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จาก บอ-กอ

1 เมษายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ของพวกเราก็ก้าวเข้าสู่ปีที ่56
พร้อมกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์รอบด้าน ท่ีเป�นทั�งภัยคุกคาม

และเป�นโอกาสให้ทําเร่ืองใหม่ๆ

 สําหรับผู้ท่ีทํางานกับสถาบันมายาวนาน รวมทั�งผู้ เก่ียวข้องกับสถาบันและมองมาจากข้างนอก 
ต่างบอกเป�นเสียงเดียวกันว่าการเปล่ียนแปลงในช่วงทศวรรษนี�กระทบกับสถาบันอย่างรุนแรงมากเหลือเกิน
จนน่าเป�นห่วงว่าสถาบันอันเป�นท่ีรักของพวกเราจะดํารงต่อไปได้หรือไม่อย่างไร ผู้บริหารสถาบันชุดใหม่ออกมา
แสดงวิสัยทัศน์ว่า สถาบันมีความจําเป�นต้องพลิกโฉมเพ่ือให้ทันกับการเปล่ียนแปลง และมุ่งหวังว่าจะยังคงรักษา
ปณิธานเดิมของสถาบันท่ีก่อตั�งจากพระราชดําริของรัชกาลท่ี 9 เพ่ือการบริหารการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป

 สภาพนักงาน ในฐานะองค์กรท่ีเป�นตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุน ยินดีท่ีจะสนับสนุนการทํางานของ
ทุกฝ่ายในสถาบันอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้เราก้าวผ่านความยากลําบากในปัจจุบันและในอนาคตได้ด้วยดี และต้องขอ
ความร่วมมือบุคลากรสายสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจเพ่ือสถาบันของเราอย่างเข้มแข็งและไม่ย่อท้อ
  
 เร่ืองราวในจุลสารสภาพนักงานฉบับนี�ประกอบด้วยคอลัมน์ข่าว บทความ และเร่ืองน่าสนใจต่าง ๆ ท่ี
ประธานสภาพนักงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และนักเขียนอาสาสมัครได้ร่วมแรงร่วมใจกันร้อยเรียงขึ�นมา
เช่นเคย ซ่ึงกอง บก ก็หวังว่าเนื�อหาสาระทั�งหมดในจุลสารสภาพนักงานฉบับท่ีสองนี� จะเป�นประโยชน์กับผู้อ่าน และ
เป�นอีกช่องทางของการส่ือสารจากสภาพนักงานไปยังบุคลากรสายสนับสนุน และผู้ท่ีสนใจ นอกจากนี� กอง บก ยัง
คงเปิดรับข่าวหรือบทความจากนักเขียนอาสาสมัครท่านอ่ืน ๆ อีกด้วย

 ขอยํ�าอีกครั�งว่า กอง บก พร้อมรับคําติชมจากผู้อ่านทุกท่าน เพ่ือปรับปรุงการจัดทําจุลสารร้อยข่าว
ชาวราชพฤกษ์ให้ดีย่ิงขึ�นต่อไป แจ้งมาได้ทางทุกช่องทางส่ือสารของสภาพนักงานนะคะ ขอบคุณค่ะ

• 56 ปี สร้างปัญญาเพือ่การพัฒนาทียั่ง่ยืน •

บรรณาธิการ

 สภาพนักงาน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                      
  ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา
   ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    วันที ่22 และ 26 เมษายน 2565
     ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 สภาพนักงาน
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                      
  ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษา
   ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
    วันที ่22 และ 26 เมษายน 2565
     ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา



ประธานอยาก..เหล้า..เล่า..

 สภาพนักงานนิด้า เกิดขึ�นตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 ระบุหน้าท่ีและอํานาจ 
ของสภาพนักงานนิด้า ไว้ดังต่อไปนี�
 1. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และระหว่างผู้ปฏิบัติงานในสถาบันด้วยกัน
 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซ่ึงไม่ใช่คณาจารย์ประจํา
 3. ผดุงเกียรติของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซ่ึงไม่ใช่คณาจารย์ประจํา
 4. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่สภาสถาบันและอธิการบดีในการบริหารกิจการทั�งปวงของสถาบัน
 5. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภาสถาบันหรืออธิการบดีมอบหมาย

 องค์ประกอบของสภาพนักงานนิด้า ถูกระบุไว้ในข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยสภาพนักงาน 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 1. ประธานสภาพนักงาน ซ่ึงได้รับเลือกตั�งจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซ่ึงไม่ใช่คณาจารย์ประจํา
 2. กรรมการสภาพนักงาน ท่ีเป�นผู้แทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซ่ึงไม่ใช่คณาจารย์ประจําจาก คณะ วิทยาลัย และ
สํานัก ส่วนงานและหน่ึงคน และเป�นผู้แทนจากส่วนงานท่ีมีฐานะเป�นสํานักงานให้มีผู้แทนหน่ึงคนต่อจํานวนผู้ปฏิบัติงาน 50 
คน หากสํานักงานใดมีผู้ปฏิบัติไม่ถึง 50 คนให้มีผู้แทนได้ 1 คน
 3. กรรมการสภาพนักงาน ท่ีเป�นผู้แทนของผูป้ฏิบัติงานในสถาบันซ่ึงไม่ใช่คณาจารย์ประจําจากศูนย์ทุกศูนย์รวมกัน 1 คน 

ให้สภาพนักงานเลือกรองประธานจํานวน 2 คน เลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหน่งอ่ืนตามความจําเป�น
นอกจากนี�แล้วในการทํางานของสภาพนักงานชุดนี� เราแบ่งการทํางานออกเป�น 2 ทีม ประกอบด้วย

ใครเป�นใคร ทําหน้าทีอ่ะไรได้แนะนําไว้แล้วในฉบับปฐมฤกษ์ ลองย้อนกลับไปดูกันนะคะ พวกเราร่วมกันขับเคลือ่นกิจกรรม
ทีเ่ป�นประโยชน์สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน อยากให้พวกเราทํากิจกรรมอะไรเพิม่เติมฝากบอกกันมาได้เลยนะคะ

อีเมลบอกพวกเราได้ที ่staff.council@nida.ac.th

“..สภาพนักงานนิด้า มีไว้ทําไม?..”

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี�
   1. จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านวิชาการให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยสอดคล้องกับ
พันธกิจของสภาพนักงานและแนวทางการพัฒนาของสถาบัน
   2. ให้คําปรึกษา จัดกิจกรรม หรือโครงการด้านบริการวิชาการ
แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพือ่พัฒนาทักษะ ความรู้ความ
สามารถ ในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
รวมทั�งประสานงานการจัดกิจกรรมด้านวิชาการและสร้างเครือข่าย
ทั�งภายในและภายนอกสถาบัน
   3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับและกิจกรรมของสภาพนักงาน และของสถาบันแก่ประชาคม
และสาธารณะ 
   4. ให้คําปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ แนวทางในการ
ดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดขึ�นในอดีต และเสนอแนวทาง
การดําเนินงานในอนาคตแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
ส่วนงานต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ  
ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี�
   1. จัดกิจกรรม/โครงการทีส่อดคล้องกับเป�าหมายของสภาพนักงาน 
ในด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เพื่อเสนอแนะแนวทางและ
ปัญหาอุปสรรคให้สถาบันพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติกับบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป�นธรรม
   2. จัดกิจกรรม/โครงการเพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสายสนับสนุน
   3. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารสถาบันกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
ระหว่างบุคลากรของสถาบัน ทั�งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ
   4. จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประธานอยากเล่า ฉบับนี�มีเร่ืองเล่าเก่ียวกับความเป�นมาและหน้าท่ีของสภาพนักงานนิด้า 



ข่าวฝากจากสภาพนักงาน

BREAKING NEWS

NEW
S

ประกาศผลและรับรางวัลกันไปแล้ว สําหรับรางวัลหน่วยงานดีเด่น
(NIDA Excellence Award 2021) และ NIDA Quality Award ประจําปีงบประมาณ 2564
ในงานครบรอบปีท่ี่ี 56 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2565 

เม่ือวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก

โครงการรางวัลคุณภาพทั�งสองโครงการ มีเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ของสถาบันได้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพ่ือมุ่งสู่เป� าหมายการพัฒนาของสถาบันอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือยกย่องและสร้างส่ิงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ในการดําเนินงานจนประสบผลสําเร็จ โดยมีรางวัลเป�นส่ือกลาง รวมทั�งเพ่ือให้หน่วยงานท่ีได้รับรางวัล สามารถพัฒนาจนเป�นแบบอย่าง ถ่ายทอดและกระตุ้น
ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

ทั�งนี� คณะกรรมการตัดสินปีนี�มีข้อเสนอแนะให้รวมสองรางวัลเข้าด้วยกันในปีหน้า

สรุปผลรางวัลหน่วยงานดีเด่น (NIDA Excellence Award 2021) มีดังนี�

         รางวัล “หน่วยงานดีเด่นระดับคณะ วิทยาลัย” จํานวน 4 รางวัล ได้แก่

      - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

      - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

      - รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

      - รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

         รางวัล “หน่วยงานดีเด่นระดับสํานักและระดับกอง” 
      ได้รับเงินรางวัลหน่วยงานละ 17,500 บาท พร้อมโล่รางวัล 

      ได้แก่  (1) สํานักวิจัย          (2) สํานักบรรณสารการพัฒนา 
             (3) สํานักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ   (4) กองบริการการศึกษา
             (5) กองแผนงาน              (6) สํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ได้รับรางวัล NIDA Quality Award มีดังนี�

      - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 60,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ

      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 40,000 บาท พร้อมประกาศ เกียรติคุณ 

      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 

      - รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะการจัดการการท่องเทีย่ว
        ได้รับเงินรางวัล จํานวน 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 

              

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทีไ่ด้รับรางวัล
และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเดินทางไปในเส้นทางคุณภาพและพัฒนาโดยไม่หยุดยั �ง

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานทีไ่ด้รับรางวัล
และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมเดินทางไปในเส้นทางคุณภาพและพัฒนาโดยไม่หยุดยั �ง



ข่าวฝากจากสภาพนักงาน

BREAKING NEWS

NEW
S

โดยคุณธรรม 3 ประการในการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ประกอบด้วย
1. ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) 2. ความรับผิดชอบ (Accountability)   3. จิตสาธารณะ (Public Mind)

สถาบันร่วมกันกําหนดคุณธรรม 3 ประการ ในการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม กับกลุ่มเป� าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้บริหาร  2. กลุ่มคณาจารย์  3. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  4. กลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่า

สภาพนักงานร่วมขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมสภาพนักงานร่วมขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม

สําหรับคุณลักษณะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีสะท้อนคุณธรรม 3 ประการ มีดังนี�

สภาพนักงานจะจัดให้มีกิจกรรมเพือ่ขับเคลือ่นองค์กรคุณธรรมในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สามารถติดตามได้ทาง เฟซบุ๊ก สภาพนักงาน สพบ. หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

และเตรียมพบกับกิจกรรมและรางวัลมากมาย

สภาพนักงานจะจัดให้มีกิจกรรมเพือ่ขับเคลือ่นองค์กรคุณธรรมในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สามารถติดตามได้ทาง เฟซบุ๊ก สภาพนักงาน สพบ. หรือ สแกน QR code ด้านล่าง

และเตรียมพบกับกิจกรรมและรางวัลมากมาย

เฟซบุ๊ก สภาพนักงาน สพบ.

  ซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity)
• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
• ไม่เลือกปฏิบัติ
• ไม่รับสินบน ไม่ทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

  ความรับผิดชอบ (Accountability)
• มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าท่ีให้ประสบความสําเร็จ และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนางาน
• ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน การส่งมอบงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน
• ยอมรับผิดในข้อผิดพลาด ไม่ปกปิด และหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง

  จิตสาธารณะ (Public Mind)
• ให้บริการ และให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานด้วยความเต็มใจ
• มีจิตอาสาให้ความช่วยเหลือในการทํางานเพ่ือส่วนรวม
• ดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม

1

2

3



บริการ NIDA Books to Go
หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริการ NIDA Books to Go
หอสมุดสุขุม นวพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาระ...แน่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ก่อให้เกิดกระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคมโลก

ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เกิดปรากฏการณ์ท่ีกลายเป�นความปกติใหม่ (New Normal)

ท่ีเปล่ียนเป�นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงรวมไปถึงการให้บริการของห้องสมุดด้วย ท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนเป�นรูปแบบการให้บริการออนไลน์เช่นกัน เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

และเพ่ือป� องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศสถาบันเร่ือง 

“แนวปฏิบัติของสถาบันเพ่ือประสิทธิภาพในการป� องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19”

อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดยังคํานึงถึงความต้องการใช�หนังสือแบบรูปเล่มของผู้ใช�บริการ

จึงกําหนดให้มีบริการ NIDA Books to GO ขึ�น

เพ่ือให้ผู้ใช�ได้รับบริการอย่างต่อเน่ือง

NIDA Books to Go คืออะไร

 บริการยืมหนังสือ BOOKS TO GO นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถจองหนังสือผ่านระบบของห้องสมุด

และสามารถมารับได้ด้วยตนเองท่ี NIDA โดยให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครั�ง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น.

ระยะเวลาการจองหนังสือ (Book Request)

 ตัดรอบการจองวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. (เฉพาะหนังสือท่ีมีสถานะ On shelf)  

 รับหนังสือทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 13.00 น. 

ขั �นตอนการใช�บริการ NIDA Books to Go

 1) จองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดได้ทางเว็บไซต์ http://library.nida.ac.th สืบค้นท่ี NIDA One Search

 2) ติดต่อนัดหมายการรับหนังสือผ่าน Line@NIDA_Library 

 3) รับหนังสือเวลา 12.00 – 13.00 น. บริเวณชั�น L ทางขึ�นอาคารบุญชนะ อัตถากร (หน้าธนาคารกรุงทพ)

Line@NIDA_Library



สวัสดีค่า...
มาคราวนี�จะขอนําเสนอหนังสือเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาเป�นผู้บรรยายพิเศษนะคร้า พ่ีๆ น้องๆ ท่ีอยู่ตามคณะ
น่าจะได้เอาไปใช�ได้ไม่ว่ากันค่ะ แต่ว่าจะเอาไปปรับ/ลด/เพ่ิมข้อความอะไรก็ได้นะคะ อันนี�เป�นแค่แนวทางท่ีดัดแปลง
มาจากหนังสือเชิญภาษาไทยท่ีใช�อยู่ค่ะ

English @ Work

No.เลขหนังสือ: 72.../... ไม่ต้องมี อว      ช่ือคณะ
         National Institute of Development Administration
         Klongchan  Bangkapi  Bangkok  10240

วันท่ี: จะใส่แบบ July 19, 2019 หรือ 19 July 2019 ก็ได้

ช่ืออาจารย์พิเศษ
ท่ีอยู่ บรรทัดท่ี 1
ท่ีอยู่ บรรทัดท่ี 2

Dear ช่ืออาจารย์พิเศษ, ต้องมี comma หลังช่ือด้วยน้า

ช่ือคณะ, National Institute of Development Administration, is organizing a course titled “ช่ือวิชา” for ช่ือหลักสูตร. The objective is to 
ใส่จุดประสงค์ของรายวิชา หาได้จากคําบรรยายรายวิชาในตัวเล่มหลักสูตร ตัวอย่างเช่น examine the intellectual history of management theory 
in both business and the public sector. ปกติจะอยู่หลัง to ในประโยคแรกของคําบรรยายรายวิชา อาจต้องดัดแปลงเล็กน้อย

We, therefore, would like to invite you to be the course lecturer. The class schedules are as follow.

  Dates and Time    Venue

  วันท่ีเชิญ     Room No…., 
  เวลาท่ีเชิญ ถ้า 9 โมงเช�า ใช� 9.00 A.M./เท่ียง ช่ือตึก Bldg.,  
  ใช� 12.00 P.M./บ่ายโมงใช� 1.00 P.M.  National Institute of 
       Development Administration 
       ถ้าเป�นทางออนไลน์จะใส่ช่ือแพลตฟอร์มท่ีใช�
       เช่น Microsoft Teams หรือ Zoom 

Your attendance will be highly appreciated.

Sincerely,

ช่ือคณบดี
Dean, ช่ือคณะ
National Institute of Development Administration

ช่ือคณะ
Tel. ...
Fax. ...
Email.



ใต้เตียงใต้เตียง
H�H�

“สวัสดิการ” ท่ีหนูอยากได้“สวัสดิการ” ท่ีหนูอยากได้

 สภาพนักงานได้ทําการสํารวจความคิดเห็น ความรู้สึก และการรับรู้ของพนักงานท่ีมีต่อสวัสดิการ
ท่ีสร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุนในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุนมีความคาดหวังให้สถาบันเพ่ิมวงเงิน
การตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่ตนเองและบุคคลในครอบครัว วงเงินประกัน
สุขภาพกลุ่ม ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาและค่าเบ้ียเล้ียง และเงินเพ่ิมเพ่ือสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ และต้องการให้วงเงินการรักษาพยาบาลมีความยืดหยุ่นและครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากข้ึนกว่าเดิม โดยผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุน
ในแต่ละช่วงอายุ (Gen����i�n�)มีความต้องการสวัสดิการท่ีแตกต่างกัน และได้เสนอแนะ
ให้มีการพัฒนาสวัสดิการของสถาบันให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรมากข้ึน ดังน้ี

“สวัสดิการ” เป็นเคร่ืองมือในการบริหารคนท่ีทรงพลังมากเพ่ือการธํารงรักษาทรัพยากรบุคคล
ไว้กับองค์กร ช่วยให้พนักงานมีความพึงพอใจ ผูกพัน และมีความมุ่งม่ันและพลังขับเคล่ือนในการทํางาน

องค์กรท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการคน อาจไม่ได้มีสวัสดิการท่ีมากท่ีสุดหรือสูงท่ีสุด
แต่มักจะเป็นองค์กรท่ีมีสวัสดิการท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม

และสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาองค์กร

ท่ีมา: สภาพนักงาน. (2564). โครงการสํารวจความคิดเห็น ความรู้สึก และการรับรู้ของพนักงานท่ีมีต่อสถาบัน

เร่ือง สวัสดิการท่ีสร้างความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุน. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

1. ควรจัดสรรสวัสดิการให้มีความครอบคลุมมากย่ิงข้ึน เช่น การเพ่ิมวงเงินสนับสนุนในสวัสดิการต่าง ๆ
ให้มากย่ิงข้ึน และจัดสรรสวัสดิการให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในทุกสถานะของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. ควรปรับสวัสดิการให้มีความยืดหยุ่นและเท่าทันยุคสมัยมากข้ึน ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าหนังสือ เน่ืองจาก
ปัจจุบันคนนิยมอ่านจากออนไลน์มากข้ึน การให้ความช่วยเหลือแก่บุตรกรณีท่ีไม่มีบุตร ควรชดเชยด้วยสวัสดิการด้าน

อ่ืนแทน การจัดสัมมนาประจําปใีนต่างประเทศท่ีใช้งบประมาณมากแต่ได้ประโยชน์น้อย ควรปรับงบประมาณมาใช้
อย่างอ่ืนแทน กรณีท่ีไม่ได้ใช้สิทธิในการลาปว่ยและลาพักผ่อน ให้ปรับเป็นค่าเบ้ียขยันแทน หรือการตรวจสุขภาพ

ประจําปคีวรให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีทางเลือกโดยให้มีสิทธิในการ เลือกตรวจกับโรงพยาบาลท่ีต้องการได้ เป็นต้น

 
3. ควรหาแนวทางจัดสวัสดิการท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสายสนับสนุน 

โดยการศึกษาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแห่งอ่ืน ตลอดท้ังทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการในปัจจุบัน
ให้มีรูปแบบอัตราท่ีเหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน มีความยืดหยุ่น และครอบคลุมบุคลากรทุกกลุ่ม



Re ËÃ×Í Up Skill ÍÐäÃ àÃÔèÁ·Õèã¨¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ “Change Mindset”Re ËÃ×Í Up Skill ÍÐäÃ àÃÔèÁ·Õèã¨¾ÃŒÍÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ “Change Mindset”

à¡çºà¡ÕèÂÇà¡çºà¡ÕèÂÇ
เร่ืองราวดี ๆ วันนี�เก็บเก่ียวมาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการปขมท.สมัยสามัญ ครั�งท่ี 101 (1/2565)

เม่ือวันเสาร์ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา  อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป�นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Re (skill) or Up (skill) in Disruption Era”

ส่ิงท่ีเก็บเก่ียวได้มากจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันนั�นคือหากต้องการให้คน Re Skill หรือ Up Skill ต้องมี 3 ส่วน

คือ Mindset, Skillset, และ Toolset เร่ิมจากการปรับ Mindset ซ่ึงเป�นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เป�นการปรับเปล่ียนความเช่ือ ความคิด มุมมอง

และทัศนคติ ให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลง จากนั�นจึงค่อยพัฒนาทักษะ (Skillset) และสนับสนุนเคร่ืองมือในการทํางาน (Toolset)

นอกจากนี�แล้วส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงคือคนในองค์การจะต้องเห็นภาพองค์การภาพเดียวกัน

เพ่ือให้การขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน

3 ลําดับทักษะสําคัญ สําหรับคนทํางานในยุค Disruption

1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม Analytical thinking and innovation

ทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม เกิดจากการสร้างวัฒนธรรมให้ทุกคนในองค์การสามารถสร้างนวัตกรรมให้เป�น ปัจจัย

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมคือการนําผู้เช่ียวชาญในแต่ละสายงานมาทํางานร่วมกัน การสร้างความคาดหวังของผลงานท่ีชัดเจน การเป�นคน

ท่ีมีความเช่ือม่ันว่าสามารถทําได้ ไม่ท้อถอยง่าย คิดในแง่ดี เรียนรู้จากความล้มเหลว รวมถึงการสร้างชุมชนเพ่ือฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกัน 

2. ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ Active learning and learning strategies

ทักษะความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ เป�นทักษะการเรียนรู้ในเชิงรุก เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนมีความ

สนใจและตั�งใจเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป�นทักษะท่ีทําให้มีความคล่องตัวในการทํางาน

3. การคิดเชิงวิพากษ์และวิเคราะห์ Critical thinking and analysis

ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และวิเคราะห์ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป�นการคิดแบบมีวิจารณญาณ เป�นทักษะท่ีทําให้มองข้ามข้อจํากัดใน

อดีต พิจารณาข้อมูลและความเป�นจริงในปัจจุบัน เพ่ือขับเคล่ือนการทํางานไปสู่เป� าหมายอย่างแท้จริง

Horth, D. M. & Vehar, J. (2002). Becoming a leader who fosters innovation. Center for Creative Leadership
Employee Training: Are You Meeting The Needs Of Your Learners? (tribalimpact.com)



ที่มา : รายงานประจําปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบปีที่ สาม เมษายน 2511 หน้า 10 -12

ภาพ      ในอดีต

รถบัสสถาบัน รับส่งอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

ใครจะรู้บ้างไหมว่าจริงๆ แล้วนิด้ามีรถบัสรับส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ด้วยนะ แปลกใจใช่ไหมครับ 

เดีย๋วจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนในอดีต พ่ีๆ เพ่ือนๆ ก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมครับ ว่านิด้า ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2509 

ด้วยความช่วยเหลือเบ้ืองต้นจาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด

และ Mid���t U���er���y C���or���� fo� I�t����ti���� Affa�r� (MU���) 

โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ งานฝึกอบรมส่วนหน่ึงของ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานฝึกอบรม และงานสอนส่วนหน่ึงของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

ซ่ึงอยู่ย่านกลางเมืองพระนคร ย้ายไปยัง สถาบันคลองจ่ัน ทําให้บุคลากรของสถาบันประสบความยากลําบาก

ในการเดินทางมายังท่ีต้ังใหม่ โดยจุดจอดรถบัสอยู่บริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติ ท่าช้าง และวงเวียนใหญ่ ธนบุรี



       ขอเชิญผู้อ่านร่วมสนุกตอบคําถามชิงรางวัล 

เรามีรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ มอบให้สําหรับผู้ท่ีตอบถูก และหากมีผู้ตอบถูกเป�นจํานวนมาก

จะใช�วิธีจับฉลากผู้โชคดีครับ

1) ในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมา นิด้าก่อตั�งครบรอบปีท่ีเท่าไร..?

2) สภาพนักงานเกิดขึ�น ตาม พรบ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. อะไร...?

สําหรับของรางวัลครั�งนี� เป�น กระเป๋าผ้า , หนังสือ HR , พัดหอม และ กระเป๋า จํานวน 29 รางวัล ได้รับการสนับสนุน

จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต จาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

และบัตรสตาร์บัค มูลค่า 500 บาท จํานวน 2 รางวัล จากคุณภารดี เทพคายน ประธานสภาพนักงาน 

กองบก. ต้องขอขอบพระคุณทั�งสองท่าน ไว้ ณ โอกาสนี�

ส่งคําตอบ ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2565 
พร้อมแจ้ง ช่ือ - นามสกุล และหน่วยงานท่ีปฎิบัติงาน

ไปท่ีสํานักงานสภาพนักงาน อาคารราชพฤกษ์ หรืออีเมล staff.council@nida.ac.th
ประกาศผลวันท่ี 15 กันยายน 2565

และรับรางวัลภายในวันท่ี 22 กันยายน 2565

[                  ]
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิร่์วมสนุกตอบคําถาม ต้องเป�นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั�น
ทั�งนี � คณะกรรมการสภาพนักงาน ไม่มีสิทธิเ์ข้าร่วม

3) คณะอะไรเอ่ยได้รับรางวัลชนะเลิศ NIDA Excellence Award 2021...?

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 :


