รายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ชื่อหน่วยงาน สานักหอสมุด
ประจาปีการศึกษา 2558 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
1.การสนับสนุนการทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น ของบุคลากร
สานักหอสมุดยังไม่
เพียงพอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากร
สานักหอสมุดมี
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

บุคลากรสานักหอสมุดมี
ความประสงค์ที่จะขอรับ
การสนับสนุนให้มีการทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งที่
สูงขึ้น แต่บุคลากรเหล่านั้น
ยังขาดประสบการณ์ในการ
ทาผลงานและขาด
ประสบการณ์ในการกาหนด
กรอบค่างานในตาแหน่งที่
ขอตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ได้กาหนด

1. ควบคุมความเสี่ยงโดยให้
บุคลากรมีประสบการณ์ในการ
ประเมินค่างาน ในตาแหน่งที่
สูงขึ้น

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

เดือนสิงหาคม
2558 ถึง
เดือนกรกฎาคม
2559

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

สานักหอสมุดได้สนับสนุนให้
ความเสี่ยงลดน้อยลงและสานักหอสมุด
บุคลากรที่อยู่ระหว่างการทา
ยอมรับได้
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งที่สูงขึ้น
จานวน 2 คน (วิทยาเขตสงขลา 1
คนและวิทยาเขตพัทลุง 1 คน) ได้
2. ควบคุมความเสี่ยง โดยการให้
กลุ่มภารกิจ เข้าร่วม “โครงการค่ายผลงาน
มีระบบพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา
บริหารทั่วไป วิชาการ : การเขียนคู่มือ
แนะนาเกี่ยวกับการทาผลงานทาง กลุ่มภารกิจ ปฏิบัติงาน การเขียนผลงาน
วิชาการ และมีการติดตามผล
พัฒนาระบบ ฯ วิเคราะห์จากงานประจาและการ
การดาเนินงานอย่างใกล้ชิดจาก
กลุ่มภารกิจ เขียนประเมินค่างานเพื่อใช้ในการ
ผู้บริหาร
บริการ ฯ
ขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น ของ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา” เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและมีความสามารถ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค์

2. เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจแก่บุคลากร
สานักหอสมุดในการ
ปฏิบัติงาน
3. เพื่อเป็นการพัฒนา
บุคลากรสานักหอสมุด
พร้อมทั้งพัฒนาองค์กร

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

ดังนั้น เพื่อขจัดความเสี่ยง
ขององค์กรจึงต้องเร่ง
สนับสนุนการทาผลงานเพื่อ
ขอตาแหน่งที่สูงขึ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้
กาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

มากขี้นในการทาผลงานตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจุบันบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินค่างานได้อยู่ระหว่างการ
จัดทาผลงาน และเตรียมส่งผล
งานเพื่อขอตาแหน่งที่สูงขึ้น ทาให้
มีความเสี่ยงลดน้อยลงและ
สานักหอสมุดยอมรับได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
2.การซ้อมกู้คืน
ระบบปฏิบัติการของ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายในภาวะฉุกเฉิน
เพื่อให้สานักหอสมุด
สามารถดาเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง ตาม
หลักของ BCM

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

หน่วยงานยังไม่เคยฝึกซ้อม
การกู้คืนระบบปฏิบัติการ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเพื่อรับมือกับเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด สภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ ทั้งที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการ
มุ่งร้ายต่อองค์กร โดยทาให้
กระบวนการที่สาคัญ
(Critical Business
วัตถุประสงค์
Process) ไม่สามารถ
1. เพื่อให้กระบวนการ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
บริหารจัดการด้าน
กลับคืนได้อย่างปกติ หรือ
ระบบปฏิบัติการของ ความสามารถกลับมา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ดาเนินการตามระดับการ
ข่ายสานักหอสมุดใน ให้บริการที่กาหนดไว้ ส่งผล
กรณีเกิดภาวะวิกฤติ ต่อการให้บริการและการ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานของสานักหอสมุด

1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการ
จัดทาแผนความต่อเนื่อง หรือ
“Business Continuity
Management (BCM)” ด้าน
ระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ของสานักหอสมุด
2. ดาเนินการซ้อมตามแผนความ
ต่อเนื่อง (BCM)
3. ดาเนินการประสานงานกับ
ผู้ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดาเนินการตามแผน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

เดือนสิงหาคม
2558 ถึงเดือน
กรกฎาคม
2559
กลุ่มภารกิจ
บริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจ
พัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจ
บริการ ฯ

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

ได้มีการทดสอบการกู้คืน
ความเสี่ยงยังสูง ต้องบริหารความเสี่ยง
ระบบปฏิบัติการของเครื่อง
ในปีการศึกษาต่อไป
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทางานบน
เครื่อง Server หลัก โดยมีการ
แยกทดสอบทีละระบบ (มีทั้งหมด
6 ระบบในเครื่อง Server หลัก)
ผลการทดสอบคือทั้ง 6 ระบบ
สามารถกู้คืนได้และสามารถใช้
งานได้ตามปกติ แต่ความเสี่ยง
ยังคงมีอยู่โดยมีแผนจะทดสอบ
การทางานระหว่าง Server หลัก
และ Server สารอง โดยจะกู้คืน
ให้ Server สารองสามารถทางาน
ทดแทน Server หลักได้ 100%

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค์

ดาเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถ
ควบคุมสถานการณ์
วิกฤติได้

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

ดังนั้น หากสานักหอสมุดได้
ซ้อมการกู้คืน
ระบบปฏิบัติการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในภาวะ
ฉุกเฉิน ตามแผนความ
ต่อเนื่อง (Business
Continuity
Management) ก็จะช่วย
ให้สามารถลดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ ซึ่ง
แผนดังกล่าวนี้ได้ดาเนินการ
เมื่อช่วงปีการศึกษา 25562557 แต่ยังดาเนินการไม่
เสร็จสิ้น เนื่องจากยังอยู่ใน
ขั้นตอนการทดสอบการ
backup OS และ
Hardware ของ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
3.การประยุกต์ใช้
Social Media เพื่อ
การประชาสัมพันธ์
บริการของ
สานักหอสมุด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเทคโนโลยีมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให้ถึงกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ (นิสิตและ
บุคลากรสานักหอสมุด
วิทยาเขตพัทลุง)

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

1.การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบ
การให้บริการของ
สานักหอสมุด
2. แนวโน้มเทคโนโลยีมี
บทบาทในการดาเนินงาน
ขององค์กร

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ
กาหนดผู้รับผิดชอบและมีการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน
2. สร้างเครือข่ายงาน
ประชาสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ใช้บริการ
เช่น ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ
และตัวแทนนิสิต
3. ร่วมกาหนดแผนการ
ดาเนินการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. นาผลมาปรับปรุงการทางาน
6. นาผลมาปรับปรุงกระบวนการ
ทางาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

เดือนสิงหาคม
2558 ถึงเดือน
กรกฎาคม
2559 กลุ่ม
ภารกิจพัฒนา
ระบบ ฯกลุ่ม
ภารกิจบริการ
ฯ กลุ่มภารกิจ
บริหารทั่วไป

ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ
สานักหอสมุด ได้เข้าถึง
ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยทาง
สานักหอสมุด ได้ใช้ Social
Media ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร ผ่านทาง facebook
ของสานักหอสมุด ทาง line
ทาง website ของสานักหอสมุด
รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ไปยัง
คณะวิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมี
ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับความสนใจและเข้าร่วมจาก
นิสิตเพิ่มขึ้น เช่น 1) โครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ มีนิสิตเข้าร่วม
85 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมาซึ่งมี
48 คน นอกจากนี้ระดับความพึง
พอใจก็เพิ่มขึ้นด้วย 2) โครงการ
อบรมการสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง
มีนิสิตเข้าร่วม 135 คน เพิ่มจาก

ความเสี่ยงลดน้อยลง ข้อมูลข่าวสาร
เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ และ
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง กลยุทธ์แนวทางการจัดการความ
เสี่ยง

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน

ปีที่ผ่านมาซึ่งมี 100 คน
นอกจากนี้ระดับความพึงพอใจก็
เพิ่มขึ้นด้วย เป็นต้น

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

