
 
 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

ท่ี 36/2565 

เร่ือง รับสมัครลูกจEางเหมาบริการ  

ตำแหนJง เจEาหนEาท่ีโครงการพัฒนาขEอมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญ่ีปุRน 

ผJานเว็บไซตVและส่ือสังคมออนไลนV 

 

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีความประสงค:เป;ดรับสมัครลูกจ@างเหมาบริการ ตำแหนEง

เจ@าหน@าท่ีโครงการพัฒนาข@อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญ่ีปุOน ผEานเว็บไซต:และส่ือสังคมออนไลน: 

จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 

1. สัญชาติไทย หรือ ญ่ีปุOน สามารถพูด ฟXง อEาน และเขียนภาษาญ่ีปุOน - ไทย - อังกฤษ ได@ในระดับดี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

3. อายุระหวEาง 25-40 ปc 

4. มีความรู@ความสามารถในการใช@คอมพิวเตอร: อินเตอร:เน็ต และส่ือสังคมออนไลน: (Instagram, 

Twitter, Facebook, YouTube และ/หรือ TikTok) ได@เป{นอยEางดี 

5. มีความสามารถในการถEายภาพและวีดิโอ รวมท้ังจัดทำ/ตัดตEอ artwork และวีดิโอแบบพ้ืนฐาน เชEน  

การใช@โปรแกรม Canva 

6. หากมีความสามารถในการใช@งานโปรแกรมด@านการตัดตEอส่ือส่ิงพิมพ:และวิดีทัศน: เชEน Photoshop, 

Illustrator หรือ มีความเช่ียวชาญในการใช@ส่ือสังคมออนไลน: จะได@รับการพิจารณาเป{นพิเศษ 

7. มีถ่ินพำนักในประเทศญ่ีปุOนอยEางถูกต@องตามกฎหมาย 

8. มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง และสามารถทำงานนอกเวลาราชการ รวมท้ังอุทิศเวลาให@แกEงาน

ราชการได@ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ี รวมท้ังสามารถค@างคืนตEางจังหวัดได@ หากจำเป{น 

9. มีสุขภาพรEางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ:แข็งแรง มีความกระตือรือร@นในการทำงาน มีความคิด

สร@างสรรค: ทัศนคติเป;ดกว@าง มีมนุษยสัมพันธ:ดี สามารถทำงานด@วยตนเองได@ และทำงานเป{นทีมได@เป{นอยEางดี 

10. มีความสนใจเก่ียวกับประเทศไทยและประเทศญ่ีปุOน และความสนใจเก่ียวกับการสEงเสริมประเทศ

ไทยตEอสาธารณชนญ่ีปุOน 
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คุณสมบัติตEองหEาม 

1. เป{นผู@ดำรงตำแหนEงทางการเมือง 

2. เป{นคนไร@ความสามารถ คนเสมือนไร@ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟX�นเฟ�อน ไมEสมประกอบ  

3. เป{นผู@อยูEระหวEางถูกส่ังพักงานหรือถูกส่ังให@ออกจากงาน ท้ังของภาครัฐและเอกชน  

4. เป{นผู@บกพรEองในศีลธรรมอันดีจนเป{นท่ีรังเกียจของสังคม  

5. เป{นผู@เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให@จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว@นแตEเป{นโทษ

สำหรับความผิดท่ีได@กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

6. เป{นผู@เคยถูกลงโทษให@ออก ปลดออก หรือไลEออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนEวยงานอ่ืนของรัฐ  

7. เป{นผู@เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข@ารับราชการ หรือเข@าปฏิบัติงานในหนEวยงานของรัฐ  

 

ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

1. จัดทำข@อมูล แปลขEาว เขียนขEาว เขียนบทความ จัดทำบทสัมภาษณ: ฯลฯ เป{นภาษาไทย ญ่ีปุOน หรือ

อังกฤษ รวมท้ังถEายภาพและวิดีโอ สำหรับเผยแพรEในเว็บไซต: www.thaiembassy.jp เว็บไซต: www.gotothailand.jp 

ส่ือสังคมออนไลน:ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เชEน Facebook Twitter Instagram รวมท้ังเว็บไซต:อ่ืน ๆ  

2. เป{นผู@ดูแล (administrator) สำหรับเว็บไซต:และส่ือสังคมออนไลน:ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

3. รEวมวางแผน รEวมจัดทำ/ปรับปรุงเน้ือหา และอาร:ทเวิร:ค ในเว็บไซต:และส่ือสังคมออนไลน:ของ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให@เป{นปXจจุบัน สม่ำเสมอ และจัดทำเน้ือหาท่ีมีประโยชน:ตEองานสEงเสริมภาพลักษณ:ไทยในญ่ีปุOน 

ตลอดจนตรวจสอบความถูกต@องของเน้ือหาอยEางละเอียดรอบคอบ 

4. ติดตEอประสานงานกับหนEวยงานท่ีเก่ียวข@อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทรับเหมาจัดงาน  

และหนEวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข@องของไทยและญ่ีปุOน เพ่ือให@งานบรรลุเสร็จส้ินตามท่ีได@รับมอบหมาย 

5. รEวมจัดงานและกิจกรรมตEาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือสEงเสริมการประชาสัมพันธ: 

ประเทศไทยในประเทศญ่ีปุOน 

6. จัดทำรายงานสรุปและประเมินผลเม่ืองานแล@วเสร็จ 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได@รับมอบหมาย 

 

ระยะเวลาปฏิบัติงานและอัตราคJาตอบแทน 

  ระหวEางวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566 คEาตอบแทนเดือนละ 240,000 เยน 

 

วิธีการสมัคร  

  ผู@สนใจสามารถ download ใบสมัครได@ท่ีเว็บไซต: http://www.thaiembassy.jp/ และสEงใบสมัครพร@อม

เอกสารดังตEอไปน้ี 

- ประวัติยEอ (ภาษาไทยและญ่ีปุOน) 

- รูปถEายขนาด 2 น้ิว จำนวน 1 รูป 

- สำเนาหลักฐานการศึกษา และผลการเรียน (transcript) ต้ังแตEระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
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- ใบรับรองแพทย: (อนุโลมให@สEงภายหลังการประกาศผลสอบสัมภาษณ:ได@) 

- สำเนาหนังสือเดินทาง 

- สำเนาใบสำคัญตEางด@าว (ในกรณีท่ีเป{นคนไทย) 

- ใบอนุญาตขับรถยนต: (หากมี) 

- ผลงานด@านการใช@ส่ือสังคมออนไลน: โดยสEงเป{น portfolio หรือลิงค: account ท่ีสามารถเข@าไป 

ชมผลงานได@ (หากมี) 

- ผลงานด@านการออกแบบ ตัดตEอภาพและวิดีโอ โดยสEงเป{น shared drive (หากมี) 

ท้ังน้ี ขอให@รับรองสำเนาถูกต@องในเอกสารทุกฉบับ ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ท่ีอยูE 

Royal Thai Embassy, 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 หรือ wichulee@thaiembassy.jp  

ภายในวันอาทิตยVท่ี 16 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. 

 

กำหนดการสมัคร 

- วันอาทิตย:ท่ี 16 ตุลาคม 2565 หมดเขตรับสมัคร 

- วันจันทร:ท่ี 17 ตุลาคม 2565 ประกาศรายช่ือผู@มีสิทธิสอบสัมภาษณ:ทางเว็บไซต:ของ 

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร@อมแจ@งรายละเอียดการจัดสEง

ผลงานเพ่ิมเติมซ่ึงเป{นสEวนหน่ึงของการสอบสัมภาษณ: 

- วันจันทร:ท่ี 24 ตุลาคม 2565 จัดสEงผลงานให@สถานเอกอัครราชทูตฯ  

- วันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2565 สอบสัมภาษณ:ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ 

- วันพฤหัสบดีท่ี 27 ตุลาคม 2565 ประกาศรายช่ือผู@ท่ีได@รับการคัดเลือก 

- วันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เร่ิมทำงาน (สามารถเจรจาวันเร่ิมงานได@) 

 

จึงขอประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

 

         ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2565 

 
 (นายสิงห:ทอง ลาภพิเศษพันธุ:) 

 เอกอัครราชทูต 

 

 


