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                          คํานํา   
 
 
   การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นการเฝา้ระวัง
อุปสรรคและขอ้จํากัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถาบัน ซึง่สถาบันดําเนินการอย่างต่อเนื่อง    
มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นอกจากสถาบันได้จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แล้ว สถาบันยังคํานึงถึงปัจจัยภายนอกที่เป็น
อุปสรรคและขอ้จํากัดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอีกด้วย กล่าวคือมีการจัดทําแผนป้องกันความเสียหาย  
/สูญเสีย ในภาวะฉุกเฉินของสถาบัน เพิ่มเติม โดยขับเคลื่อนแผนฯ ด้านชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิด   
ภัยพิบัติต่างๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนือ่งจากสิ่งเหล่านี้หากเกิดขึ้น จะมี 
ผลกระทบต่อสถาบัน 

แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2555 ได้ดําเนินการตามความเสี่ยงเดิม ซึ่งได้ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเฝ้าติดตามการ
ลดลงของความเสี่ยงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมค่าน้ําหนักของแต่ละความเสี่ยงและตัวช้ีวัด 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมกีารนําแผน
บริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงานทั่วทั้งสถาบัน เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทุก
หน่วยงาน เกิดความตระหนักและมีส่วนช่วยในการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะระบุโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงแต่ละตัวของสถาบัน พร้อมกําหนด
กรอบระยะเวลา และผู้รับผดิชอบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ต้องสอดคล้อง
กับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อให้ผลการดําเนินงานในภาพรวมสามารถบรรลุผลตาม 
ตัวช้ีวัด และเป้าหมายตัวช้ีวัดของสถาบันได้ 

การดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับ  
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในสถาบันด้วยดีเสมอมา ซึ่งความสําเร็จจากการดําเนินการร่วมกันนี ้
ทําให้มั่นใจได้ว่า การบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สามารถลด
ความสูญเสียและเพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ม ี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ในทุกๆ ด้าน ต่อไป 
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
 

ปรัชญา   “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” 
     “WISDOM for Change” 
 

วิสัยทัศน์ สถาบันชั้นนําแห่งชาติที่สร้างผู้นําและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 
 
พันธกิจ  1. สร้างผู้นําที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 

2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา 
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ  
4. สร้างเสริมคา่นิยมและจิตสาํนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของ  
   ศลิปวัฒนธรรมไทย 
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วน   
   ร่วมของบุคลากร 
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People)    
                    สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ 

• กลยุทธ์ 1.1 สรรหาคัดเลือก พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคีวามสามารถและศักยภาพสงู มีคุณธรรม 
(Talent Worker) ไว้กับสถาบัน  

• กลยุทธ์ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (Talent Student) เข้ามาเรียนใน 
หลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน 

• กลยุทธ์1.3 ขับเคลื่อนให้คณาจารย์/นักวิจัย ผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานให้มากย่ิงขึ้น 
• กลยุทธ์1.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมร่วม WISDOM ให้เป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การของ

สถาบัน (กลยุทธ์เดียวกับ 7.1) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน 

• กลยุทธ์ 2.1 ขยายฐานเงินงบประมาณแผ่นดิน 
• กลยุทธ์ 2.2 ขยายฐานรายได้ของสถาบัน และปรับปรุงวิธีจัดสรรเงินรายได้เข้าสถาบัน 
• กลยุทธ์ 2.3 ระดมทุนเพื่อการพัฒนาสถาบัน ด้วยกลยุทธ์การระดมทุนรูปแบบใหม ่
• กลยุทธ์ 2.4 บูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ 
 

1



 แผนบริหารความเส่ียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็น  
                   เลิศทางวิชาการ 

• กลยุทธ์ 3.1 กําหนดภาระงานของอาจารย์ให้มีความยืดหยุ่น 
• กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization :  

HPO) ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ต่อไปนี้ 
1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) 

o ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
o ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
o ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
o ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : 

MIS) 
o ระบบทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) 

2) ระบบบริการการศึกษา 
3) ระบบการเงิน และบัญชี 
4) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) 
5) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) ระบบงบประมาณ 
7) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
8) ระบบการควบคุมภายใน 
9) ระบบการจัดการความเสี่ยง 
10) ระบบการตรวจสอบภายใน 
11) ระบบการกํากับติดตามและประเมินผล 
12) ระบบการสรรหาผู้บริหาร 
13) ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
14) ระบบสุขาภิบาล 

• กลยุทธ์ 3.3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
• กลยุทธ์ 3.4 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในทุกๆ ระบบงานของสถาบัน 
• กลยุทธ์ 3.5 จัดต้ังกองงานผู้บริหารในสํานักงานอธิการบดี 
• กลยุทธ์ 3.6 จัดต้ังสํานักงานสภาสถาบันฯ 
• กลยุทธ์ 3.7 พัฒนาด้านกายภาพของสถาบันให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

o ปรับปรุงระบบการบริหารอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (อาคารสถานที่ ความปลอดภัย การ
ซ่อมบํารุง) 

o ก่อสร้างอาคารทดแทนอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 5 
o ก่อสร้างอาคารทดแทนอาคาร 6 (เพื่อเป็นอาคารอํานวยความสะดวกควบคู่กับหอประชุมเฉลิม

พระเกียรติ 60 พระชนมพรรษา) 
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o สร้างสถานที่เล่นกีฬาให้พอเพียงกับนักศึกษา 
o ปรับปรุงห้องสมุด ด้านกายภาพ และเทคโนโลยี ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
o จัดสรรพื้นที่สําหรับนักศึกษาปริญญาเอก ผู้ช่วยโครงการวิจัย และศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ 
o ปรับปรุงระบบสายไฟฟ้านําส่งแรงสูงภายในสถาบันให้เป็นระบบเดินท่อฝังดิน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับ 
                   นานาชาติ 

• กลยุทธ์ 4.1 การวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และจีน ฯลฯ 

• กลยุทธ์ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระดับชาติ/นานาชาติ 
• กลยุทธ์ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกด้านกับศิษย์เก่า 
• กลยุทธ์ 4.4 สร้างคุณค่าแก่สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาคม การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของสถาบัน 
• กลยุทธ์ 4.5 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนของสถาบันผ่านสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ 
• กลยุทธ์ 4.6 ปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างแบรนด์ของสถาบันใหม่ (Rebranding) 
• กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมท้ังหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้มีเนื้อหาที่มีจุดเน้น ซึ่ง

สะท้อนเอกลักษณ์สําคัญของสถาบัน คือ ความรู้และทักษะด้านการบริหารและการพัฒนา 
• กลยุทธ์ 5.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของสถาบัน มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี นอกเหนือจากความรู้และทักษะด้านวิชาการของแต่ละหลักสูตร ก่อนสําเร็จ
การศึกษา 

• กลยุทธ์ 5.3 เปิดหลักสูตรที่บูรณาการทั้งระดับสถาบันและคณะ  
• กลยุทธ์ 5.4 สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย การส่งเสริมโครงการวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร

ระดับนานาชาติ การจัดประกวดวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย 
• กลยุทธ์ 5.5 ให้บริการทางวิชาการครบวงจร โดยการบูรณาการทั้งการวิจัย การให้คําปรึกษาและการ

ฝึกอบรมเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ให้บริการทางวิชาการ โดยเริ่มต้นจากการทําวิจัย เพื่อค้นหาปัญหาของ
หน่วยงานที่ขอรับบริการ แล้วนํามาพัฒนาจัดทําเป็นหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แล้วจึง
ดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริการ 

• กลยุทธ์ 5.6 ปรับปรุงหลักสูตรหรือเสนอหลักสูตรที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 
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• กลยุทธ์ 5.7 ทําการตลาดเชิงรุกและบูรณาการร่วมกันทั้งสถาบัน 
• กลยุทธ์ 5.8 ใช้หลักสูตรฝึกอบรมเป็นแนวทางในการสรรหาคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ 
• กลยุทธ์ 5.9 บูรณาการการฝึกอบรมกับการผลิตบัณฑิตเข้าด้วยกัน โดยจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมให้

เช่ือมโยงสัมพันธ์กับหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา  
• กลยุทธ์ 5.10 ขยายช่องทางนําบริการ/ผลิตภัณฑข์องสถาบันออกสู่สังคม 
• กลยุทธ์ 5.11 ดําเนินการสร้างแบรนด์ (Brand Creation) เพื่อให้สถาบันเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 
• กลยุทธ์ 5.12 ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ 
• กลยุทธ์ 5.13 พัฒนาสถาบันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําในระดับภูมิภาค และมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการ

จัดอันดับอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก (World Class University)   
• กลยุทธ์ 5.14 จัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความเป็นเลศิทางวิชาการดา้นหลักสูตร งานวจิัย และการบริการวิชาการที่มี 
                    ความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม 

• กลยุทธ์ 6.1 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
• กลยุทธ์ 6.2 ส่งเสริมการประเมินผลการปฏบัิติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
• กลยุทธ์ 6.3 พัฒนาสาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ๆ  ทีส่ามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของสังคม ทีม่ี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรงกดดันของปัจจัยแวดล้อมต่างๆเพื่อให้มีสาขาวิชาครบถ้วนใน
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 

1) จัดต้ัง "คณะนิติศาสตร์" เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ด้านการบริหารการ
พัฒนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ ให้มคีวามครบถ้วนและสมบูรณ์เพิ่มมากย่ิงขึ้น 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Master of Science 
Program in Software Engineering) 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์(Master of Science 
Program in Logistics Management) 

• กลยุทธ์ 6.4 จัดต้ังหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนาบริการ/
ผลิตภัณฑ์ (Service and Product) ของสถาบัน ในเชิงพาณิชย์  

• กลยุทธ์ 6.5 พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และส่งเสริมใหม้ีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารชั้นนําระดับ
นานาชาติ เพื่อให้สถาบันได้รบัการยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นที่รวมของ
นักวิชาการชั้นนําของประเทศ ซึ่งมผีลงานไดร้ับการอ้างอิง (citation) อย่างกว้างขวาง 

• กลยุทธ์ 6.6 รับ/แลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
• กลยุทธ์ 6.7 สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post - Doctoral Fellowship) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสรา้งบทบาทและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
• กลยุทธ์ 7.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของค่านิยมร่วม WISDOM ให้เป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์การ

ของสถาบัน 
• กลยุทธ์ 7.2 พฒันากระบวนการทํางานหลักของสถาบัน ซึ่งได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ

ให้บริการวิชาการ ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมไทย  
• กลยุทธ์ 7.3 จดักิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ 
• กลยุทธ์ 7.4 เสริมสร้างบทบาทด้านการเตือนสติ ช้ีนํา และตอบสนองความต้องการของสังคม 
• กลยุทธ์ 7.5 สาํรวจความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ ด้วยนิด้าโพล 
• กลยุทธ์ 7.6 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคม  
• กลยุทธ์ 7.7 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันให้มีเนื้อหาเรือ่งความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Social Responsibility : SR) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
• กลยุทธ์ 7.8 พฒันาองค์ความรู้ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีความเป็นรูปธรรม สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็น

ทางเลือกในการพัฒนาประเทศได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาความเข้มแข็งของศนูย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน 
• กลยุทธ์ 8.1 ยกสถานภาพของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบันให้มคีวามเป็นศูนย์ระดับสถาบัน 
• กลยุทธ์ 8.2 สร้างระบบกํากับติดตามเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ  
• กลยุทธ์ 8.3 พฒันาศูนย์พัฒนาวิชาการให้สามารถสร้างความรู้และสร้างรายได้แก่สถาบัน 
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การบริหารความเสี่ยงของสถาบัน  
 

ความหมาย 
 

  การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินงานเพื่อช่วยระบุเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบัน และช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่สถาบันสามารถ
ยอมรับได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถาบันสามารถดําเนินต่อไปและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ โดยบุคลากรทุก
ระดับควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้และควรเป็นกระบวนการที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรอบการบริหารความเสี่ยง 8 ประการ คือ 
  1. สภาพแวดล้อมภายใน 
  2. การกําหนดวัตถุประสงค์ 
  3. การระบุเหตุการณ์ 
  4. การประเมินความเสี่ยง 
  5. การตอบสนองความเสี่ยง 
  6. กิจกรรมการควบคุม 
  7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  8. การติดตามผล 
  

ความเป็นมา 
 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2549 โดยได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เพื่อเป็น
หลักประกันว่าสถาบันจะสามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-
2551) และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
  ในปี 2550 สถาบันได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.
2550-2552 โดยตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเพื่อให้เป็นสถาบัน
บัณฑิตศึกษาระดับแนวหน้าของชาติ ในกลยุทธ์ที่ 3.7 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของสถาบัน 
(Enterprise Risk Management) เพื่อเป็นกลไกสําคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสถาบันในทุกด้าน เพื่อให้
สถาบันสามารถลดความเสี่ยงและมีความพร้อมในการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สถาบันจึงได้จัดต้ัง
คณะทํางานขึ้น 2 ชุด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทําหน้าที่ ในการ
กําหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อความสําเร็จของสถาบัน โดย
ครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการที่กําหนด 

• คณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทําหน้าที่ ระบุ 
วิเคราะห์เหตุการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน และเสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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เพื่อให้สถาบันมีความพร้อมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเผชิญต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว 15 ปี ของสถาบัน ได้รับอนุมัติจาก 
สภาสถาบัน ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ 
ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 3.2 พัฒนาสถาบันฯ ให้เป็นองค์การแห่ง
ความเป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) ด้วยการพัฒนาระบบงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ซึ่งระบบการจัดการความเสี่ยงเป็นระบบงานหนึ่งที่สถาบันให้ความสําคัญ เพื่อเป็นกลไกในการ
ป้องกันความเสี่ยงหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสถาบัน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
ของสถาบันเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงสามารถขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตอันยั่งยืนของสถาบันต่อไป พร้อม
กันนี้ได้ปรับการนําเสนองานด้านบริหารความเสี่ยงโดยให้ ทคอ. การวางแผนและประเมินผล กํากับ ดูแล เพื่อให้
การดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สถาบันได้แต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
ของสถาบันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมหนว่ยงานที่เกิดขึ้นใหม่ภายในสถาบัน นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงในส่วน
ของการประเมินผลความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการลดลงของความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อวัดผลการลดลงของ       
ความเสี่ยงทั้งตัวช้ีวัดด้านโอกาส: กระบวนการ/ ขั้นตอน/ วิธีการ ซึ่งดําเนิน การแล้วสามารถลดโอกาสในการเกิด         
และตัวช้ีวัดด้านผลกระทบ: ความรุนแรง หรือความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยง  
 

                                

การดําเนินการ 
  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะทํางานบริหาร   
ความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน โดย
การประชุมเพื่อวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงร่วมกัน และขอความเห็นชอบจากที่ประชุมของสถาบัน เพื่อพิจารณา
คัดเลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงต่อสถาบัน สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คงการดําเนินงานตามความเสี่ยง
เดิม ซึ่งได้ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเฝ้าติดตามการลดลงของความเสี่ยงของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มเติมค่าน้ําหนักของแต่ละความเสี่ยงและตัวช้ีวัด ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
  สําหรับการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.  การกําหนดวัตถุประสงค์ 
2.  การระบุความเสี่ยง 
3.  การประเมนิความเสี่ยง 
4.  การตอบสนองความเสี่ยง 
5.  การควบคมุและติดตามประเมินผล 
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การบริหารความเสี่ยงของสถาบันมีกระบวนการเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง มีการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และ
เป็นหลักประกันว่าสถาบันจะสามารถลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสสําเร็จตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
นอกจากนั้น สถาบันยังมีสภาพแวดล้อมภายในตลอดจนสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งเสริมให้แผนบริหาร     
ความเสี่ยงของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง 
 

 

การกําหนดวตัถุประสงค ์

การระบคุวามเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการความเสี่ยง 

การควบคุมและ
ติดตาม

ประเมนิผล สภาพแวดล้อมภายใน 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบัน  

 
 
 

 

กิจกรรม 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

ความเส่ียง มาตรการ
จัดการ 

ความเส่ียง 

มาตรการ
จัดการความ-
เส่ียงเพิ่มเติม 

      กิจกรรม       กิจกรรม       กิจกรรม       กิจกรรม       กิจกรรม 

งานประจํา 

แผนงาน 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียง มาตรการ
ควบคุม 

มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม 

แผนการควบคุมภายใน 

กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 

โครงการ 

ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน 

ขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

 

วิสัยทัศน์ 

แผนป้องกันในภาวะ
ฉุกเฉินของสถาบัน 

ด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การส่ือสาร 

ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก 
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การกําหนดวัตถุประสงค์  
 

1. เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถรับได้  
  2. เพื่อกําหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและ   
ต่อเนื่อง 
  3. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
  4. และเพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกําลัง      
ความสามารถ  
 

 

การระบุความเสี่ยง   
 

การระบุความเสี่ยงในแผนบรหิารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบ  
ประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการนําความเสี่ยงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาดําเนินการต่อ เพื่อติดตามผลในแต ่
ละตัวช้ีวัดของความเสี่ยงเดิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดในการระบุความเสี่ยงเกิดจาก 
ที่มาของการระบุความเสี่ยง 
1.ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 

สถาบันได้ระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้ไมส่ามารถบรรล ุ
วัตถุประสงค์ ตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน คือ 

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบาย การกําหนด
แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

• ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความ
เพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน 

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกํากับดูแลกิจการหรือ
การควบคุม 

• ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

  โดยได้มีการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีความสําคัญต่อสถาบัน ผ่านการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2554: การกําหนดประเด็น      
ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์สถาบัน”  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความ
เสี่ยงจากทุกหน่วยงานภายในสถาบัน และได้มอบหมายให้อาจารย์ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล เป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติในการสัมมนา เรื่องดังกล่าว ผลจากการสัมมนา
พบว่าปัจจัยเสี่ยงของสถาบันมีมาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันจึงมีมติคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงของสถาบัน
เหลือเพียง 20 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
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ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ 1. การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 
 2. จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจัย การบริการวิชาการ)  

มีแนวโน้มปริมาณลดลง 
 3. การเผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับนานาชาติมีจํานวนน้อย 
 4. ขาดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 5. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class) 
 6. หลักสูตรของสถาบันออกสู่สังคม สถาบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากร

ขององค์กรต่างๆภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือต้องการ 
ผู้มีความรู้และทักษะ เฉพาะด้านมากขึ้น 

 7. ขาดการบูรณาการหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 8. ศูนย์ศึกษาของสถาบันและคณะยังไม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสถาบันอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
การเงิน 1. รายจ่ายของสถาบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
 2. เงินรายได้ของสถาบันลดลงเนื่องจากจํานวนผู้สมัครลดลง 
 3. ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดความผูกพันกับสถาบัน มีผลต่อการระดมทุนเพื่อการพัฒนา 

สถาบัน 
การปฏิบัติงาน 1. บุคลากรขาดทักษะที่จําเป็นในการดําเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าประสงค์ 
 2. การบริหารจัดการการใช้พื้นที่ยังขาดประสิทธิภาพ 
 3. ขาดการติดตามผลการดําเนินงานและการประเมินผลด้านความร่วมมือระดับชาติ/ 

นานาชาติอย่างต่อเนื่อง   
 4. ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
 5. ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับระบบการประเมินคุณภาพ 
 6. ขาดหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาบริการและหลักสูตรของสถาบัน 
 7. ขาดเครือข่ายในการดําเนินการทางด้านการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อให้ 

บริการต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบรหิารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
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2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น 
2.1 Competitive Risk - เกิดจากสภาวะการแข่งขัน สถานศึกษาคู่แข่ง 
2.2 Supplier Risk – เกิดจากสถานศึกษา พันธมิตร และผู้ส่งมอบงานให้เรา 
2.3 Regulatory Risk - เกิดจากกฎหมาย กฎระเบียบราชการ 
2.4 Economic/Political Risk – เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
2.5 Natural disaster risk – ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สภาพหรือสภาวะแวดล้อมทาง 

ธรรมชาติ 
วิเคราะห์ตามหลัก 7 ประการ ที่เรียกโดยทั่วไปว่า "MC-STEPS" มีความหมายสรุปได้ ดังนี้ 

M = Market คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
C = Competition คือ สถานการณ์การแขง่ขัน 
S = Social คอื ค่านิยมทางวัฒนธรรมของสังคม เช่น การสนใจหรือใหค้วามสําคัญต่อผู้ที่ม ี

ความสามารถด้านภาษา 
T = Technology คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
E = Economic คือ สถานการณ์เศรษฐกจิ 
P = Political & Legal คือ สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ 
S = Suppliers คือ กลุ่มผู้ส่งต่อลูกค้า / กลุ่มผู้ผลิตและเครือข่ายหรือพันธมิตร / กลุ่ม 

ผู้ใช้บริการผลผลิตของมหาวิทยาลัย 
 

จากหลักการดังกล่าว สถาบันจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกให้ 
สอดคล้องกับความเสี่ยงของสถาบันที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
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 แผนบริหารความเส่ียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

การประเมินความเสี่ยง  
 

  การประเมินความเสี่ยง ในแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จาํเป็นต้องนําผลการประเมินความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณา เพื่อนํามากําหนดเป็นความเสี่ยงขั้นต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กล่าวคือ หลังจากขับเคลือ่น
แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมตอบสนองความเสี่ยงของสถาบัน คณะ สํานัก และหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ทําให้ความเสีย่งของสถาบันลดลง ซึ่งสามารถวัดผลการดําเนินงานได้จากการประเมิน
ความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินการลดลงของความเสี่ยงของสถาบัน ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
สถาบัน ครั้งที ่9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 โดยการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเชิงปริมาณในรูปแบบ
ของผลคูณคะแนนของโอกาสกับคะแนนของผลกระทบตามเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด (รายละเอียดของเกณฑ์ฯ จะ
กล่าวในเรื่องการติดตามและประเมินผลต่อไป) ซึ่งจะทําให้ทราบผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันในภาพรวม ทั้งนี ้ เพื่อจะนํามาเป็นพื้นฐานในการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับสถาบันที่ท้าทายมากย่ิงขึ้น 
กระบวนการประเมินความเสี่ยงมีความต่อเนื่องกันต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 มีผลเปน็ดังนี้ 
 
 

ระดับความเสี่ยง 

ความเสี่ยง ประเมินก่อนการ
บริหารจัดการ  
ปีงป. 2554 

ผลการประเมิน  
สิ้นปีงป. 2554 

= 
ความเสี่ยงขั้นต้น 

ปีงป. 2555 

เป้าหมายตัวชี้วัด
ระดับสถาบัน 
ปีงป. 2555 

 ความเสี่ยงที่ 1 ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของ 
 สถาบันยังไมน่ําไปสู่ระดับสากล (World Class)  

25.00 7.00 4.49 

 ความเสี่ยงที่ 2 จํานวนผู้รับบรกิาร (นักศึกษา 
 ภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจยั การบริการวิชาการ)  
 มีแนวโน้มปริมาณลดลง 

20.00 4.67 3.33 

 ความเสี่ยงที่ 3 ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและ 
 บริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

16.00 12.50 4.50 

 ความเสี่ยงที่ 4 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบ 
 บูรณาการ เพือ่บรรลุยทุธศาสตร์ของสถาบัน 

16.00 4.00 3.00 

 ความเสี่ยงที่ 5 การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่ม ี
 คุณภาพ 

12.00 5.00 4.38 

 ความเสี่ยงที่ 6 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
 และวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อ 
 นําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

12.00 4.00 3.50 

    
 

13



 แผนบริหารความเส่ียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

   ทั้งนี้ สามารถเรียงลําดับความเสี่ยงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ดังนี้ 
 

ลําดับ ประเภท ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คะแนนความเสี่ยง 

1 การเงิน  ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ (RF1-2.2) 

12.50 

2 กลยุทธ์  ภาพลักษณ์และช่ือเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล
(World Class) ( RS1-4.4) 

7.00 

3 กลยุทธ์  การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ (RS3-1.1) 5.00 
4 กลยุทธ์  จํานวนผู้รับบรกิาร (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจยั 

การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง (RS2-1.2) 
4.67 

5 การปฏิบัติงาน  ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุ
ยุทธศาสตรข์องสถาบัน (RO1-5.7) 

4.00 

6 การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ  
 ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 (RC1-3.2) 

4.00 

 
แผนภูมิประเมนิความเสี่ยง 

 

ผลกระทบ   

 

   

สูงมาก   
  

    
 

สูง          

 

  
    

    

ปานกลาง 
      

  
   

ตํ่า            

 ตํ่า  ปานกลาง สูง สูงมาก ความถี่ 

   

.RF1 

.RS1 

.RC1 .RS2 

.RO1 

 

.RS3 
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ซึ่งความเสี่ยงของสถาบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถระบุสาเหตุในการเกิดความเสี่ยง 

ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ตามลําดับ ดังนี้ 
 
RF1-2.2 ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงนิอย่างมีประสิทธิภาพ 
การประเมินความเสี่ยง 
คะแนนโอกาส :      2.50         คะแนนผลกระทบ:   5.00         คะแนนระดับความเสี่ยง:   12.50         สีส้ม 
สาเหตุของความเสี่ยง 
1.ปัจจัยภายใน 

• ขาดการเชื่อมโยงระหว่างการหารายได้ การควบคุมค่าใช้จา่ยและการบริหารการลงทุน 
• ขาดหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบในบทบาทด้านนี้โดยตรง 

2. ปัจจัยภายนอก 
• นโยบายรัฐบาล (ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบ) 
• นโยบายรัฐบาล (มีเครื่องมือในการกํากับ ติดตามทางด้านการเงินมากขึ้น) 

 
RS1-4.4 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นาํไปสู่ระดบัสากล (World Class) 
การประเมินความเสี่ยง 
คะแนนโอกาส :     2.00         คะแนนผลกระทบ:   3.50         คะแนนระดับความเสี่ยง:   7.00        สีเหลือง 
สาเหตุของความเสี่ยง 
1.ปัจจัยภายใน 

• ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดบันานาชาติยังน้อย 
• บทบาทหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในปัจจุบันยังไม่เข้มแข็ง 

2. ปัจจัยภายนอก 
• ข้อจํากัดด้าน World Ranking 
 

RS3-1.1 การขาดแคลนอาจารย์ประจําทีม่ีคุณภาพ 
การประเมินความเสี่ยง 
คะแนนโอกาส :      3.00       คะแนนผลกระทบ:   1.67        คะแนนระดับความเสี่ยง:   5.00      สีเหลือง 
สาเหตุของความเสี่ยง 
1.ปัจจัยภายใน 

• ขาดการสรรหาอาจารย์เชิงรุก (ระดับสถาบันและคณะ) 
2. ปัจจัยภายนอก 

• สภาพการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา 
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RS2-1.2 จํานวนผู้รบับริการ (นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ การวิจัย การบริการวชิาการ) มีแนวโน้มปริมาณ
ลดลง 
การประเมินความเสี่ยง 
คะแนนโอกาส :      2.33        คะแนนผลกระทบ:   2.00       คะแนนระดับความเสี่ยง:   4.67          สีเหลือง 
สาเหตุของความเสี่ยง 
1.ปัจจัยภายใน 

• สถาบันไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก (นักศึกษา)  
• หลักสูตรของสถาบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด/ผู้เรียน 
• ขาดการบูรณาการหลักสูตร การวิจัย การฝกึอบรม และการบริการวิชาการ 

2. ปัจจัยภายนอก 
• มหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรของสถาบัน 
• โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเข้าศึกษาปริญญาโทน้อย 
 
 

RO1-5.7 ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
การประเมินความเสี่ยง 
คะแนนโอกาส :      4.00       คะแนนผลกระทบ:   1.00          คะแนนระดับความเสี่ยง:   4.00       สีเหลือง 
สาเหตุของความเสี่ยง 
1.ปัจจัยภายใน 

• ขาดหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบในบทบาทด้านนี้โดยตรง 
2. ปัจจัยภายนอก 

• ข้อจํากัดของการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบราชการ 
 

RC1-3.2 บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหาร ในการปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคบั เพื่อนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ 
การประเมินความเสี่ยง 
คะแนนโอกาส :      2.00         คะแนนผลกระทบ:   2.00          คะแนนระดับความเสี่ยง:   4.00       สีเหลือง 
สาเหตุของความเสี่ยง 
1.ปัจจัยภายใน 

• ขาดการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้กับผูป้ฏิบัติงาน 
• การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัจจุบัน (ระบุ ทีม่า เพื่อให้การแกไ้ขอ้างอิงได้ถูกต้อง) 

2. ปัจจัยภายนอก 
- 
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         RS1-4.4 
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
ของสถาบันยังไม่นาํไปสู่ 
ระดับสากล(World Class) 
 

          RS2-1.2  
จํานวนผู้รับบริการ 
(นักศึกษาภาคปกติ  
ภาคพิเศษ การวิจัย  
การบริการวิชาการ) มี 
แนวโน้มปริมาณลดลง 
 

         RF1-2.2  
ขาดการวิเคราะห์ วางแผน 
และบริหารทางการเงิน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

       RO1-5.7  
ขาดระบบและวิธีปฏิบัติ 
งานแบบบูรณาการ เพื่อ 
บรรลุยุทธศาสตร์ของ 
สถาบัน 
 

        RS3-1.1  
การขาดแคลนอาจารย์ 
ประจําที่มีคุณภาพ 
 
 

         RC1-3.2  
บุคลากรขาดความรู้ความ 
เข้าใจและวิธีบรหิาร ใน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การ 
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
 

 ผลงานทางวิชาการที่ 
ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ในระดับนานา 
ชาติยังน้อย 
 

ข้อจํากัดด้าน  
World Ranking 
 
 

บทบาทหน่วยงานที่จะ 
รับผิดชอบในปัจจุบัน 
ยังไม่เข้มแข็ง 
 

สถาบันไม่เป็นที่รู้จัก
ของบุคคลภายนอก 
(นักศึกษา)  
 

หลักสูตรของสถาบัน
ไม่สามารตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาด/ผู้เรียน 
 

ขาดการบูรณาการ 
หลักสูตร การวิจัย  
การฝึกอบรม และ 
การบริการวิชาการ 
 

มหาวิทยาลัยอื่นเปิด
หลักสูตรที่ใกล้ เคียง
กับหลักสูตรของ
สถาบัน 
 

ขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างการหารายได้ 
การควบคุมค่าใช้จ่าย
และการบริหารการ
ลงทุน 

ขาดหน่วยงานที่จะ 
รับผิดชอบในบทบาท 
ด้านนี้โดยตรง 
 

ขาดหน่วยงานที่จะ
รับผิดชอบในบทบาท
ด้านนี้โดยตรง 
 

ขาดการสรรหา
อาจารย์เชิงรุก (ระดับ
สถาบันและคณะ) 
 

ขาดการจัดการความรู้ 
และการถ่ายทอดความ 
รู้จากบุคลากรที่มี 
ประสบการณ์ให้กับผู้ 
ปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบข้อบังคบัที่เป็น 
ปัจจุบัน (ระบุ ที่มา  
เพื่อให้การแก้ไขอ้างอิง 
ได้ถูกต้อง) 

ข้อจํากัดของการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กฎระเบียบราชการ 
 
 

สภาพการแข่งขัน
ของสถาบันอุดม -
ศึกษา 
 
 

นโยบายรัฐบาล
(ส่งเสริมให้สถาบัน 
อุดมศึกษาออกนอก
ระบบ) 
 

นโยบายรัฐบาล(มี
เครื่องมือในการ
กํากับ ติดตาม
ทางด้านการเงินมาก
ขึ้น) 
 

 สาเหตหุลัก(ภายใน)

 
                               

สาเหตหุลัก(ภายนอก) 
 
                           
กระทบทางตรง 
 
ผลกระทบทางออม 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาว  15 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โครงสร้างประชากร
มีแนวโน้มเข้าศึกษา
ปริญญาโทน้อย 

Risk Map สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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  แผนบริหารความเส่ียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

การตอบสนองความเสี่ยง   
 
  กลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ คือ 

• การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) เป็นวิธีตอบสนองในเชิงรับแบบง่ายที่สุดในกรณีสามารถ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ลดขอบเขต
การดําเนินงาน   

• การลดความเสี่ยง (Reduce) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทํางาน เพื่อ
ป้องกันหรือจํากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น 
วางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ  

• การยอมรับความเสี่ยง (Accept) การยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ
จัดการหรือสร้างระบบควบคุมมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและ
ดูแล เช่น กําหนดระดับผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง 

• การถ่ายโอนความเสี่ยง (Share) การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่างๆ เพื่อลด  
ความเส่ียงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน การจ้างบริษัทภายนอกให้ทํางาน
บางส่วนแทน การทําสําเนาเอกสารหลายๆ ชุด 

  สถาบันได้ใช้ 4 กลยุทธ์ข้างต้นในการกําหนดมาตรการ โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัด  
พร้อมกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดในการตอบสนองความเสี่ยงของสถาบัน
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  แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
แผนบรหิารความเสี่ยงสถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
การกําหนดค่าน้ําหนักของความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555: เพื่อเป็นการกําหนดค่าความสําคัญของแต่ละความเสี่ยง 
 

ประเภท ค่าน้ําหนัก ความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดของโอกาสและผลกระทบ 

กลยุทธ ์ 50%   

    10%   1. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class)  

    30%   2. จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง 

    10%   5. การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 

การเงนิ 20%   3. ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 20%   4. ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 10%   6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ 10%   1. ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class)  

      ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

  1.43%   1) การพัฒนาวารสารของสถาบนัและคณะไปสู่ระดับนานาชาต ิ 

  1.43%   2) จํานวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

  1.43%   3) จํานวนนักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบัน  

  1.43%   4) การดําเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน  

      ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

  1.43%   1) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบัน 

 1.43%   2) ร้อยละการเป็นที่รู้จักในประเทศของสถาบัน 

 

10% 

1.43%   3) จํานวนประเทศในอาเซียน(อาเซียน+3) ที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

การกําหนดค่าน้ําหนักของความเสี่ยง (ต่อ) 
 

ประเภท ค่าน้ําหนัก ความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดของโอกาสและผลกระทบ 

กลยุทธ์ 30%   2. จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง 
     ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 
     1) การดําเนินการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  7.50%     1.1) มีการจัดการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนประจําปีงบประมาณ  

  7.50%     1.2) มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน  

  7.50%     1.3) มีการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการด้านต่างๆ(งานวิจยั และที่ปรึกษา) ของสถาบัน   

     ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 
  

30% 

7.50%  1) รายได้ของสถาบัน 

การเงิน 20%  3. ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

     ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 
  5.00%  1) จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ ลงทุนระดับสถาบัน  

  5.00%  2) การดําเนินการตามการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน   

     ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 
  5.00%  1) ผลประโยชน์ของรายได้ของสถาบัน 
  

20% 

5.00%  2) ผลประโยชน์ของรายได้ของเงินทุนคณะ/สํานัก 
การปฏิบัติงาน 20%  4. ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

     ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 
  10.00%  1) การดําเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของสถาบัน   

     ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

  

20% 

10.00%  1) ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

การกําหนดค่าน้ําหนักของความเสี่ยง (ต่อ) 
 

ประเภท ค่าน้ําหนัก ความเสี่ยง/ ตัวชี้วัดของโอกาสและผลกระทบ 

กลยุทธ์ 10%   5. การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 
     ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

  1.67%  1) การดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย ์

     ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 
  1.67%  1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของนักศึกษา 

  1.67%  2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ 

  1.67%  3) คุณภาพคณาจารย์(การพัฒนาคณาจารย์: สมศ.14)   

  1.67%  4) ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน 

  1.67%  5) จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor  

  

10% 

   (หรือ สมศ. 5 -งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่) 

การปฏิบัติตาม 10%  6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

กฎระเบียบ     ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

ข้อบังคับ 2.00%  1) การบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีประสิทธิภาพ  

     ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

  2.00%  1) จํานวนข้อบกพร่องจากรายงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจของสํานักงานตรวจสอบภายใน   

  2.00%  2) จํานวนข้อบกพร่องจากรายงานการเงินทั้งหมดประจําปีงบประมาณของสถาบัน (จากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)  

  2.00%  3) ระดับของการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ด้านการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 

  

10% 

2.00%  4) ระดับความรุนแรงของข้อร้องเรียน/ความผิดทางจรรยาบรรณ ด้านการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
และข้อบังคับ ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสถาบัน 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ความเสี่ยงที่ 1 ภาพลักษณแ์ละชื่อเสียงของสถาบนัยังไม่นําไปสูร่ะดับสากล (World Class) (RS1-4.4) 
ประเภท        กลยุทธ ์

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

มาตรการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ

ระดับ
สถาบัน 

RS1-4.4/  ความเสี่ยงที่ 1  ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class)  

10% ประเภท          กลยุทธ์ 

  2.00 3.50 7.00 1.50 3.00 4.49       

  ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง       

  ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก       

1.43% 1) การพัฒนาวารสารของสถาบันและคณะไปสู่ระดับนานาชาติ  วจ. /คณะ 

  5 ไม่ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการ
นานาชาติ* 

5 
  

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
    

  4 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 
1-2 ข้อ 

4 
  

- ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนา
วารสารของสถาบันสู่ระดับ
นานาชาติ และดําเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง     

  3 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ  
3 ข้อ 

3         

  2 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ  
4 ข้อ 

2 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 4 ข้อ       

  1 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ
ครบทุกข้อ 

1 
  

      

1.43% 2) จํานวนครั้งในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 

  5 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 ครั้ง/ป ี 5 
  

  

วจ. /กห./ 
คณะ 

  
  4 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ครั้ง/ป ี 4   

- ส่งเสริมให้สถาบันและ
คณะมีการจัดประชุม
วิชาการระดับนานนาชาติ
อย่างสม่ําเสมอ     

  3 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 ครั้ง/ป ี 3         

  2 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4 ครั้ง/ป ี 2         

  1 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า  
4 ครั้ง/ป ี

1 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 4 ครั้ง/ป ี       
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
 
 
 
หมายเหตุ: * เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 
          1) Editorial board (กองบรรณาธิการ) ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าจากภายนอกประเทศ โดยจํานวนไม่น้อยกว่า 25 % 
ของทั้งหมด   
          2) ผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ยังคงทํางานวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและต้องมีผู้ประเมินจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 25%   
          3) กําหนดให้มีจํานวนบทความจากต่างประเทศตีพิมพ์ในวารสาร ไม่น้อยกว่า 10%   
          4) กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารทุกๆ 2 ปี   
          5) วารสารอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ISI, Social SciSearch, ERIC, PsycINFO, Sociological Abstracts, Arts & Humanities Search, Linguistics and 
Language Behavior Abstracts(ฐานข้อมูลวารสารทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์สกว. คปก. ระดับนานาชาติ) 
          กรณทีี่วารสารมีบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ใหแ้ยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน และพิจารณาคุณภาพเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ และควรมกีารพัฒนาให้
เป็นวารสารที่มีบทความภาษาอังกฤษทั้งเล่ม ภายใน 2 ปี
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน รหัส/ 

ค่าน้ําหนัก โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับสถาบัน 

RS1-4.4/  ความเสี่ยงที่ 1  ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล (World Class)  

10% ประเภท          กลยุทธ์ 

1.43% 3) จํานวนนักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบัน  

  5 นักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติทั้งหมด
ของสถาบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ  50 คน/ปี 

5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
 

วจ. /กห./ 
คณะ  

  4 นักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติทั้งหมด
ของสถาบัน 51-100 คน/ป ี

4   

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิชาการชาวตา่งชาติเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติของสถาบันและ
คณะ     

  3 นักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติทั้งหมด
ของสถาบัน 101-150 คน/ป ี

3         

  2 นักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติทั้งหมด
ของสถาบัน 151-200 คน/ป ี

2         

  1 นักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติทั้งหมด
ของสถาบันมากกว่า 200 คน/ป ี 

1 นักวิชาการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติ
ทั้งหมดของสถาบันมากกว่า 200 คน/ปี  

      

1.43% 4) การดําเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน  กห. /คณะ 

  5 ไม่มีแผนด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน 5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
    

  4 มีแผนด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน 4   

- ส่งเสริมให้มีแผนการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถาบัน และ
ดําเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  

    

  3 มีแผนด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน และมีการ
ปฏิบัติตามแผน 

3         

  2 มีแผนด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน มีการปฏิบัติ
ตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

2 มีแผนด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

      

  1 มีแผนด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน มีการปฏิบัติ
ตามแผน มีการประเมินผลของแผน และมีการนําผลประเมิน
มาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

1         
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

มาตรการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ
ระดับสถาบัน 

RS1-4.4/  ความเสี่ยงที ่1  ภาพลกัษณ์และชือ่เสียงของสถาบนัยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class)  
10% ประเภท          กลยุทธ ์

  ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก       
1.43% 1) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาตทิี่เข้ามาศึกษาในสถาบัน     กบ./ คณะ 

  5 นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 0.50 

5   
1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 

    

  4 นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 0.51-1.00 4 นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 0.51-1.00     
  3 นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 1.01-3.00 3       
  2 นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 3.01- 5.00        2   

- ส่งเสริมใหส้ถาบนัและ
คณะมีแผนการรบั
นักศึกษาต่างชาติให้เพิ่ม
มากขึ้น 
  
      

  1 นักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 5.00  1         

1.43% 2) ร้อยละการเป็นที่รู้จักในประเทศของสถาบัน         คณะ/ กห. 

  5 ผลการสํารวจ เรื่อง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปของสถาบัน
ของ NIDA POLL น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20.00 

5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
    

  4 ผลการสํารวจ เรื่อง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปของสถาบัน
ของ NIDA POLL ร้อยละ 20.01-40.00 

4       

  3 ผลการสํารวจ เรื่อง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปของสถาบัน
ของ NIDA POLL ร้อยละ 40.01-60.00 

3   

- มีดาํเนินโครงการ/
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของสถาบัน
อย่างสม่ําเสมอ 
  

    

  2 ผลการสํารวจ เรื่อง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปของสถาบัน
ของ NIDA POLL ร้อยละ 60.01-80.00 

2 ผลการสํารวจ เรื่อง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปของ
สถาบันของ NIDA POLL ร้อยละ 60.01-80.00 

      

  1 ผลการสํารวจ เรื่อง การเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปของสถาบัน
ของ NIDA POLL ร้อยละ 80.01-100.00 

1         

1.43% 3) จํานวนประเทศในอาเซียน(อาเซียน+3)ที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรมความร่วมมือต่างๆ กบัสถาบนั 
 5 จํานวนประเทศในอาเซียนที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรม

ความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน 1-3 ประเทศ 
5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  

  4 จํานวนประเทศในอาเซียนที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรม
ความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน 4-6 ประเทศ 

4     

  3 จํานวนประเทศในอาเซียนที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรม
ความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน  7-9 ประเทศ 

3 จํานวนประเทศในอาเซียนที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรม
ความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน  7-9 ประเทศ 

  

คณะ/ สาํนัก/ 
หน่วยงาน 

  
  

  2 จํานวนประเทศในอาเซียนที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรม
ความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน  10-12 ประเทศ 

2       

  1 จํานวนประเทศในอาเซียนที่มารับบริการ หรือทํากิจกรรม 
ความร่วมมือต่างๆ กับสถาบัน มากกว่า 12 ประเทศ 

1   

- มีดาํเนินโครงการ/
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของสถาบัน
เพื่อใหส้ถาบันเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางในระดับ
อาเซียน 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ความเสี่ยงที่ 2 จํานวนผู้รบับริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวชิาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง (RS2-1.2) 
ประเภท          กลยุทธ์ 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ
สถาบัน 

RS2-1.2/ ความเสี่ยงที่ 2 จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง 

30% ประเภท          กลยุทธ์ 

  2.33 2.00 4.67 1.67 2.00 3.33       

  ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา       

  ตัวชี้วัดของโอกาส พจิารณาจาก       

  1) การดําเนินการเผยแพร่ชื่อเสยีงของสถาบนัทั้งในด้านการจดัการเรยีนการสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการ       

7.50%    1.1) มีการจัดการประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนประจําปีงบประมาณ    

  5 ไม่มีแผนประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของสถาบัน 5   

  4 มีแผนประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของสถาบัน  4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  

กบ./ คณะ/ 
กห. 
  
  

  3 มีแผนประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของสถาบัน และมี
การปฏิบัติตามแผน  

3   

- ส่งแสรมิให้มีแผน
ประชาสัมพันธ์ดา้นการ
เรียนการสอน และ
ดําเนินการตามแผน 
      

  2 มีแผนประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

2 มีแผนประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของสถาบัน มี
การปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

      

  1 มีแผนประชาสัมพันธ์ด้านการเรียนการสอนของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน  มีการประเมินผลของแผน และมีการนําผล
ประเมินมาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

1         

7.50%    1.2) มีการประชาสัมพันธ์หลกัสตูรฝึกอบรมของสถาบัน      สพ. /คณะ 
  5 ไม่มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน 5     

  4 มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน  4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
   

  

  3 มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน และมีการ
ปฏิบัติตามแผน  

3   

- ส่งแสรมิให้มีแผน
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
ฝึกอบรมของสถาบัน และ
ดําเนินการตามแผน 
      

  2 มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

2         

  1 มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมินผลของแผน และมีการนําผล
ประเมินมาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

1 มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมินผลของแผน และมีการนําผล
ประเมินมาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ
สถาบัน 

RS2-1.2/ ความเสี่ยงที่ 2  จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง 

30% ประเภท          กลยุทธ์ 

7.50%    1.3) มีการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการด้านต่างๆ(งานวิจัย และที่ปรึกษา) ของสถาบัน   

  5 ไม่มีแผนประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ(งานวิจัย 
และที่ปรึกษา) ของสถาบัน 

5   

- ส่งแสริมให้มีแผน
ประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการด้านต่างๆ และ
ดําเนินการตามแผน 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  

ศว. /คณะ 
  

  4 มีแผนประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ(งานวิจัย และ
ที่ปรึกษา) ของสถาบัน  

4         

  3 มีแผนประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ(งานวิจัย และ
ที่ปรึกษา) ของสถาบัน และมีการปฏิบัติตามแผน  

3         

  2 มีแผนประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ(งานวิจัย และ
ที่ปรึกษา) ของสถาบัน มีการปฏิบัติตามแผน และมี
การประเมินผลของแผน 

2 มีแผนประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ(งานวิจัย และที่
ปรึกษา) ของสถาบัน มีการปฏิบัติตามแผน และมีการ
ประเมินผลของแผน 

      

  1 มีแผนประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ(งานวิจัย และ
ที่ปรึกษา) ของสถาบัน มีการปฏิบัติตามแผน มีการ
ประเมินผลของแผน และมีการนําผลประเมินมา
ปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

1         
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอ
บระดับ
สถาบัน 

RS2-1.2/ ความเสี่ยงที่ 2  จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง 

30% ประเภท          กลยุทธ์ 

  ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก       

7.50% 1) รายได้ของสถาบัน       

  5 รายได้ของสถาบันคงเดิม หรือลดลงเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

5   

- ส่งแสริมให้หน่วยงานต่างๆ 
ภายในสถาบัน มีการเพิ่มรายได้ 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  

คณะ/ 
สํานัก/ 

หน่วยงาน 

  4 รายได้ของสถาบันเพิ่มขึ้น น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
2.00 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

4         

  3 รายได้ของสถาบันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.01-4.00 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

3         

  2 รายได้ของสถาบันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.01-6.00 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2 รายได้ของสถาบันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.01-6.00 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

      

  1 รายได้ของสถาบันเพิ่มขึ้น มากกว่าร้อยละ 6.00 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1         
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ความเสี่ยงที่ 3 ขาดการวเิคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงนิอย่างมีประสิทธภิาพ (RF1-2.2) 
ประเภท         การเงิน 
 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอ
บระดับ
สถาบัน 

RF1-2.2/ ความเสี่ยงที่ 3  ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
20% ประเภท           การเงิน 

  2.50 5.00 12.50 1.50 3.00 4.50       

  ต่ํา สูงมาก สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง       

  ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก       

5.00% 1) จํานวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ ลงทุนระดับสถาบัน 

  5 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการฯ 5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 กค. 
  

  4 คณะกรรมการฯ มีการประชุม จํานวน 1 ครั้ง 4       

  3 คณะกรรมการฯ มีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง 3   

- มีผู้รับผิดชอบการนํา
นโยบายของคณะ
กรรมการฯ มาปฏิบัติ 
  

    

  2 คณะกรรมการฯ มีการประชุม จํานวน 3 ครั้ง 2         

  1 คณะกรรมการฯ มีการประชุม จํานวนมากกว่า 3 ครั้ง  1 คณะกรรมการฯ มีการประชุม จํานวนมากกว่า 3 ครั้ง        

5.00% 2) การดําเนินการตามการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน       กค. 

  5 ไม่มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน 5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
   

  4 มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน  4   

- มีการนําผลการวิเคราะห์
รายได้ ค่าใช้จ่าย และ
สถานะทางการเงินของ
สถาบันมาใช้ประโยชน์ 

    

  3 มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน และมีการปฏิบัติ
ตามแผน  

3         

  2 มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน มีการปฏิบัติตาม
แผน และมีการประเมินผลของแผน 

2 มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน มีการปฏิบัติตามแผน 
และมีการประเมินผลของแผน 

      

  1 มีแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบัน มีการปฏิบัติตาม
แผน มีการประเมินผลของแผน และมีการนําผลประเมิน
มาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

1         
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 
สถาบัน 

RF1-2.2/ ความเสี่ยงที่ 3  ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
20% ประเภท           การเงิน 

  ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก       

5.00% *1) ผลประโยชน์ของรายได้ของสถาบัน 
   

 5 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของสถาบันไป
ลงทุนน้อยกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 
5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า ≥ 0.51 

5   -ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการรายได้ของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
 

กค. 

  4 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของสถาบันไป
ลงทุนน้อยกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 
5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า 0.01-0.50 

4         

  3 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของสถาบันไป
ลงทุนเท่ากับค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 
ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราผลตอบแทน
จากตั๋วเงินคลัง 

3 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของสถาบันไปลงทนุ
เท่ากับค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ 
หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง 

      

  2 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของสถาบันไป
ลงทุนมากกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 
5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า 0.01-0.50 

2         

  1 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของสถาบันไป
ลงทุนมากกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 
5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า ≥ 0.51 

1         

  หมายเหตุ:  5 ธนาคารใหญ่ คือ  ธ.กรุงไทย  ธ.ออมสนิ ธ. กรุงเทพ  ธ กสิกรไทย  และ ธ.ไทยพาณิชย ์
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 
สถาบัน 

RF1-2.2/ ความเสี่ยงที่ 3  ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
20% ประเภท           การเงิน 

  
ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

      

5.00% *2) ผลประโยชน์ของรายได้ของเงินทุนคณะ/สํานัก 
   

 5 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของคณะ/
สํานักไปลงทุนน้อยกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า ≥ 0.51 

5  -ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการรายได้ของคณะ/
สํานักอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
 

คณะ/ สํานัก/ 
กค. 

  4 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของคณะ/
สํานักไปลงทุนน้อยกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า 0.01-0.50 

4     

  3 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของคณะ/
สํานักไปลงทุนเท่ากับค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง 

3 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของคณะ/สํานักไป
ลงทุนเท่ากับค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 5 
ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราผลตอบแทนจากตั๋ว
เงินคลัง 

   

  2 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของคณะ/
สํานักไปลงทุนมากกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า 0.01-0.50 

2     

  1 อัตราผลตอบแทนจากการนําเงินรายได้ของคณะ/
สํานักไปลงทุนมากกว่าค่าสูงสุดระหว่างอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ หรืออัตราเงินเฟ้อ หรืออัตรา
ผลตอบแทนจากตั๋วเงินคลัง มีค่า ≥ 0.51 

1        

  หมายเหตุ:  5 ธนาคารใหญ่ คือ  ธ.กรุงไทย  ธ.ออมสนิ ธ. กรุงเทพ  ธ กสิกรไทย  และ ธ.ไทยพาณิชย ์
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ความเสี่ยงที่ 4 ขาดระบบและวิธปีฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันเพือ่บรรลยุุทธศาสตร์ของสถาบนั (RO1-5.7) 
ประเภท        การปฏิบัติงาน 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 
สถาบัน 

RO1-5.7/ ความเสี่ยงที่ 4  ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

20% ประเภท          การปฏิบัติงาน 
  4.00 1.00 4.00 3.00 1.00 3.00       

  สูง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ต่ํา       
  ตัวชี้วัดของโอกาส พจิารณาจาก       

10.00% 1) การดําเนินงานเพื่อตอบสนองยทุธศาสตร์ของสถาบัน       กห./ กผ. 
  5 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 5     

  4 มีผู้รับผิดชอบ และมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน 

4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
    

  3 มีผู้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
และมีการดําเนินการตามแผน 

3 มีผู้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
และมีการดําเนินการตามแผน 

- ส่งเสริมใหห้น่วยงานมกีาร 
ขับเคลื่อนนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอย่าง
เข้มแข็ง 
      

  2 มีผู้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
มีการดําเนินการตามแผน และมีการติดตาม ประเมินผล 

2         

  1 มีผู้รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
มีการดําเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผล และ
มีการนําผลไปปรับปรุงในปีต่อไป 

1         

  ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก       
10.00% 1) ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน   

  5 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการบรรลุ  
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75.00  

5   
1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 

  

  4 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุ  
ร้อยละ 75.01-80.00  

4   

- มีการดาํเนินโครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของ
สถาบันใหบ้รรลุตามตวัชี้วัดที่
กําหนด   

คณะ/ 
สํานัก/ 

หน่วยงาน 
  

  3 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุ 
ร้อยละ 80.01-85.00  

3         

  2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุ 
ร้อยละ 85.01-90.00  

2         

  1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุ 
ร้อยละ 90.01-100.00 

1 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ บรรลุ 
ร้อยละ 90.01-100.00 
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ความเสี่ยงที่ 5 การขาดแคลนอาจารยป์ระจําที่มีคณุภาพ (RS3-1.1) 
ประเภท         กลยุทธ์ 
 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอ
บระดับ
สถาบัน 

RS3-1.1/ ความเสี่ยงที่ 5  การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 
10% ประเภท         กลยุทธ์ 

  3.00 1.67 5.00 2.00 2.20 4.38       
  ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง       

  ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก       

1.67% 1) การดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย์         คณะ 

  5 ไม่มีแผนพัฒนาคุณภาพคณาอาจารย์ของสถาบัน 5   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
    

  4 มีแผนพัฒนาคุณภาพคณาอาจารย์ของสถาบัน  4   

- ส่งเสริมให้คณะมีการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาคุณภาพคณา
อาจารย์สู่ระดับนานาชาต ิ
  

    

  3 มีแผนพัฒนาคุณภาพคณาอาจารย์ของสถาบัน และมีการ
ปฏิบัติตามแผน  

3         

  2 มีแผนพัฒนาคุณภาพคณาอาจารย์ของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

2 มีแผนพัฒนาคุณภาพคณาอาจารย์สู่ระดับนานาชาติของ
สถาบัน มีการปฏิบัติตามแผน และมีการประเมินผลของแผน 

      

  1 มีแผนพัฒนาคุณภาพคณาอาจารย์ของสถาบัน มีการ
ปฏิบัติตามแผน มีการประเมินผลของแผน และมีการนํา
ผลประเมินมาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

1         
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รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอ
บระดับ
สถาบัน 

RS3-1.1/ ความเสี่ยงที่ 5  การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 
10% ประเภท         กลยุทธ์ 

  ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก       

1.67% 1) ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตต่อคุณภาพของนักศึกษา     คณะ 
  5 ผลการประเมินผลความพงึพอใจ น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ร้อยละ 60.00 
5     

  4 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 60.01-70.00 4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  

  

  3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 70.01-80.00 3   

- ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กจิกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
      

  2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 80.01-90.00 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 80.01-90.00       

  1 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 90.01-100.00 1         
1.67% 2) ร้อยละความพงึพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย ์         คณะ 

  
5 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย

ละ 60.00 
5     

  4 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 60.01-70.00 4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  

  

  3 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 70.01-80.00 3       

  2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 80.01-90.00 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 80.01-90.00 

- ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กจิกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
  
  

    

  1 ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ร้อยละ 90.01-100.00 1         
1.67% 3) คุณภาพคณาจารย์(การพัฒนาคณาจารย์: สมศ.14)       คณะ 

  5 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 1-2 5     
  4 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 3 4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  

  
  3 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 4 3   

- ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กจิกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง     

  2 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 5 2         

  1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 6 1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ เท่ากับ 6       
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รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 
สถาบัน 

RS3-1.1/ ความเสี่ยงที่ 5  การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 
10% ประเภท         กลยุทธ์ 
1.67% *4) ร้อยละของอาจารยป์ระจําทีผ่า่นเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน คณะ 

 5 อาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 55.00 

5     

  4 อาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน ร้อยละ 
55.01-65.00 

4   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  

  

  3 อาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน ร้อยละ 
65.01-75.00 

3 อาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน ร้อยละ 
65.01-75.00 

- ส่งเสริมให้คณะมีการ
ดําเนินโครงการ/กจิกรรม
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
  

    

  2 อาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน ร้อยละ 
75.01-85.00 

2         

  1 อาจารย์ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระงานของสถาบัน มากกว่าร้อย
ละ 85.00 

1         

1.67% *5) จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิที่มีค่า Impact Factor (หรือ 
สมศ. 5 -งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร่) 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 คณะ 

 5 ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5.00 

5   

   
  4 ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 5.01-10.00 

4   

- สถาบันและคณะ
ส่งเสรมิให้อาจารย์
ประจํามีการทําวจิยั และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับ
นานาชาต ิ
  

    

  3 ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 10.01-15.00 

3 ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 10.01-
15.00 

     

  2 ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 เท่ากับ 15.01-20.00  

2         

  1 ร้อยละของผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor ต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด ในปีการศึกษา 2554 มากกว่า 20.00 

1         
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ความเสี่ยงที่ 6 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (RC1-3.2) 
ประเภท         การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
รหัส/ 

ค่าน้ําหนัก 
ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 

มาตรการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ
ระดับสถาบัน 

RC1-3.2/ ความเสี่ยงที ่6  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏบิัติงานที่มีประสทิธิภาพ 
10% ประเภท         การปฏิบัตติามกฎระเบียบ ข้อบังคบั 

  2.00 2.00 4.00 2.00 1.75 3.50       
  ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา       
  ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก       

2.00% 1) การบริหารจดัการกฎระเบียบ ขอ้บังคับให้มีประสทิธิภาพ        
  5 ไม่มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคบั 5   
  4 มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับ 4   

  3 มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการเผยแพร่ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีการติดตาม ตรวจสอบ 

3   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  

หน่วยงาน
ผู้รับผดิชอบ 

  

  2 มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการเผยแพร่ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการติดตาม ตรวจสอบ และมีการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน  

2 มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีการ
เผยแพร่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  

- มีการบรหิารจัดการ
กฎระเบียบข้อบังคับใหม้ี
ประสิทธิภาพ  
  
      

  1 มีผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎระเบียบ ข้อบังคับมีการเผยแพร่ให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการติดตาม ตรวจสอบ มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน  และมีการรวบรวมไว้ที่จุดเดียว 

1         

  ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก       
2.00% 1) จํานวนข้อบกพร่องจากรายงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจของสํานักงานตรวจสอบภายใน   

  5 หน่วยรับตรวจที่มีข้อบกพร่อง  41-50 เรื่อง 5   

  4 หน่วยรับตรวจที่มีข้อบกพร่อง  31-40 เรื่อง 4   

  3 หน่วยรับตรวจที่มีข้อบกพร่อง  21-30 เรื่อง 3 หน่วยรับตรวจที่มีข้อบกพร่อง  21-30 เรื่อง 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  

คณะ/ สาํนัก/ 
หน่วยงาน 

  

  2 หน่วยรับตรวจที่มีข้อบกพร่อง  11-20 เรื่อง 2   

- ส่งเสริมใหห้น่วยงานสร้าง
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้แก่บุคลากร 

    
  1 หน่วยรับตรวจที่มีข้อบกพร่อง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เรื่อง 1         

2.00% 2) จํานวนข้อบกพร่องจากรายงานการเงินทั้งหมดประจําปีงบประมาณของสถาบัน (จากสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ)    
  5 มีข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ  21-25 เรื่อง 5   
  4 มีข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ   16-20 เรื่อง 4   

  3 มีข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ   11-15 เรื่อง 3   

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  

  2 มีข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ   6-10 เรื่อง 2 มีข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ   6-10 เรื่อง 

- ส่งเสริมใหห้น่วยงานสร้าง
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้แก่บุคลากร   

  1 มีข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะ  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เรื่อง 1       

คณะ/ สาํนัก/
หน่วยงาน  
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

รหัส/ 
ค่าน้ําหนัก 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
มาตรการตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ
ระดับ 
สถาบัน 

RC1-3.2/ ความเสี่ยงที่ 6  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
10% ประเภท         การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

2.00% 3) ระดับของการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ด้านการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ      

  5 ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ระดับนานาชาติ 5   

  4 ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ระดับประเทศ 4   

  3 ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ระดับสถาบัน 3   

  2 ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ระดับคณะ 2   

- ส่งเสริมให้หน่วยงาน
สร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้แก่บุคลากร 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  
  

คณะ/ สํานัก/
หน่วยงาน  

  
  

  1 ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ระดับบุคคล 1 ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ระดับบุคคล       

2.00% *4) ระดับความรุนแรงของข้อรอ้งเรียน/ความผิดทางจรรยาบรรณ ด้านการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ ทําให้เกิดการเสียชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสถาบัน      

 5 มีบุคลากรของสถาบันกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษทางวินัย
สถานไล่ออก 

5   1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 
  
  

คณะ/ สํานัก/ 
หน่วยงาน 

  
  4 มีบุคลากรของสถาบันกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษทางวินัย
สถานปลดออก 

4    

  3 มีบุคลากรของสถาบันกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษทางวินัย
สถานลดเงินเดือน 

3   

 

  

  2 มีบุคลากรของสถาบันกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษทางวินัย
สถานตัดเงินเดือน 

2   

- ส่งเสริมให้หน่วยงาน
สร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้แก่บุคลากร 
  
  

    

  1 มีบุคลากรของสถาบันกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษทางวินัย
สถานภาคทัณฑ์ 

1 มีบุคลากรของสถาบันกระทําผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีโทษทางวินัย
สถานภาคทัณฑ์ 
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  แผนบริหารความเส่ียงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ 
 

แนวทางการถ่ายทอดแผนบรหิารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 ลงสู่การปฏิบัติจะดําเนินการ ดังนี้  

1. ดําเนินการส่งแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ให้หน่วยงานภายในสถาบันจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย 
การระบุโครงการ หรือกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรการตอบสนองความเสี่ยงระดับสถาบัน ทั้งนี ้
เป้าหมายตัวช้ีวัดของหน่วยงานจะเป็นตัวเดียวกับของสถาบัน (แบบฟอรม์ 1 :แบบฟอร์มการจัดทําแผน 
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)      

2. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2555  

- ผู้รับผิดชอบระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน  ดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมตาม 
มาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุขึ้นเอง เพื่อนําผลการดําเนินงานของ 
แต่ละหน่วยงานมาประเมินการบรรลุผลตามตัวช้ีวัดในภาพรวมระดับสถาบัน 

 
การถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน มีโครงการ/กิจกรรม 

ตอบสนองความเสี่ยงตามตารางแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนก
ตามความเสี่ยง ดังนี้  
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  แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

แผนบรหิารความเสี่ยงระดบัหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงที่ 1  ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class) 

ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

- - - 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการปรับวารสารให้ได้มาตรฐานสากล (มีวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ปีละ 1 เล่ม) 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ส่งเสริมให้จัดทําวารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA ECONOMIC REVIEW) เป็น
วารสารระดับนานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   
1. ให้มีแผนพัฒนาวารสารพัฒนาสังคมสู่ระดับนานาชาต ิ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 บรรณาธิการวารสาร

พัฒนาสังคม 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1) การพัฒนาวารสาร
ของสถาบันและคณะ
ไปสู่ระดับนานาชาติ  

ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนา
วารสารของสถาบันสู่ระดับ
นานาชาติ และดําเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจัดทําวารสารของคณะ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. โครงการจัดทําวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ธ.ค. 54 และ มิ.ย. 55 คณะกรรมการวารสาร 

คณะนิติศาสตร์   
1. โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะกรรมการ 

บริหารโครงการ 
วารสารและเอกสาร 

ทางวิชาการ 
ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   
1. โครงการจัดทําวารสารวิชาการนานาชาติด้านการจัดการการ
ท่องเที่ยว 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   
1. ส่งเสริมให้สถาบันและคณะ พัฒนาวารสารศาสตร์ไปสู่ระดับ
นานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 - กองบรรณาธิการ       
- คณะกรรมการนโยบาย 

กองบริการการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 1. โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาเอกเขียนบทความลงใน

วารสารของสถาบัน 
มี.ค. 55 สํานักวิจัยร่วมกับกอง

บริการการศึกษา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EROPA 2011 19-23 ก.พ. 55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 1 โครงการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

2) จํานวนครั้งในการจัด
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

ส่งเสริมให้สถาบันและคณะ
มีการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานนาชาติอย่าง
สม่ําเสมอ 

2. โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ  “ทิศทางเศรษฐกิจไทย  
ปี 2555 – 2556” 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. โครงการสัมมนาวิชาการ The 6th International Conference 
ภายใต้หัวข้อ "East Asian Integration: Food, Fuel and 
Financial Securities" ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA คณะเศรษฐศาสตร์ จาก Ritsumeikan 
University ประเทศญี่ปุ่น  Pusan National University ประเทศ
เกาหลีใต้ และ Jinan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

23 - 25 ก.พ.55   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. โครงการประชุมนานาชาติ (APDSI) ต.ค.54 - ก.ย.55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. มีการจัดประชุมระดับนานาชาติ เม.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และ  คณะกรรมการ
จัดการประชุมวิชาการ

นานาชาต ิ

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. ในปีงบประมาณ 2555 คณะจัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 1 ครั้ง 

15-16 ธ.ค. 54 รศ.ดร.กันยารัตน์ เกตุขํา 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- 
 
 

- - 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยว  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   

1.ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาต ิ 28-29 มิย.55 สํานักวิจัย 

กองงานผู้บริหาร   

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011 8-10 มี.ค. 55 กลุ่มงานประชุมและ
สัมมนาสากล 

2. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IASIA Annual 
Conferrence 2012 

16-21 ก.ค. 55 กลุ่มงานประชุมและ
สัมมนาสากล 

3. โครงการจัดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ EROPA ครั้งที่ 23 

21 ก.พ. 55 กลุ่มงานประชุมและ
สัมมนาสากล 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ EROPA 2011 19-23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

3) จํานวนนักวิชาการ
ชาวต่างชาติที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติของสถาบัน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิชาการชาวต่างชาติเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติของสถาบันและ
คณะ - 

 
 

- - 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. โครงการสัมมนาวิชาการ The 6th International Conference 
ภายใต้หัวข้อ "East Asian Integration: Food, Fuel and 
Financial Securities"  

23 - 25 ก.พ.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. มีนักวิชาการชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุม เม.ย. 55 คณะกรรมการจัดการ
ประชุมวิชาการนานาชาต ิ

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. การประชุมวิชาการนานาชาติของคณะ 15-16 ธ.ค. 54 รศ.ดร.กันยารัตน์ เกตุขํา 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- - - 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการท่องเที่ยว  
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักวิจัย   

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทาง website e-mail 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 สํานักวิจัย 

กองงานผู้บริหาร   

1. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2011 8-10 มี.ค. 55 กลุ่มงานประชุมและ
สัมมนาสากล 

2. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IASIA Annual 
Conferrence 2012 

16-21 ก.ค. 55 กลุ่มงานประชุมและ
สัมมนาสากล 

3.  โครงการจัดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติ EROPA ครั้งที่ 23 

21 ก.พ. 55 กลุ่มงานประชุมและ
สัมมนาสากล 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. การปรับปรุงเว็บไซด์คณะ อย่างน้อย 1ครั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. GSPA News 2 เดือน 1 ฉบับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการ  AACSB 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

2. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารและเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
สถานีโทรทัศน์ Money Chanel 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

4) การดําเนินการจัด
โครงการ/ กิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 

ส่งเสริมให้มีแผนการสร้าง
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 
และดําเนินการตามแผน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. โครงการทําบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. สนับสนุนให้อาจารย์นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 1ต.ต.54 - 30ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

2. สนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาต ิ 1ต.ต.54-30ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาและการสื่อสารแก่
สังคม 

ก.พ.55 คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. HROD TALK ก.พ. - ธ.ค. 55 รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

2. HROD Academy Camp เม.ย. - มิ.ย. 55 รองคณบดีฝ่ายวางแผน  

คณะนิติศาสตร์   

1 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ ์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการค่ายนักศึกษาสาขาการจัดการการทอ่งเที่ยว (tourism 
Camp) 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาทักษะการบริหารการเงินและการลงทุน 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ Tourism and Hospitality Industry Job fair & 
Forum ร่วมกับเครือเนชั่น 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

4. โครงการแข่งขันตอบคําถามระดับชาติ รางวัลบุรฉัตร ไชยากร 
ครั้งที่ 2 ร่วมกับ กองบริการการศกึษา  

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองงานผู้บริหาร   

1. โครงการสถานีโทรทัศน์และวิทยุออนไลน์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

2. โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

3. โครงการจดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

4. โครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษาต่างชาต ิ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ

5. โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับประเทศใน 4 กลุ่ม
ประเทศเป้าหมาย 

13-18 มี.ค.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และมีการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 2 โครงการ 
  

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - ผู้อํานวยการสํานักสิริ-
พัฒนา 
- หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
และพัฒนาองค์การ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

1. โครงการ IT Forum มิ.ย.55 คณะทํางาน KM ของ
สํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2. จดหมายข่าว ราย 2 เดือน คณะทํางาน 
ประชาสัมพันธ์ของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. โครงการสอบจัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ของนักศึกษาสถาบันฯ 

ปีละ 4 ครั้ง กลุ่มงานบริการวิชาการ 

4. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น 
World Class University 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานโครงสรา้งพื้นฐาน
และกลุ่มงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

1. การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย/อังกฤษ ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนั www.personnel.nida.ac.th 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

2. การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย/อังกฤษ ด้านการจัดการความรู้
ของสถาบัน www.km.nida.ac.th 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3. การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาไทย/อังกฤษ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของสถาบัน  www.nidaclean.nida.ac.th 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล 

สภาคณาจารย์   

1. การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ: กรณีศกึษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่กอง
บริหารทรัพยากรบุคคลที่รับผิดชอบเข้าร่วมสัมมนา  

14 ก.พ. 55 สภาคณาจารย์ ร่วมกับ
กองบริหารทรัพยากร

บุคคล 

  

2. โครงการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. 
 

ม.ค - ก.ค. 55 สภาคณาจารย์ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยประสานกับสถานฑูตไทยใน
ต่างประเทศ และประสานกับสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (TICA) 

พ.ย. 54 - พ.ค.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการ Road Show หลักสูตร 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) ผ่านสถานทูต   มอบเอกสาร
ให้อาจารย์คณะที่เดินทางไปสัมมนาต่างประเทศ นํา Brochure ไป
เผยแพร่ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. จัดทําหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับปริญญาเอก เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าศึกษา 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1) ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
ในสถาบัน 

ส่งเสริมให้สถาบันและคณะ
มีแผนการรับนักศึกษา
ต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. โครงการพัฒนาคณะสู่ World  Class  University 

 
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1.เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญเอก (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษา
ตลอดทั้งปี 

ผอ.หลักสูตรปริญญาเอก 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการสัญจร เจรจาความร่วมมือกับกองวิเทศสหการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองบริการการศึกษา   

1. โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาต่างชาติ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียน 

การสอน 

กองงานผู้บริหาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรม

นานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP) 
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

- - - 

คณะบริหารธุรกิจ   

2) ร้อยละการเป็นที่รู้จัก
ในประเทศของสถาบัน 

มีดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สร้างภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของสถาบันอย่าง
สม่ําเสมอ 
 
 

- 
 

- - 

49
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. คณะจัดทําโครงการแบ่งน้ําใจแก่ผู้ประสพภัยหลังน้ําลด โดย
อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษานําสิ่งของและเงินมอบให้แก่ อบต.
ตําบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี 

5 ม.ค. 55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

2. เสวนาวิชาการเรื่องทิศทางและความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปี 
2555 ร่วมกับนิด้าโพล 

28 ธ.ค. 54 ศูนย์ศึกษาพัฒนาการ
เศรษฐกิจ คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
น้ําท่วม  เป็นต้น 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการหลักสูตร
ต่างๆของคณะ 

2. เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการประชาสัมพันธ์องค์กร 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- - - 

คณะนิติศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการจัดทําจดหมายข่าว ศทท. Nits Letter  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยที่ไม่มีการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาด้านการท่องเที่ยว 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองงานผู้บริหาร   

- - - 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีการระบุคําถามเกี่ยวกับการเป็นที่รู้จักสถาบันฯลงในแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

1 มี.ค. - 30 ก.ย. 55  - หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
ฝึกอบรม 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (Knowledge Management) 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

-   

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการ AACSB 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

3) จํานวนประเทศใน
อาเซียน(อาเซียน+3)
ที่มารับบริการ หรือทํา
กิจกรรมความร่วมมือ
ต่างๆ กับสถาบัน 

มีดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สร้างภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของสถาบัน เพื่อให้
สถาบันเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางในระดับอาเซียน 

2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากบัหน่วยงานภายนอก 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. โครงการสัมมนาวิชาการ The 6th International Conference 
ภายใต้หัวข้อ "East Asian Integration: Food, Fuel and 
Financial Securities "  

23-25 ก.พ.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. สร้างเครือข่ายและดําเนินกิจกรรมความร่วมมือกับนักวิชาการใน
ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณบด ี

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้บริหารคณะ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- - - 

คณะนิติศาสตร์   

1. โครงการแสวงหาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนั
ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

- 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักวิจัย   

1. ประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาต ิ 28-29 มิ.ย. 55 สํานักวิจัย 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีชาวต่างชาติเข้ามารับการบริการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - ผู้อํานวยการหลักสูตร
เฉพาะ 
 - หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
ฝึกอบรม 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

- - - 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- - - 

กองงานผู้บริหาร   

1. โครงการ Summer Camp: “Cultural Tourism: Learning 
and Sharing Experiences in Thailand through Creative 
Tourism” 

17-26 มิ.ย.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ

หน่วยงานอื่นๆ ในสํานักงานอธิการบดี   

กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองกลาง กองคลังและพัสดุ   
กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสํานักงานตรวจสอบภายใน 

  

- 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สภาคณาจารย์   

- - - 

ศูนย์บริการวิชาการ   

- - - 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   

- - - 

ความเสี่ยงที่ 2  จํานวนผู้รับบริการ (นักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ) มีแนวโน้มปริมาณลดลง 

ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

1) การดําเนินการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. เข้าร่วมโครงการแนะนําหลักสูตรของสถาบัน (NIDA Open House) 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

2. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ โดยลงโฆษณา
หนังสือพิมพ์ ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการ Home Coming Day 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

1.1) มีการจัดการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
เรียนการสอนประจําปี
งบประมาณ 

ส่งเสริมให้มีแผน
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
เรียนการสอนและดําเนิน 
การตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการ Road Show หลักสูตร 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. โครงการปรับปรุงแผ่นพับ Booklet, Backdrop ของทุกหลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน 
หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร 
หลักสูตรปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) 

1 ม.ค. - มิ.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

2. ปรับปรุง Website เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 1 ม.ค. - มิ.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต.ค.54 - ก.ย.55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร ต.ค.54 - ก.ย.55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ประจําปี ต.ค.54 - ก.ย.55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

4. โครงการจัดกจิกรรมมุทิตาจิต ร่วมกับกิจกรรม Open House  ต.ค.54 - ก.ย.55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. มีแผนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการประเมินผลแผนประชาสมัพันธ์ฯ 
 
 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดปี คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

2. Open House 23 มี.ค.55 คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการสัญจร เจรจาความร่วมมือกับกองวิเทศสหการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. โครงการจัดหาทุนเรียนดีแก่นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติจาก
หน่วยงานภายนอก 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของศูนย์ฯ  
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองงานผู้บริหาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน 
 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

56



 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองบริการการศึกษา   

1. โครงการแนะนําหลักสูตรสถาบันฯ (NIDA Open House) 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียน 

การสอน 
2. ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรกับ สกอ. และมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ  

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
และส่งเสริมการเรียน 

การสอน 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์สํานักบรรณสาร  การ

พัฒนา 
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะทํางาน

ประชาสัมพันธ์สํานัก
บรรณสารการพัฒนา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมช่วงเวลาที่มีการรับสมัคร ปีละ 2 ครั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรทุกต้นปี "ปฏิทินการอบรม ประจําปี 
2555" 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1.2)มีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฝึกอบรมของ
สถาบัน 

ส่งเสริมให้มีแผน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ฝึกอบรมของสถาบัน และ
ดําเนินการตามแผน 

- 
 
 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. โครงการจัดการอบรม สัมมนาร่วมกับสมาคมวิชาชีพ ต.ค. 54 – ก.ย. 55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

- - - 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านตัวอักษรวิ่ง ตลอดปี คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

2. ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Twitter ตลอดปี คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ผ่านเว็บไซด์ ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการบริการวิชาการชุมชนผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ทางการท่องเที่ยวไทยที่จังหวัดสุโขทัย 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. งานหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านสํานักสิริพัฒนา 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจําปี  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
ฝึกอบรม 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

- - - 

คณะบริหารธุรกิจ   

- - - 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ให้เงินสนับสนุนการเขียนตําราวิชาการแก่อาจารย์ เพื่อใช้ด้าน 
การเรียนการสอน 2 เล่ม 

ม.ค. 55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

1.1 เรื่อง คณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ โดย  
ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์  

    

    1.2 เรื่อง เศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าสถานที่ท่องเที่ยว โดย 
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ ์

    

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1.3) มีการประชา- 
สัมพันธ์งานบริการ
วิชาการด้านต่างๆ
(งานวิจัย และที่ปรึกษา) 
ของสถาบัน   

ส่งเสริมให้มีแผน
ประชาสัมพันธ์งานบริการ
วิชาการด้านต่างๆ  และ
ดําเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการ ภส.พาเพลิน (เพื่อเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สังคม) 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. งานบริการวิชาการที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการผา่นเว็บไซด์ ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

2. ออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานประชุม สัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอก 

ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

คณะนิติศาสตร์   

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการของคณะเป็นประจาํ 
ทุกเดือน 

1 พ.ย.54 - 30 ก.ย.55 คณะทํางานการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน

รายการปัญญาแผ่นดิน 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. งานบริการวิชาการที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

ศูนย์บริการวิชาการ   

1. มีการจัดงานสมัมนาประจําปี   และ จัดทํารายงานประจําปีเสนอ
ผลงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการศูนย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. นําผลงานบรกิารวิชาการขึ้น Web Site อย่างต่อเนื่อง 
http://consult.nida.ac.th 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการศูนย์ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักวิจัย   

1. การให้ทุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ 1ต.ค.54 - 30ก.ย.55 -คณะกรรมการนโยบาย  
-คณะกรรมการดําเนินงาน
ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัย 

2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1ต.ค.54 - 30ก.ย.55 -คณะกรรมการนโยบาย  
-คณะกรรมการดําเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   

หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

1.  การเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก.พ.- พ.ค. 2555 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

-   

คณะบริหารธุรกิจ   

- - - 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1) รายได้ของสถาบัน 
 
 

 

ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ 
ภายในสถาบัน มีการเพิ่ม
รายได้ 

1. ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร) เพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร  ได้รับอนุมัติให้
เปิดหลักสูตรนอกเวลาราชการในภาค 1/2555 เรียนก่อนเปิดตั้งแต่ 
มิ.ย.55 ซึ่งจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเข้าเงินทุนคณะ 

มิ.ย. 55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. หลักสูตรปริญญาเอกเพิ่มเติม 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณบด ี/รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะทํางาน
ประชาสัมพันธ์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. โครงการเพิ่มรายได้ของคณะ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

2. โครงการผ่านศูนย์บริการวิชาการ สํานักฝึกอบรม 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. งานหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านสํานักฝึกอบรม 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. งานบริการวิชาการที่ผ่านศูนย์บริการวิชาการ  
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักวิจัย   

- - - 

สํานักสิริพัฒนา   
1. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันมีรายได้สูงขึ้น 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 - ผู้อํานวยการสํานักสิริ-

พัฒนา 
 - ผู้อํานวยการหลักสูตร 
In-house และ Public 
Training 
 - ผู้อํานวยการหลักสูตร
เฉพาะ 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

- - - 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- - - 

หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี   

กองงานผู้บริหาร กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองกลาง  
กองคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 

  

- 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สภาคณาจารย์   

- - - 

ศูนย์บริการวิชาการ   

- - - 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   

- - - 

ความเสี่ยงที่ 3  ขาดการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

กองคลังและพัสดุ   

1.จัดทํารายงานการเงินเป็นรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการกําหนด
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 กองคลังและพัสดุ 

2.มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 กองคลังและพัสดุ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายลงทุน ระดับคณะ กําหนดประชุมไม่ต่ํากว่า 
 5 ครั้ง / เดือน 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ   

1. การประชุมคณะกรรมการเงินทุนคณะบริหารธุรกิจ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

1) จํานวนครั้งในการ
ประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายการ ลงทุนระดับ
สถาบัน 

มีผู้รับผิดชอบการนํา
นโยบายของคณะ
กรรมการฯ มาปฏิบัติ 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

2. การประชุมคณะบริหารธุรกิจ ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนคี่ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการลงทุนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
เพื่อพิจารณาการบริหาร การเงินทุนคณะ และคณะกรรมการจะ
นําเสนอขออนุมัติที่ประชุมอาจารย์คณะโดยนําเงินทุนคณะไปฝาก
ธนาคารพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. กิจกรรมการประชุมกรรมการ นโยบายการลงทุนระดับคณะทุก   
6 เดือน 

ต.ค.54 – ก.ย.55 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน และผู้บริหาร 
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฎิบัติงาน 10-ต.ค.-54 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. คณะกรรมการ ศทท.เพื่อติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ์ด้าน
การเงินของสถาบัน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. การจัดทํารายงานการเงินเป็นรายเดือนและเสนอที่ประชุม
คณาจารย์ ศทท.  

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   

1. การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย 1ต.ค.54 - 30ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

ศูนย์บริการวิชาการ   

  

1. มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ จํานวน 3-6 ครั้ง 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการศูนย์ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองคลังและพัสดุ   

1.มีการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 กองคลังและพัสดุ 
 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ   

2) การดําเนินการตาม
การจัดทําแผนกลยุทธ์
ด้านการเงินของสถาบัน   

มีการนําผลการวิเคราะห์
รายได้ค่าใช้จ่าย และสถานะ
ทางการเงิน ของสถาบันมา
ใช้ประโยชน ์
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

1. แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สพบ. 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 

ก.พ. - พ.ค.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. กิจกรรมวางแผนการนําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินที่ให้
ผลตอบแทนที่มากกว่า 

ต.ค.54 - ก.ย. 55 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน และผู้บริหาร 
คณะสถิติประยุกต์ 

  

2. กิจกรรมการรายงานสภาวะการเงินให้ที่ประชุมกรรมการประจํา
คณะทราบทุกไตรมาส 
 
 
 

ต.ค.54 - ก.ย.56 คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน และผู้บริหาร 
คณะสถิติประยุกต์ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน มีการปฏิบัติตามแผน และมี
การประเมินผล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการติดตามแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของศนูย์ศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   

1. มีการนําผลการวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

2. มีการนําผลการวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสํานัก 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - เลขานุการสํานักสิริ-
พัฒนา 
 - หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  

1 การจัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการเงินของสํานักการศึกษาระบบ
สารสนเทศ ประจําปีงบประมาณ 2555 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

1. การจัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย ของกองบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานแผนกลยุทธ์
ทรัพยากรบุคคล 

กองแผนงาน   

1. จัดทําแผนงาน เพื่อการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพของ
สถาบันตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันฯ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานงบประมาณ 

ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

กองคลังและพัสดุ   1) ผลประโยชน์ของ
รายได้ของสถาบัน 

ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการรายได้ของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการ นโยบายการลงทุนระดับสถาบัน 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 กค. 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

- - - 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. การกระจายเงินฝากจากงบทุนคณะ/เงินภาคพิเศษ  ไปฝากกับ
สถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้รับผลตอบแทนสูง และมีความเสี่ยงต่ํา 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. นําเงินทุนคณะตามความเห็นชอบของที่ประชุมอาจารย์คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจไปฝากธนาคารกรุงเทพ 

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

2) ผลประโยชน์ของ
รายได้ของเงินทุนคณะ/
สํานัก 

ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการรายได้ของคณะ/
สํานักอย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
 

- - 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. ดําเนินการให้มีการบริหารจัดการรายได้ของคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะกรรมการ นโยบาย
ลงทุนระดับคณะ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. พิจารณาฝากเงินทุนคณะในสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยสูงและ
ความเสี่ยงต่ํา 

6 เดือน คณะกรรมการเงินทุน
คณะ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ไปสู่องค์กรยุคใหม่ 

จัดอบรม ปีละ 3 รุ่น ผศ.จุฑามาศ แก้วพิจิตร 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1.โครงการจักทําสรุปรายงานการเงินเป็นรายเดือน และรายไตรมาส 1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   

1. สํานักวิจัยมอบการบริหารเงินทุนสํานักแก่คณะกรรมการลงทุน
ระดับสถาบันเป็นผู้พิจารณาลงทนุ 

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย
และสํานักวิจัย 

สํานักสิริพัฒนา   

1. สํานักฝึกอบรมไม่มีการนํารายได้ของสํานักไปลงทุน 
(มีเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ (ฝากประจํา) ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50/ป ี
 

1 ต.ค.54 – 30 ก.ย.55 - ผู้อํานวยการสํานักสิริ-
พัฒนา 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

- - - 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. การนําเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีมอบให้คณะกรรมการนโยบาย
การลงทุนระดับสถาบันเป็นผู้ดูแล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี 

กองคลังและพัสดุ   

  - 
(เนื่องจากไม่มีอํานาจหน้าที่) 

- - 

ความเสี่ยงที่ 4  ขาดระบบและวิธีปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

กองงานผู้บริหาร   

1. โครงการจัดสมัมนาผู้บริหารของสถาบันประจาํปี 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานนโยบายสถาบันฯ 

2.  โครงการขับเคลื่อนการตรงต่อเวลา และประหยัดพลังงาน 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

3. กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีการส่งเสริมดําเนินงานที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของสถาบันโดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี/ 
มีการปฏิบัติงานตามแผน /รายงานผลการปฏิบัติงานตามรอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

1) การดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์
ของสถาบัน 

ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการ
ขับเคลื่อน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
อย่างเข้มแข็ง 

4. มีการดําเนินการตามแผนและโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองแผนงาน   

1. จัดทําคํารับรองการปฎิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองแผนงาน 

2. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับสถาบัน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. แผนปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

2. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารและเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

 หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมอบรองคณบดีฝ่าย
วางแผนฯ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการหลักสูตร 
 เป็นผู้รับผิดชอบ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะแบบบูรณาการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารและคณาจารย์  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

  

1. มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติ มีการดําเนินการตาม
แผน และมีการประเมินผล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะนิติศาสตร์   

1. มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏิบัติ มีการดําเนินการตาม
แผน และมีการประเมินผล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

สํานักสิริพัฒนา    

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 - 2558) ของ
สํานักสิริพัฒนา 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - ผู้อํานวยการสํานักสิริ-
พัฒนา 
- หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
และพัฒนาองค์การ 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

1. โครงการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดระบบออนไลน์ 
สํานักบรรณสารการพัฒนา   

ก.พ. - ส.ค. 55 คณะทํางานการจัดการ
ความรู้ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดปีงบประมาณ ที่ประชุมผู้บริหารประจํา
สํานัก 

ศูนย์บริการวิชาการ     

1. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการศูนย์ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. ส่งเสริมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้บรรลุตามตัวชี้วัด
ที่กําหนด 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

- - - 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของคณะให้บรรลุ
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณบด ี

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. มีการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของสถาบนัให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัด 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1)ร้อยละของผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของ
สถาบัน 

มีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
ของสถาบันให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดที่กําหนด 

1. โครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวางแผน 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการกํากบัและติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 255 ของศูนย์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีผลการดําเนินงานตามแผนโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบันประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสํานักสิริพัฒนา 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - ผู้อํานวยการสํานักสิริ-
พัฒนา 
 - หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
และพัฒนาองค์การ 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

- - - 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

- 
 
 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองงานผู้บริหาร   

1. สร้างระบบกํากับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

2. โครงการจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศิษย์เก่าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่างสถาบัน 

เม.ย. 55 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กองแผนงาน   

1. ติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฎบิัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระดับสถาบัน และระดับหน่วยงาน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองแผนงาน 

2.การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน และการติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง 

กองบริการการศึกษา   

1. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการแต่ละกลุ่มงานในกองบริการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองบริการการศกึษา 

2. ดําเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองบริการการศกึษา 

กองกลาง   

1. การจองใช้ทรัพยากรของสถาบันผ่านระบบการจองทรัพยากรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Reservation System) 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองกลาง 

กองคลังและพัสดุ   

- - - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

1. โครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงาน  1)แผนกลยุทธ์ฯ 
2) พัฒนาฯ 3) วิจัยฯ  
4) ส่งเสริมฯ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน   

- - - 

สภาคณาจารย์   

- - - 

ศูนย์บริการวิชาการ   

- - - 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   

- - - 

ความเสี่ยงที่ 5  การขาดแคลนอาจารย์ประจําที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   1) การดําเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
คณาจารย์ 

ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
คุณภาพคณาอาจารย์สู่
ระดับนานาชาติ 
 
 

1. มีแผนพัฒนาอาจารย์และปฏิบัติตามแผน 
 
 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. แผนพัฒนาคณุภาพ คณะบริหารธุรกิจ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

2. แผนปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. โครงการส่งอาจารย์คณะไปอบรม เรื่อง "Second Annual AEA 
Conference on Teaching Economics and Research in 
Economic Eduaation" ที่ Boston, USA 

30 พ.ค. - 1 มิ.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. กิจกรรมการสนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมสัมมนาและเพิ่มพูน
ความรู้ 

ต.ค.54 – ก.ย.55 ผู้บริหารและคณาจารย์  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. ส่งเสริมการทํางานวิจัย งานเขียนตํารา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
และศึกษาดูงานของอาจารย์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณบด ี

2. ส่งเสริมให้อาจารย์คณะนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่และตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณบด ี

คณะภาษาและการสื่อสาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิจัย บริการวิชาการ การเรียน 
การสอน 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

ก.พ. 55 รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

2. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้านของอาจารย์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองงานผู้บริหาร   

1. โครงการการศึกษานานาชาตแิละเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถาบัน 2 ต.ค.54 - 31 มี.ค.55 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

2. โครงการผู้บรหิารสถาบันเสวนากับอาจารย์ใหม่ 
 
 
 

1 ต.ค. - 31 ธ.ค.54 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการสัมมนา การขอตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 

1 พ.ค. - 31 ส.ค.55 กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้าใน

อาชีพ 
สภาคณาจารย์   

1. โครงการศึกษาสภาพการจ้างงานและสิทธิประโยชน์ของอาจารย์
พนักงานสถาบัน  

ม.ค. -  ก.ย.55 สภาคณาจารย์ 

ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

- - - 

คณะบริหารธุรกิจ   

- - - 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
การเงิน) 

ต.ค. - ธ.ค.54 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

2. สัมมนาปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ) เพื่อใช้บังคับในภาค 1/2555 

17-18 มี.ค.54 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1) ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพของนักศึกษา 

ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. ส่งเสริมให้อาจารย์นําเสนอผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการมา
ปรับใช้กับการเรียนการสอน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนใหม่  เช่น   
E-Learning  Case Study  เป็นต้น 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการตาม
แผน และมีการประเมินผล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- - - 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองแผนงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 

1. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจําปี
งบประมาณ 2555 

1 ก.ค. - ก.ย.55 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา/
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   2) ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ 

ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน

1. มีการประเมินผลการเรียนการสอน และอาจารย์นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะบริหารธุรกิจ   

- - - 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ประเมินผลการเรียนการสอนภาค 2/2554 ต.ค.54 - ก.ย.55 กองแผนงาน 

2. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน 
(นอกเวลาราชการ) 

พ.ค. 55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

3. จัดงาน Meet the Faculty นักศึกษาภาคปกต ิหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรพัฒนาการเศรษฐกิจ วันที่ 28 มี.ค.55 
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ วันที่ 31 มี.ค.55 

มี.ค. 55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. โครงการสรรหาอาจารย์ใหม่ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ต.ค.54 - ก.ย. 55 ผู้บริหารและคณาจารย์  
คณะสถิติประยุกต์ 

2. การจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์พิเศษ ต.ค.54 - ก.ย. 56 ผู้บริหารและคณาจารย์  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. ส่งเสริมให้อาจารย์นําผลงานวจิัยและงานบริการวิชาการมาปรับใช้
กับการเรียนการสอน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

อย่างต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนใหม่ เช่น  
E-Learning เป็นต้น 
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยให้นศ.เรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบัติงานจรงิในหน่วยงาน และสถานที่จริง 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนินการตาม
แผน และมีการประเมินผล 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- - - 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. การสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา (กองแผนงานเป็น
ผู้ดําเนินการ) 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. โครงการสัมมนาประจําปี คณาจารย์ ศทท. 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. มีแผนพัฒนาอาจารย์ การเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด. 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารและเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

3) คุณภาพคณาจารย์
(การพัฒนาคณาจารย์: 
สมศ.14)   

ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

1. ค่าดัชนีคณุภาพอาจารย์เท่ากับ 7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ไปศึกษาต่อและได้รับตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1.รับสมัครอาจารย์ที่วุฒิระดับปริญญาเอก 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

2. ส่งเสริมงานวจิัยและการขอตําแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. คณะสนับสนนุให้อาจารย์เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

- - - 

คณะนิติศาสตร์   

1. คณะสนับสนนุให้อาจารย์เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1.โครงการสนับสนุนการเขียนตํารา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เพื่อส่งเสริมการขอตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 1. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ "รูปแบบและเทคนิคการสอนที่

เหมาะสมกับสถาบัน" 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. ให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย การเขียนตํารา การเขียน case study 
การตีพิมพ์ผลงานระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารและเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. แผนการกําหนดภาระงานการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา  
2554 - 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

- - - 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ทําวิจัยและนําไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการทุนทําวิจัยประจําคณะ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะกรรมการวิจัย 
ประจําคณะ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

4) ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ผ่านเกณฑ์ภาระ
งานของสถาบัน 

ส่งเสริมให้คณะมีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะนิติศาสตร์   

1. โครงการทุนทําวิจัยประจําคณะ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะกรรมการวิจัยประจํา
คณะ 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม 1. รายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2554 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานส่งเสริมและ

พัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

1. ให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ   

1. โครงการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารและเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับชาติ/นานาชาติ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

5)จํานวนผลงานวิจัย
ของอาจารย์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติที่มีค่า 
Impact Factor 

สถาบันและคณะส่งเสริมให้
อาจารย์ประจํามีการทําวิจัย 
และตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ระดับนานาชาติ 

1. จัดสรรงบประมาณเงินทุนคณะให้อาจารย์นําผลงานทางวิชาการ
ไปนําเสนอเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. กิจกรรมการสนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมสัมมนาและเพิ่มพูน
ความรู้ 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ผู้บริหารและคณาจารย์  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจํามีการทําวิจัยและตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ระดับนานาชาติ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. โครงการส่งเสริมงานวิจัย 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

2. โครงการส่งเสริมการตีพิพม์เผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการวิจัยเพื่อตีพิม์ผลงานใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

ก.พ.55 รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

คณะนิติศาสตร์   

- - - 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. ประชาสัมพันธ์ทุนรางวัล ของสํานักวิจัย 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงที่ 6  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและวิธีบริหารกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (เกี่ยวข้องกฎระเบียบ ข้อบังคับ)   

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนคณะ
พัฒนาการเศรษฐกิจ พ.ศ. 2555 

ก.พ. - พ.ค.55 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

คณะสถิติประยุกต์   

1. กิจกรรมการส่งข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ของสถาบัน
โดยเฉพาะระเบียบที่มีการปรับปรุงใหม่ให้บุคลากรทุกคนในคณะ
ทราบ 

ต.ค.54 - ก.ย. 55 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

1) การบริหารจัดการ
กฎระเบียบ ข้อบังคับให้
มีประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการ
กฎระเบียบ ข้อบังคับให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. กิจกรรมการนําข้อมูลกฏระเบียบต่าง ๆ ลงไว้ใน Share Folder 
ของคณะ เพื่อให้บุคลากรของคณะทราบและสามารถนําไปปฏิบัติ
หรือใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 

ต.ค. 54 - ก.ย.56 ผู้บริหาร  
คณะสถิติประยุกต์ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ชัดเจน    

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการคณะฯ / 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. มีการเผแพร่กฎระเบียบ และข้อบังคับให้แก่บุคลากรทราบ  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการคณะฯ / 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

  

3.มีการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 
4.มีการปรับปรุงกฎระเบียบ และข้อบังคับ 
 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการคณะฯ / 
หัวหน้ากลุ่มงาน 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. มีการเผยแพร่เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะนิติศาสตร์   

1. มีการเผยแพร่เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

1. โครงการปรับปรุงประกาศสถาบัน เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงิน
สมนาคุณนากรดาํเนินงาน หลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ  

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ศูนย์ศึกษาการจดัการการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

สํานักวิจัย   

1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฏระเบียบ 
และข้อบังคับ ประกาศสถาบันฯในการปฏิบัติงาน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับ ประกาศสถาบัน
ฯ ที่เป็นปัจจุบันให้หน่วยงานต่างๆรับทราบ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ ปี 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - เลขานุการสํานักสิริ-
พัฒนา 
 - หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
และพัสดุ 

  2. มีการประชาสมัพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - เลขานุการสํานักสิริ-
พัฒนา 
 - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และธุรการ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

1. บริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ  สํานักบรรณ
สารการพัฒนา 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คณะกรรมการบริหาร
จัดการกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และประกาศ 
สํานักบรรณสารการ

พัฒนา 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1 การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยสถาบัน 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ 

2 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน ด้านการเงินพัสดุ และ
บุคลากร 

พ.ค.55 กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ และกลุ่มงาน
การเงินและพัสดุ 

กองงานผู้บริหาร   

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรื่อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ  1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

2. กลุ่มงานกิจการนักศึกษามีการปฏิบัติตามกฏและระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและมีการข้อบังคับดังนี้            
- ข้อบังคับว่าด้วยสโมสรนักศึกษา           
- ข้อบังคับว่าด้วยชมรมต่างๆโดยได้ดําเนินการเผยแพร่/ตรวจสอบ/
ปรับปรุงข้อบังคบัให้คณะกรรมการบริหารสโมสร/ชมรมทราบในแต่
ละปีงบประมาณ 

ตลอดปีงบ ประมาณ  
(เมื่อมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารสโมสร
นักศึกษาในแต่ละ

ปีงบประมาณและเมื่อมีการ
จัดตั้งชมรมใหม่) 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา/
กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

  

3. กิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ข้อบังคับให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความสี่ยงของสถาบัน 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองกลาง   

1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบันให้แก่บุคลากร 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 กองกลาง 

2. รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสถาบันเพื่อเผยแพร่ใว้
ในระบบ ICS (เอกสารส่วนรวม-ฝ่ายสารบรรณ/ระเบียบ&ข้อบังคับ) 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 กองกลาง 

กองบริการการศึกษา   

1 โครงการสัมมนานักวิชาการศึกษา ส.ค. - ก.ย.55 กองบริการการศกึษา 

2 กิจกรรม KM สร้างความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ว่าด้วย
การศึกษา และการแก้ปัญหาร่วมกัน 

มิ.ย. - ก.ย.55 กองบริการการศกึษา 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

1. การจัดทํา/ปรบัปรุง กฏระเบียบ ข้อบังคับ ในภารกิจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสถาบัน 
 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

ศูนย์บริการวิชาการ   

1. มีการประชาสมัพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ คอยตรวจสอบ
และปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการศูนย์ 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   

  

1 ส่งเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 
 
 
 

ก.พ. 55 ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สภาคณาจารย์   

1. การรวบรวมและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไปของงานสภาคณาจารย์ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เจ้าหน้าที่งานสภา
คณาจารย์ 

กองแผนงาน   

1. ปรับระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยอัตราค่าสมนาคณุและค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวิชาการ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองแผนงาน 

2. กําหนดนโยบาย/ ปฏิทิน/หลักเกณฑ์ พร้อมระเบียบ/ประกาศ/
วิธีการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน)  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 แจ้งหน่วยงานภายในสถาบันทราบและ
ดําเนินการ ผ่านทางหนังสือเวียนและระบบ ICS ของสถาบัน 

ต.ค. 54 - ม.ค. 55 กลุ่มงานงบประมาณ 

3.กําหนดนโยบาย/ ปฏิทิน/หลักเกณฑ์ พร้อมระเบียบ/ประกาศ/
วิธีการจัดทําประมาณการรายรับ และคําของบประมาณรายจ่าย
ประเภทต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แจ้งหน่วยงาน
ภายในสถาบันทราบและดําเนินการ  ผ่านทางหนังสือเวียนและ 
ระบบ ICS ของสถาบัน 

มี.ค. 55 - มิ.ย. 55 กลุ่มงานงบประมาณ 

4. ติดตามระเบียบ/ประกาศทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายทุกประเภทของสถาบันให้เป็นปัจจุบัน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
     4.1 ติดตามจากเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.2  ติดตามจากหน่วยงานเจ้าของระเบียบ/ประกาศ 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 กลุ่มงานงบประมาณ   

5. การทบทวน/ปรับปรุงข้อบังคบัให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาของประเทศ (สกอ. หรือ สมศ.) 
ทุกครั้งที่มีการปรับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 6. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของสถาบนั และหน่วยงาน  รวมถึงวัฒนธรรมการตรงต่อเวลา
ของบุคลากรกองแผนงาน 

 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานบริหาและธุรการ  

ตัวชี้วัดของผลกระทบ พิจารณาจาก 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์   

- - - 

คณะบริหารธุรกิจ   

1. การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ 

คณะบริหารธุรกิจ 
2. การเวียนแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็น
ปัจจุบัน ให้แก่บุคลากรของคณะได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น  การประชุมคณะบริหารธุรกิจ, การประชุมเจ้าหน้าที่คณะ
บริหารธุรกิจ, การติดบอร์ดประชาสัมมพันธ์, E-mail, เว็บไซด์คณะ 
ฯลฯ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานบริหารและ
ธุรการ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ   

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การควบคมุ
และการจําหน่ายพัสดุ" 

24 ก.พ. 55 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

คณะสถิติประยุกต์   

1)จํานวนข้อบกพร่อง
จากรายงานการ
ตรวจสอบของหน่วยรับ
ตรวจของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน   
 
2) จํานวนข้อบกพร่อง
จากรายงานการเงิน
ทั้งหมดประจําปี
งบประมาณของสถาบัน 
(จากสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน) 
 
3) ระดับของการเสีย
ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์
ด้านการดําเนินงาน 
การเงิน การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
 

ส่งเสริมให้หน่วยงานสร้าง
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับให้แก่บุคลากร 

- 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

1. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของบุคลากร 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 เลขานุการคณะฯ / 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

2. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของบุคลากร 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการหลักสูตร/
เลขานุการคณะฯ/ หัวหน้า

กลุ่มงานการเงิน 
3. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ให้แก่บุคลากร 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

4. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ให้แก่บุคลากร 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้บริหารคณะ 

คณะภาษาและการสื่อสาร   

1. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ
ภายในด้านต่าง ๆ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ธาราทิพย์,ปราณ,ี      
มนต์ชัย,ภาณุวัฒน์ 

2. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ
ภายในด้านการเงิน 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 คุณปราณ ี

3. มีการเผยแพร่เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4. มีการเผยแพร่เรื่องกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

4) ระดับความรุนแรง
ของข้อร้องเรียน/
ความผิดทาง
จรรยาบรรณ ด้านการ
ดําเนินงาน การเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
และข้อบังคับ ทําให้เกิด
การเสียชื่อเสียง/
ภาพลักษณ์ของสถาบัน 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปเข้าอบรมเรื่อง    
การบริหารงานพัสดุประจําปี 
 
 

ก.พ. 55 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

คณะนิติศาสตร์   

1. มีการจัดทํารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ
ภาพในด้านต่าง ๆ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 หัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการคณะ 

ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ   

- - - 

สํานักวิจัย   

1. ส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับให้แก่บุคลากร 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 ผู้อํานวยการสํานักวิจัย 

สํานักสิริพัฒนา   

1. มีการส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบ โดยการมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เวลามีประเด็น
ปัญหาจะนําเข้าหารือในที่ประชุมทุกครั้ง และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55  - เลขานุการสํานักสิริ-
พัฒนา 
 - หัวหน้ากลุ่มงานทุก
กลุ่มงาน 

สํานักบรรณสารการพัฒนา   

- - - 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

1. โครงการระดมสมอง แบ่งปันความรู้ในการทํางานด้านงานการเงิน 
พัสดุ ด้านงานบุคคล และวิธีแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

เม.ย.55 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
, กลุ่มงานบริหารและ

ธุรการ 
2. การตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองงานผู้บริหาร   

1. รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากรในกลุ่มฯ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานสื่อสารองค์การฯ 

2. ส่งบุคลากรให้ได้รับความรู้กฏระเบียบต่างๆเช่นเมื่อมีกฏระเบียบ
ออกใหม่จะมีการเวียนเพื่อทราบหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้
ในหัวข้อต่างๆเช่นการควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2555 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

3. ในการทํางานตามภาระงานหากสงสัยในกฎระเบียบ ได้ประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น หากสงสัยเกี่ยวกับกฏระเบียบเกี่ยวกับ
การเงินจะสอบถามกองคลังและพัสดุ เป็นต้น 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

4. จัดซื้อจัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสถาบันฯ ว่า
ด้วยการพัสดุเงินรายได้ ปี 2551 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานกิจการนานาชาต ิ

5. กิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงานสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

กองแผนงาน   

- - - 

กองบริการการศึกษา   

- 
 
 
 

- - 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กองกลาง   

1. การควบคุมทะเบียนเงินยืม 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองกลาง 

2. การบริหารสัญญาจัดซื้อให้ผู้ขายสามารถส่งมอบพัสดุได้ภายใน
กําหนดสัญญา 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 กองกลาง 

3. การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการ
ซ้อมหนีไฟ 

ต.ค. 54 - ก.ย. 55 กองกลาง 

4. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 กองกลาง 

กองคลังและพัสดุ   

1. ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับให้ถูกต้อง 

1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 กองคลังและพัสดุ 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล   

- - - 

สํานักงานตรวจสอบภายใน   

1. วางแผน/ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ 

1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 
 

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

2. ให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน 

3. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ"  24 ก.พ. 55 สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน และ 

กองคลังและพัสดุ 
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ตัวชี้วัด 
มาตรการตอบสนองความ

เสี่ยง 
ระดับสถาบัน 

โครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สภาคณาจารย์   

- - - 

ศูนย์บริการวิชาการ   

- - - 

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง   

- - - 
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การควบคุมและการติดตามประเมินผล 
 

การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ    พ.ศ.   
2555 มี 2 ครัง้ต่อปี คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หรือในบางกรณีสามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของ 
สถาบัน 

การติดตามงานด้านบริหารความเสี่ยงจะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบนั- 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของสถาบัน โดยครอบคลุมทุกพันธกิจอย่างเหมาะสม และควบคุม ติดตาม รายงานผลการดําเนิน 
การตามมาตรการที่สถาบันกาํหนด นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานบรหิารความเสี่ยงของสถาบนับัณฑิตพัฒน-
บริหารศาสตร ์ ทําหน้าที่ระบุ วิเคราะห์เหตุการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน และเสนอแนะกลไกและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้
สถาบันมีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และมภูีมิคุ้มกัน เพื่อเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันได้ 
   ทั้งนี้ งานด้านบริหารความเสี่ยงจะให้ ทคอ.การวางแผนและประเมินผล ทคอ. คณะกรรมการ-
ตรวจสอบสถาบัน และสภาสถาบัน กํากับ ดูแล และพิจารณา กลั่นกรองตามลําดับขั้นของโครงสร้างการกํากับ
ดูแลงานด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบัน เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
และเป็นไปตามนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงที่สถาบันตกลงร่วมกันในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีการ
วัดผลการลดลงของความเสี่ยงของสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสถาบันฯ ได้มี
การจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการประเมนิการลดลงของความเสีย่ง สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2554  เพื่อใช้ในการประเมินผลดังกล่าวอีกด้วย  
 
กรอบการประเมินผลความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเป็นเชิงปริมาณ ในรูปแบบของผลคูณคะแนนของโอกาสกับคะแนนของ 
ผลกระทบตามเกณฑ์ฯ ของสถาบัน  

ผลกระทบ ความรุนแรง หรือความเสียหายเมื่อเกิดความเสี่ยง มีคะแนนจากความเสี่ยงสูง-ตํ่า  
เท่ากับ   5-1  

โอกาส กระบวนการ/ ขั้นตอน/ วิธีการ ซึ่งดําเนินการแล้วสามารถลดโอกาสในการเกิด      
ความเสี่ยง มีคะแนนของการลดความเสี่ยงได้น้อย-มาก เท่ากับ 5-1 

ระดับคะแนน ผลคูณคะแนนของโอกาสกับคะแนนของผลกระทบ 
- คะแนน 17-25  เท่ากับความเสี่ยงสูงมาก  
- คะแนน 10-16  เท่ากับความเสี่ยงสูง 
- คะแนน 4-9  เท่ากับความเสี่ยงปานกลาง 
- คะแนน 1-3  เท่ากับความเสี่ยงตํ่า 

 
 ------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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 แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มการจัดทําแผนบริหารความเสีย่งระดับหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555                             
  หน่วยงาน .............................................................................................................................................................................  
            

RS1-4.4/  ความเสี่ยงที่ 1  ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบันยังไม่นําไปสู่ระดับสากล(World Class)  
10% ประเภท          กลยุทธ์ 

ความเสี่ยงขั้นต้น เป้าหมายตัวชี้วัด 
  

โอกาส ผลกระทบ ระดับ โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  2.00 3.50 7.00 1.50 3.00 4.49 
  ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง ปานกลาง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง
ระดับสถาบัน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ระดับสถาบัน 

  ตัวชี้วัดของโอกาส พิจารณาจาก                 
1.43 1) การพัฒนาวารสารของสถาบันและคณะไปสู่ระดับนานาชาติ *     1 ต.ค.54-30 ก.ย.

55 
วจ. /คณะ 

  5 ไม่ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 5 

  

    

  4 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 
1-2 ข้อ 

4 

  

- ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนา
วารสารของสถาบันสู่ระดับ
นานาชาต ิและดําเนินการตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง 

    

  3 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 3 
ข้อ 

3   โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ระดับ

หน่วยงาน 

  2 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 4 
ข้อ 

2 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ 4 
ข้อ 

1………………………………………….. ………………….. ……………….. 

  1 ทําตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการนานาชาติ
ครบทุกข้อ 

1 

  

2………………………………………….. ………………….. ……………….. 
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การประเมินระดับความเสี่ยง 
      

                โอกาส          
           (Likelihood /     
             Frequency)  
  
ผลกระทบ(Impact / 
Consequences) 

1 เกิดได้ 2 เกิดไม่บ่อย 3 อาจเกิดขึ้นได้ 4 เกิดได้บ่อย 5 เกิดเกือบทุกครั้ง 

5 เสียหายใหญ่
หลวง 

5 
(เหลือง) 

10 
(ส้ม) 

15 
(ส้ม) 

20 
(แดง) 

25 
(แดง) 

4 เสียหายรุนแรง 4 
(เหลือง) 

8 
(เหลือง) 

12 
(ส้ม) 

16 
(ส้ม) 

20 
(แดง) 

3 เสียหายปานกลาง 3 
(เขียว) 

6 
(เหลือง) 

9 
(เหลือง) 

12 
(ส้ม) 

15 
(ส้ม) 

2 เสียหายน้อย 2 
(เขียว) 

4 
(เหลือง) 

6 
(เหลือง) 

8 
(เหลือง) 

10 
(ส้ม) 

1 ไม่สําคัญ  1 
(เขียว) 

2 
(เขียว) 

3 
(เขียว) 

4 
(เหลือง) 

5 
(เหลือง) 
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ระดับความเสี่ยง 
      

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแทบสี ความหมาย 

ต่ํา 1-3 สีเขียว    

       

 ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 4-9 สีเหลือง   

       

ระดับที่พอรับได้แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับ
ที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง 10-16 สีส้ม   

  
     

 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  โดยต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 17-25 สีแดง   

        

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยง  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทันที 
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