
 
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand)   

เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีส่มาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
----------------------- 

ดว้ยสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย มีความประสงคจ์ะเปิดรบัสมคัรบคุคลเขา้รบัการคดัเลือกเป็น
เจา้หนา้ท่ีหนา้ท่ีสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย โดยรายละเอียด ดงันี ้  

1. ต าแหน่งทีเ่ปิดรับสมัคร  
- เจา้หนา้ท่ีประสานงานและวิเคราะหข์่าว จ านวน 1 อตัรา 
- อตัราคา่จา้งเดือนละ 15,000.- บาท 
- เงินสมทบประกนัสงัคมเดือนละ 750.- บาท   

2. คุณสมบัตขิองผู้สมัคร 
- มีสญัชาตไิทย 
- มีอายไุม่ต  ่ากว่า 20 ปี 
- วฒุิการศกึษาไมต่  ่ากวา่ปริญญาตรี 
- มีสขุภาพแข็งแรง ไมเ่ป็นโรคติดตอ่ตอ้งหา้มตามกฎ ก.พ. ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ

ในพระราชบญัญัตริะเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
- มีทกัษะในการประสานงานกบัหนว่ยงานหรือบคุคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
- สามารถตดิตอ่ส่ือสารไดดี้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- มีความรูค้วามสามารถในการใชค้อมพิวเตอรแ์ละโปรแกรมขัน้พืน้ฐาน เชน่ Microsoft Office 

(Word, Excel และ Power Point) ในการปฏิบตังิานไดเ้ป็นอยา่งดี ความสามารถในการใช ้Social Media, 
Internet 

- มีมนษุยสมัพนัธดี์ 
- มีความรบัผิดชอบ กระตือรือรน้ ซ่ือสตัย ์อตุสาหะ ทุม่เท ขยนัขนัแข็ง อดทน ละเอียด รอบคอบ 

และสามารถท างานนอกเวลาราชการไดเ้ม่ือจ าเป็น 
- มีความรูค้วามสนใจเก่ียวกบัอาเซียนและประเทศเพ่ือนบา้น 
- สามารถเดนิทางไปปฏิบตัหินา้ท่ีชั่วคราวในตา่งจงัหวดัหรือท่ี ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายได้ 
- หากมีประสบการณใ์นการท างานมาก่อน จะไดร้บัการพิจารณาเป็นพิเศษ 
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3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
- การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร ความรู ้ความเคล่ือนไหวของประชาคมอาเซียน ไปยงัสมาชิกสมาคมฯ 

โดยจดัท าและจดัสง่ขา่วออนไลนเ์ก่ียวกบัประเทศสมาชิกอาเซียนใหแ้ก่สมาชิกสมาคมฯ ทกุสปัดาห ์ๆ ละ 2 ครัง้ 
- การรวบรวมเขียนบทวิเคราะหแ์ละสรุปขอ้มลู ประเดน็ข่าวเก่ียวกบัอาเซียน ตีพิมพเ์ผยแพรล่ง   

ในจดหมายขา่วสมาคมฯ (Newsletter) ทกุไตรมาส รวมทัง้เผยแพรล่งในเว็บไซต ์
- การปรบัปรุงฐานขอ้มลูและดแูลส่ือของสมาคมฯ อาทิ เว็บไซต ์ส่ือสงัคมออนไลน ์(เฟซบุ๊ก) ให้    

มีความทนัสมยัและทนัตอ่เหตกุารณ ์
- การจดัท าและดแูลฐานขอ้มลูของสมาชิกสมาคมฯ ใหเ้ป็นปัจจบุนั 
- จดัท าขอ้เสนอโครงการ/กิจกรรม การจดัโครงการ/กิจกรรมของสมาคมฯ การรายงานผลการด าเนิน  

งาน และสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีไดด้  าเนินการในรอบปี 
- ประสานงานในโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ของสมาคมฯ กบัหน่วยงานราชการ เอกชน และ

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ปฏิบตังิานอ่ืนตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
- การจดัหรือเขา้รว่มการประชมุ/สมัมนา/เสวนาปาฐกถาตา่ง ๆ และการจดัเตรียมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือรว่มบรรยายในเวทีตา่ง ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
- สนบัสนนุงานดา้นอ านวยการและสารตัถะในภารกิจของงานสมาคมฯ 
- ท าหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
- ใบสมคัร 
- ประวตัสิว่นตวั (Resume) 
- ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น (รวมทัง้ส  าเนาหลกัฐานการเกณฑท์หารส าหรบั

ผูส้มคัรสอบเพศชาย) จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 
- ส าเนาปรญิญาบตัรและส าเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (transcript of records) ท่ีแสดงวา่    

มีวฒุิการศกึษาตรงกบัประกาศรบัสมคัรคดัเลือก หรือหนงัสือรบัรองจากสถานศกึษาท่ีระบไุดว้า่ส าเรจ็การศกึษา
ตามหลกัสตูรท่ีสถานศกึษาดงักลา่วก าหนด จ านวนอยา่งละ 1 ฉบบั 

- ส าเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เชน่ ใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ ทะเบียนสมรส เป็นตน้ 
- ใบรบัรองแพทย ์ซึ่งออกไมเ่กิน 1 เดือน และแสดงวา่ไมเ่ป็นโรคท่ีตอ้งหา้ม อาทิ โรคเรือ้นในระยะ

ตดิตอ่ หรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีนา่รงัเกียจแก่สงัคม วณัโรคในระยะอนัตรายและโรคอ่ืน ๆ ตามกฎ ก.พ. 
ก าหนด 

- รูปถ่าย 1 นิว้ 1 รูป 
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- ส าเนาหลกัฐาน (หากมี) ท่ีแสดงคณุสมบตัพิิเศษท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิาน             
เชน่ การฝึกงาน การเขา้รบัการอบรม ประสบการณใ์นการท างาน ใบรบัรองการท างาน ฯลฯ 

ทัง้นี ้ในส าเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้ส้มคัรเขียน “ส าเนาถกูตอ้ง” และลงช่ือก ากบัไวด้ว้ย 

5. การรับสมัคร 
- ผู้สนใจสมัครส่งหลักฐานการสมัครพรอ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ขา้งตน้มาท่ี 

aseanthailand@hotmail.com โดยเขียนหวัขอ้ว่า  ” สมคัรงาน’  ภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

6.  การคัดเลือกและการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

          6.1. สมาคมฯ จะพิจารณาผูท่ี้มีสิทธิสอบขอ้เขียนและสอบสมัภาษณ์จากขอ้มูลเบือ้งตน้            
ในใบสมคัรและหลกัฐานประกอบ โดยจะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบขอ้เขียนในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

          6.2. ก าหนดสอบขอ้เขียนในวนัท่ี 2 มิถุนายน  2565 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.                   
ณ ประชมุ 1, 2 และ 3  กระทรวงการตา่งประเทศ (ถนนศรีอยธุยา) และจะประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นขอ้เขียน               
และมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณใ์นวนัท่ี 10 มิถนุายน  2565 

          6.3. ก าหนดสอบสมัภาษณใ์นวนัท่ี  15  และ 16 มิถนุายน 2565  ตัง้แตเ่วลา 10.00 น.            
เป็นตน้ไป ณ กระทรวงการตา่งประเทศ (ถนนศรีอยธุยา) 

          6.4. ทัง้นี ้ขอใหต้ิดตามผลการสอบคดัเลือก ซึ่งจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซต ์
www.mfa.go.th ของกระทรวงการตา่งประเทศ ภายใตห้วัขอ้ “ประกาศกระทรวง” https://asean.mfa.go.th/ 
ของกรมอาเซียน กระทรวงฯ ภายใตห้วัขอ้ “ประกาศ/ประกาศรบัสมคัรงาน” และ  www.asean-thailand.org 
ของสมาคมอาเซียนฯ ภายใตห้วัขอ้ “กิจกรรมสมาคม” ตอ่ไป 

  

 
 
                                                                          ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

    สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 

mailto:aseanthailand@hotmail.com%20โดย
http://www.mfa.go.th/
file:///C:/Users/kornrawan.ass_s/Documents/งานบริหาร/ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียนฯ/ภายใต้
https://asean.mfa.go.th/%20ของ
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ตดิรูปถ่าย 

 

 
 
 

ใบสมัคร 
 
โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจง 

ตอนท่ี 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  ช่ือ นามสกุล  
     (ภาษาไทย) ................................................................................................................................................. 
     (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………..……………………… 
2.  เพศ ..................................................................  สถานภาพ ...................................................................... 
3.  เช้ือชาติ ............................ สัญชาติ ....................................... ศาสนา ...................................................... 
4.  วัน เดือน ปี (เกิด) .................................................................. อายุ ....................................................... ปี 
5.  เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ................................................ บัตรหมดอายุ ............................................ 
     ออกให้ ณ สํานักงาน ............................................................. เมื่อ ........................................................... 
6.  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
     บ้านเลขที่ ................... หมู่ .............. ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................................. 
     ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................................... 
     รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ..................................โทรศัพท์มือถือ ..............................   
     E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.  ภาวะทางทหาร 
  ได้รับการยกเว้น  ปลดเป็นทหารกองหนุน  ยังไม่ได้รับการเกณฑ์ 
8.  วุฒิการศึกษาท่ีใช้สมัคร (ช่ือปริญญาบัตร – สาขา – วิชาเอก – วิชาโท) 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 

ตอนท่ี 2 ประวัติครอบครัว 
 บิดา (ช่ือ สกุล) .............................................................................................................................. 
           อายุ ........................................ ปี   อาชีพ .............................................................................. 
  มารดา  (ช่ือ สกุล)      ........................................................................................................................ 
            อายุ ....................................... ป ี  อาชีพ ............................................................................ 
 มีพ่ีน้อง (รวมผู้สมัคร) .......................... คน  เป็นบุตรคนท่ี  ............................................................... 
 ช่ือภรรยา/สามี   .................................................................................................................................. 
 สถานท่ีทํางาน ..................................................................................................................................... 
 จํานวนบุตร .......................... คน 
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ตอนท่ี 3  ประวัติการศึกษา 
1.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ช่ือสถานศึกษา ........................................................................ จังหวัด ..................................................... 
      ปีท่ีเริ่มการศึกษา ..................... จบการศึกษาเม่ือ ..................  คะแนนเฉล่ียสะสม ................................... 
2.   ระดับปริญญาตรี 
      ช่ือสถานศึกษา ........................................................................ จังหวัด ..................................................... 
      คณะ......................................... วิชาเอก ................................. วิชาโท......................................................       
      ปีท่ีเริ่มการศึกษา ..................... จบการศึกษาเม่ือ ...................  คะแนนเฉล่ียสะสม ................................. 
 3.  ระดับปริญญาโท 
      ช่ือสถานศึกษา ........................................................................ จังหวัด ..................................................... 
      คณะ......................................... วิชาเอก ................................. วิชาโท......................................................       
      ปีท่ีเริ่มการศึกษา ...................... จบการศึกษาเม่ือ ................... คะแนนเฉล่ียสะสม ................................ 
4.   การศึกษา/การอบรมอื่น ๆ 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 
5.    ผลการทดสอบ/วัดระดับภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) 
      - ภาษาอังกฤษ (เช่น IELTS / TOEFL / TOEIC) 
      ………………………………………………..……….. ทดสอบเม่ือ ............................... คะแนน ........................... 
      .................................................................. ทดสอบเมื่อ ................................คะแนน .......................... 

- ภาษาอื่น (โปรดระบุ) 
................................................................... ทดสอบเมื่อ ................................คะแนน ......................... 
....................................................................ทดสอบเม่ือ .................................คะแนน ........................ 

6.  ทักษะ/ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสํานักงานต่าง ๆ 
     .................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
7.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
     ..................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 4  ประวัติการทํางาน 
1.  ปัจจุบันทํางานท่ี .......................................................................... ตําแหน่ง ................................................. 
    เริ่มงานเม่ือวันท่ี ........................................................................... เป็นเวลา ............................................ ปี 
    หน่วยงาน   .................................................................................................................................................. 
    หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้   ...................................................................................................................... 
2. เคยทํางานท่ี .................................................................................. ตําแหน่ง ................................................ 
    เริ่มงานเม่ือวันท่ี ............................................................................ เป็นเวลา ........................................... ปี 
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