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จาก บอ-กอ

ได้ฤกษ์งามยามดี ขึ�นต้นปีงบประมาณ 2565

“ร้อยข่าวชาวราชพฤกษ์” จุลสารสภาพนักงานนิด้า

ก็ได้เวลาออกฉบับปฐมฤกษ์ให้พวกเราท่ีรอคอยได้อ่านกัน

อีกทั�งเป�นพื�นท่ีให้ได้แบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้

สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน

 คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายให้ทําจุลสารฉบับนี�ด้วยงบประมาณอันจํากัด และด้วย
ศักยภาพท่ีเราพอจะมี เราจึงตัดสินใจท่ีจะทําเป�นจุลสารออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ โดยขอความร่วมมือจากเพ่ือนพ้อง
น้องพ่ีมาร่วมกันทํา เร่ิมตั�งแต่การตั�งช่ือจุลสารการออกแบบรูปเล่มและเนื�อหา การหาข่าว และการจัดทําอาร์ตเวิร์ค

 เร่ืองราวในฉบับแรกนี�ประกอบด้วยคอลัมน์ต่าง ๆ ท่ีประธานสภาพนักงาน คณะอนุกรรมการฝ่าย
วิชาการและนักเขียนอาสาสมัครได้ร่วมแรงร่วมใจกันร้อยเรียงขึ�นมาจนมีหน้าตาอย่างท่ีเห็น เร่ิมต้นด้วยคอลัมน์
“ประธานอยากเล่า”มาแนะนําคณะกรรมการสภาพนักงานซ่ึงเป�นเครือข่ายตัวแทนจากทุกหน่วยงานให้ได้รู้จัก
หน้าตาสวยหล่อกัน คอลัมน์ให้สาระความรู้ เช่น “ใต้เตียง HR” จะบอกเล่าถึงสวัสดิการใหม่ของสถาบันเพ่ือดูแล
สุขภาพของพนักงานและบุคคลในครอบครัว “English@Work” ให้ทราบช่ือหน่วยงานภายในสถาบัน เป�นภาษาอังกฤษ 
ทั�งช่ือเต็มและช่ือย่อ “สาระ..แน่” มาแนะนํา 4 พนักงานดีเด่นท่ีผา่นการคัดเลือกจากสภาพนักงานไปประกวดในระดับ
ประเทศ ปขมท. “ภาพในอดีต” ให้เราชาวนิด้าหวนย้อนรําลึกถึงส่ิงดีงามท่ีผ่านมา และปิดท้ายด้วยคอลัมน์สนุก ๆ 
“มุมนี�มีรางวัล” เพ่ือให้ผู้อ่านร่วมสนุกตอบคําถาม หรือให้ข้อเสนอแนะกับสภาพนักงานและสถาบันในเชิงสร้างสรรค์ 
ซ่ึงกอง บก จะมีของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับผู้ท่ีตอบคําถามได้ถูกต้อง   

 สุดท้าย กอง บก พร้อมรับคําติชมจากผู้อ่านทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงการจัดทําจุลสารร้อยข่าวชาวราชพฤกษ์
ให้ดีย่ิงขึ�นต่อไป ขอบคุณค่ะ

กําเนิด ร้อยข่าวชาวราชพฤกษ์

บรรณาธิการ



ประธานอยาก..เหล้า..เล่า..
 ประธานอยากเล่า ฉบับปฐมฤกษ์ “ร้อยข่าวชาวราชพฤกษ์” ขอแนะนํากรรมการสภาพนักงาน

จํานวน 22 คน ประกอบด้วย

พวกเราร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน์สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน อยากให้พวกเราทํากิจกรรมอะไร

ฝากบอกกันมาได้เลยนะคะ หรืออีเมลบอกเราได้ท่ี staff.council@nida.ac.th

ภารดี เทพคายน
ประธานสภาพนักงาน

นิคม สุวรรณปักษ์
รองประธานสภาพนักงาน

ฝ่ายวิชาการ

นิทัศน์ สุทธิรักษ์ พนมกร ขุนอ่อน รุ่งทิพย์ ศิริป่ิน

สุภาพร หงษาวงษ์วิรินภัคร์ บินอารีย์ หทัยกาญจน์ แม็คลอลิน

อนิรุทธ์ิ โซ�ะประสิทธ์ิ อุษา โหราเรือง

ดวงรัชนี เต็งสกุล นพวัลย์ สมไกรสีห์

วีระโชติ คําสินธ์ุ

อุมาวรรณ เอ่ียมสะอาด

นิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุลสราวุธ มะหะหมัด

ประภัตรา ปักกัดตัง

ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
เลขาธิการสภาพนักงาน

นวนจันทร์ หัสดง
ผู้ช่วยเลขาธิการสภาพนักงาน

วันเพ็ญ ตระกูลศีลธรรม
เหรัญญิกสภาพนักงาน

อรวรรณ สุขยานี
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภาพนักงาน

ศรีอรุณ ช่ืนนางชี
รองประธานสภาพนักงาน
ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ

กรรมการสภาพนักงาน และอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการกรรมการสภาพนักงานและอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ



   ปขมท. หรือ ท่ีประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 
       ก่อกําเนิดขึ�นด้วยความมุ่งม่ันของผูแ้ทนข้าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้างประจําในมหาวิทยาลัย
     โดยมีเป� าหมายสั�น ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมาในขณะนั�น ว่า “คิดและทําเพ่ือเพ่ือนข้าราชการ
และลูกจ้างฯ” ก่อตั�งอย่างเป�นทางการเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2536 ปัจจุบันใช�ช่ือองค์กร ปขมท. เป�น ท่ีประชุม
สภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยนิด้าเป�นสมาชิกตั�งแต่เร่ิมต้น จนเม่ือมีการ
จัดตั�งสภาพนักงานนิด้าจึงมอบหมายให้ประธานสภาพนักงานนิด้าเป�นผูแ้ทนในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ปขมท.

 ปขมท. มีวิสัยทัศน์ในการเป�นศูนย์กลางสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพ่ือร่วมเพ่ิมพูนศักยภาพประชาคมมหาวิทยาลัย ให้เป�นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยจัดให้มีเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เครือข่ายพัฒนาระบบ
งานบริหารและธุรการ เครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน เครือข่ายพัฒนาระบบงานนิติกร เป�นต้น
นอกจากนี�แล้วยังได้จัดทํา วารสาร ปขมท. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนซ่ืงเพ่ือน ๆ
สามารถส่งผลงานไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 

 การประชุมในวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 นี�จะมีวาระสําคัญเร่ืองผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจําปีพุทธศักราช 2564 ซ่ึงนิด้าได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกเป�นครั�งแรก
ผลเป�นอย่างไรจะได้นํามาเล่าสู่กันฟังต่อไป

วันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 สภาพนักงานนิด้า เป�นเจ้าภาพในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั�งท่ี 9 และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั�งท่ี 101

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวฝากจากสภาพนักงาน

ติดตามกิจกรรมของปขมท. ได้ท่ี
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เปิดคอลัมน์ “สาระ...แน่” ด้วยสาระท่ีน่าภาคภูมิใจสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ปีนี�ถือเป�นครั�งแรกท่ี NIDA เสนอรายช่ือบุคลากรเข้าร่วมคัดเลือก 

“บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.”

สําหรับปีแรกของ NIDA สภาพนักงานดําเนินการคัดเลือกโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงาน

และกรรมการสภาพนักงานทุกท่าน เฟ�นหากันจนได้ผู้แทน จํานวน 4 ราย ดังนี�

ด้านบริการดีเด่น

นางสาวสุจิตราภา ชัยนุศิลป์
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้านบริหารดีเด่น

นางสาวอรวรรณ สุขยานี
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านวิชาชีพดีเด่น

นายคณาธิศ รตโนภาส

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

นายสุรพงษ์  เนาวเศรษฐ์
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุน
ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

เป�นรางวัลท่ีมอบโดยประชุมสภา

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ เป�นแบบอย่าง

อันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน

อุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ท่ีได้รับการ

คัดเลือกฯ จะได้รับเข็มปขมท. ทองคํา 

พร้อมเกียรติบัตร เป�นรางวัลท่ีมอบให้กับ

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบัน

อุดมศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถ และ

มีผลงานดีเด่นเป�นท่ีประจักษ์ ได้อุทิศตน

ในการปฏิบัติงาน หรือสร้างสรรค์ผลงาน

อันเป�นประโยชน์แก่สถาบันอุดมศึกษา 

สังคม และประเทศชาติ 

รางวัลดังกล่าวได้มอบให้กับบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

มาเป�นระยะเวลาต่อเน่ืองกันมา

ปีนี�เป�นปีท่ี 9 

สาระ...แน่



คุณรู้จัก
 “สวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของ

 พนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว”

       ดีแค่ไหน?
ทําไมต้องมีสวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว?

(1) พนักงานสถาบันไม่มีสวัสดิการดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุงาน

(2) พนักงานสถาบันมีค่าใช�จ่ายส่วนเกินในการดูแลสุขภาพของตนเองจากระบบสวัสดิการเดิมของสถาบัน

(3) พนักงานสถาบันไม่มีสวัสดิการท่ีดูแลครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัว

 (1) มุ่งเน้นดูแลสุขภาพในเชิงป� องกันควบคู่กับการรักษาสุขภาพ เช่น สามารถเบิก
ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าใช�จ่ายเพ่ือเป�นการเสริมสร้างสุขภาพและป�องกันโรค รวมทั�งค่าวัคซีน
และค่าใช�จ่ายในการฉีดวัคซีนได้
 (2) รายการค่าใช�จ่ายท่ีสามารถนํามาเบิกได้มีความครอบคลุมและหลากหลายมากกว่า
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
 (3) เง่ือนไขการเบิกจ่ายค่าใช�จ่ายท่ีเกิดขึ�นจากการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลน้อยกว่า
ระบบประกันสุขภาพของเอกชน
 (4) มีความแน่นอนและม่ันคง รวมทั�งสามารถสะสมวงเงินไว้สําหรับการเบิกค่าใช�จ่าย
ในการดูแลและรักษาสุขภาพทั�งของตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ภายหลังจากท่ีพนักงานสถาบัน
เกษียณอายุงานไปจนกว่าจะเสียชีวิต

(1) พนักงานสถาบันซ่ึงมีอายุงาน 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี
    ให้ได้รับวงเงินจํานวน 6,000 บาท
(2) พนักงานสถาบันซ่ึงมีอายุงาน 3 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี
    ให้ได้รับวงเงินจํานวน 8,000 บาท
(3) พนักงานสถาบันซ่ึงมีอายุงาน 5 ปีขึ �นไป ให้ได้รับ
    วงเงินจํานวน 10,000 บาท

การสนับสนุนวงเงินในแต่ละปีงบประมาณ การสะสมวงเงิน (ไม่เกิน 200,000 บาท)

(1) เมือ่มีอายุงานไม่ครบ 3 ปี ให้สะสมได้ร้อยละ ๔๐ ของ
    วงเงินคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณ
(2) เมือ่มีอายุงาน 3 ปี แต่ไม่ครบ 5 ปี ให้สะสมได้ร้อยละ
    60 ของวงเงินคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณ
(3) เมือ่มีอายุงาน 5 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้สะสมได้ร้อยละ
    80 ของวงเงินคงเหลือในแต่ละปีงบประมาณ
(4) เมือ่มีอายุงาน 10 ปีขึ �นไป ให้สะสมได้เต็มวงเงินคงเหลือ
    ในแต่ละปีงบประมาณ

สวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว ดีอย่างไร

แนวทางการจัดสวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว

ใต้เตียงใต้เตียง
H�H�



ข้อแนะนําการใช� สวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบัน
และบุคคลในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

ใต้เตียงใต้เตียง
H�H�

คุณรู้จัก
 “สวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของ

 พนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว”

       ดีแค่ไหน?

 (1) ควรพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช�จ่ายจากประกันสุขภาพ หรือใช�สิทธิเบิกค่าใช�จ่ายในการดูแลและรักษาพยาบาล

จากประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือจากแหล่งอ่ืนๆ ทั�งท่ีสถาบันหรือส่วนงานจัดให้หรือท่ีตนเองได้ซื�อไว้เองก่อน 

เพ่ือจะได้เก็บสะสมวงเงินสวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัวนี�ไว้ใช�หลัง

เกษียณอายุงานให้ได้มากท่ีสุด เน่ืองจากเม่ือพนักงานสถาบันเกษียณอายุงานแล้ว จะไม่มีสวัสดิการอ่ืน เช่น ประกันสุขภาพ 

ประกันสังคม หรือสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีสถาบันจัดให้เฉพาะในระหว่างท่ียังเป�นพนักงานสถาบันอีก 

 (2) ควรวางแผนการใช�สวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัว โดยพิจารณา

จากอายุงานของตนเอง วงเงินในแต่ละปีท่ีตนจะได้รับ การได้รับสวัสดิการของบุคคลในครอบครัว ประกอบร่วมกับ

สวัสดิการอ่ืนท่ีตนมีและท่ีสถาบันจัดให้ 

 (3) ควรคํานึงถึงความไม่แน่นอนทางรายได้ ความสามารถในการจ่าย และความเส่ียงอ่ืนในอนาคต เช่น 

กรณีท่ีพนักงานสถาบันมีการทําประกันสุขภาพของตนเองไว้ และคาดหมายว่าจะใช�ประกันสุขภาพนั�นหลังเกษียณอายุงาน

จึงใช�สวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงานสถาบันและบุคคลในครอบครัวนี�จนหมด หากปรากฏว่าในวันท่ี

เกษียณอายุงานมีรายได้หรือมีเงินไม่เพียงพอต่อการซื�อประกันสุขภาพอีกต่อไป หรือมีค่าใช�จ่ายในการรักษาพยาบาล

ส่วนเกินหรือมีบางประเภทท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายจากประกันสุขภาพได้ ยังมีสวัสดิการสําหรับดูแลสุขภาพของพนักงาน

สถาบันและบุคคลในครอบครัวนี�ไว้ใช�ได้ทั�งตนเองและบุคคลในครอบครัว



คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Graduate School of Public Administration

คณะบริหารธุรกิจ
Graduate School of Business Administration

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
Graduate School of Development Economics

คณะสถิติประยุกต์
Graduate School of Applied Statistics

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
Graduate School of Social Development and Management Strategy

คณะภาษาและการส่ือสาร
Graduate School of Language and Communication

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Graduate School of Human Resource Development

คณะนิติศาสตร์
Graduate School of Law

คณะการจัดการการท่องเท่ียว
Graduate School of Tourism Management

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
Graduate School of Communication Arts and Management Innovation

คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
Graduate School of Environmental Development Administration

วิทยาลัยนานาชาติ
International College

น้อง ๆ เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ คงเรียกช่ือคณะหรือวิทยาลัยจนติดปากแต่ไม่แน่ใจว่าช่ือภาษาอังกฤษของคณะนั�น ๆ
เรียกว่าอะไร หลาย ๆ ท่านคงพูดภาษาอังกฤษมาได้เร่ือย ๆ จนมากระตุกตรงช่ือภาษาอังกฤษของคณะ
ท่ีเราพาดพึงถึงน่ีแหละฉบับนี�ขอสรุปช่ือเรียกภาษาอังกฤษของ 11 คณะและ 1 วิทยาลัย 
ตามนี�เลยจ้า เอาไว้ฝึกจะได้พูดได้ไหลล่ืนเลย

English @ Work



 เก็บเก่ียวมาฝากวันนี� เก่ียวมาจากการเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ DCT Digital Future Talks หัวข้อ 
Future of Work วิถีการทํางานแบบใหม่หลังยุค โควิด 19 จัดโดย สภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 24 พ.ย. 64 
 ส่ิงท่ีเก่ียวมาได้จากผู้ทรงวุฒิในเวทีนี�ก็คือเทรนด์การทํางานหลังยุคโควิด 19 จะเข้าสู่ Gig Econom-
ic คือ เน้นการจ้างงานในรูปแบบช่ัวคราว หรือสัญญาจ้าง เป�นแรงงานท่ีเรียกได้ว่า Gig Worker ท่ี
ต้องการอิสระและมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ�น

วันนี�เรามาลองทบทวนตัวเองว่า เรามีทักษะต่าง ๆ ที่กล่าวมาหรือไม่ ?
เราพร้อมรับวิถีการทํางานแบบใหม่หลังยุค โควิด 19 แล้วหรือยัง ?

ถ้ายัง...เราไปหาวิธี Re Skill, Up Skill กัน

 • ทักษะทางภาษาอังกฤษ ยังคงมีความจําเป�นในโลก
การทํางานหลังโควิด 19 เพราะภาษาอังกฤษจะเป�นใบเบิกทาง
ให้คนทํางานยุคใหม่เข้าถึงตลาดแรงงานได้กว้างขึ�น และความรู้
ภาษาอังกฤษจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
บนโลกไซเบอร์ท่ีส่วนใหญ่ยังคงเป�นภาษาอังกฤษ
 • ทักษะทางสังคม และ ทักษะในการสร้างเครือข่าย
เป�นอีกทักษะท่ีจําเป�นในโลกการทํางานหลังโควิด 19 เน่ืองจาก
การปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานเป�นแบบออนไลน์มากย่ิงขึ�น
รวมถึงต้องทํางานร่วมกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม 
การมีทักษะทางสังคมและทักษะในการสร้างเครือข่ายจะช่วยให้
การทํางานราบร่ืนและบรรลุเป� าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 • ทักษะในการใช� เคร่ืองมือ ซ่ึงหมายถึงเคร่ืองมือ
ทั�งท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ�นใหม่อีกมากมายในอนาคต 
คนทํางานยุคใหม่จะต้องมีทักษะในการเรียนรู้และสามารถใช�
เคร่ืองมือเหล่านี� เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการทํางาน 
 • ทักษะดิจิทัล เป�นท่ีทักษะท่ีขาดไม่ได้เลยในยุคนี� โดยเฉพาะ
ทักษะทางดิจิทัลท่ีเป�นการพัฒนางานในความรับผิดชอบซ่ีง
ผูบ้ริหารองค์การจะต้องให้การสนับสนุนเป�นอย่างมาก นอกจากนี� 
การสร้างทีมดิจิทัลก็เป�นเร่ืองสําคัญท่ีละเลยไม่ได้ เพราะการทํางาน
เป�นทีมจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรรลุเป� าหมายองค์การ
 • ทักษะการรู้ทันโลกไซเบอร์ หรือ Cyber Security 
Skill เน่ืองจากวิถีการทํางานแบบใหม่หลังยุคโควิด 19 ข้อมูล
ในการทํางานทุกอย่างแทบทุกอย่างจะถูกจัดเก็บบนคลาวด์
ดังนั�นคนทํางานจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

รวมถึงการบังคับใช�พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเต็มรูปแบบ ท่ีจะมาถึงในเร็ว ๆ นี� ทําให้ต้องเร่งพัฒนา
ทักษะดังกล่าว เพ่ือให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามบนโลกไซเบอร์
 • ทักษะในการปรับตัว หรือ Adaptive Skill คนทํางาน
ในยุคหลังโควิด 19 จะต้องมีทักษะในการปรับตัวท่ีสูงมาก เน่ืองจาก
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน คนทํางานยุคหลัง
โควิด 19 จะต้องเป�นคนท่ีมี AQ (Adversity Quotient) สูง 
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงพร้อมเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี 
 • ทักษะท่ีปราดเปรียว หรือ Agile Skill เป�นทักษะท่ี
ช่วยให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิผลในยุคหลังโควิด 19 
คนทํางานยุคใหม่จะต้องมีความคล่องตัว ปรับเปล่ียนได้อย่าง
รวดเร็ว 
 • ทักษะแบบ T Shape หมายความว่า คนทํางานยุค
หลังโควิด 19 จะต้องมีทักษะท่ีหลากหลาย รอบรู้ในหลายเร่ือง 
และจะต้องมีความเช่ียวชาญในทักษะท่ีหลากหลายด้วย เรียกได้ว่า
ต้องมีความรู้กว้างและลึก
 • ทักษะพร้อมรับการเปล่ียนแปลง เป�นทักษะท่ีเรียก
ได้ว่า “Must Have” คือจําเป�นต้องมี ไม่มีไม่ได้ จะกลายเป�น
คนทํางานท่ีตกยุค ทักษะพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไม่ใช่แค่
การเปล่ียนแปลงในระดับค่อยเป�นค่อยไป แต่ต้องพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในระดับหน้ามือเป�นหลังมือหรือ Radical Change

ทักษะท่ีมีความจําเป�นในโลกการทํางานหลังโควิด 19

à¡çºà¡ÕèÂÇà¡çºà¡ÕèÂÇ



1 จากหนังสือ “ครบรอบ 20 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”, 2529 หน้า 43
2 แหล่งเดิม. หน้า 28
3 “36 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2509-2545” ลุยโคลนที่คลองจ่ัน โดย ศาสตราจารย์ เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์
อดีตอาจารย์ประจําสํานักวิจัย, หน้า 186. 

อาคาร 1
อาคารหลังแรกของสถาบัน
 วันเวลาผ่านไปส่ิงต่างๆ รอบตัวเรา ก็เปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย แม้กระท่ังสถาบันการศึกษาอย่างนิด้าเอง

ก็เช่นกันคอลัมน์นี�จึงขอเชิญชวนพ่ีน้องชาวนิด้า ลองหลับตาย้อนรําลึกถึงภาพในอดีตท่ีพวกเราแต่ละคนมาทํางาน

ในวันแรกของนิด้ากันว่ามีหน้าตาเป�นอย่างไรกันบ้าง

 อาคาร 1 อาคารหลังแรกของสถาบัน เป�นอาคาร 5 ชั�น งบประมาณก่อสร้าง 5 ล้านบาท โดยมีบริษัทบูรณการ 

จํากัด เป�นผู้ประมูลได้และเร่ิมก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 25091 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2510

เวลา 13.24 น.โดยมี ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เป�นประธานในพิธี2 การก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี

2510 ภายในอาคารมีห้องเรียน ห้องสัมมนา และท่ีทําการของคณะ สํานัก ซ่ึงในระยะแรกเป�นท่ีตั�งของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

สํานักฝึกอบรมสํานักบรรณสารการพัฒนา และสํานักงานอธิการบดี  (สํานักงานอธิการบดี สํานักบรรณสารการพัฒนา

และโรงอาหารยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)3  

 อาคาร 1 ถูกใช�งานมายาวนาน จนกระท่ังสถาบันมีความแออัดทางกายภาพ จึงได้รื�อถอนอาคารดังกล่าว และ

ก่อสร้างอาคารนวมินทราธิราชขึ�นมาแทน

ภาพ      ในอดีต



       ขอเชิญผู้อ่านร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

เรามีรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบให้สําหรับผู้ท่ีตอบถูก และหากมีผู้ตอบถูกเป�นจํานวนมาก

จะใช�วิธีจับฉลากผู้โชคดีครับ

1) อาคารนี�มีช่ือว่าอะไรเอ่ย...?

2) สวัสดิการใหม่ของนิด้าคืออะไรน๊า...?

สําหรับของรางวัลครั�งนี� เป�นกล่องข้าว ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ทํามาจากฟางข้าวสาลีผสมกับพลาสติก

จํานวน 10 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา จากคณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม

และบัตรสตาร์บัค มูลค่า 500 บาท จํานวน 2 รางวัล จากคุณภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน

กอง บก. ต้องขอขอบพระคุณทั�งสองท่าน ไว้ ณ โอกาสนี�

ส่งคําตอบ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ท่ี สํานักงานสภาพนักงาน อาคารราชพฤกษ์ หรืออีเมล staff.council@nida.ac.th

ประกาศผล วันท่ี 15 มีนาคม 2565[                  ]
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิร่์วมสนุกตอบคําถาม ต้องเป�นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั�น
ทั�งนี � คณะกรรมการสภาพนักงาน ไม่มีสิทธิเ์ข้าร่วม

3) วิทยาลัยนานาชาติ มีช่ือภาษาอังกฤษว่าอะไรหนอ...?

มุมน้ี...มีรางวัลมุมน้ี...มีรางวัล



เป�นองค�กรสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรสายสนับสนุน

ด�วยความสัมพันธ�อันดี มีคุณธรรม

ติดต�อสภาพนักงาน:
ช้ัน 3 อาคารราชพฤกษ�
โทร. 0 2727 3506-7

อีเมล staff.council@nida.ac.th
https://staffcouncil.nida.ac.th

facebook.com/สภาพนักงาน-สพบ

: วิสัยทัศน�สภาพนักงาน :


