ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. 2565
___________________________

รางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” เป็นรางวัล
อัน ทรงเกีย รติ ที่ มีขึ้ น เพื่อ ยกย่ อ งและประกาศเกี ยรติคุ ณบุ คลากรสายสนับ สนุน วิช าการผู้ มี ผ ลงานโดดเด่ น
มีอั ต ลั ก ษณ์ค วามเป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ท รงคุ ณ ค่ า ของสถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ และใช้ ค วามรู้
ความสามารถจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบันและสังคม รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อให้ ก ารคั ด เลื อ กบุ คลากรสายสนับ สนุน วิช าการดี เด่ น แห่ ง สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้อย ที่ประชุม คณะกรรมการคัดเลื อกบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/2565 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
2565 จึงออกประกาศการรับ สมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก
1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
1.2 ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางจรรยาบรรณ ทางวินัย หรือทางกฎหมายในคดีที่มี
ความผิดทางอาญา
1.4 ไม่เป็นผู้มีการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
1.5 ไม่เป็นผู้ มีพฤติการณ์อันเป็นการกระทาที่เป็นการเสื่ อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม
อย่างร้ายแรง
2. การได้มาซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือก
2.1 สมัครด้วยตนเอง
ผู้ที่มีคุณสมบั ติตามข้อ 1 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสายสนับสนุน
วิช าการดีเด่น แห่ งสถาบั น บั ณฑิตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2565 โดยกรอกข้ อมูล ในใบสมัคร/
แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. 2565 (บด. 01) ตามแนบท้ายประกาศนี้
2.2 ได้รับเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างประจา และลูกจ้างของสถาบัน)
ส่วนงาน และสภาพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1
เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2565 ตามใบสมัคร/แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น แห่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2565 (บด. 01) แนบท้ายประกาศนี้

3. การดาเนินการสมัครและการเสนอชื่อ
3.1 ส่งใบสมัคร/แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการดีเด่น
แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1๑ พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่
๗ มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ไปยังช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ staff.council@nida.ac.th
2) สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภาพนักงาน
3) กล่องรับสมัครบริเวณสภาพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร
ราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรับพิจารณาเฉพาะใบสมัครและแบบเสนอชื่อ ที่ส่งระหว่างวันที่
1๑ พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ ๗ มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ใบสมัคร/แบบเสนอชื่อที่มาถึง
ก่อนหรือหลังระยะเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา
3.2 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์สภาพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
https://staffcouncil.nida.ac.th/th/
4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
4.1 องค์ประกอบการพิจารณา
1) ผลงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง จานวนสามสิบ
คะแนน
2) การใช้ ห รื อ เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ใ นการท างานเพื่ อ
คุณประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือมีส่วนร่วมและบทบาทสาคัญในการสร้างหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับงาน
ส่วนงาน สถาบัน หรือสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ (WISDOM for Change) จานวนสิบคะแนน
3) การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงต่อการปฏิบัติงาน หรือการ
พัฒ นาตนเองจนได้รั บ การรั บรองจากองค์กรวิชาชีพ และแสดงให้เห็ นถึงการเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(World Class) จานวนสิบคะแนน
4) การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ จ นท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง หรือจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน (Innovation) จานวนสิบ
คะแนน
5) การเป็นพลเมืองดีของสถาบันและสังคม ความเสี ยสละ จิตอาสา และการคานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (Social Responsibility) จานวนสิบคะแนน
6) ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย และการเคารพกฎหมายและกติ ก าของสถาบั น และสั ง คม
(Discipline) จานวนสิบคะแนน
7) ความเป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย
รวมทั้ ง มี ค วามเชื่ อ ค่ า นิ ย ม และทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ตนเอง งาน เพื่ อ นร่ ว มงาน สถาบั น และสั ง คม ( Openmindedness) จานวนสิบคะแนน
8) การดารงตนด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีรูปแบบการใช้
ชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Morality) จานวนสิบคะแนน
4.2 เกณฑ์คะแนนตัดสิน
1) ผู้ ที่ไ ด้รั บ คะแนนไม่ น้อยกว่ า แปดสิ บ ห้ า คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนสู ง สุ ด จะเป็ น
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2) ผู้ที่ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าคะแนนขึ้นไป ในลาดับรองลงมาจะเป็นผู้ได้รับ
ของที่ระลึก และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไป
ในปีใดที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด ในปีนั้นจะไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. การพิจารณาและประกาศผล
คณะกรรมการคัดเลื อกบุ คลากรสายสนับสนุ นวิช าการดีเด่น แห่ งสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร์ จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ 4 และนาเสนอผลการพิจารณาต่อสภาพนักงาน
เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
6. การมอบรางวัล
6.1 ประเภทรางวัล
1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภท
วิช าชีพ มอบให้ แก่ พนั ก งานสถาบั น ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ และข้ าราชการพลเรื อนในสถาบั น
อุดมศึกษาของสถาบัน ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร จานวนหนึ่งรางวัล
2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภท
ทั่วไป มอบให้แก่ พนักงานสถาบันและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันซึ่งดารงตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ลูกจ้างประจา และลูกจ้างของสถาบัน จานวนหนึ่งรางวัล
6.2 รางวัล
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2565 จะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1) โล่เกียรติยศ
2) ประกาศเกียรติคุณ
3) เงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน
7. รายละเอียดการติดต่อและสอบถาม
คณะกรรมการคัดเลื อกบุ คลากรสายสนับสนุ นวิช าการดีเด่น แห่ งสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร์ มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ สัตพรพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ให้ข้อมูลการรับสมัครและ
การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2565
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 08 0594 7997

ประกาศ ณ วันที่

๑๐

พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวภารดี เทพคายน)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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