้เพียงอย่างเดียว 

ดังนั นหากมีความสนใจในการบูรณาการความรู้สิ่งแวดล้อม สามารถมาลองดูกันได้นะ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ศูนย์ภูมภิาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก 
มหาวิทยาลยัมหิดล (GISTMU) 

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน - บุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
- การออกนอกสถานท่ีจริง การท้างานร่วมกับผู้อื่นท้าให้เรามีประสบการณ์ในการท้างาน
เพิ่มมากขึ น 
- มีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

- งานเอกสาร 
- งานอบรม สัมมนานอกสถานท่ี ซึ่งจะได้ทักษะการท้างานจริงๆ ตอ้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ให้ได้  
- ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ GIS ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกท้าแผนท่ี 
- ภาคปฏิบัติ ได้ท้างานจริงๆแน่นอน มีการฝึกบินโดรนเพื่อเก็บภาพจากมุมสูงด้วย 

4. ช่องทางการติดต่อ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ห้อง 3307 ชั น3 อาคาร
สารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร 3) 
เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
73170   

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

◻ ประวัติ (CV)   ◻ ผลการเรียน ◻ สุขภาพ ◻ อื่นๆ ระบ ุ
(ความสนใจของนักศึกษา และความสะดวกของทางที่ฝึกงาน) 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

- การท้างานร่วมกับผู้อื่นที่เป็นผู้ใหญ่กว่า ท้างานจริงจัง 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- การเตรยีมความพร้อม และการตรงต่อเวลา 
- การใช้งานโดรน 
- ทักษะการท้างาน 
- การท้าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ GIS 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

- เตรียมตัว ร่างกาย พักผ่อนให้เยอะๆ เพราะงานมีให้ท้าเยอะ มตีลอดเวลา  
- ทบทวนเกี่ยวกับ GIS ไปบ้าง 
- เตรียมตัวโดยการศึกษาโปรแกรม ArcMap วิธีการใช้งานเบื องต้น ศึกษาง่ายไม่ยาก 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - พี่ๆ และอาจารย์ ใจดี เป็นกันเองมาก บรรยากาศในการท้างานดีมากๆ 
- บางงานท่ีต้องออกนอกสถานท่ี พี่ๆก็จะเลี ยงเราอย่างดี (อาจมีเบี ยเลี ยงให้ด้วย) 
- ส้าหรับน้องๆที่สนใจและชื่นชอบการท้าโปรแกรม ArcMap และสะดวกในการเดินทาง
เนื่องจากท่ีฝึกงานอยู่ในพื นท่ีของมหาวิทยาลยัมหิดลและอยู่ในคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร ์
- การท้างานส่วนใหญ่จะเป็นการเตรียมเอกสารตามโครงการที่ไดร้ับมอบหมาย และการ
เดินทางออกนอกพื นท่ี เช่น การประชุมที่จัดขึ นในจังหวัดล้าปาง การประชุม UAV ที่จัดขึ น
ที่จังหวัดกาญจนบุรี น้องๆที่ช่ืนชอบในการออกนอกสถานท่ี พ่ีแนะน้าท่ีนี่ พี่ๆที่ท้างานใจดี
มากดูแลเราเป็นอย่างดี  
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ศูนย์เช่ียวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน รับจ้างบ้าบัดน ้าเสียด้วยสตูรสารเคมีที่คิดค้นขึ นเองโดยทีมนักวิจัย และการเพิ่มมลูค่าขยะ
โดยการน้ามารีไซเคิลแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานน้าร่องที่จังหวัดสระบุรี โดยใน
อนาคตจะจดัตั งเป็นศูนย์การเรียนรู้และเปิดให้ศึกษาดูงาน 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

ผู้ช่วยนักวิจัยในการท้าแลปเกี่ยวกบัการบ้าบัดน ้าเสียจากท่ีสถานท่ีตา่งๆ 

4. ช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 0 2577 9000 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรยีน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
ส่งหนังสือฝึกงาน 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการ
ฝึกงาน 

ความคล่องแคล่วในการท้าแลป 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

ทักษะด้านการท้าแลปเบื องต้น เช่น การใช้เครื่องมือ pH Meter , การไทเทรต 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง เรียนรู้ที่จะมีข้อสงสัยอยู่เสมอ อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องไหนให้ถามได้เลย และการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานที่นั นๆก็เป็นเรื่องที่ส้าคัญเช่นกัน และหากสนใจเกี่ยวกับแลปสามารถมา
ฝึกงานท่ีนี่ได้เลย มีแลปเกือบทุกวัน แต่งานไม่ยาก พี่ๆนักวิจัยใจดี สอนงานให้จนเราเข้าใจ 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน) 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน 1. มีเครื่องมือหลากหลายให้เราได้ลองใช้ 

2. มีงานหลายด้านหลายฝ่าย 
3. พ่ีๆใจดี 

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่าง
ฝึกงาน (คร่าวๆ) 

1. ได้ท้าแลปต่างๆ ที่เราได้รับมอบหมาย โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการท้าแลปและการ
เก็บตัวอย่าง 
2. งานเอกสาร เช่น เขียนผลการวิเคราะห์ผลที่เราได้มาจากการวิเคราะห์สาร 
3. การออกภาคสนามเพื่อไปเก็บตัวอย่างตามจุดต่างๆ 

4. ช่องทางการติดต่อ ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 089-234-9004 (พ่ีสุ) 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
ฝึกงาน 

 ประวัติ (CV)    ผลการเรียน  สุขภาพ  อื่นๆ ระบุ 
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

6.ทักษะเพิ่มเติมที่ได้จากการ
ฝึกงาน 

1. ความรู้ในการท้างานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยในด้านงานสิ่งแวดล้อม สามารถ
ใช้เครื่องมือต่างๆได้ เช่น เครื่อง HPLC 
2. ทักษะการท้างานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ความรู้ในการท้าแลปเคมี ขั นตอนการ
เตรียมสารละลายมาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 
3. ทักษะที่ได้จากการท้างานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงาน และการน้าเสนอ 
4. ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ i-Tree Canopy 
5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัว
ก่อนไปท้างาน  

1. ความรู้พื นฐานในวิชาเคมี แลปเคมี และควรศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์
เบื องต้น เช่น เครื่อง IC GC-MS และ HPLC 
2. พื นฐานการใช้โปรแกรม excel  
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมลพิษหรอืปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ความรู้พื นฐานในการใช้เครื่องมอืและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัตกิาร 
5. มีความเป็นผู้น้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าถามกล้าแสดงออก 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - อยากให้น้องๆได้ลองมาฝึกท่ีศูนย์วิจัยและฝกึอบรมด้านสิง่แวดล้อม กลุ่มการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพราะพี่ๆทุกคนใจดีมากๆ พร้อมที่จะสอนงานเราอย่างเต็มที่ ส่วนใหญ่จะเป็น
งานเอกสาร และปฏิบัติงานราชการต่างจังหวัด ส้าหรับน้องๆที่ชอบออกต่างจังหวัด พ่ี
แนะน้าให้มาที่นี่เลย พี่ๆดูแลเราดีมาก ส่วนงานในห้องแลปเราก็ได้เรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ เช่น 
กลุ่มน ้าและขยะ กลุ่มอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน เป็นต้น พ่ีบอกเลยว่ามาฝึกท่ีนี่ได้
ประสบการณ์ที่หลากหลายมากเลยค่ะ 
- โดยปกติคนมาฝึกงานน้อยทางศนูย์จะรับโดยทันที  
- ควรมียานพาหนะเนื่องจากทางเท้าไม่เหมาะกับการเดินไปท้างาน 
- มีกองให้เลือกหลายกองควรยื่นขอฝึกงานโดยระบุช่ือกองที่ต้องการจะฝึก 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล ส่วนงาน
ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 

2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน งานและสภาพแวดล้อมมีความเปน็วิชาการสูง มีกฏระเบียบชัดเจน งาน
ปฏิบัติการการตรวจสอบคณุภาพน ้าและดิน หรือการท้าการทดลองต่างๆ 
มีให้ท้าเป็นจ้านวนมาก หากต้องการความรู้ไดล้งมือปฏิบตัิการจริงและ
เทคนิคการท้าแลป สถานท่ีฝึกงานแห่งนี สามารถใหไ้ด้อย่างเต็มที ่

3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ) 1. ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ท้างานเกีย่วกับ
การเตรียมสารเคมสี้าหรับท้าการทดลอง, วิเคราะห์พารามิเตอร์ของดิน 
และวิเคราะห์พารามเิตอร์ของน ้า  
2. ช่วงที่ได้เข้าฝึกงานเป็นช่วงที่มีการจัดการประเมินโครงการยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) จึง
ได้มีการท้างานเอกสารเพิ่มขึ น ไดม้ีการตรวจและบันทึกการใช้สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

4. ช่องทางการติดต่อ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั น 4  
โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 4408 – 4410, 4413 

5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกงาน ◻ ประวัติ (CV)   ◻ ผลการเรียน ◻ สุขภาพ  อื่นๆ ระบ ุ
ไม่มีการก้าหนดเกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกงานท่ีเฉพาะเจาะจง 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการฝึกงาน 1. ทักษะในการใช้ห้องปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ต่างๆที่อยู่ภายในห้องปฏิบัตกิารได้อย่างถูกต้องและปลอดภยั 
2. ทักษะในการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆทางด้าน
สิ่งแวดล้อม ดินและน ้า รวมทั งได้เรียนรู้เทคนิคในการท้าแลปจากพี่
นักวิทยาศาสตร์ที่ได้มาจากประสบการณ์ตรง 
3. ทักษะในการติดต่อสื่อสารและการท้างานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากมีการ
แบ่งงานให้ท้าเป็นกลุ่มจึงได้เรียนรู้ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและการท้างานร่วมกับผู้อื่นแบบเป็นทีมที่
จะต้องอาศัยการให้ความร่วมมือกันและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ร่วมด้วยเป็นหลัก 
4. ทักษะในการวางแผนการท้างานให้เป็นล้าดับขั นตอนและทักษะการ
บริหารจดัการเวลา เพื่อให้การท้างานมีความเป็นระบบระเบียบและ
ประหยดัเวลาในการท้างาน ช่วยให้งานเสร็จไดต้รงตามเวลาและผลลัพธ์
ของงานท่ีมีคุณภาพ 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อนไปท้างาน  1. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห์พารามิเตอร์
ต่างๆในดิน  
2. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
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3. ทักษะในการใช้ห้องปฏิบัติการรวมถึงทักษะในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์พื นฐานตา่งๆที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง - หากต้องการไดล้งมือปฏิการและความรู้เกี่ยวกับการท้างานใน
ห้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่ พี่แนะน้ามาที่นี่ เพราะที่น่ีมีงานให้ท้าไมข่าด
มือ และมีพี่ๆ คอยให้ความรู้และแนะน้าตลอดการท้างาน ไม่ต้องกังวล 
เพียงท้างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีสติ และมีความระมัดระวัง
ตลอดเวลา ก็สามารถผ่านไปได้ เปน็ประสบการณ์และความทรงจ้าทีด่ี 
อยากจะฝากว่าใหเ้ตรยีมตัวเตรยีมใจในการท้างานดีๆเพราะเป็นงานที่ต้อง
ใช้สติและสมาธสิูงและการสื่อสารค่อนข้างมากแนะน้าว่าเวลาท้างานควร
ที่จะเข้าใจให้ตรงกันก่อนเริ่มท้างาน 
- มีอะไรสงสัย ห้ามตัดสินใจด้วยตนเองเด็ดขาด ต้องถามพี่เจ้าหน้าท่ีแลป 
ทั งนี  เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เช่น ถ้าเป็นกรดที่ร้ายแรง หากสมัผัส
โดน ผิวหนังอาจจะเสยีหายได้ ต้องมีความรอบคอบและระมัดระวังในการ
เตรียมสารเคมี รวมไปถึง กระบวนการแลปในทุกๆขั นตอน 
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1. ช่ือสถานท่ีฝึกงาน มหาวิทยาลยันางาซากิ ประเทศญีปุ่่น 
2. จุดเด่นของสถานท่ีฝึกงาน เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั งอยู่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลเเละมหาวิทยาลยันางาซาก ิ
3.ลักษณะงานท่ีได้ท้าระหว่างฝึกงาน (คร่าวๆ) -แลปที่ฝึกงานเลือกตามความสนใจนักศึกษา 

-การท้างานวิจัยระยะสั นร่วมกับชาวต่างชาติ 
4. ช่องทางการติดต่อ สอบถามการเปิดรับสมคัรผ่านทางคณะหรืออาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5. เกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกงาน [/]ประวัติ (CV)   

[/] ผลการเรียน ◻ สุขภาพ 
[/]การสัมภาษณ ์
อื่นๆ ระบ ุ
ไม่มีการก้าหนดเกณฑ์การพิจารณารับเข้าฝึกงานท่ีเฉพาะเจาะจง 

6.ทักษะเพิ่มเติมทีไ่ด้จากการฝึกงาน -ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบตัิการ 
-ฝึกการท้างานในภาคสนาม 
-ทักษะการใช้โปรเเกรมสารสนเทศ 
-ทักษะด้านภาษา 
-ทักษะในการจัดการเวลา การตรงต่อเวลาเเละความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

7. ทักษะหรือการเตรียมตัวก่อนไปท้างาน  -เตรียมความรู้ใหต้รงกับเเลปที่เลอืกฝึก 
-เตรียมเอกสารที่จ้าเป็นต่อการสมคัร 

8. สิ่งท่ีอยากจะฝากรุ่นน้อง -เป็นโครงการทีด่ีหากน้องมีโอกาสได้เข้าร่วมขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ 
ทั งความรู้เเละการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เพื่อเป็นเเนวทางในการตัดสินใจใน
อนาคตต่อไป 

 

 



https://en.mahidol.ac.th/
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