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ประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
 

 

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์   
จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ 
จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา  
 คุณสมบัติของผู้สมัคร   
 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปโดยอนุโลมตามมาตรา ๓๐ แห่งระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 1.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ ์ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบ 
 1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา และสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาก่อนวันปิดรับสมัคร 
 1.4 มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ และ

หรือการวิจัยแบบผสมผสาน 
 1.5 มีความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น สามารถประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วย

โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SPSS, Microsoft Excel หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
 1.6 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office (Word, 

Excel,  Power Point) อยู่ในระดับดี และหรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ การเขียนหนังสือราชการ  
การรับ–ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้อุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น 

 1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
 1.7 มีภาวะผู้นำ มีความยืดหยุ่น มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะเรียนรู้ สามารถทำงาน

ล่วงเวลา และทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้สภาวะกดดันได้ 
 1.8 มีความรู้หรือประสบการณ์ เกี่ ยวกับการนำเสนองาน การวิจัยเชิงคุณภาพ  

การบริหารโครงการ การตลาด และการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทำงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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2.  ระเบียบการรับสมัคร 
                ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถติดต่อรับใบสมัครไดต้ามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
   2.1 ติดต่อรับใบสมัครได้ทีศู่นย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”  
         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคารเสรีไทย ชั้น 1 
   2.2 Download ใบสมัครได้ที ่ “แบบฟอร์มใบสมัคร” 

2.3 สแกน QR Code เพ่ือ Download ใบสมัคร 

 
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาคาร 
เสรีไทย ชั้น 1 หรือส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมหลักฐานการสมัครไปยังอีเมล nida_poll@nida.ac.th ตั้งแต่
วันประกาศ จนถึงวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ที่ โทรศัพท ์0 2727 3594 หรือ 0 2727 3151 หรือ 085 320 9989  
  3. ค่าธรรมเนียมการสอบ 

    ผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
4.  หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครพร้อมใบสมัคร 
     4.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

                                 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 พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติ การปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่ม-
สร้างสรรค์ เชาว์ปัญญาและไหวพริบ และบุคลิกลักษณะ รวมทั้งการทดสอบทางจิตวิทยา 65 คะแนน  

5.2 การทดสอบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หรือทดสอบความรู้ ทักษะทั่วไป 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 35 คะแนน 

/เกณฑ์... 
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6. เกณฑ์การตัดสิน 
  6.๑  ผู้สมัครจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ 
  6.๒  เมื่อดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 
          โดยเรียงลำดับจากผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 
0 2727 3594 หรือ 0 2727 3151 หรือ 085 320 9989 สำหรับการสอบคัดเลือกจะกำหนดวันสอบ
คัดเลือกจะประกาศให้ทราบภายหลัง 

 
  

                                                        
 
 
 
 
 
 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

   
    

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวชิา เป้าอารีย์) 
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

/เอกสาร... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอัตราเงินเดือน  ตำแหน่งผู้บริหารโครงการ 
 1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานในการบริหารโครงการทั้งหมดให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ 
               ที่ต้องการ 

(2) ระบุและเลือกสรรทรัพยากรที่จำเป็นให้แต่ละส่วนของโครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถ    
     ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) ควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ ด้วยการ   
     นำหลักในการวิเคราะห์เวลา ค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์ของการดำเนินโครงการและเทคนิค   
     วิธีการมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ 
(4) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ 
     ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ   

 2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ลำดับ 

ที ่
ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

1. ด้านหารายได้ของ
ฝ่ายธุรกิจโพล 

1. การประชาสัมพันธ์ แนะนำหน่วยงาน 
2. การยื่นซองเสนอโครงการ 
3. การนำเสนอแผนการดำเนินงาน 

2. ด้านบริหารโครงการ 1. การวางแผนและประเมินงบประมาณโครงการ 
2. การจัดทำสัญญาจ้าง 
3. จัดทำแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย 
4. ทำแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม, โทรศัพท์สัมภาษณ์) 

3. ด้านงานวิจัย 1. การจัดทำข้อเสนอทางเทคนิค 
2. การออกแบบเครื่องมือแบบสอบถาม 
3. การเขียนรายงานผลวิจัย 
4. การนำเสนอผลการวิจัย  
5. จัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

4. ด้านการวิเคราะห์
และประมวลผล 

1. การออกแบบกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
2. วางแผนและเขียนแผนการสุ่ม 
3. สุ่มตัวอย่าง และพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล 
4. ออกแบบรหัส ลงข้อมูลตามแบบสอบถาม 
5. เขียนรายงานผลการวิจัย 
6. บันทึกรวบรวมข้อมูล ไฟล์งาน 

5. ด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามี) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3) อัตราเงินเดือน 
  - กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญาตรี  ในช่วงทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน
จำนวน 15,000.- บาท และเมื่อผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเป็น 
21,000.- บาท  
  - กรณีสมัครด้วยวุฒิปริญญาโท  ในช่วงทดลองปฏิบัติงาน ๓ เดือน จะได้รับอัตราเงินเดือน
จำนวน ๑๘,000.- บาท และเมื่อผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเป็น 
2๔,๕00.- บาท 
 

 


