ประกาศศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ด้วยศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒ นบริหำรศำสตร์ มีควำมประสงค์
จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” ตำแหน่งผู้บริหำรโครงกำร
จำนวน ๑ อัตรำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งผู้บริหารโครงการ
จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตำมมำตรำ ๓๐ แห่งระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
1.2 อำยุไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสอบ
1.3 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือปริญญำโททุกสำขำ
1.4 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ กำรวิจัยเชิงปริมำณ และ
หรือกำรวิจัยแบบผสมผสำน
1.5 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point) และหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้ ง กำรสื บ ค้ น ฐำนข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ บนเว็ บ บรำวเซอร์ กำรรั บ –ส่ ง จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำนเบื้องต้น
1.6 มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
1.7 มีภำวะผู้นำ มีควำมยืดหยุ่น มีควำมขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้ สำมำรถทำงำน
ล่วงเวลำ และทำงำนร่วมกันเป็นทีมภำยใต้สภำวะกดดันได้
1.8 มี ค วำมรู้ ห รื อ ประสบกำรณ์ เกี่ ย วกั บ กำรน ำเสนองำน กำรวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภำพ
กำรบริหำรโครงกำร กำรตลำด และกำรประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำรทำงำนในหน่วยงำนรำชกำร จะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ
2. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสำมำรถติดต่อรับใบสมัครได้ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
2.1 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล”
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ อำคำรเสรีไทย ชั้น 1
2.2 Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3fHIXhe
2.3 สแกน QR Code เพื่อ Download ใบสมัคร

๑

/และ...

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ อำคำร
เสรีไทย ชั้น 1 หรือส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังอีเมล nida_poll@nida.ac.th ตั้งแต่วันประกำศ จนถึงวันที่
14 กันยำยน 2563 ในวัน เวลำรำชกำร ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3594 หรือ
0 2727 3151
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมสมัครสอบ
4. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร
4.๑ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตำดำ ขนำด ๑ นิ้ว ถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๑ ปี
จำนวน 1 รูป
4.๒ ใบปริญญำบัตร และใบรับรองผลกำรศึกษำแสดงพื้นฐำนควำมรู้ตำมที่ใช้สมัครสอบ
พร้อมสำเนำอย่ำงละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญำบัตร ให้แสดงหนังสือรับรอง
ของสภำมหำวิทยำลัย/สถำบันที่อนุมัติให้สำเร็จกำรศึกษำเรียบร้อยแล้ว
4.3 ประวัติโดยย่อ (Curriculum Vitae) และผลงำนวิจัยหรือรำยชื่อโครงกำร
ที่ผู้สมัครเป็นผู้บริหำรโครงกำร
4.4 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนำจำนวน ๑ ฉบับ
4.5 สำเนำทะเบียนบ้ำน และสำเนำบัตรประชำชน จำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ
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. วิธีการสอบคัดเลือก ๑๐๐ คะแนน
5.1 พิจ ำรณำควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่จำกประวัติส่ วนตัว ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ อุปนิสัยและทัศนคติ กำรปรับตัวให้เข้ำกับผู้ร่วมงำน ควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ เชำว์ปัญญำและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ รวมทั้งกำรทดสอบทำงจิตวิทยำ 65 คะแนน
5.2 กำรทดสอบกำรใช้ โปรแกรมส ำเร็ จ รู ป SPSS หรื อ ทดสอบควำมรู้ ทั ก ษะทั่ ว ไป
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง 35 คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.๑ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่ำเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
6.๒ เมื่อดำเนินกำรสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประกำศรำยชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
โดยเรียงลำดับจำกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมำตำมลำดับ
ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จะประกำศรำยชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรทดสอบในวันที่ 18 กันยำยน 2563 โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อหรือสอบถำมได้ที่ โทรศัพท์
0 2727 3594 หรือ 0 2727 3151 สำหรับกำรสอบคัดเลือกจะกำหนดวันสอบคัดเลือกจะประกำศให้ทรำบ
ภำยหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุวชิ ำ เป้ำอำรีย์)
ผู๒้อำนวยกำรศูนย์สำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล”

เอกสารแนบท้ายประกาศ
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และอัตราเงินเดือน ตาแหน่งผู้บริหารโครงการ
1) หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ
1. กำหนดกลยุทธ์และวำงแผนงำนในกำรบริหำรโครงกำรทั้งหมดให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์
ที่ต้องกำร
2. ระบุและเลือกสรรทรัพยำกรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงกำร เพื่อให้โครงกำรสำมำรถ
ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ควบคุมกำรดำเนินโครงกำรให้เป็นไปตำมระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยที่กำหนดไว้ ด้วยกำร
นำหลักในกำรวิเครำะห์เวลำ ค่ำใช้จ่ำย ผลประโยชน์ของกำรดำเนินโครงกำรและเทคนิค
วิธีกำรมำใช้ในกำรดำเนินงำนโครงกำร
4. ติ ด ตำมและประเมิ น ผลควำมก้ ำวหน้ ำ ของโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำและอุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร
2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ภาระงาน
1. งำนหำรำยได้
และกำรบริหำรโครงกำร

2. งำนวิจัยและกำรเขียนรำยงำน
3. งำนอื่น ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ประชำสัมพันธ์ แนะนำหน่วยงำน
- ติดต่อประสำนงำนผู้ว่ำจ้ำง
- ยื่นซองเสนอโครงกำร
- จัดทำข้อเสนอทำงเทคนิค งบประมำณ และใบเสนอรำคำ
- จัดทำแผนกำรดำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำย
- จัดทำแบบสอบถำม
- จัดทำ Presentation และ/หรือนำเสนอผลงำนวิจัย
- จัดประชุมทีมงำน
- ทบทวนวรรณกรรม
- เขียนรำยงำนผลกำรวิจัย
- ตรวจรำยงำนผลกำรวิจัยก่อนตีพิมพ์
- งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย (ถ้ำมี)

3) อัตราเงินเดือน
- กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญำตรี ในช่วงทดลองปฏิบัติ งำน ๓ เดือน จะได้รับอัตรำเงินเดือน
จำนวน 15,000.- บำท และเมื่อผ่ำนกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำนจะได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนเป็น
21,000.- บำท
- กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญำโท ในช่วงทดลองปฏิบัติ งำน ๓ เดือน จะได้รับอัตรำเงินเดือน
จำนวน ๑๘,000.- บำท และเมื่อผ่ำนกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติงำนจะได้รับกำรปรับอัตรำเงินเดือนเป็น
2๔,๕00.- บำท
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