
ประกาศ 

 การกฬีาแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและแผน 

 เร่ือง     รับสมัครบุคคลเพือ่สอบคดัเลอืกเป็นผู้ช่วยปฏิบัตงิานโครงการฯ 
 

ดว้ย ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีความประสงค์
รับสมคัรบุคคล เพื่อสอบคดัเลือกเป็นผูช่้วยปฏิบติังานโครงการฯ  และปฏิบติังานในงานนโยบาย 
และแผน กองแผนงานและงบประมาณ  ซ่ึงเปิดรับสมคัรตั้งแต่บดัน้ี จนถึง  15 พฤศจิกายน 2555 โดย
ก าหนดคุณสมบติัการรับสมคัร  ดงัน้ี 

1. ต าแหน่งทีรั่บสมคัร  
      ผูช่้วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้ งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจ 

ชั้นน า จ านวน 1 อตัรา (ลูกจ้างชั่วคราว)  ค่าตอบแทนเดือนละ  11,350  บาท และให้รวมเงินเพิ่ม 
การครองชีพแลว้ไดรั้บเดือนละ  15,000  บาท 

2. คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่งของผู้มสิีทธ์ิยืน่ใบสมคัร 
2.1  เพศชาย หรือ หญิง 
2.2  ส าเร็จการศึกษาระดบั  ปริญญาโท   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ  

รัฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.3  มีความรู้  ความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์ไดดี้ 
2.4  มีอายไุม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์  (นบัถึงวนัปิดรับสมคัร) 
2.5 มีผลการทดสอบขอ้เขียนภาษาองักฤษ TOEIC ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน  

(ผลการทดสอบฯดงักล่าวตอ้งไม่เกิน 2 ปี นบัถึงวนัท่ียืน่ใบสมคัร) 

  3. วธิีการคดัเลอืก 
            3.1  ทดสอบการใชค้อมพิวเตอร์  (ภาคปฏิบติั) 
            3.2  สอบสมัภาษณ์   
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4. ลกัษณะงานทีต้่องปฏิบัติ 
ปฏิบติังานดา้นการจดัท า/ทบทวนแผนยทุธศาสตร์ระดบัองคก์ร รวมทั้งแผนดา้นกีฬา

ทั้งในระดบัชาติ ระดบักระทรวง และระดบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทางการกีฬา นอกจากนั้น ยงัเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานดา้นงบประมาณ  การติดตามประเมินผล  การบริหารจดัการความเส่ียง ฯลฯ และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. เอกสารและหลกัฐานทีต้่องน าไปยืน่ในวนัที่สัมภาษณ์ 
                             (เอกสาร ขอ้ 5.4 – 5.5 ตอ้งน าตวัจริงยืน่แสดงพร้อมส าเนา 1 ฉบบั) 
                                    5.1 รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แวน่ตาด า ขนาด 1-2 น้ิว ท่ีถ่าย
มาแลว้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน  2  รูป 
                                    5.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 
                                    5.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
                                    5.4 ส าเนาหลกัฐานการศึกษา และหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการเกณฑท์หารมาแลว้ 
(ถา้มี) 

5.5 ส าเนาแสดงหลกัฐานการสอบ TOEIC 
                                   5.6 ส าเนาหลกัฐานอ่ืนๆ (เอกสารทุกฉบบัตอ้งระบุ “รับรองส าเนาถกูตอ้ง” และ
ลงช่ือก ากบั) 
 

ผูส้นใจใหย้ืน่ใบสมคัรพร้อม  Resume  ดว้ยตนเองไดท่ี้ งานนโยบายและแผน  
กองแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายนโยบายและแผน  ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย  เลขท่ี 286  
ถ.รามค าแหง  หวัหมาก  กรุงเทพฯ  สอบถามโทร  02- 186 -7111 ต่อ 7911 หรือ 08-1909-1917 ตั้งแต่
บดัน้ีเป็นตน้ไป (ในวนัและเวลาราชการ) 
   
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามโครงการของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ต ำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงำน 

โครงกำร........................................................................................... 

ประจ ำฝ่ำย / ส ำนัก.................................................................... 

ประจ ำปีงบประมำณ .............................. 

 
1. ชื่อ - ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................... 

2. ชื่อ - ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. 

3. เลขประจ าตัวประชาชน                      

4. สัญชาติ .................. ศาสนา ........................ เชื้อชาติ ..........................  หมู่โลหิต .............. 

5. เกดิวันท่ี ..... เดือน ............ พ.ศ. ....... อายุ ....... ปี  ............. เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   

6. ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................... 

โทรศัพท์ .......................................................... E - mail ……………..……………………………… 

7.  ชื่อภรรยาหรือสามี .................................. สัญชาต ิ......................... ศาสนา ........................ 

 อาชีพ ...................................................................................  

       8.  ชื่อบิดา................................................. สัญชาติ ......................... ศาสนา ........................ 

 อาชีพ ................................................................................... 

       9.  ช.ื......................................................... สัญชาติ ......................... ศาสนา ........................ 

 อาชีพ ...................................................................................        

10. ชื่อทายาท ..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 
รูปถ่าย 1x1 ½ 

จ านวน 2 รูป 



11. ประวัตกิารศกึษา 
11.1  วิชาสามัญครั้งสดุท้ายที่โรงเรียน ..................................................................... 
11.2  วิทยาลยั หรือมหาวิทยาลยั 

  -  วุฒิการศึกษา.................. วิชาเอก ........................  สถาบัน.................................... 
  -  วุฒิการศึกษา.................. วิชาเอก ........................  สถาบัน.................................... 
  -  วุฒิการศึกษา.................. วิชาเอก ........................  สถาบัน....................................         

     12.  มีความรู้พิเศษอะไรบ้าง .................................................................................................. 

     13. มีความรู้ภาษาตา่งประเทศภาษาใด เพียงใด (คะแนนสอบTOEIC)................................... 

14. ประวัตกิารท างาน  
 ( 1 ) .................................................................................................................................. 
 ( 2 ) .................................................................................................................................. 
 ( 3 ) .................................................................................................................................. 

15. ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองโดยสัตย์จริงวา่  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถว้นตามที่ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครทกุประการ 

  ข้าพเจ้าขอรับรองและให้ค าสัตย์ปฏิญาณว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นน้ันเป็นความจริง 

 

        ( ลงชื่อ ) ....................................................ผู้สมัคร 

      ยื่นใบสมัครวันท่ี ............ เดือน ....................... พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


