ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์
จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๐ แห่งระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ
1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสาร
ศาสตร์และการสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร
หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญ ญาก่ อนวันปิดรับ
สมัคร
1.4 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ และการ
สื่ อ สารการตลาด การวางแผนกลยุ ท ธิ์ด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ การเขี ย นข่ า ว
การใช้สื่อออนไลน์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาด เป็นต้น
1.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point) อยู่ในระดับดี สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์
การเขียนหนังสือราชการ การรับ –ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้อุปกรณ์
สำนักงานเบื้องต้น
1.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี
1.7 มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะ
เรียนรู้ สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้สภาวะกดดันได้
1.8 หากมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการตลาด ด้านการสื่อสาร
การตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารเสรีไทย ชั้น 1
/2.3...
๑

2.2 Download ใบสมัครได้ที่ “แบบฟอร์มใบสมัคร”
2.3 สแกน QR Code เพือ่ Download ใบสมัคร

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคาร
เสรีไทย ชั้น 1 หรือส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมหลักฐานการสมัครไปยังอีเมล nida_poll@nida.ac.th ตั้งแต่
วันประกาศ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3594 หรือ 0 2727 3151 หรือ 085 320 9989
3. ค่าธรรมเนียมการสอบ
ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
4. หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร
4.๑ รูป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก และไม่ใส่ แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 1 รูป
4.๒ ใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษาแสดงพื้นฐานความรู้ตามที่ใช้สมัครสอบ
พร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยังมิได้รับปริญญาบัตร ให้แสดงหนังสือรับรอง
ของสภามหาวิทยาลัย/สถาบันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
4.3 ประวัติโดยย่อ (Curriculum Vitae) และผลงานวิจัยหรือรายชื่อโครงการ
ที่ผู้สมัครเป็นผู้บริหารโครงการ
4.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
4.6 กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ ส.ด. ๙ หรือ ส.ด. ๔๓ หรือหลักฐานทางการทหารอื่น ๆ
ที่แสดงว่าได้ผ่านการตรวจเกณฑ์คัดเลือกทหารแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกำหนดไว้ในวันประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และไม่
มีสิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้
5. วิธีการสอบคัดเลือก ๑๐๐ คะแนน
5.1 พิจ ารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่ วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ รวมทั้งการทดสอบทางจิตวิทยา 65 คะแนน
5.2 การทดสอบการใช้ โปรแกรมสำเร็ จ รู ป SPSS หรื อ ทดสอบความรู้ ทั ก ษะทั่ ว ไป
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 35 คะแนน
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.๑ ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้
6.๒ เมื่อดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ

/ศูนย์...
๒

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหรือ
สอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2727 3594 หรือ 0 2727 3151 หรือ 085 320 9989 สำหรับการสอบ
คัดเลือกจะกำหนดวันสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวชิ า เป้าอารีย์)
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

/เอกสาร...
๓

เอกสารแนบท้ายประกาศ
1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
1) หน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ศึกษา วิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอความเห็น
ในการจัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
(2) การพัฒนาเทคนิคใหม่ในการผลิตและออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ประมวลจัดทำ
ข่าวสาร/บทความเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(3) การจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
(4) ปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
และแก้ปญ
ั หาในหารปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลำดับ
ภาระงานด้าน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ที่
1. การประชาสัมพันธ์และ 1. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสารการตลาด
2. สื่อสารแบรนด์ของศูนย์ฯ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งแบบ Online และ
Offline รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้กับศูนย์ฯ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ Social Media
3. คิด Theme ในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งคิดประเด็นทำข่าว หัวข้อสัมภาษณ์
การเขียนข่าว จัดทำสกู๊ป Press Release บทความหรือข้อความประชาสัมพันธ์
2. การวางแผนและการ 1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และวางกลยุทธ์ทางการตลาดทุกช่องทางการ
ประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์ และสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อนำเสนอจุดเด่น ข้อดี และงานบริการ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. วางแผนโครงการและดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือด้วยการเสนอข่าว หรือบทความเกี่ยวกับศูนย์ฯ /โครงการ/ผลการ
ดำเนินงาน
4. งานสื่อมวลชนและการ 1. เป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ หรือโฆษก
แถลงข่าว
2. ประสานงานสื่อมวลชน
3. เยี่ยมสื่อมวลชน
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) อัตราเงินเดือน
- สมัครด้วยวุฒิ ปริญญาตรี ในช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้รับอัตราเงินเดือนจำนวน
15,000.- บาท และเมื่อ ผ่ านการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติงานจะได้รับการปรับ อั ตราเงิน เดือ นเป็ น
21,000.- บาท
- กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญาโท ในช่วงทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้รับอัตราเงินเดือนจำนวน
18,000. - บาท และเมื่อผ่ านการประเมิน ผลการทดลองปฏิ บั ติงานจะได้ รับ การปรับ อัตราเงิน เดือ นเป็ น
24,500. - บาท
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