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สงเสรมิและพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งของสถาบนั (Enterprise Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการกำหนดกลยุทธและการดำเนินงานขององคกรซึ่งออกแบบมาเพื่อ

ชวยระบุเหตุการณและความเสี่ยงตางๆที่มีผลกระทบตอองคกร และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกร

สามารถยอมรับได การนำการบริหารความเสี่ยงมาใชประกอบการดำเนินงานของสถาบัน จึงเปนกระบวนการ 

ชวยกำหนดยุทธศาสตรและทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน 

สถาบันไดดำเนินโครงการบริหารความเสี่ยง โดยทำการศึกษาวิจัยการบริหารความเสี่ยงองคกรของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มีการสัมมนาผูบริหารเพื่อกำหนดปจจัย วิเคราะห และประเมินผลความเสี่ยง 

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหนาที่ในการกำหนดนโยบาย 

การบรหิารความเสีย่งขององคกร เปาหมายและวตัถปุระสงคของการบรหิารความเสีย่งระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได 

กรอบและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่จะนำมาใช นอกจากนั้นยังสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง จัดสรร

ทรัพยากรที่มีอยูใหเพียงพอ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตอผูบริหารของสถาบัน  

 

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

สถาบันไดสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในและ 

ตางประเทศในหลักสูตรตางๆ เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และ

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถาบันไดจัดวางระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการ     

ฝกอบรมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ผลการดำเนนิงานการพฒันาบคุลากรของสถาบนั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวนอาจารยทีเ่ขารวม 

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ จำนวน 111 คน จากอาจารยทั้งหมด  

150 คน และจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในและตางประเทศ 

จำนวน 441 คน จากบุคลากรทั้งหมด 458 คน คิดเปนรอยละของบุคลากรสายอาจารยและสายสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนา 90.79 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางภาณุมาศ วรินทรเวช ประธานคณะทำงานกลุมงานบริหารและอำนวยการ เปดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการนำเสนอ
ขอมูล การจัดประชุม/ สัมมนาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย นาวาอากาศเอก ดร.บูรพา ชดเชย เปนวิทยากรบรรยาย       
เมื่อวันที่ 24-25 เม.ย. 2550  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดโครงการฝกอบรมวิชา “การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพการเขียนหนังสือราชการ”  
ใหบุคลากรของสถาบัน เมื่อวันที่ 25-27 เม.ย. 2550  

โครงการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ กลุมงานบริหารและอำนวยการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชโปรแกรม 
MS Access ในงานสารบรรณ: ไฟลตนแบบทะเบียนรับ - สงหนังสือ ใหกับบุคลากรของสถาบันที่ปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ 
และธุรการ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2550  

สงเสริมกระบวนการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 
สถาบนัไดสงเสรมิ กระตุน และเรงรดัใหอาจารยใหมทีป่ฏบิตังิานครบ 2 ป รวมทัง้อาจารยเกาของแตละคณะ

ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ สถาบันไดเรงรัดกระบวนการพิจารณาตำแหนง

ทางวิชาการใหเร็วขึ้น 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สถาบันมีคณาจารยที่ดำรงตำแหนงศาสตราจารยคิดเปนรอยละ 3  

รองศาสตราจารย รอยละ 35 ผูชวยศาสตราจารย รอยละ 37 และตำแหนงอาจารย รอยละ 25 
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ผลงานดีเดนของอาจารยและบุคลากรสถาบัน 

 นางณัฐนันท บุญยินทุ  นางสาวนันทิยา สีมาพันธ 

สถาบันขอแสดงความยินดี แดบุคลากรของสถาบันที่ไดรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 จากพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพุธที่ 21 มี.ค.2550 ณ อาคารใหม สวนอัมพร ดังนี้ นางณัฐนันท บุญยินทุ  

นางสาวนันทิยา สมีาพันธ 
    

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี และทีมผูบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร กรรมการสภาสถาบัน และ คณาจารย 
รวมงานเลี้ยงแสดงความยินดี แด รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม เนื่องในโอกาส 
ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Laws จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
13 ธ.ค. 2550 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง มอบรางวลัผลงานวชิาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัผลงานวชิาการด ี ประเภทผลงาน 
ภาคนิพนธเรื่อง  “การศึกษาแนวทางสูความพอเพียงในแตละอาชีพ กรณีศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท 
หลักสูตรภาคพิเศษ สพบ. ในปการศึกษา 2549” โดย นางสาวศิริพรรณ ไชยรัตน เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2550 ณ หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ พระชนมพรรษา 
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ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มอบเสื้อสามารถใหแก นายวรพงษ ทองเปลว,         
นายจุลภพ จิตตชุม นักกีฬาเปตองประเภทชายคู  รางวัลรองชนะเลิศ และนายธนพล จันตะนี นักกีฬาโบวลิ่ง รางวัลรองชนะเลิศ 
จากการแขงขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ ๒๖ ปากน้ำโพเกมส ราชภัฏนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร แสดงความยนิดกีบัขาราชการพลเรอืนและลกูจางประจำดเีดนประจำป 

พ.ศ.2549 และไดรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันขาราชการพลเรือน เมื่อวันที่  

1 เม.ย. 2550 ดังนี้ 

 

 

 

 
น.ส. มณฑาทิพย ทิมประทุม 
ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล 4  
ปฏิบัติงานที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 
 
 
 
 
 

นายดิเรก โซะประสิทธิ์ 
ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาหนาที่พิมพดีด ชั้น 1 
ปฏิบัติงานที่สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

นายไพบูลย ยิ้มกัน 
ปจจุบันดำรงตำแหนงยาม 
ปฏิบัติงานที่งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
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สงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร 

สถาบันไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดานการจัดการเรียนการสอน หองสมุด ระบบนักศึกษา ระบบ

สารสนเทศ และระบบเครอืขายการสือ่สารของสถาบนั ซึง่สถาบนัไดจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุในการดำเนนิงาน 

อยางตอเนื่อง  

ในปงบประมาณ 2550 สถาบันไดดำเนินงานเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ คือ 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันไดดำเนินการจัดทำแผนงานพัฒนา 

และปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนดไว ดังนี้ 

• แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัยและบริการวิชาการ 

• แผนงานปรับปรุงระบบฐานขอมูลงานพัฒนาบุคลากร 

• แผนงานพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลการเงินระหวางระบบบัญชีและระบบทะเบียนนักศึกษา 

• แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลผูรับบริการ 

• แผนงานพัฒนาระบบคลังขอมูลแบบทดสอบเทียบความรูดานคอมพิวเตอร (e-Testing) 

2. พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศ สถาบันไดมีการปรับปรุงระบบการใหบริการขอมูล

สารสนเทศดานขอมูลนักศึกษา ขอมูลบุคลากร และขอมูลหลักสูตร ใหมีความถูกตองและมีรูปแบบตรงตามที่ 

สกอ. กำหนดพรอมทั้งเผยแพรผานทางเว็บไซตของสถาบัน 

3. สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ สถาบันไดสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผูตอบแบบสอบถาม 256 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด 500 ชุด (คิดเปนรอยละ 

52.2) ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการซึ่งอยูในระดับดีมาก 
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สงเสริมพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและบรรยากาศสิ่งแวดลอมของสถาบัน 
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา คนควา อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 สถาบันไดพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดลอมของสถาบันอยางตอเนื่องเพื่อใหมีความ

เหมาะสมเพียงพอและมีมาตรฐานคุณภาพ อาทิ มีการปรับปรุงอาคาร หองเรียน จัดสวนหยอมทั่วทั้งสถาบัน 

ปรับปรุงทางเดิน จัดสถานที่สำหรับอานหนังสือ ที่พักผอนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อใหบรรยากาศที่เอื้อตอการศึกษา 

และไดมีการกอสรางอาคารใหม 15 ชั้น เพื่อเปนที่ตั้งของศูนยฝกอบรม ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา จำนวน  

1 อาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวในดานการเรียนการสอน การฝกอบรม และการใหบริการวิชาการ ซึ่งจะกอสราง

เสร็จในเดือน เมษายน พ.ศ.2552 

ปรับปรุงหองเรียนใหมีมาตรฐาน 

  

ดร.วีรวัฒน กาญจนดุล กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประธานในพิธีเปดหองเรียนใหม โดยมี อธิการบดี 
คณะผูบริหาร และบุคลากรเขารวมในพิธี เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2550 ณ อาคาร 5 ชั้น 3 

รศ.ทวศีกัดิ ์สทูกวาทนิ รองอธกิารบดฝีายวางแผน ผศ.ดร.สมพจน กรรณนชุ ผูชวยอธกิารบดฝีายกจิการนกัศกึษา และนางภาณมุาศ  
วรินทรเวช ผูอำนวยการกองกลาง รวมประชุมชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารกีฬาในรมกับบุคลากรและนักศึกษา
ของนิดา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2550 ณ หอง ประชุมชั้น 5 อาคารอเนกประสงค 

 

32-80 mac1.indd   7632-80 mac1.indd   76 1/22/09   9:33:44 AM1/22/09   9:33:44 AM



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

77

พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ สถานที่ตางๆ ของสถาบัน 
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ปจจัยสนับสนุนดานการเรียนการสอน 

บริการหองสมุด  

สำนักบรรณสารการพัฒนาไดกอตั้งขึ้นมา

พรอมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรในป  

พ.ศ. 2509 เปนหองสมดุกลางของสถาบนั ดำเนนิงาน

หองสมดุเพือ่การวจิยั เผยแพรสิง่พมิพของธนาคารโลก 

เปนศูนยประสานงานนิเทศสาขาสังคมศาสตร และ

สมาชิกเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย ใหความ

รวมมือในการดำเนินงานหองสมุดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักบรรณสารการพัฒนา มีเครือขายสารสนเทศระดับชาติและภูมิภาค เปนสมาชิกสมาพันธสมาคม

หองสมุดนานาชาติ (International Federation of Library Associations: IFLA) และสมาคมหองสมุด            

แหงสหรฐัอเมรกิา (American Library Association) รวมทัง้ใหความรวมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในสาขาสารสนเทศ

ศึกษาโดยการเปนอาจารยพิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และฝกงานใหกับนกัศึกษาของสถาบันการศึกษา 

ดานบริการของหองสมุด บริการยืม-คืนหนังสือ บริการปฐมนิเทศการใชหองสมุดสำหรับนักศึกษาใหม

ของสถาบัน บริการสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล เปนฐานขอมูลออนไลน ซึ่งครอบคลุมงานวิจัย บทความ 

วารสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพในสาขาวิชาตางๆ นอกจากนั้นจัดบริการหองคนควาใหกับนักศึกษาอยางเปน

สัดสวน 

 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สถาบันไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง มีนโยบายและวางแผนเพื่อพัฒนาระบบเครือขาย

ภายในสถาบัน ใหสามารถใชระบบสารสนเทศไดยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง และสนับสนุนใหการศึกษา 

อบรมแกนักศึกษาและบุคลากร ใหมีความเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง  

ซึ่งสถาบันไดจัดบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน ดังนี้  
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1. สนับสนุนระบบสารสนเทศบริการการศึกษา เปนระบบที่ใชในการบริหารการศึกษาของสถาบัน  

แบงเปน  ระบบงานรับสมัคร  และระบบงานทะเบียนนักศึกษา 

2. บริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    

3. สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภายในองคกร (ระบบ MIS) เปนระบบที่ใชในการ

บริหารจัดการภายในของสถาบัน ประกอบดวย ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบพัสดุครุภัณฑ  ระบบ

บัญชีและการเงิน ระบบฐานขอมูลบุคลากร ระบบเงินเดือน 

4. เวบไซตของสถาบันและของหนวยงานภายในสถาบัน ใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารและ 

กิจกรรมตางๆ ของสถาบันแกผูใชขอมูลทุกระดับ ทั้งบุคลากรของสถาบัน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

5. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และระบบลงทะเบียนขอ NetID ที่ใหบริการรับสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) เพื่อใชในการติดตอสื่อสารแกอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมถึงมีระบบการลง

ทะเบียนขอ NetID ดวยตนเองผานทางอินเทอรเน็ต และสามารถนำ NetID ที่ไดไปใชบริการเทคโนโลยีของสถาบัน

ตอไปได 

6. ระบบ Internal Communication System (ICS) เปนชองทางการติดตอสื่อสารภายในองคกร  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางบุคลากรของสถาบันดวยกัน มีปฏิทินสำหรับจัดทำตารางนัดหมาย และสามารถ

รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกสได 

7. บริการเครือขายและอินเทอรเน็ต สำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ ไดจัดบริการดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารผานเครือขาย  NIDAnet 

สวัสดิการของสถาบัน 

หองพยาบาล   

สถาบันไดสรางหองพยาบาล สำหรับใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักศึกษา และบุคลากร 

ของสถาบัน โดยมีแพทย 1 คน และมีพยาบาลวิชาชีพ ประจำ 2 คน สถานที่ตั้ง ชั้นลางอาคารกีฬาในรม 

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประธานในพิธีเปดหองพยาบาล โดยมี

อธิการบดี ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาเขารวมในพิธี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2550 ณ อาคารกีฬาในรม 

32-80 mac1.indd   7932-80 mac1.indd   79 1/22/09   9:34:08 AM1/22/09   9:34:08 AM



รายงานประจำป 2550

80

สถานที่ออกกำลังกาย  

สถาบันใหการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬา โดยจัดใหมีอาคารกีฬาในรม และกลางแจง สำหรับใหบริการ 

แกคณาจารย บคุลากร และ นกัศกึษาไดออกกำลงักาย ไดแก สนามเทนนสิ แบดมนิตนั บาสเกต็บอล วอลเลยบอล 

เทเบิลเทนนิส หองออกกำลังกาย (Fitness) และมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ คือ แอโรบิค โยคะ กีฬาประจำป 
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