การบริหารจัดการของสถาบัน

รายงานประจำป 2550

66
32-80 mac1.indd 66

1/22/09 9:33:00 AM

6. การบริหารจัดการของสถาบัน
สถาบันไดนำการบริหารเชิงยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน มีการวางแผนยุทธศาสตร
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันโดยถายทอดยุทธศาสตรสูหนวยงานเพื่อการปฏิบัติ มีระบบและกลไก
ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อใหระบบบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูง สถาบันมีผูบริหารที่มีภาวะผูนำ มีการ
ทำงานโดยมุ ง เน น การมี ส ว นร ว มของผู บ ริ ห าร และผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ระดั บ มี ก ารทำงานในลั ก ษณะที ม งาน/
คณะกรรมการ และคณะทำงานตางๆ

สถาบันไดจัดพิธีมอบงานในตำแหนงอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2550 โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี และ
ทีมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รับมอบงานในตำแหนงอธิการบดีจาก รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ซึ่งครบวาระ
การดำรงตำแหนง

สงเสริมและพัฒนาการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อนำมา
ใชประโยชนในการพัฒนาสถาบันใหเปนสถาบันแหงการเรียนรู
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันไดทบทวนการจัดการความรู (Knowledge Management) พัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง โดยใหความสำคัญกับการสงเสริม
ให ส ถาบั น เป น องค ก ารแห ง การเรี ย นรู โ ดยใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น เครื่ อ งมื อ บริ ห ารด า นระบบข อ มู ล
นำมาออกแบบและพัฒนาเปน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรูสรางสรรคนิดา พัฒนาตนเอง
4. โครงการจัดทำคูมือ/ เอกสารกระบวนการทำงาน/ แนวปฏิบัติงาน
จากผลการปฏิ บั ติ ที่ ผ า นมา นำไปสู ก ารพั ฒ นาระบบการบริ ห ารความรู ภ ายในองค ก ารของสถาบั น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยมีการปรับแผนการจัดการความรูใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของสถาบัน
และขยายการจัดการความรูไปสูทุกหนวยงานของสถาบัน ดังนี้
- ปรับโครงสรางการบริหารระบบการจัดการความรูใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางสถาบัน/คณะ/
สำนัก/ กอง/ สวน โดยจัดตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน คือ
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1. คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการของสถาบัน
2. คณะทำงานประสานงานการจัดการความรู (NIDA KM Team)
3. คณะทำงานการจัดการความรู ระดับหนวยงาน (KM Core Group) 16 กลุม
- จัดทำแผนการจัดการความรูของสถาบัน ปงบประมาณ 2551
1. โครงการกระบวนการจัดการความรูระดับเครือขาย (NIDA KM Network)
2. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู สรางสรรคนิดาพัฒนาตนเอง
3. โครงการจัดทำคูมือ/ เอกสารกระบวนการทำงาน/ แนวปฏิบัติงาน
4. โครงการพัฒนาระบบ IT กับการจัดการความรูของสถาบัน

รศ.ดร.จินดาลักษณ วัฒนสินธุ รองอธิการบดีฝา ยบริหาร เปนประธานเปดโครงการ “KM Kick Off Day III : Continuous & Focus Group”
และฟงการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางและแผนการจัดการความรูของสถาบัน ป พ.ศ. 2550 โดย รศ.ดร.ณัฏฐพงศ ทองภักดี
รองอธิการบดีฝายวางแผน การสรางสังคมแหงการเรียนรูผานระบบเครือขาย โดย ผศ.วนิดา จันทรุจิรากร และ KM สำหรับกลุม
อาจารย โดย อ.ดร.วาสิตา บุญสาธร เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2550

รศ.ทวีศักด สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน เปนประธานเปดโครงการสัมมนาการจัดการความรู (KM) ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 8-9 ก.ย.2550 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอรท จังหวัดปราจีนบุรี
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ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี รศ.ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ อ.ดร.เลอสรรค โบสุวรรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน คณาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี
ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ดร.ชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝายบริหาร ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมตอนรับ
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2550

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดสัมมนาผูบริหารประจำป พ.ศ. 2550 เรื่อง “แผนยุทธศาสตร 3 ป (พ.ศ. 2550-2552)”
โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแกว เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ “ยุทธศาสตรการบริหารอุดมศึกษาไทย” เมื่อวันที่ 1-2 มิ.ย. 2550
ณ ไอศวรรย รีสอรท แอนด สปา จังหวัดชลบุรี

บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไปศึกษาดูงานและฟงการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินกิจกรรม 5 ส” ที่การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี คุณไพศาล จารุไพบูลย ผูชวยผูอำนวยการฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยพรอม
คณะทำงานใหการตอนรับ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2550
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ศ.ดร.สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ อธิ ก ารบดี รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ วรรณรั ต น รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ อ.ดร.เลอสรรค โบสุ ว รรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน คณาจารยและบุคลากรของสถาบัน เขารวมประชุม
เพื่อรับทราบความกาวหนาในการดำเนินงานของผูบริหารสถาบันในรอบ 3 เดือน ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากประชาคมนิดา เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2550 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ศ.ดร.สมบั ติ ธำรงธั ญ วงศ อธิ ก ารบดี รศ.ดร.ประดิ ษ ฐ วรรณรั ต น รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ อ.ดร.เลอสรรค โบสุ ว รรณ
รองอธิการบดีฝายบริหาร รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองอธิการบดีฝายวางแผน ผูบริหารระดับกลาง และหัวหนากลุมงาน/ งาน
เขารวมประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมุงเนนผลลัพธในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2550

ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดโครงการนิเทศปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงาน
บานจำรุง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง ใหแกลูกจางของสถาบัน เมื่อวันที่ 13 -15 ก.ย. 2550

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี มาศึกษาดูงานที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมี รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
รองอธิการบดีฝายวางแผน กลาวตอนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลยุทธการบริหารยุคใหม” เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2550
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