
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

 
  ด้วยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จ านวน              
1 อัตรา ในต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือนๆ ละ 14,630 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานสารนิเทศสื่อสังคม ยา สารเสพติดและโสตทัศนูปกรณ์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจ รวบรวม 
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ ในด้านต่าง ๆ             
เพ่ือด าเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล         
การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการกับประชาชน การควบคุม     
การตรวจสอบการด าเนินงานกระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตาม
แผนงานและนโยบายการประชาสัมพันธ์หรือตากฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

คุณลักษณะท่ัวไปของผู้รับจ้าง 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
(๓) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมา หรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ฯลฯ 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็น

โรคติดต่อเรื้อรังจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๗) แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

ระยะเวลาการจ้าง 
 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖4 

 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งจ้างเหมาบริการ         
                 ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์  

(๑) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 
(๒) มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงานบริการ 
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจง และอ านวยความสะดวก 

แก่ผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี 
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(๔) มีวิสัยทัศน์/ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานบริการ 
(๕) มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
(๖) มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
(7) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Photoshop)              

หรือโปรแกรม อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 

๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด ๓x๔ ซม. หรือ ๑.๕ นิ้ว  
ถ่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 1 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุลหลังรูปถ่าย) 

๒. ส าเนาประกาศนียบัตร ส าเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร  และ
ส าเนาระเบียบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ       

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
๔. ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล (ถ้ามี) ใบส าคัญแสดงการ

ผ่านการเกณฑ์ทหาร จ านวน ๑ ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) 
๕. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่ ๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕) จ านวน ๑ ฉบับ 

วิธีการคัดเลือก 

  สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะสอบคัดเลือกโดย
พิจารณาจากการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง      
และสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาการแต่งกาย บุคลิกภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า        
และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  - ก าหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  15 กุมภาพันธ์  2564 

- สถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ภารกิจด้านอ านวยการ ชั้น 2 ตึกอ านวยการ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 480, 490 

หลักสูตรและวิธีการสอบ 
 5.๑   ทดสอบด้านความรู้ความสามารถทั่วไป และด้านความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 
        ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน  
         ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
กรมการแพทย์ (50 คะแนน) 
         2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (50 คะแนน) 
 5.2   ทดสอบด้านสมรรถนะของบุคคล   (100 คะแนน) 
        (ทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์) 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiware.com%2Fmain%2Finfo.php%3Fid%3D2448&rct=j&q=adobe%20photoshop&ei=AMJ9TeeXDIq3rAe6rqS8BQ&usg=AFQjCNEx_ik_9tvJv7EydndFeuVcruIi9A&cad=rja
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เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเสอบ  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกและผู้คัดเลือกได้ 
   จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  โดยเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 

ส าหรับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบ 
หรือคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือผู้คัดเลือกได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

    ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 

             
(นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา) 

 ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
 

 
 



 
ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 

ชื่อต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ 

คะแนน
เต็ม 

วิธีการ
ประเมิน 

ค่าตอบแทน จ านวน
อัตราว่าง 

นักประชาสัมพันธ์ 1. เขยีนข่าว/บทความ  
2. ประสานรวบรวมข้อมูลข่าว 
และเขียนข่าว one page 
3. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
4. เผยแพร่ข่าวสาร สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และตอบ
ข้อความทาง facebook 
/Line/ และช่องทางอ่ืนๆ 
5. ท าแบบประเมินความพึง
พอใจของญาติและผู้ป่วย OPD 
และผู้ป่วย IPD 
6. ประสานงานและดูแลเรื่อง
การสัมภาษณ์/ถ่ายท า 
7.ประสานงานเรื่องการดูงาน/
อบรม 
7. ให้บริการขอสื่อต่างๆ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

1. ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญา
ตรี ทุกสาขา 
2. มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักงาน
บริการ 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจง และ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มา 
ติดต่อได้เป็นอย่างด ี
4. มีวิสัยทัศน์/ทัศนคติที่ดีต่อ
การท างานบริการ 
5. มีความรู้และทักษะภาษา 
อังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็น
อย่างดี 
6. มีความรู้และประสบการณ์
เรื่องการวางแผนการประชา 
สัมพันธ์ 
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Microsoft Office 
 (Word, Excel, Photoshop) 
หรือโปรแกรม อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
เป็นอย่างด ี

การประเมินโดยการสอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนน ี
3. ความรู้ความสามารถที่ จ า เป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง
นักประชาสัมพันธ์ 
4. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
- ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
- ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง 
- สมรรถนะที่ จ า เป็ นส าหรั บการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

100 
50 
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สอบข้อเขียน 

 
 
 

สอบข้อเขียน 
 
 

สอบสัมภาษณ์ 

14,630.- 1 

 
 

http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiware.com%2Fmain%2Finfo.php%3Fid%3D2448&rct=j&q=adobe%20photoshop&ei=AMJ9TeeXDIq3rAe6rqS8BQ&usg=AFQjCNEx_ik_9tvJv7EydndFeuVcruIi9A&cad=rja

