
รับสมคัรพนกังานประจําองค์การสนบัสนนุนกัศกึษาแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JASSO) สํานกังานประเทศไทย 
 
เง่ือนไขการจ้างงาน  
  
ช่ือหน่วยงาน : องค์การสนบัสนนุนกัศกึษาแห่งประเทศญ่ีปุ่ น สาํนกังานประเทศไทย 

(สาํนกังานข้อมลูการศกึษาแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) พนกังานชัว่คราว 
ระยะการจ้างงาน : ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561  –  วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

* เน่ืองด้วยเง่ือนไขของกําหนดการจ้างงาน จงึระบใุห้ระยะเวลาจ้างถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ทัง้นี ้สามารถตอ่
สญัญาได้ตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป ทางหน่วยงานต้องการคนท่ีอยากอยู่ทํางานนาน ๆ ) 

สถานท่ีทํางาน : JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok 
159  อาคารเสริมมิตร  ชัน้ 10  ถนนอโศกมนตรี  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา  กรุงเทพฯ  10110 

 เว็บไซต์ https://www.jeic-bangkok.org 
เวลาทํางาน : วนัจนัทร์ – วนัศกุร์  เวลา 09:00น.– 17:00น. พกัเท่ียง 11:30น. – 12:30น.  (ปรับเปลีย่นได้ตามความจําเป็น) 
วนัหยดุ : วนัเสาร์-อาทิตย์  วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ไทย  วนัสิน้ปี-ปีใหม่  วนัลาพกัร้อน และอื่น ๆ (ขึน้อยูก่บัระเบียบขององค์การ 

ฯ) 
* ทัง้นี ้อาจมีทํางานในวนัหยดุบ่อยครัง้ เช่น งานออกอีเวนท์แนะแนวศกึษาตอ่ เป็นต้น 

เงินเดือน : 
 

ประมาณ 34,700 บาท 
* ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ และพิจารณาจากการสมัภาษณ์ 

โบนสั : 3 เดือน (เร่ิมจา่ยโบนสัครัง้แรกหลงัจากทํางานครบ 1 ปี โดยจะจ่ายในเดือนมีนาคม และกนัยายน แบง่เป็นครัง้ละ 
1.5 เดือน) 

คา่เดินทาง : จ่ายตามจริง 
คา่ลว่งเวลา : ยดึตามกฎหมายไทย 
คา่ทํางานในวนัหยดุ : ยดึตามกฎหมายไทย 
อ่ืน ๆ : ประกนัสขุภาพ   ตรวจสขุภาพประจําปี (ปีละ 1 ครัง้)   

อาจต้องเดินทางไปทํางาน เชน่ ร่วมงานแนะแนวศกึษาต่อ ในภาคอื่นของประเทศไทยและต่างประเทศ 
อบรมงานท่ีประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศอื่น ๆ 

  
คณุสมบติั  
  
สญัชาติ : ไทย 
ประวติัการศกึษา : วฒิุการศกึษาปริญญาตรี  มีประสบการณ์การศกึษาท่ีประเทศญ่ีปุ่ น (พิจารณาเป็นพิเศษ) 
ความสามารถทาง
ภาษา : 

ภาษาไทย(ภาษาแม่)  และ ภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT ระดบั N1หรือ N2 หากมีประสบการณ์ทํางานในบริษัทญ่ีปุ่ น และ
สามารถส่ือสารภาษาญ่ีปุ่ นในการทํางานได้เพียงพอ) 

ความสามารถในการ
ทํางาน : 

ผู้ มีประสบการณ์ทํางาน (ประมาณ 2 ปีขึน้ไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)  สามารถทํางานลา่มและแปลเอกสาร  
ใช้โปรแกรมพืน้ฐาน Microsoft และโปรแกรมสําเร็จรูปในการอพัเดตเว็บไซต์ และสามารถจดัทําเอกสารออฟฟิศ
ทัว่ไปได้ ฯลฯ 

อ่ืน ๆ : หากสามารถทํางานให้คําปรึกษา  รู้มารยาททางธุรกิจของญ่ีปุ่ น  เข้าใจประเพณีวฒันธรรมญ่ีปุ่ น สนใจงานท่ี
เก่ียวกบัการศกึษาตอ่และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มีความมุง่มัน่และกระตือรือร้นในการทํางาน 
บริหารจดัการงานอีเวนท์ หรือมีประสบการณ์ทําบญัชีเบือ้งต้นจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 



  
เอกสารสมคัร  
  
เอกสารท่ีต้องยื่น : แบบฟอร์มท่ีกรอกประวติั (ภาษาญ่ีปุ่ น)  สง่ภายในวนัจนัทร์ท่ี  1  กรกฎาคม  2556   

* กรุณาใช้แบบฟอร์มท่ีสํานกังานฯ กําหนด  
กําหนดปิดรับสมคัร: วนัอาทิตย์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:00 น. (ใบสมคัรต้องมาถึง) 
สง่เอกสารสมคัรท่ี : อีเมล efsst2@ jasso.go.jp  

* เขียนช่ือหวัข้ออีเมลวา่「JASSO タイ事務所職員応募」โดยสง่อีเมลเป็นภาษาญ่ีปุ่ น

เท่านัน้ 
สอบถามเพ่ิมเติมท่ี : อีเมล efsst2@ jasso.go.jp  

*เขียนชื่อหวัข้ออีเมลว่า「JASSO タイ事務所職員応募について」โดยสง่อเีมลเป็น

ภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้ 
โทร. :  02-661-7057 (สํานกังานประเทศไทย) 
ทางสํานกังานประเทศไทยจะตอบคําถามเฉพาะในสว่นของเนือ้หางาน ส่วนคําถามเก่ียวกบัการจ้างงานกรุณา
ติดตอ่กบัทางญ่ีปุ่ นโดยตรง  

อ่ืน ๆ : คดัเลอืกโดยพิจารณาจากเอกสาร และจะติดต่อเพ่ือนดัสมัภาษณ์(ระหวา่งวนัท่ี 19 - 22 พ.ย.) เฉพาะผู้ ท่ีผ่านการ
คดัเลอืก (ไม่ติดต่อผู้ ท่ีไม่ผ่านการคดัเลอืก) 
กรุณานําบตัรประชาชน ใบรับรองจบการศกึษา(ตวัจริง) ใบรับรองความสามารถทางภาษา(ตวัจริง) และเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีกรอกลงในแบบฟอร์มกรอกประวติั พร้อมตวัสําเนามาในวนัสมัภาษณ์ หากเอกสารท่ีนํามาย่ืนเป็นภาษา
อ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษและภาษาญ่ีปุ่ นกรุณาแปลด้วย ทัง้นี ้จะไม่มีการคืนเอกสารท่ีนํามาย่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



日本学生支援機構(JASSO)タイ事務所 非常勤職員募集（案） 
  

雇用条件  

職 名： 独立行政法人日本学生支援機構タイ事務所 

（日本国際教育交流情報センター）非常勤職員 

採用期間： 2018 年 11月下旬（応相談）～2019年３月 31日 

※任命期間の関係上、2019年３月31日までとしているが、４月以降も更新が可能で長く勤

務できることが望ましい 

勤 務 地： 

 

 

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok 

10F Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 

THAILAND 

Website：https://www.jeic-bangkok.org 

勤務時間： 月曜～金曜 9：00～17：00  昼休み 11：30～12：30（必要に応じて変更） 

休日休暇： 土曜、日曜、タイの祝日、年末年始、年次有給休暇（規定による）等 

※但し、留学説明会参加等で休日出勤を頻繁に伴う 

基 本 給： 

 

月額 34,700 バーツ程度（予定） 

※経歴等を考慮し、面談の上決定 

賞 与： ３ヶ月分 

（勤務状況を考慮のうえ、勤務開始日から１年を超えた最初の３月または９月から 1.5 ヶ

月分ずつ支給） 

通勤手当： 実費支給 

超勤手当： タイの法令に基づき支給 

休日手当： タイの法令に基づき支給 

そ の 他： 健康保険加入、定期健康診断受診（年１回） 

留学説明会等に参加するためタイ国内の他地域や他国へ出張することがある 

日本や他国における研修に参加させることがある 

  

採用条件  

国 籍： タイ 

学 歴： ４年制大学卒業程度、日本留学経験者が望ましい 

語 学 力： タイ語（母語）及び日本語（日本語能力試験 N1 レベル、ただし日系企業での業務経験があ

り、業務上、日本語でのコミュニケーションが十分可能であれば N2レベルでも応募可） 

事務能力： 実務経験があること（２年程度以上が望ましい） 

翻訳や通訳能力、PC の基本操作（Microsoft Office、ウェブページ更新）や事務書類作成

ができること 

そ の 他： 相談業務能力を有し、日本のビジネスマナー、日本の文化習慣への理解があること 

留学や国際交流に関する業務に興味があり、熱意をもって業務に取り組むことができるこ

とイベントの企画運営、会計管理業務の経験があれば、なお望ましい 

  

応募方法等  

応募書類： 

提出期日： 

履歴書（日本語） ※機構指定のフォームを必ず使用すること 

2018 年 11 月 11日（日）午後５時（タイ時間）必着 

送 付 先： E-mail: efsst2@jasso.go.jp  

※メールの件名を「JASSO タイ事務所職員応募」とし、必ず日本語でメールを送ること。 

問合せ先： E-mail: efsst2@jasso.go.jp 

※メールの件名は「JASSOタイ事務所職員募集について」とし、必ず日本語でメールを送る

こと。 

Tel：02-661-7057（タイ事務所） 

タイ事務所では業務内容の質問のみ受け付け、募集に関する質問は日本から回答します。 

書類選考の上、合格者のみ面接日時等（11 月 19 日～22 日を予定）を連絡します。（不合格

者へは連絡しません。） 

身分証明書及び履歴書に記載された内容を証明する書類（大学卒業証明書、言語能力証明

書等）は、面接時に原本を持参するとともに、その写し及び原本が英文・和文以外の場合

は翻訳文を提出してください。なお、提出書類は返却しません。 


