
 
 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น 

แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

___________________________ 

 รางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” เป็นรางวัล 
อันทรงเกียรติที่มีขึ้นเพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น  
มีอัตลักษณ์ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และใช้ความรู้
ความสามารถจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบันและสังคม รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 

 เพ่ือให้การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒/2565 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
2565 จึงออกประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก 

1.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ 

1.2 ปฏิบัติงานในสถาบันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางจรรยาบรรณ ทางวินัย หรือทางกฎหมายในคดีที่มี

ความผิดทางอาญา 

1.4 ไม่เป็นผู้มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1.5 ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นการกระท าที่เป็นการเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรม
อย่างร้ายแรง 

2. การได้มาซึ่งผู้เข้ารับการคัดเลือก  

2.1 สมัครด้วยตนเอง  

 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร/ 
แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 (บด. 01) ตามแนบท้ายประกาศนี ้

2.2 ได้รับเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ  
 ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน (ข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างของสถาบัน) 
ส่วนงาน และสภาพนักงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1 
เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ตามใบสมัคร/แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 (บด. 01) แนบท้ายประกาศนี้ 
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3. การด าเนินการสมัครและการเสนอชื่อ  

3.1  ส่งใบสมัคร/แบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น 
แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 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 จ านวนสามสิบ

คะแนน 
2) การใช้หรือเผยแพร่ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเพ่ือ

คุณประโยชน์ต่อผู้อ่ืน หรือมีส่วนร่วมและบทบาทส าคัญในการสร้างหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับงาน 
ส่วนงาน สถาบัน หรือสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ (WISDOM for Change) จ านวนสิบคะแนน 

3) การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงต่อการปฏิบัติงาน หรือการ
พัฒนาตนเองจนได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ และแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(World Class) จ านวนสิบคะแนน 

4) การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่จนท าให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง หรือจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน ( Innovation) จ านวนสิบ
คะแนน 

5) การเป็นพลเมืองดีของสถาบันและสังคม ความเสียสละ จิตอาสา และการค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (Social Responsibility) จ านวนสิบคะแนน 

6) ความมีระเบียบวินัยและการเคารพกฎหมายและกติกาของสถาบันและสังคม 
(Discipline) จ านวนสิบคะแนน 

7) ความเป็นผู้มีจิตใจเปิดกว้างรับฟังและเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งมีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อตนเอง งาน เพ่ือนร่วมงาน สถาบัน และสังคม ( Open-
mindedness) จ านวนสิบคะแนน 

8) การด ารงตนด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีรูปแบบการใช้
ชีวิตด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Morality) จ านวนสิบคะแนน 

4.2 เกณฑ์คะแนนตัดสิน 
1) ผู้ที่ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าคะแนนขึ้นไป และมีคะแนนสูงสุด จะเป็น 

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

mailto:staff.council@nida.ac.th
https://staffcouncil.nida.ac.th/th/
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2) ผู้ที่ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าแปดสิบห้าคะแนนขึ้นไป ในล าดับรองลงมาจะเป็นผู้ได้รับ
ของที่ระลึก และประกาศเกียรติคุณ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไป 

  ในปีใดที่ไม่มีผู้ได้รับคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในปีนั้นจะไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

5. การพิจารณาและประกาศผล 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามข้อ 4 และน าเสนอผลการพิจารณาต่อสภาพนักงาน 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

6. การมอบรางวัล 

6.1 ประเภทรางวัล  
1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภท

วิชาชีพ มอบให้แก่ พนักงานสถาบันซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพ และข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษาของสถาบัน ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร จ านวนหนึ่งรางวัล 

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภท
ทั่วไป มอบให้แก่ พนักงานสถาบันและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างของสถาบัน จ านวนหนึ่งรางวัล 

6.2 รางวัล 

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 จะได้รับรางวัลเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

1) โล่เกียรติยศ 

2) ประกาศเกียรติคุณ 

3) เงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน  

7. รายละเอียดการติดต่อและสอบถาม 

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มอบหมายให้ นายสวัสดิ์  สัตพรพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ให้ข้อมูลการรับสมัครและ
การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 08 0594 7997 

 
 

  

 ประกาศ ณ วันที่     ๑๐     พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (นางสาวภารดี เทพคายน) 
 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น 

 แห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 


