ERM 1

แผนการบริหารความเสี่ยง
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 )
ความเสีย่ งด้าน บุคลากร
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ 4 : การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มุง่ ผลสัมฤทธิ์โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของสมาชิกในองค์กร
เป้าประสงค์ : สานักหอสมุดมีการบริหารจัดการที่ดแี ละมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มุง่ เน้นคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดขี องบุคลากร

(3)

(10)

วิธีการจัดการ

ระดับความเสีย่ ง
ยอมรับ
หลีกเลีย่ ง
ถ่ายโอน
ควบคุม

(9)

วิเคราะห์

โอกาส
ผลกระทบ

(2)

ภายนอก

(1)

ภายใน

รายการความเสีย่ ง / สาเหตุความเสีย่ ง

แหล่งที่มา

(8)

กระบวนการปฎิบตั งิ าน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กลยุทธ์/แนวทาง
การทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

(12)

(13)

กระบวนการปฏิบตั งิ าน
บุคลากรสานักหอสมุดมีความประสงค์ในการจัดผลงานเพื่อขอสนับสนุน
ตาแหน่งที่สูงขึน้ แต่บุคลากรเหล่านัน้ ยังขาดประสบการณ์ในการทาผลงาน
รวมทั้งขาดประสบการณ์ในการกาหนดกรอบค่างานในต่าแหน่งที่ขอปรับ
ระดับตาแหน่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนด ซึ่งบุคลากรมี
ความสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก องค์กรจะพัฒนาได้กต็ อ้ งอาศัย
บุคลากร ดังนัน้ เพื่อขจัดความเสี่ยงขององค์กรจึงต้องเร่งสนับสนุนการทา
1.การสนับสนุนการทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งที่สูงขึน้ ของบุคลากรสานักหอสมุด ผลงานเพื่อขอตาแหน่งที่สูงขึน้ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดต่อไป
ยังไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรสานักหอสมุดมีตาแหน่งที่สูงขึน้
2. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรสานักหอสมุด
ในการปฏิบัตงิ าน
3. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสานักหอสมุดพร้อมทั้งพัฒนาองค์กร

ปาน สูง สูง
กลาง มาก มาก
3 5 15

1. ควบคุมความเสี่ยงโดยให้บุคลากรมีประสบการณ์ในการกาหนดกรอบค่างานในตาแหน่งที่ขอปรับ
ระดับตาแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. ควบคุมความเสี่ยง โดยการให้ขอ้ มูลในการขอตาแหน่งที่สูงขึน้ มีระบบพี่เลี้ยงให้คาปรึกษา แนะนา
เกีย่ วกับการทาผลงานทางวิชาการ และมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชดิ จากผู้บริหาร

เดือนสิงหาคม 2558 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2559
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ
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ERM 1

แผนการบริหารความเสี่ยง
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 )
ความเสีย่ งด้าน อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 1 การเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มกี ารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

(3)

(10)

วิธีการจัดการ

ระดับความเสีย่ ง
ยอมรับ
หลีกเลีย่ ง
ถ่ายโอน
ควบคุม

(9)

วิเคราะห์

โอกาส
ผลกระทบ

(2)

ภายนอก

(1)

ภายใน

รายการความเสีย่ ง / สาเหตุความเสีย่ ง

แหล่งที่มา

(8)

กระบวนการปฎิบตั งิ าน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กลยุทธ์/แนวทาง
การทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

(12)

(13)

กระบวนการปฏิบตั งิ าน
หน่วยงานยังไม่เคยฝึกซ้อมด้านระบบปฏิบัตกิ ารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ฉกุ เฉินที่ไม่คาดคิด สภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินต่างๆทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัตเิ หตุ หรือการมุง่ ร้าย
ต่อองค์กร โดยทาให้กระบวนการที่สาคัญ (Critical Business Process)
ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ งกลับคืนได้อย่างปกติ หรือ
ความสามารถกลับมาดาเนินการตามระดับการให้บริการที่กาหนดไว้
ส่งผลต่อการให้บริการและการปฏิบัตงิ านของสานักหอสมุดดังนัน้ หาก
สานักหอสมุดได้ฝึกซ้อมการดาเนินการในภาวะฉุกเฉิน ตามแผนความ
ต่อเนือ่ ง (Critical Business Process) ก็จะช่วยให้สามารถลดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อหน่วยงานได้ ซึ่งแผนดังกล่าวนีไ้ ด้
2.การฝึกซ้อมการดาเนินการด้านระบบปฏิบัตกิ ารของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย ดาเนินการเมือ่ ช่วงปีการศึกษา 2556-2557 แต่ยงั ดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สานักฯ สามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง ตามหลักของ เนือ่ งจากยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการการทดสอบการ backup os และระบบ
BCM
Hardware ของคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัตกิ ารของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยสานักหอสมุดในกรณีเกิดภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ดาเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถควบคุมสถานการณ์วกิ ฤติได้

สูง สูง สูง
มาก มาก มาก
5 5 25

1. ควบคุมความเสี่ยง โดยการจัดทาแผนความต่อเนือ่ ง หรือ “Business Continuity Plan
(BCP)” ของสานักหอสมุด
2. ซ้อมแผนความต่อเนือ่ ง (Critical Business Process)
3. ดาเนินการประสานงานกับผู้ขายเกีย่ วกับอุปรณ์ที่ใช้ในการดาเนินการตามแผน

เดือนสิงหาคม 2558 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2559
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบ ฯ
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ
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ERM 1

แผนการบริหารความเสี่ยง
ชือ่ หน่วยงาน สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 )
ความเสีย่ งด้าน ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ : 1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ : 2 การบริการที่เป๋นเลิศ มุง่ เน้นผู้ใช้บริการ
เป้าประสงค์ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความผูกพันต่อสานักหอสมุด

(3)

(10)

วิธีการจัดการ

ระดับความเสีย่ ง
ยอมรับ
หลีกเลีย่ ง
ถ่ายโอน
ควบคุม

(9)

วิเคราะห์

โอกาส
ผลกระทบ

(2)

ภายนอก

(1)

ภายใน

รายการความเสีย่ ง / สาเหตุความเสีย่ ง

แหล่งที่มา

(8)

กระบวนการปฎิบตั งิ าน/กิจกรรม/โครงการ และวัตถุประสงค์

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กลยุทธ์/แนวทาง
การทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ/
ผู้รับผิดชอบ

(12)

(13)

กระบวนด้านกลยุทธ์
การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์บริการของสานักหอสมุด 1. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการให้บริการของ
สานักหอสมุด
วัตถุประสงค์
2.แนวโน้มเทคโนโลยีมีบทบาทในการดาเนินงานขององค์กร
เพื่อนาเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้ถงึ กลุ่ม
ผู้ใช้บริการ(นิสิตและบุคลากรสานักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง )

/

สูง ปาน สูง

กลาง
4 3 12

/ 1. แต่งตัง้ คณะกรรมการของสานักหอสมุดเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบและมีการมอบหมายงานที่ชดั เจน
2. สร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ กับกลุ่มผู้ใช้บริการ เช่น ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ และตัวแทนนิสิต
3. ร่วมกาหนดแผนการดาเนินการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. นาผลมาปรับปรุงการทางาน
6. นาผลมาปรับปรุงกระบวนการทางาน

เดือนสิงหาคม 2558 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2559
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
กลุ่มภารกิจบริการ ฯ
กลุ่มภารกิจพัฒนาฯ

18

