ประกาศศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ด้วยศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ มีควำมประสงค์จะ
รับสมัครสอบคัดเลือ กเพื่อ บรรจุเป็นเจ้ำหน้ำที่ ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” ลูก จ้ำงชั่วครำวเงินรำยได้
ตำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรำ ดังนี้
1. ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้ส มั ค รต้อ งมี คุ ณ สมบัติ ทั่ วไปและไม่ มี ลั ก ษณะต้อ งห้ ำมตำมมำตรำ 36 แห่ ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
1.2 อำยุไม่เกิน 30 ปี
1.3 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโท สำขำนิเทศศำสตร์ วำรสำรศำสตร์
และกำรสื่อสำรมวลชน สื่อสำรทำงกำรตลำด
1.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ ยวกับ งำนด้ำนสื่อสำรมวลชน กำรประชำสัมพันธ์
เชิงกำรตลำด กำรวำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ กำรเขียนข่ำว และกำรออกแบบ
สื่อกำรประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
1.5 มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถในกำรใช้ ค อมพิ ว เตอร์ โ ปรแกรม Microsoft Office,
Adobe Photoshop และหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ จ ำเป็นส ำหรับ กำรปฏิบั ติง ำน
และกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำนเบื้องต้น
1.6 มีควำมสำมำรถในกำรบันทึกวิดีโอและถ่ำยทำรำยกำรสดหรือ Online Streaming
Videos เช่น Facebook Live หรืออื่น ๆ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตัดต่อ
คลิปวิดีโอเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ผ่ำน Youtube Facebook Website และอื่น ๆ
1.7 มี ค วำมสำมำรถในกำรใช้ ภ ำษำไทยและอั ง กฤษทั้ ง ภำษำพู ด และภำษำเขี ย น
มีทักษะด้ำนกำรติดต่อประสำนงำน มีบุคลิกภำพและทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
1.8 มีทักษะด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำน มี ควำมขยัน อดทน พร้อมที่ จ ะ
เรียนรู้ สำมำรถทำงำนล่วงเวลำและทำงำนร่วมกันเป็นทีมภำยใต้สภำวะกดดันได้
1.9 มีควำมรู้หรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับ ด้ำนกำรพัฒนำเว็บไซต์จะได้รับกำรพิจำรณำ
เป็นพิเศษ

/2.ระเบียบกำรรับสมัคร...

๑

2. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสำมำรถติดต่อรับใบสมัครได้ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ที่ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล”
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ อำคำรเสรีไทย ชั้น 1
2.2 Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2ttyz71
2.3 สแกน QR Code เพื่อ Download ใบสมัคร

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒ นบริหำรศำสตร์ อำคำร
เสรีไทย ชั้น 1 หรือส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล nida_poll@nida.ac.th ตั้งแต่วันประกำศ จนถึงวันที่ 6
กันยำยน ๒๕62 ในวันเวลำรำชกำร ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๗๒๗-๓๕๙๔
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
4. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร
4.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๑ ปี
จำนวน 1 รูป
4.๒ ใบปริญญำบัตร และใบรับรองผลกำรศึกษำแสดงพื้นฐำนควำมรู้ตำมที่ใช้สมัครสอบ
พร้อมสำเนำอย่ำงละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญำบัตร ให้แสดงหนังสือรับรอง
ของสภำมหำวิทยำลัย/สถำบันที่อนุมัติให้สำเร็จกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว
4.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
4.๔ หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนำจำนวน ๑ ฉบับ
4.๕ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำมำเป็นโรคที่ต้องห้ำม
ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ
- โรคเท้ำช้ำง ในระยะที่ปรำกฏอำกำร
- โรคติดยำเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุรำเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังทีป่ รำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่
4.6 กรณีเพศชำยให้ยื่นหลักฐำนใบ ส.ด. ๙ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐำนทำงกำรทหำรอื่น ๆ
ที่แสดงว่ำได้ผ่ำนกำรตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหำรแล้ว พร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครลงลำยมือชื่อรับรองว่ำ “สาเนาถูกต้อง” ในสำเนำเอกสำรทุกฉบับ หำกปรำกฏภำยหลังว่ำผู้สมัครรำยใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตำมกำหนดไว้ในวันประกำศรับสมัครให้ถือว่ำผู้สมัครนั้นขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสอบ และไม่
มีสิทธิได้รับกำรบรรจุในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

/5.วิธีกำรสอบคัดเลือก...

๒

5. วิธีการสอบคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
5.1 พิ จำรณำควำมเหมำะสมกั บตำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ อุปนิสัยและทัศนคติ กำรปรับตัวให้
เข้ ำกั บ ผู้ ร่ ว มงำน ควำมคิ ด ริ เ ริ่ ม -สร้ ำ งสรรค์ เชำว์ ปั ญ ญำและไหวพริ บ และ
บุคลิกลักษณะ รวมทั้งกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ จานวน 65 คะแนน
5.2 กำรทดสอบกำรใช้โปรแกรม Power Point กำรเขียนแผนงำนประชำสัมพันธ์ หรือ
ทดสอบควำมรู้และทักษะทั่วไปที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง จานวน
35 คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.๑ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและกำรทดสอบรวมกันแล้ว
ต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
6.๒ เมื่อดำเนินกำรสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประกำศรำยชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
โดยเรียงลำดับจำกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมำตำมลำดับในแต่ละตำแหน่งที่
ผู้สมัครได้ระบุไว้ตำมตำแหน่งนั้น
ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จะประกำศรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและกำหนดกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 12 กันยำยน 2562 โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อหรือ
สอบถำมได้ที่ศูนย์ฯ ตำมหมำยเลข โทร ๐๒-๗๒๗-๓๕๙๔

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิชำ เป้ำอำรีย)์
ผู้อำนวยกำรศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล”

๓

เอกสารแนบท้ายประกาศ
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
(ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้/สัญญาปีต่อปี)
1) หน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของนักประชาสัมพันธ์
ภาระงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำรวำงแผนและกำรประเมิน - วำงแผนและวำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดทุกช่องทำงกำร
ผลกำรประชำสัมพันธ์
ประชำสัมพันธ์ และสร้ำงสรรค์เนื้อหำเพื่อนำเสนอ
จุดเด่น ข้อดี และงำนบริกำรต่ำง ๆ ของศูนย์ฯ
- วำงแผนโครงกำรและดำเนินงำนประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำง
กำรรับรู้ ควำมน่ำเชื่อถือด้วยกำรเสนอข่ำว หรือบทควำม
เกี่ยวกับศูนย์ฯ /โครงกำร/ผลกำรดำเนินงำนหรืออื่น ๆ
2. กำรออกแบบและกำรผลิตสื่อ - คิด Theme ในกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ฯ
ประชำสัมพันธ์
- จัดทำสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมำยข่ำว บทควำม แผ่นพับ เพื่อใช้
ในกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ศูนย์ฯ สู่กลุ่มเป้ำหมำย
และสำธำรณชนทั่วไป
3. กำรประชำสัมพันธ์
- สื่อสำรแบรนด์ของศูนย์ฯ ผ่ำนช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
ทั้งแบบ Online และ Offline รวมทั้งสร้ำงภำพลักษณ์
ให้กับศูนย์ฯ ด้วยวิธีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชนต่ำง ๆ
เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ Social Media
- คิดประเด็นทำข่ำว/สัมภำษณ์ เขียนข่ำว จัดทำสกู๊ป
Press Release บทควำมหรือข้อควำมประชำสัมพันธ์
- ปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ
- ต้อนรับและตอบข้อซักถำมผู้มำติดต่อ/ลูกค้ำ/บุคคลสำคัญ
- ติดต่อประสำนงำนทัง้ ภำยในและภำยนอกศูนย์ฯ
และสถำบัน
4. งำนสื่อมวลชนและ
- เป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรำยกำร
กำรแถลงข่ำว
- ประสำนงำนสื่อมวลชน และเยี่ยมสื่อมวลชน
- ถ่ำยภำพกิจกรรมต่ำง ๆ
5. งำนฐำนข้อมูล
- สรุปและจัดทำรำยงำนมูลค่ำสือ่ ที่ได้รบั จำกกำรเผยแพร่
ผลโพลสำธำรณะ
- ดูแลภำพรวมและปรับปรุงฐำนข้อมูลสื่อมวลชน
6. งำนอื่น ๆ
- งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย (ถ้ำมี)
3) อัตราเงินเดือน
- กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญำตรี ในช่วงทดลองปฏิบัติงำน ๓ เดือน จะได้รับอัตรำเงินเดือนจำนวน
15,000.- บำท และเมื่ อ ผ่ำนกำรประเมิ นผลกำรทดลองปฏิบัติง ำนจะได้รับ กำรปรับ อัตรำเงินเดือนเป็ น
21,000.- บำท
- กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญำโท ในช่วงทดลองปฏิบัติงำน ๓ เดือน จะได้รับอัตรำเงินเดือนจำนวน
๑๘,000.- บำท และเมื่ อ ผ่ ำนกำรประเมิ นผลกำรทดลองปฏิ บั ติ งำนจะได้ รั บ กำรปรั บ อั ตรำเงิ นเดื อนเป็ น
2๔,๕00.- บำท
4

