
 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

มีความประสงค์จะรับนิสิต/นักศกึษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ในสาขาดังนี ้
 

ลำดับ ระดับการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาของ 
นักศึกษาท่ีจะรับเข้าฝึกงาน 

ลักษณะงานทีจ่ะให้ปฏิบัต ิ ระยะเวลา ส่วนงาน 

1 สาขา Management 
information system  
หรือสาขาใกล้เคียง 
โดยควรมีการเรียน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านบริหารธุรกิจและ
ด้านการนำนวัตกรรม
มาปรับใช้กับการ
ทำงาน 
 
จำนวน 3 คน 
  

- มีความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล   
  กระบวนการ การนำนวัตกรรมมาใช้ใน  
  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
- มีความสามารถในการใช้ excel หรือ  
  application อ่ืนที่ใช้ในการวิเคราะห์    
  ข้อมูล 
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน 
  ระดับท่ีสามารถอ่านได้ดี 
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมเปิดรับฟัง 
ความคิดเห็น ช่วยเหลือกัน และมีความ 
กระตือรือร้นในการทำงาน 
 
 

-  

1. จัดทำข้อมูลจากงานตรวจสอบแต่ละงานให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย 

2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยการนำ
นวัตกรรมมาช่วยให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น 
ง่ายขึ้น หรือเป็นการนำดิจิทัลมาช่วยในการทำงาน 

3. ศึกษาแนวทางการตรวจสอบหรอืแนวงทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบใหม่ ๆ เพ่ือนำมาปรับใช้ภายใน
ฝ่ายงาน 

4. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตลาด digital 
asset และศึกษาแนวทางการกำกับดูแล digital 
asset ในต่างประเทศ เพ่ือรองรับงานตรวจสอบด้าน 
digital asset 

5. รวบรวมข้อมูล กฎเกณฑ์ และ trend ด้าน ESG ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

มิ.ย. -ธ.ค. 2565 

6 เดือน 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 



 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ลำดับ ระดับการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาของ 
นักศึกษาท่ีจะรับเข้าฝึกงาน 

ลักษณะงานทีจ่ะให้ปฏิบัต ิ ระยะเวลา ส่วนงาน 

2 สาขาบัญช,ีการเงิน, 
บริหารธุรกิจ ,
เศรษฐศาสตร์ 
 
จำนวน 4 คน 

- เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มีความขยันขันแข็ง  
  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน  
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน และ    
  คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน  
ความสามารถอ่ืนๆ   
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดี 
-  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วม 
   กับผู้อื่นได้ดี 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน  
  และเขียน ได้ดี  
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี  
  (Word, Excel, Internet ) 

1. ศึกษาเกณฑ์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง  
       จัดการลงทุน การป้องกันความขัดแย้งทาง      
       ผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  2.  ศึกษาเกณฑ์ต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม  
  3.  ศึกษางานวิเคราะห์กลไก เกณฑ์การกำกับดูแล 
      ความเสี่ยง 
  4. งานศึกษาด้านแบบจำลองความเสี่ยงและงานศึกษา                                               
     ด้านความเสี่ยงที่เก่ียวข้องเพื่อเป็น input ในการ 
     จดัทำการประเมินความเสี่ยงของกองทุนรวม 
     ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     การจัดประชุม  เป็นต้น 

มิ.ย. – ส.ค. 2565 

3 เดือน  

ฝ่ายนโยบายธุรกจิ
จัดการลงทุน 

3 สาขาบัญชีการเงิน 
บริหารธุรกิจ หรือ 
เศรษฐศาสตร์ 
 

จำนวน 2 คน 

- เป็นผู้ทีใ่ฝ่เรียนรู้ มีความขยันขันแข็ง  
  กระตือรือร้นในการทำงาน  
  รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทนและ    
  คล่องแคล่วว่องไวในการทำงาน 
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก 
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดี 
- มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับ    
   ผู้อื่นได้ดี 

-  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี                                                                                                                                                                                                                                                      
(Word, Excel, PowerPoint, Internet) 

1. ศึกษาข้อมูลต่างประเทศเกี่ยวกับ Pension Scheme 
เพ่ือพัฒนา Pension Scheme ของประเทศไทย 

2. พิจารณาการรับจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของ PVD 

3. จัดระเบียบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

มิ.ย. – ส.ค. 2565 

3 เดือน  

ฝ่ายกำกับธุรกิจ
ออกแบบการลงทุน
และกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ 



 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

ลำดับ ระดับการศึกษา คุณสมบัติเฉพาะสาขาของ 
นักศึกษาท่ีจะรับเข้าฝึกงาน 

ลักษณะงานทีจ่ะให้ปฏิบัต ิ ระยะเวลา ส่วนงาน 

4 สาขาบัญชี, การเงิน 
บริหารธุรกิจ, 
เศรษฐศาสตร์ 
 
จำนวน 1 คน 

 - มีความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล ติดตามและจัดทำสรุปข่าวสารของผู้ประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล และสถานการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ระหว่างวัน เพ่ือใช้การติดตามและกำกับดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
 
 

  

มิ.ย. – ส.ค. 2565 

3 เดือน  

ฝ่ายกำกับตลาด 

5 บัญชี, การเงิน 
บริหารธุรกิจ, 
เศรษฐศาสตร์, 
นิเทศศาสตร์ 
 
จำนวน 2 คน 

 

- สามารถใช้ MS Office ได้ โดยเฉพาะ  
MS Word, MS Excel  
และ MS PowerPoint 

- สามารถใช้โปรแกรมในการทำสื่อได้ อาทิ 
Adobe Illustrator  หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
ที่ใช้ในงานทำสื่อ 

- มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้   
  เรื่องใหม่ ชอบติดตามการเปลี่ยนแปลง 
  ของสถานการณ์รอบตัว ติดตามข่าวสาร                                                                       
  และช่องทางใหม่ ๆ ในการสื่อสาร 
  อย่างต่อเนื่อง 

1. ร่วมออกแบบ จัดทำชิ้นงาน/ สื่อให้ความรู้ เช่น    
    Infographic/ คลิปสั้น/ TikTok/ Podcast  
2. ช่วยจัดทำ/ จัดเก็บข้อมูลสถิติของฝ่ายงาน 
3. ศึกษาข้อมูลสำหรับงานให้ความรู้คนรุ่นใหม่ 
4. ร่วมในงานออกบูธให้ความรู้ของฝ่ายงาน 
5. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

มิ.ย. – ส.ค. 2565 

3 เดือน 

ฝ่ายส่งเสริมความรู้
ตลาดทุนและศูนย์
ประสานงาน
ต่างจังหวัด 

 
 



 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 
1. รับเฉพาะ นิสิต นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น  
2. ต้องมีระดับคะแนนเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป  
3. โปรดศึกษาคุณสมบัติเฉพาะสาขาท่ีรับฝึกงานเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ 

ขั้นตอนการสมัครขอฝึกงาน 
กรอกรายละเอียดใบสมัครตามแบบฟอร์มขอฝึกงานได้จาก   www.sec.or.th  หัวข้อ “ร่วมงานกับ ก.ล.ต.”  เข้าไปที่ “โครงการนักศึกษาฝึกงาน” พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 
ก. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร) 
ข. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงคะแนนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนวันสมัคร  (ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร) 
ค. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  (ต้องแนบพร้อมใบสมัคร) 
ง. หนังสือขอเข้าฝึกงานในนามสถาบันการศึกษาฉบับจริง (หากสถาบนัยังออกให้ไม่ได้  ต้องนำมาให้ก่อนวันรายงานตัวเข้าฝึกงาน) 
จ. โปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเขียนใบสมัคร หากคุณสมบัติไม่ตรงตามท่ีกำหนดไว้จะไม่พิจารณาใบสมัคร  

 
ขั้นตอนการคัดเลือก 

1. สำนักงานจะพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นจากใบสมัคร  นิสิต นักศึกษาท่านใดเคยทำกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2. นิสิต นักศึกษาที่ได้รับการคดัเลือกใบสมัครในเบื้องต้น จะต้องสอบผ่านข้อเขียน ความรู้เบื้องต้นตลาดเงินตลาดทุน จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  

(วันสอบข้อเขียน และวันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
           เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 มกราคม 2565 

http://www.sec.or.th/

