รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี ยง
ประจําปี การศึกษา 2555

สํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบฟอร์ มที 1
กระดาษทําการวิเคราะห์ และระบุความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สํานักหอสมุด ได้ ทําการวิเคราะห์และระบุความเสียงเชือมโยงกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด ตามปั จจัยเสียงทีก่อให้ เกิดความเสียงในด้ านต่าง ๆ สรุปดังนี *
1.ความเสียงด้ านยุทธศาสตร์
ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ ระดับ มหาวิ ทยาลั ย ที 2 เป็ นสถาบันอุด มศึก ษากลุ่ม ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที มี
มาตรฐานชันนํ
* าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ที 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทกั ษะสารสนเทศ เพือส่งเสริ ม
กระบวนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที 1 ร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้น/การจัดกิจกรรมส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Directed Learning)และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทังสร้
* างวัฒนธรรม
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุ กหลากหลายรู ปแบบให้ กับนิสิต เน้ นนิสิต
ปี 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้
เป้าประสงค์ ที 3 มีระบบงานและการบริหารจัดการทีมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธที 1 สร้ างและส่งเสริมกลไกการสือสารภายในองค์การ การสือสารการตลาด (Integrated
Marketing Communication)
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/บริการห้ องสมุดเชิงรุกแก่ผ้ ใู ช้ ทกุ กลุม่ เป้าหมาย

ความเสียง
(Risk)
(1)

ประจัยเสียง
(Risk Factor)
(2)

แหล่ งทีมาของความเสียง
(Source of Risk)
(3)

1. ความเสียง
พฤติกรรมการรับรู้ขา่ วสาร การ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการของ
ผู้ใช้ บริการ
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้ บริการ รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการ
อย่างสมําเสมอ ตลอดจนสนใจ กิจกรรม/
โครงการ ของสํานักหอสมุด

1. การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทวั ถึง
2. ผู้ใช้ บริการไม่ให้ ความสําคัญ
กับข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/บริการ ของ
สํานักหอสมุด

ภายนอก

แบบฟอร์ มที 1
กระดาษทําการวิเคราะห์ และระบุความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สํานักหอสมุด ได้ ทําการวิเคราะห์และระบุความเสียงเชือมโยงกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด ตามปั จจัยเสียงทีก่อให้ เกิดความเสียงในด้ านต่าง ๆ สรุปดังนี *
2.ความเสียงด้ านบริบทอืนๆ ของสํานักหอสมุด
ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ ระดับ มหาวิ ทยาลั ย ที 2 เป็ นสถาบันอุด มศึก ษากลุ่ม ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที มี
มาตรฐานชันนํ
* าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ระดับ หน่ ว ยงานที 2 พัฒ นาความเป็ นเลิ ศในการใช้ ไ อซี ที พัฒ นาการ
ดําเนินงานและบริการสารสนเทศมุง่ สูก่ ารเป็ น e-Library
เป้าประสงค์ ที 1 มีนวัตกรรมในการดําเนินดําเนินงานและการให้ บริ การใหม่ๆ ทีตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ใช้ บริการโดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน
กลยุทธ์ ที 1 ใช้ ไอซีทีตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ทกุ ระดับ ทังการให้
*
บริ การสารสนเทศใน
ระดับองค์กร หรื อผ่านระบบเครื อข่ายโดยเน้ นการดําเนินงานและการให้ บริการบนเว็บ
กลยุทธ์ ที 5 ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนําระบบห้ องสมุดอัตโนมัติทีพฒ
ั นาโดยคนไทยมาใช้ งาน
เพือลดการพึง พาจากต่างประเทศและประหยัดงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบ
ความเสียง
(Risk)
(1)

ประจัยเสียง
(Risk Factor)
(2)

แหล่ งทีมาของความเสียง
(Source of Risk)
(3)

1. ความเสียง
การนําระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB มาใช้
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB
มีประสิทธิภาพในการให้ บริการของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความไม่เสถียรของระบบห้ องสมุด

ภายนอก

แบบฟอร์ มที 1
กระดาษทําการวิเคราะห์ และระบุความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สํานักหอสมุด ได้ ทําการวิเคราะห์และระบุความเสียงเชือมโยงกับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ ของสํานักหอสมุด ตามปั จจัยเสียงทีก่อให้ เกิดความเสียงในด้ านต่าง ๆ สรุปดังนี *
3.ความเสียงด้ านการปฏิบัตงิ าน
ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ ระดับ มหาวิ ทยาลั ย ที 2 เป็ นสถาบันอุด มศึก ษากลุ่ม ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที มี
มาตรฐานชันนํ
* าในระดับประเทศ มุง่ สร้ างความเป็ นเลิศในการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ที 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทกั ษะสารสนเทศ เพือส่งเสริ ม
กระบวนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที 1 ร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้น/การจัดกิจกรรมส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Directed Learning)และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทังสร้
* างวัฒนธรรม
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุ กหลากหลายรู ปแบบให้ กับนิสิต เน้ นนิสิต
ปี 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้
เป้ าประสงค์ ที 1 สํ า นัก หอสมุด เป็ นองค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู้ เน้ น การบริ ห ารงานแบบมุ่ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ^
กลยุทธที 1 พัฒนาการดําเนินงานและการให้ บริ การอย่างต่อเนืองโดยนําระบบประกันคุณภาพ
และระบบบริ หารความเสียงมาใช้ ขับเคลือนอย่างจริ งจัง เพือเพิมประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพในการ
ดําเนินงานและการให้ บริหาร

ความเสียง
(Risk)
(1)
1. ความเสียง
การหาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) ของผู้ใช้ บริการ
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
- ผู้ใช้ บริการสามารถหาตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือทัว ไป) พบตามความ
ต้ องการ

ประจัยเสียง
แหล่ งทีมาของความเสียง
(Risk Factor)
(Source of Risk)
(2)
(3)
ไม่พบตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ
ภายใน
(หนังสือทัว ไป) เมือผู้ใช้ บริการ
ต้ องการ

แบบฟอร์ มที 2
กระดาษทําการ การประเมินความเสียงและจัดลําดับความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
1.ความเสียงด้ านยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยที 2 เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ทีมีมาตรฐานชันนํ
* าในระดับประเทศ มุ่งสร้ างความเป็ นเลิศในการ
ผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ที 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทกั ษะสารสนเทศ เพือส่งเสริ มกระบวนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที 1 ร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้น/การจัดกิจกรรมส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning)และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
(Life Long Learning) รวมทังสร้
* างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลายรูปแบบให้ กบั นิสิต เน้ นนิสิต ปี 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้
เป้าประสงค์ ที 3 มีระบบงานและการบริหารจัดการทีมีคณ
ุ ภาพ
กลยุทธที 1 สร้ างและส่งเสริมกลไกการสือสารภายในองค์การ การสือสารการตลาด (Integrated Marketing Communication)
2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/บริการห้ องสมุดเชิงรุกแก่ผ้ ใู ช้ ทกุ กลุม่ เป้าหมาย

ความเสียง
(Risk)
(1)

1. ความเสียง
พฤติกรรมการรับรู้ขา่ วสาร การ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการของ
ผู้ใช้ บริการ
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
อาจารย์ นิสิต และผู้ใช้ บริการ รับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและบริการ
อย่างสมําเสมอ ตลอดจนสนใจ กิจกรรม/
โครงการ ของสํานักหอสมุด

ปั จจัยเสียง
(Risk Factor)
(2 )

1. การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ทวั ถึง
2. ผู้ใช้ บริการไม่ให้
ความสําคัญกับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/บริการ ของ
สํานักหอสมุด

การประเมินความเสียง
(Risk
Assessment)
โอกาส
ผลกระทบ
(Likelihood) (Impact)
(3)
(4)
5
4

ระดับความเสียง
(Risk Level)
(3)X(4)
(5)

5 X 4 = 20
(สูงมาก)

วิธีบริหารความเสียง
(Risk Management)
ยอมรับ
(Accept)

หลีกเลียง
(Avoid)

ถ่ ายโอน
(Transfer)

ควบคุม
(Reduce)
√

แบบฟอร์ มที 2
กระดาษทําการ การประเมินความเสียงและจัดลําดับความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
2.ความเสียงด้ านบริบทอืนๆ ของสํานักหอสมุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยที 2 เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ทีมีมาตรฐานชันนํ
* าในระดับประเทศ มุ่งสร้ างความเป็ นเลิศในการ
ผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 2 พัฒนาความเป็ นเลิศในการใช้ ไอซีทีพฒ
ั นาการดําเนินงานและบริการสารสนเทศมุง่ สูก่ ารเป็ น e-Library
เป้าประสงค์ ที 1 มีนวัตกรรมในการดําเนินดําเนินงานและการให้ บริการใหม่ๆ ทีตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริการโดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน
กลยุทธ์ ที 1 ใช้ ไอซีทีตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ทกุ ระดับ ทังการให้
*
บริ การสารสนเทศในระดับองค์กร หรื อผ่านระบบเครื อข่ายโดยเน้ นการดําเนินงาน
และการให้ บริการบนเว็บ
กลยุทธ์ ที 5 ศึกษาความเป็ นไปได้ ในการนําระบบห้ องสมุดอัตโนมัตทิ ีพฒ
ั นาโดยคนไทยมาใช้ งาน เพือลดการพึง พาจากต่างประเทศและประหยัดงบประมาณ
ในการบํารุงรักษาระบบ

ความเสียง
(Risk)
(1)

1. ความเสียง
การนําระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB มาใช้
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLIB
มีประสิทธิภาพในการให้ บริการของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปั จจัยเสียง
(Risk Factor)
(2 )

ความไม่เสถียรของ
ระบบห้ องสมุด

การประเมินความเสียง
(Risk
Assessment)
โอกาส
ผลกระทบ
(Likelihood) (Impact)
(3)
(4)
5
5

ระดับความเสียง
(Risk Level)
(3)X(4)
(5)

5 X 5 = 25
(สูงมาก)

วิธีบริหารความเสียง
(Risk Management)
ยอมรับ
(Accept)

หลีกเลียง
(Avoid)

ถ่ ายโอน
(Transfer)

ควบคุม
(Reduce)
√

แบบฟอร์ มที 2
กระดาษทําการ การประเมินความเสียงและจัดลําดับความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
3.ความเสียงด้ านการปฏิบัตงิ าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยที 2 เป็ นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มผลิตบัณฑิต ทีมีมาตรฐานชันนํ
* าในระดับประเทศ มุ่งสร้ างความเป็ นเลิศในการ
ผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 1 พัฒนาความเป็ นเลิศในการบริการสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ที 2 ประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเฉพาะนิสิตมีทกั ษะสารสนเทศ เพือส่งเสริ มกระบวนเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) และ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กลยุทธที 1 ร่วมมือกับคณาจารย์ในการกระตุ้น/การจัดกิจกรรมส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning)และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
(Life Long Learning) รวมทังสร้
* างวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตแก่นิสิต
2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศเชิงรุกหลากหลายรูปแบบให้ กบั นิสิต เน้ นนิสิต ปี 3-4 และ บัณฑิตวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับหน่ วยงานที 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งการเรี ยนรู้
เป้าประสงค์ ที 1 สํานักหอสมุดเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้เน้ นการบริหารงานแบบมุง่ เน้ นผลสัมฤทธิ^
กลยุทธที 1 พัฒนาการดําเนินงานและการให้ บริการอย่างต่อเนืองโดยนําระบบประกันคุณภาพและระบบบริ หารความเสียงมาใช้ ขบั เคลือนอย่างจริ งจัง เพือ
เพิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการให้ บริหาร

แบบฟอร์ มที 3
ความเสียง
(Risk)
(1)

1. ความเสียง
การหาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ
ทัว ไป) ของผู้ใช้ บริการ
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
- ผู้ใช้ บริการสามารถหาตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือทัว ไป) พบตามความ
ต้ องการ

ปั จจัยเสียง
(Risk Factor)
(2 )

ไม่พบตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือ
ทัว ไป) เมือผู้ใช้ บริการ
ต้ องการ

การประเมินความเสียง
(Risk
Assessment)
โอกาส
ผลกระทบ
(Likelihood) (Impact)
(3)
(4)
4
5

ระดับความเสียง
(Risk Level)
(3)X(4)
(5)

4 X 5 = 20
(สูงมาก)

วิธีบริหารความเสียง
(Risk Management)
ยอมรับ
(Accept)

หลีกเลียง
(Avoid)

ถ่ ายโอน
(Transfer)

ควบคุม
(Reduce)
√

แผนบริหารความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สํานักหอสมุด ได้ ทําการวิเคราะห์และระบุความเสียงตามปั จจัยเสียงทีก่อให้ เกิดความเสียงในด้ านต่างๆ และได้ มีการจัดทําแผนบริหารความเสียง สรุปได้ ดงั นี *

สํานักหอสมุด
วิทยาเขตพัทลุง
กลุม่ ภารกิจ
บริ การและ
ส่งเสริ มการรู้
สารสนเทศ
สํานักหอสมุด
วิทยาเขตพัทลุง

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

หมายเหตุ
(6)
ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
และบริ การ ต่างๆ ของ
สํานักหอสมุด ใน
รูปแบบต่าง ๆ ใน
ลักษณะเชิงรุก ตามจุดที
มีผ้ ใู ช้ หลากหลาย และ
จํานวนมาก

ต.ค.

1. การประชาสัมพันธ์ยงั
ไม่ทวั ถึง
2.ผู้ใช้ บริ การไม่ให้
ความสําคัญกับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/บริ การของ
สํานักหอสมุด

ก.ย.

1. ความเสีย ง
พฤติกรรมการรับรู้ขา่ วสาร
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
และบริ การของผู้ใช้ บริ การ
เป้าหมาย/สิง มุง่ หวัง
อาจารย์ นิสติ และ
ผู้ใช้ บริ การ รับรู้ขา่ วสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
บริ การ อย่างสมําเสมอ
ตลอดจนสนใจ กิจกรรม/
โครงการ ของสํานักหอสมุด

ผู้รับผิดชอบ
(Person in
Charge)
ส.ค.

การจัดการความเสีย ง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.

ปั จจัยเสีย ง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสีย ง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

2. ความเสีย ง
การนําระบบห้ องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB
มาใช้
เป้าหมาย/สิง มุง่ หวัง
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB
มีประสิทธิภาพในการ
ให้ บริ การของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิ ณ

ความไม่เสถียรของ
ระบบห้ องสมุด

รายงานปั ญหาทีเ กิด
บุคลากร
จากการใช้ งานระบบ
สํานักหอสมุด
ห้ องสมุด และร่วมมือกับ ทีเกียวข้ อง
ผู้พฒ
ั นาระบบในการ
แก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ *น
พร้ อมทังมี
* การประชุม
สรุปปั ญหาและวิธีการ
แก้ ไข

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

หมายเหตุ
(6)
ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in
Charge)
ส.ค.

การจัดการความเสีย ง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.

ปั จจัยเสีย ง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสีย ง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

หมายเหตุ
(6)
ก.พ.

ม.ค.

บุคลากรกลุม่
ภารกิจบริ การ ฯ

ธ.ค.

วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปั ญหาการหาตัวเล่ม
ทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) ไม่พบ

พ.ย.

ไม่พบตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือ
ทัว ไป) เมือผู้ใช้ บริ การ
ต้ องการ

ต.ค.

3. ความเสีย ง
การหาตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือทัว ไป)
ของผู้ใช้ บริการ
เป้าหมาย/สิง มุง่ หวัง
- ผู้ใช้ บริ การสามารถหาตัว
เล่มทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) พบตามความ
ต้ องการ

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in
Charge)
ส.ค.

การจัดการความเสีย ง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.

ปั จจัยเสีย ง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสีย ง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

แบบฟอร์ มที 4
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสียง
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปี การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)
สํานักหอสมุด ได้ ทําการวิเคราะห์และระบุความเสียงตามปั จจัยเสียงทีก่อให้ เกิดความเสียงในด้ านต่างๆ และได้ มีการจัดทําแผนบริ หารความเสียงและรายงาน
ผลการติดตามการบริหารความเสียง สรุปได้ ดงั นี *

1. ความเสียง
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
และบริการของผู้ใช้ บริการยัง
ไม่ทวั ถึง
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
เพือให้ อาจารย์ นิสิต และ
ผู้ใช้ บริการรับรู้ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
บริการ อย่างสมําเสมอ
ตลอดจนสนใจ กิจกรรม/
โครงการ ของสํานักหอสมุด

1.1 การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ทวั ถึง

1 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
บริการต่างๆ ของสํานักหอสมุด ใน
รูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะเชิงรุก
ตามจุดทีมีผ้ ใู ช้ หลากหลาย และ
จํานวนมาก

สํานักหอสมุดวิทยาเขต
พัทลุง กลุม่ ภารกิจบริการ
และส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)
- ผู้ใช้ บริการรับรู้
ข้ อมูลข่าวสารมาก
ขึ *นจากการจัด
โครงการ / กิจกรรม
ของสํานักหอสมุด
พิจารณาได้ จาก
ความพึงพอใจและปี
การศึกษา 2556
กําหนดจัดโครงการ
ศึกษาผลสัมฤทธิ^
และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)
3X3=9
(ปานกลาง)

1.2ผู้ใช้ บริการไม่ให้
ความสําคัญกับข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/บริการของ
สํานักหอสมุด

2 มีการประเมินผลการรับรู้ข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและ
บริการของผู้ใช้ บริการ

สํานักหอสมุดวิทยาเขต
พัทลุง กลุม่ ภารกิจบริการ
และส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)

ผลการประเมินการ
รับรู้ข่าวสาร (ผลจาก
การประเมินเว็บไซต์)
เท่ากับ 3.91 ซึง อยู่
ในระดับมาก

2X3=6
(ปานกลาง)

2. ความเสียง
การนําระบบห้ องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB
มาใช้
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB
มีประสิทธิภาพในการ
ให้ บริการของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.1ความไม่เสถียรของ
ระบบห้ องสมุด

1. แต่งตังคณะทํ
*
างาน เพือ
รับผิดชอบ ดูแล ติดตาม
ประสานงานระบบห้ องสมุด ฯ
2. ผู้ใช้ งานระบบห้ องสมุด ฯ บันทึก
/ แจ้ งปั ญหาแก่ผ้ รู ับผิดชอบดูแล
ระบบในคณะทํางาน ฯ
3. ผู้รับผิดชอบดูแลระบบแก้ ไข
ปั ญหาในเบื *องต้ น
4. รวบรวมปั ญหาส่งผู้พฒ
ั นาระบบ
ฯ (กรณีไม่สามารถแก้ ไขได้ )
5. ประชุมบุคลากรทีเกียวข้ องเพือ
ติดตามผลการแก้ ปัญหา

บุคลากรสํานักหอสมุด
ทีเกียวข้ อง

เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)

- มีคณะทํางาน
1X1= 1
รับผิดชอบดูแลระบบ
(ตํา)
- มีการจดบันทึก /
แจ้ งปั ญหาแก่
2X2=4
ผู้รับผิดชอบใน
(ปานกลาง)
คณะทํางาน
- ผู้รับผิดชอบได้
2 X 2= 4
แก้ ไขปั ญหาใน
(ปานกลาง)
เบื *องต้ นเมือมีความ
2 X 3= 6
ผิดพลาด
(ปานกลาง)
- มีการรวบรวม
2 X 3= 6
ปั ญหาส่งผู้พฒ
ั นา
(ปานกลาง)
ระบบ และประชุม
จากการนําระบบ
บุคลากรทีเกียวข้ อง ห้ องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB มา
ใช้ นนั * สํานักหอสมุด
ได้ บริหารความเสียง
โดยใช้ วิธีการจัดการ
ความเสียงทัง* 5
ประเด็น ทําให้ ความ
เสียง

2. ความเสียง
การนําระบบห้ องสมุด
อัตโนมัติ Walai AutoLIB
มาใช้
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ
Walai AutoLIB
มีประสิทธิภาพในการ
ให้ บริการของสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ

2.1ความไม่เสถียรของ
ระบบห้ องสมุด

เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)
เกียวกับการนําระบบ
ห้ องสมุดมาใช้ ลด
น้ อยลง และเป็ นที
ยอมรับได้ (ทังนี
* *
เฉพาะในส่วนที
สํานักหอสมุด
สามารถควบคุมได้ )

3. ความเสียง
การหาตัวเล่มทรัพยากร
สารสนเทศ (หนังสือทัว ไป)
ของผู้ใช้ บริการ
เป้าหมาย/สิงมุง่ หวัง
- ผู้ใช้ บริการสามารถหาตัว
เล่มทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) พบตามความ
ต้ องการ

3.1 ไม่พบตัวเล่ม
ทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) เมือ
ผู้ใช้ บริการต้ องการ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาการ
บุคลากรกลุม่ ภารกิจบริการฯ
หาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) ดังนี *
ปั ญหาจากนิสิต
1. นิสิตไม่สืบค้ นข้ อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ (IPAC) ก่อนไปหาตัว
เล่มทีชนและรื
ั*
อ* ค้ นหนังสือบนชัน*
อย่างผิดวิธี ทําให้ หนังสือกระจัด
กระจาย
- แนะนํา/ให้ ความรู้แก่นิสติ ใหม่ใน
การปฐมนิเทศ รวมทังแนะนํ
*
าเมือ
นิสิตมาใช้ บริการเพือนช่วยหา
หนังสือ และมีการว่ากล่าวตักเตือน
กรณีนิสิตรือ* ค้ นหนังสืออย่างไม่ถกู
วิธี
2. นิสิตนําหนังสือจากตําแหน่งที
จัดเก็บบนชันอย่
* างถูกต้ อง ไปซ่อน
- รณรงค์เพือสร้ างจิตสํานึกในการใช้
ห้ องสมุดทีถกู ต้ อง เช่น ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์บริเวณชันหนั
* งสือ/ที
นัง อ่าน

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)

ได้ ดําเนินการ
ปฐมนิเทศในภาค
เรียนที 1 ของทุกปี
การศึกษา และมีการ
แนะนํา ช่วยเหลือ
ผู้ใช้ อย่างต่อเนือง
ตักเตือนนิสิตในกรณี
ทีจําเป็ น

2X3=9
(ปานกลาง)

มีการทําป้ายรณรงค์
มีชนพั
ั * กหนังสือ

3 X 3= 9
(ปานกลาง)

3. นิสิตไม่ให้ ความร่วมมือในการนํา
หนังสือทีใช้ เสร็จแล้ วไปเก็บยังชัน*
พักทีสํานักหอสมุดจัดไว้ ให้
- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใน
การนําหนังสือทีใช้ เสร็จแล้ วไปเก็บ
ยังชันพั
* กทีจดั เตรียมไว้
4.นิสิตขาดความรู้ความเข้ าใจเรือง
การจัดเรียงหนังสือบนชัน*
- ให้ ความรู้เรืองการจัดเรียงหนังสือ
บนชันโดยตรง
*
และจัดทําคูม่ ือ
แนะนําวิธีการจัดเรียงหนังสือบนชัน*
ปั ญหาจากสํานักหอสมุด
1. เจ้ าหน้ าทีจดั เรียงหนังสือบนชัน*
ไม่ถกู ต้ อง
- มีการตรวจสอบความถูกต้ องของ
การจัดชัน*
2. บุคลากรทีรับผิดชอบดูแลชันไม่
*
เพียงพอ
- เพิมเจ้ าหน้ าทีรับผิดชอบเฉพาะ
การจัดชันหนั
* งสือเต็มเวลา จํานวน
2 คน

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)

ดําเนินการแล้ ว

3 X 3= 9
(ปานกลาง)

ดําเนินการแล้ ว และ
มีคมู่ ือแนะนําวิธีการ
จัดเรียงหนังสือบน
ชันแล้
* ว

2 X 2= 4
(ปานกลาง)

ดําเนินการแล้ วและ
ดําเนินการอย่าง
ต่อเนือง

2X2=4
(ปานกลาง)

มีเจ้ าหน้ าที
ผู้รับผิดชอบเพิมขึ *น
แล้ ว

1X1=1
(ตํา)

3. เครืองมือแนะนําการค้ นหาตัวเล่ม
ทรัพยากรบนชันมี
* น้อย
- จัดทําป้ายรณรงค์ / แนะนําวิธีการ
ค้ นหาตัวเล่มบนชัน*

มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
(Person in Charge)

ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

การจัดการความเสียง
(Risk Management)
(3)

ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.

ปั จจัยเสียง
(Risk Factors)
(2)

มิ.ย.

ความเสียง
(Risk)
(1)

ระยะเวลาดําเนินการ
(มิ.ย.2555 – พ.ค. 2556)
(5)

ผลการ
ดําเนินงาน
(Result)
(6)
ดําเนินการแล้ ว

ความเสียง
คงเหลือ
(Residual Risk)
(7)
2X2=4
(ปานกลาง)
สํานักหอสมุดได้
ดําเนินการบริหาร
ความเสียงด้ วย
วิธีการจัดการความ
เสียงดังทีได้ รายงาน
ไปแล้ ว ระดับความ
เสียงคงเหลืออยูใ่ น
ระดับทียอมรับได้
ทังนี
* * ความเสียงจาก
การหาตัวเล่ม
ทรัพยากรสารสนเทศ
(หนังสือทัว ไป) ของ
ผู้ใช้ บริการ ไม่พบนัน*
สํานักหอสมุดได้ ปรับ
การจัดการความ
เสียงเป็ นงานที
เจ้ าหน้ าที
สํานักหอสมุดจะต้ อง
ทําเป็ นงานประจํา

