รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง
ประจําปการศึกษา 2554

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบฟอรมที่ 1
กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
สํานักหอสมุด ไดทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของสํานักหอสมุดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด ตามปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงในดานตาง ๆ
สรุปดังนี้
1.ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 2 เป น สถาบัน อุ ดมศึ ก ษากลุ ม ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี
มาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศในการบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทักษะสารสนเทศ เพื่อสงเสริม
กระบวนเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที่ 1 รวมมือกับคณาจารยในการกระตุน/การจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวย
ตนเอง (Self Directed Learning)และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทั้งสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูตลอดชีวิตแกนิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลายรูปแบบใหกับนิสิต เนนนิสิต
ป 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1. จํานวนผูเขาใชหองสมุดมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น รอยละ 5 ของปที่ผานมา
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
โครงการ/งาน งานบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง
ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
(1)
จํานวนผูเขาใชบริการนอย

ประเภท/ดาน (ยอย)
(2)
ดานยุทธศาสตร

แหลงที่มาของความเสีย่ ง
(3)
ความเสีย่ งภายในมหาวิทยาลัย

แบบฟอรมที่ 1
กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
สํานักหอสมุด ไดทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของสํานักหอสมุดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด ตามปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงในดานตาง ๆ
สรุปดังนี้
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเนนคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน
4 เปนองคกรที่มีภาพลักษณการใหบริการที่มีคุณภาพ ใสใจตอความตองการของ
ผูใชบริการและวัดความสําเร็จดวย “ความพึงพอใจของผูใ ชบริการ”
กลยุทธ 1.สงเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร รวมทั้งการ
สรางระบบแรงจูงใจใหกับบุคลากร
2.สนับสนุน/สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ/การวิจัยสถาบันเพื่อความกาวหนา
ทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 1 ครั้ง/ป
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ 3.50
โครงการ/งาน งานพัฒนาบุคลากร
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
(1)
ความเปนมืออาชีพของผูใหบริการ
ซึ่งผูใหบริการมีทักษะการเปน
มืออาชีพไมเพียงพอ

ประเภท/ดาน (ยอย)
(2)
ดานทรัพยากร

แหลงที่มาของความเสีย่ ง
(3)
ความเสีย่ งภายในมหาวิทยาลัย

แบบฟอรมที่ 1
กระดาษทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
สํานักหอสมุด ไดทําการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงของสํานักหอสมุดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของสํานักหอสมุด ตามปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดความเสี่ยงในดานตาง ๆ
สรุปดังนี้
3. ความเสี่ยงในบริบทอื่นของสํานักหอสมุด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ 2 เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษากลุ ม ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
มาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 2 พัฒนาความเปนเลิศในการใชไอซีทีพัฒนาการ
ดําเนินงานและบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 1 มีนวัตกรรมในการดําเนินดําเนินงานและการใหบริการใหมๆ ที่ตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน
กลยุทธที่ 5 ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงาน
เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศและประหยัดงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบ
ตัวชี้วัด 1. สามารถนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงานในปงบประมาณ 2555
2. สามารถประหยัดงบประมาณคา MA
โครงการ/งาน กลุม ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
ประเภท/ดาน (ยอย) แหลงที่มาของความเสีย่ ง
(1)
(2)
(3)
ความเสีย่ งภายนอก
การพึง่ พาระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิง บริบทอื่นของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
พาณิชยจากตางประเทศ

แบบฟอรมที่ 2
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
สํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
1.ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการ
ผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศในการบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทักษะสารสนเทศ เพื่อสงเสริมกระบวนเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที่ 1 รวมมือกับคณาจารยในการกระตุน/การจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning)และการเรียนรูตลอดชีวิต
(Life Long Learning) รวมทั้งสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแกนิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลายรูปแบบใหกับนิสิต เนนนิสิตป 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1. จํานวนผูเขาใชหองสมุดมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น รอยละ 5 ของปที่ผานมา
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
โครงการ/งาน งานบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

ความเสี่ยง /
ปจจัยเสี่ยง
(1 )
จํานวนผูเขาใช
บริการนอย

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)
5

4

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)
20 (สูงมาก)

วิธีบริหารความเสี่ยง
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
(5)
(6)
(7)
(8)
√

แนวทางการปรับปรุง
(9)
-มีโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศและสรางบรรยากาศการเรียนรู
-มีบริการเชิงรุก
-มีกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ
-มีการพัฒนาทักษะสารสนเทศแกนิสิต
-มีกิจกรรม/บริการเสริมแกอาจารย นักวิจัย
-ประชาสัมพันธทุกชองทาง

แบบฟอรมที่ 2
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
สํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตัวเองได และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเนน
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน
4 เปนองคกรที่มีภาพลักษณการใหบริการที่มีคุณภาพ ใสใจตอความตองการของผูใชบริการและวัดความสําเร็จดวย “ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ”
กลยุทธที่ 1 สงเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร รวมทั้งการสรางระบบแรงจูงใจใหกับบุคลากร
2 สนับสนุน/สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ/การวิจัยสถาบันเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 1 ครั้ง/ป
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ 3.50
โครงการ/งาน งานพัฒนาบุคลากร
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเสี่ยง /
ปจจัยเสี่ยง
(1 )
ความเปนมืออาชีพ
ของผูใหบริการซึ่ง
ผูใหบริการมีทักษะ
การเปนมืออาชีพ
ไมเพียงพอ

การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)
3
4

ระดับความ
เสี่ยง
(2)X(3)
(4)
12 (สูง)

วิธีบริหารความเสี่ยง

แนวทางการปรับปรุง

(9)
ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
(5)
(6)
(7)
(8)
-ผูบริหารมีนโยบาย แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมี
√
ความรูความสามารถ
-มีแผนพัฒนาบุคลากรแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ 25532555 ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยและสํานักหอสมุดจัด เชน
* โครงการพัฒนาลายน้ําเพื่อคุมครองสิทธิ์งานวิจัย/งานสรางสรรค
* โครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนความรูจากการพัฒนาบุคลากร
* โครงการศึกษาดูงาน
* โครงการใหความรู IT แกบุคลากร
* โครงการ การบริหารลูกคาสัมพันธ
* โครงการอบรมเรื่อง เติมพลังใจ ปลูกจิตสํานึกแหงการบริการเปน
เลิศ

แบบฟอรมที่ 2
กระดาษทําการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง
สํานักหอสมุด
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
3. ความเสี่ยงในบริบทอื่นของสํานักหอสมุด
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 2 พัฒนาความเปนเลิศในการใชไอซีทีพัฒนาการดําเนินงานและบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 1 มีนวัตกรรมในการดําเนินดําเนินงานและการใหบริการใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน
กลยุทธที่ 5 ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงาน เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศและประหยัดงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบ
ตัวชี้วัด 1. สามารถนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงานในปงบประมาณ 2555
2. สามารถประหยัดงบประมาณคา MA
โครงการ/งาน กลุม ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

9

ความเสี่ยง /
ปจจัยเสี่ยง
(1 )
การพึ่งพาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ
เชิงพาณิชยจาก
ตางประเทศ

การประเมินความ
เสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ
(2)
(3)
5
4

วิธีบริหารความเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
ระดับความ
เสี่ยง
(9)
( 2 ) X ( 3 ) ยอมรับ หลีกเลี่ยง ถายโอน ควบคุม
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
20 (สูงมาก)
-ศึกษาการใชงานระบบ Walai Autolib และระบบ Alist ซึ่งเปน
√
ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อนํามาใชงานแทน
ระบบหองสมุดอัตโนมัติเดิมที่เปนของตางประเทศ
-ดําเนินการตามขั้นตอนของการทดสอบการใชงานของระบบ การ
อบรมการใชงานระบบใหแกผูที่เกี่ยวของ

แบบฟอรมที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
1.ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการ
ผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศในการบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทักษะสารสนเทศ เพื่อสงเสริมกระบวนเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที่ 1 รวมมือกับคณาจารยในการกระตุน/การจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning)และการเรียนรูตลอดชีวิต
(Life Long Learning) รวมทั้งสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแกนิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลายรูปแบบใหกับนิสิต เนนนิสิตป 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1. จํานวนผูเขาใชหองสมุดเพิ่มขึ้น รอยละ 5 ของปที่ผานมา
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning)และการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ไม
นอยกวารอยละ 80
โครงการ/งาน งานบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
แนวทางการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ผูร ับผิดชอบ
หมายเหตุ
(1 )
(2)
(3)
(4)
จํานวนผูเขาใชบริการ
- การสรางบรรยากาศสํานักหอสมุดใหเอื้อตอการเรียนรู 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 มอบหมายกลุมภารกิจ/บุคลากร รับผิดชอบ
สํานักหอสมุด วิทยาเขต
- การจัดบริการเชิงรุก
สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง
โครงการ/กิจกรรม
- การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดและทรัพยากร
พัทลุงนอย
สารสนเทศ
- จัดโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศ/การพัฒนาทักษะ
สารสนเทศแกนิสิต
- จัดกิจกรรม/บริการเสริมแกอาจารย นักวิจัย
- การประชาสัมพันธกิจกรรม/บริการ/ทรัพยากร
สารสนเทศใหมทุกชองทาง

แบบฟอรมที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตัวเองได และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเนน
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน
4 เปนองคกรที่มีภาพลักษณการใหบริการที่มีคุณภาพ ใสใจตอความตองการของผูใชบริการและวัดความสําเร็จดวย “ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ”
กลยุทธที่ 1 สงเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร รวมทั้งการสรางระบบแรงจูงใจใหกับบุคลากร
2 สนับสนุน/สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ/การวิจัยสถาบันเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 1 ครั้ง/ป
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ 3.50
โครงการ/งาน งานพัฒนาบุคลากร
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
(1 )
ความเปนมืออาชีพของผู
ใหบริการ (ความรู
ความสามารถและทักษะในการ
ใหบริการของผูใหบริการยังไม
เพียงพอ)

แนวทางการปรับปรุง
(2)
- การวิเคราะหและกําหนด competency ราย
ตําแหนง
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ปงบประมาณ 2553-2555
- พัฒนาบุคลากรตามแผน ที่กําหนด
- มีระบบติดตามการนําความรูจากการพัฒนามา
ถายทอดใหบุคลากรในองคกรทราบและการ
นํามาใชในการปฏิบัติงาน

กําหนดเสร็จ/ผูร ับผิดชอบ
(3)
1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

หมายเหตุ
(4)

แบบฟอรมที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
3. ความเสี่ยงในบริบทอื่นของสํานักหอสมุด
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 2 พัฒนาความเปนเลิศในการใชไอซีทีพัฒนาการดําเนินงานและบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 1 มีนวัตกรรมในการดําเนินดําเนินงานและการใหบริการใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน
กลยุทธที่ 5 ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงาน เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศและประหยัดงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบ
ตัวชี้วัด 1. สามารถนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงานในปงบประมาณ 2555
2. สามารถประหยัดงบประมาณคา MA
โครงการ/งาน กลุม ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง
(1 )
การพึ่งพาระบบหองสมุด
อัตโนมัติเชิงพาณิชยจาก
ตางประเทศ

แนวทางการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ผูร ับผิดชอบ
(2)
(3)
- จัดทําโครงการศึกษาและเตรียมความพรอมใน
1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
การปรับเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิง
สํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
พาณิชยสูระบบที่พัฒนาโดยคนไทย โดยได
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้
-- ศึกษา เปรียบเทียบการใชงานระบบหองสมุด
อัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย 2 ระบบ คือ Walai
Autolib และระบบ ALIST เพื่อคัดเลือกระบบมาใช
แทนระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชยเดิมซึ่ง
เปนของตางประเทศ
-- ทดลองใชและประเมินผลระบบที่คัดเลือก คือ
ระบบ Walai AutoLib
-- ปรับเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติจากระบบ
เดิม คือระบบ Horizon เปน Walai AutoLib เมื่อ
27 กันยายน 2554
- จัดทําโครงการติดตามการใชงานระบบหองสมุด
อัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อนําผลไปสูการ
ปรับปรุง พัฒนาระบบใหสมบูรณ และใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
(4)

แบบฟอรมที่ 4
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
1.ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการ
ผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 1 พัฒนาความเปนเลิศในการบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทักษะสารสนเทศ เพื่อสงเสริมกระบวนเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning) และ
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที่ 1 รวมมือกับคณาจารยในการกระตุน/การจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Self Directed Learning)และการเรียนรูตลอดชีวิต
(Life Long Learning) รวมทั้งสรางวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตแกนิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลายรูปแบบใหกับนิสิต เนนนิสิตป 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1. จํานวนผูเขาใชหองสมุดมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้น รอยละ 5 ของปที่ผานมา
2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80
โครงการ/งาน งานบริการและสงเสริมการรูสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง

ความเสี่ยง /
ปจจัยเสี่ยง
(1)
จํานวนผูเขาใช
บริการ
สํานักหอสมุด
วิทยาเขตพัทลุง
นอย

ระดับ
แนวทางการปรับปรุง
ความเสี่ยง
(2)
(3)
สูงมาก - การสรางบรรยากาศสํานักหอสมุดใหเอื้อ
ตอการเรียนรู
- การจัดบริการเชิงรุก
- การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
และทรัพยากรสารสนเทศ
- จัดโครงการสงเสริมการรูสารสนเทศ/การ
พัฒนาทักษะสารสนเทศแกนิสิต
จัดกิจกรรม/บริการเสริมแกอาจารย
นักวิจัย
- การประชาสัมพันธกิจกรรม/บริการ/
ทรัพยากรสารสนเทศใหมทุกชองทาง

ผลการดําเนินการปรับปรุง
ระดับความ
(การติดตาม)
เสี่ยงคงเหลือ
(4)
(5)
สูง
- ไดดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ทุกโครงการแลว แตจํานวน
ผูเขาใชบริการยังไมเพิ่มตามเปาหมายที่
กําหนดคือ รอยละ 5 ของปที่ผานมา
ป 2553 จํานวนผูใชบริการ
29,509 คน (43,418 ครั้ง)
ป 2554 (มิ.ย.54-15 ก.พ.55) จํานวน
ผูใชบริการ 9,205 คน (25,489 ครั้ง)
ในชวงปการศึกษา 2553 และ 2554
ระหวางเดือนมิถุนายน-มกราคม เมื่อ
เปรียบเทียบจํานวนผูเขาใชบริการลดลง
รอยละ 63.17 (24,124 คนและ 8,886 คน
ตามลําดับ)
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น
เพียง รอยละ 1.03 (ขอมูล ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2554)

แนวทางการแกไข (เพิ่มเติม)
(6)
-สํารวจความตองการของผูใชบริการ
กอนจัดโครงการ เพื่อทราบความ
ตองการและสามารถจัดโครงการทีให
ตอบสนองความตองการของผูใช
- จัดโครงการสรางความรวมมือ
ระหวางอาจารยกับสํานักหอสมุด
- ประชาสัมพันธขาว/กิจกรรม/บริการ
ถึงอาจารยผูสอนแตละทานโดยตรง
เพื่อใหอาจารย กระตุน แนะนําใหนิสิต
มาใชสํานักหอสมุด

แบบฟอรมที่ 4
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
2. ความเสี่ยงดานทรัพยากร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่สามารถพึ่งพาตัวเองได และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยมุงเนน
คุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุงสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรสํานักหอสมุดมีสมรรถนะวิชาชีพและมีความสุขในการทํางาน
4 เปนองคกรที่มีภาพลักษณการใหบริการที่มีคุณภาพ ใสใจตอความตองการของผูใชบริการและวัดความสําเร็จดวย “ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ”
กลยุทธที่ 1 สงเสริม พัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพทางวิชาการ/วิชาชีพของบุคลากร รวมทั้งการสรางระบบแรงจูงใจใหกับบุคลากร
2 สนับสนุน/สงเสริมใหบุคลากรทําผลงานทางวิชาการ/การวิจัยสถาบันเพื่อความกาวหนาทางวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 1. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 1 ครั้ง/ป
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ 3.50
โครงการ/งาน งานพัฒนาบุคลากร
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเสี่ยง /
ระดับ
ปจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
(1)
(2)
ความเปนมืออาชีพ
สูง
ของผูใหบริการ
(ความรู
ความสามารถและ
ทักษะในการ
ใหบริการของผู
ใหบริการยังไม
เพียงพอ)

แนวทางการปรับปรุง
(3)
- การวิเคราะหและกําหนด
competency บุคลากรรายตําแหนง
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปงบประมาณ 2553-2555
- พัฒนาบุคลากรตามแผน ที่กําหนด
มีระบบติดตามการนําความรูจากการพัฒนา
มาถายทอดใหบุคลากรในองคกรทราบและ
การนํามาใชในการปฏิบัติงาน

ผลการดําเนินการปรับปรุง
(การติดตาม)
(4)
-ไดพัฒนาบุคลากรตามแผนทุก
โครงการ/กิจกรรม สงผลใหบุคลากร มี
ความรู ความสามารถและมีทักษะใน
การใหบริการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางนอย 1
ครั้ง/ป
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 3.94
-ผูใชบริการความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของบุคลากร ระดับ 3.81

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ
(5)
นอย

แนวทางการแกไข (เพิ่มเติม)
(6)
-

แบบฟอรมที่ 4
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสีย่ ง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
3. ความเสี่ยงในบริบทอื่นของสํานักหอสมุด
ประเด็นยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัยที่ 2 เปนสถาบันอุดมศึกษากลุมผลิตบัณฑิต ที่มีมาตรฐานชั้นนําในระดับประเทศ มุงสรางความเปนเลิศในการผลิต
บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรระดับหนวยงานที่ 2 พัฒนาความเปนเลิศในการใชไอซีทีพัฒนาการดําเนินงานและบริการสารสนเทศ
เปาประสงคที่ 1 มีนวัตกรรมในการดําเนินดําเนินงานและการใหบริการใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน
กลยุทธที่ 5 ศึกษาความเปนไปไดในการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงาน เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศและประหยัดงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบ
ตัวชี้วัด 1. สามารถนําระบบหองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงานในปงบประมาณ 2555
2. สามารถประหยัดงบประมาณคา MA
โครงการ/งาน กลุม ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเสี่ยง /
ระดับ
ปจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง
(1)
(2)
การพึ่งพาระบบ
สูงมาก
หองสมุดอัตโนมัติ
เชิงพาณิชยจาก
ตางประเทศ

แนวทางการปรับปรุง

ผลการดําเนินการปรับปรุง ระดับความเสี่ยง
(การติดตาม)
คงเหลือ
(3)
(4)
(5)
- จัดทําโครงการศึกษาและเตรียมความพรอม -สามารถนําระบบหองสมุดอัตโนมัติ
นอย
ในการปรับเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติเชิง ที่พัฒนาโดยคนไทยมาใชงานใน
ปงบประมาณ 2555 (27 กันยายน
พาณิชยสูระบบที่พัฒนาโดยคนไทย โดยได
2554)
ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้
-สามารถประหยัดงบประมาณคา
-- ศึกษา เปรียบเทียบการใชงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย 2 ระบบ MA ประมาณ 2 ลานบาท//ป
คือ Walai Autolib และระบบ ALIST เพื่อ
คัดเลือกระบบมาใชแทนระบบหองสมุด
อัตโนมัติเชิงพาณิชยเดิมซึ่งเปนของ
ตางประเทศ
-- ทดลองใชและประเมินผลระบบที่คัดเลือก
คือ ระบบ Walai AutoLib
-- ปรับเปลี่ยนระบบหองสมุดอัตโนมัติจาก
ระบบเดิม คือระบบ Horizon เปน Walai
AutoLib เมื่อ 27 กันยายน 2554
- จัดทําโครงการติดตามการใชงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อนํา
ผลไปสูการปรับปรุง พัฒนาระบบใหสมบูรณ
และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางการแกไข (เพิ่มเติม)
(6)
จัดทําโครงการติดตามการใชงานระบบ
หองสมุดอัตโนมัติที่พัฒนาโดยคนไทย
เพื่อนําผลไปสูการปรับปรุง พัฒนาระบบ
ใหสมบูรณ และใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

