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หนวยงาน สํานักหอสมุดกลาง 

แบบติดตามแผนการจัดการความเส่ียง (งวดปจจุบัน รอบ 12 เดือน) 

สําหรับส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

ความเสี่ยงที่พบ สาเหตคุวามเสี่ยง วิธีการจดัการความเสี่ยง 

ตัวชีค้วามเสี่ยงหลัก (KRI) สาเหตุที่ไมทาํ
ใหบรรลุตาม
คาทีไ่ดรับ 

แนวทางในการลด
ความเสี่ยง 

แผนดําเนินงานลด
ความเสี่ยง 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผดิชอบ ชื่อ KRI คาที่รับได ผลดําเนนิตาม KRI 
บรรลุ/ไม

บรรล ุ

1. หองสมุดไม
สามารถติดตาม
หนังสือหรือคาปรับ
ที่เกินกําหนดสงได
ครบถวน 

1. ระบบหองสมุดอัตโนมัติจะสง
อีเมลแจงเตือนหนังสือเกินกําหนด 
4 คร้ังเทานั้น หลังจากนั้น
ผูปฏิบัติงานจะตองดึงขอมูลรายชื่อ
ผูใชเพ่ือมาทําทวงเพ่ิมเติม ซ่ึง
ขอมูลของผูใชในระบบไมสมบูรณ 
ไมสามารถทําทวงไดทันที เชน 
ขอมูลสาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษา 
เปนตน 

1. ติดตอประสานงานกับบริษัท
ผูดูแลระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ใหเพ่ิมการแสดงผลเก่ียวกับผูใช
เพ่ิมเติม เพ่ือใหสะดวกตอการ
ทําจดหมายทวงผานไปที่
อาจารยที่ปรึกษา 

จํานวนผูใชที่
คางสงหนังสือ
และคาปรับ
ลดลง 

รอยละ 50 มีการทวงหนังสือคาง
สงจํานวน 169 เลม 
ไดรับหนังสือกลับคืน 
74 เลม คิดเปนรอย
ละ 43.49 

ไมบรรลุ เนื่องจากยังเปน
ชวงที่เฝาระวงั
การระบาดของ
เชื้อโรค 
COVID-19คณะ
ตางๆ มีการ
จัดรูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบออนไลน
นิสิตบางสวนจึง
ยังไมไดเดินทาง
กลับมาเรียนใน
หองเรียนปกติ 
และยังไมไดนํา
หนังสือมาคืน
หองสมุด 
  
  

กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
ดําเนินงานตดิตาม
ทวงถามผูใชแตละ
กลุม 

1. จัดประชุมผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานที่กําหนดเปน
ระยะๆ 
2. สรุปปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาใน
ระยะส้ัน และ ระยะ
ยาว 

หัวหนาฝาย
บริการฯ 

  2. ระบบหองสมุดอัตโนมัติจะทวง
เฉพาะหนังสือเกินกําหนดสง
เทานั้นไมสามารถทวงคาปรับที่
คางอยูได ดังนั้น เมื่อจะทวงถาม
เฉพาะคาปรับที่คาง ตองดึงขอมูล
รายชื่อจากระบบ ซ่ึงเปนปญหา
เชนเดียวกับขอ 1 

2. ประสานงานกับสํานัก
คอมพิวเตอรใหบุคลากร
หองสมุดสามารถตรวจสอบ
ขอมูลผูใชบริการที่เปนปจจุบัน
ได จากระบบ supreme เพ่ือ
นํามาปรับปรุงในระบบ aleph 
ตอไป 

              

  3. ขอมูลของผูใชบริการไมเปน
ปจจุบัน เชน e-mail หมายเลข
โทรศัพท ที่อยู จึงทาํใหไมไดรับ
ขอมูลการแจงเตือน 

 3. กําหนดแนวทางการทวงที่
ชัดเจนเพ่ิมเติมสําหรับกลุมผูใช
อ่ืนๆ เชน อาจารยพิเศษ 
ขาราชการบํานาญ นิสิต
ตางชาต ิ

              

    4. มอบหมายใหบรรณารักษ
ติดตาม เฝาระวังการคางสง
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

                



ความเสี่ยงที่พบ สาเหตคุวามเสี่ยง วิธีการจดัการความเสี่ยง 

ตัวชีค้วามเสี่ยงหลัก (KRI) สาเหตุที่ไมทาํ
ใหบรรลุตาม
คาทีไ่ดรับ 

แนวทางในการลด
ความเสี่ยง 

แผนดําเนินงานลด
ความเสี่ยง 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผดิชอบ ชื่อ KRI คาที่รับได ผลดําเนนิตาม KRI 
บรรลุ/ไม

บรรล ุ

2. ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศใน
หองสมุด (ฮารดแวร) 

1. ซอฟตแวรโจมตี เชน มัลแวร 
สรางความเสียหาย ทําลาย หรือ
ระงับการใหบริการของระบบ 
2. ภัยธรรมชาติ เชน ฝนตก ไฟดับ 

1. ปดบริการ พอรต ที่ไม
จําเปน 
ติดตัง้ Anti-Virus ปองกันโดย
ใช Firewall 

ระยะเวลาการ
กูคืนขอมูลให
สามารถใชงาน
ได 

ภายใน 6 
ชั่วโมง 

สามารถกูขอมูลได
ภายใน 1 ชั่วโมง 
(webserver) 

บรรลุ       หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
หองสมุด 

  
2. ติดตัง้เคร่ืองสํารองไฟรองรับ
กรณีฉุกเฉินที่สามารถจาย
กระแสไฟไดเปนเวลาอยางนอย 
3 ชั่วโมง 

จัดทําแผน
รักษาความ
มั่นคงและ
ความปลอดภัย
ของระบบ
สารสนเทศใน
หองสมุด 

มีแผน มีแผน บรรลุ     ตรวจสอบสภาพ
อุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
หองสมุด 

3. ปญหาการเขาใช
หองสมุดผานประตู
อัตโนมัติสํานัก
หอสมุดกลาง 

1. ไมมีขอมูลนิสิตใหมในฐานขอมูล
ระบบประตูอัตโนมัติทําใหนิสิตไม
สามารถเขาหองสมุดได  
2. การผลิตบัตรนิสิตไมได
มาตรฐาน  
3. อุปกรณประตูอัตโนมัติขัดของ 
เชน บานประตูเปด/ปดชา 
เนื่องจากบานประตูหนัก และใช
ระยะเวลาในการประมวลผลนาน  
4. ผูใชบริการสแกนบัตรผิดชอง
อาน 

1. ประสานงานกับสํานัก
คอมพิวเตอรในการสงขอมูล
นิสิตใหมเพ่ือนําเขาฐานขอมูล
ระบบประตูอัตโนมัติกอนเปด
ภาคการศึกษา 

มีขอมูลนิสิต
ใหมในระบบ
ถูกตอง 

อยางนอย
รอยละ 99 

จํานวนรายชื่อนิสิต
ใหม ปการศึกษาที่ 
1/2563 มี 7,697 คน 
สามารถนําเขาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ 
(Aleph) ได 7,688 
คิดเปนรอยละ 
99.9% 

บรรลุ 
 

1. ประสานงานกับ
สํานักคอมพิวเตอร
เพ่ือขอขอมูลนิสิต
ที่ครบถวน 
2. ศึกษาการใชงาน
ระบบประตู
อัตโนมัติจาก
หองสมุดอ่ืนๆ เพ่ือ
นํามาเปนขอมูลใน
การขอตั้ง
งบประมาณจัดหา
ระบบประตูใหม 

1. ลบขอมูลนิสิตเกาที่
จบการศึกษาแลวออก
จากระบบเพ่ือใหระบบ
ประมวลผลไดเร็วขึ้น 

หัวหนาฝาย
เทคโนโลยี
หองสมุด 

2. จัดประชุมหรือระดม
ความคดิจากผูปฏิบัติงานและ
ผูเก่ียวของในเร่ืองนี้ 
3. จัดประชุมบุคลากรที่มีหนาที่
นั่งทางเขาออกประตูอัตโนมัติ
เพ่ือหาแนวปฏิบัติการแกปญหา
ใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

ไดแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการ
แกปญหาการ
เขาออกประตู
อัตโนมัต ิ

มีแนว
ปฏิบัติ 

มีแนวปฏิบัติ บรรลุ   3. ทบทวน
แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหมี
ความเขาใจตรงกัน
เปนระยะๆ 
4. ปรับ
วิธีดําเนินการกรณี 

2. จัดประชุมผลการ
ดําเนินงานตามแนว
ปฏิบัติที่กําหนดเปน
ระยะๆ 
3. สรุปปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหา
อยางตอเนื่อง 

หัวหนาฝาย
บริการ
ทรัพยากร 



ความเสี่ยงที่พบ สาเหตคุวามเสี่ยง วิธีการจดัการความเสี่ยง 

ตัวชีค้วามเสี่ยงหลัก (KRI) สาเหตุที่ไมทาํ
ใหบรรลุตาม
คาทีไ่ดรับ 

แนวทางในการลด
ความเสี่ยง 

แผนดําเนินงานลด
ความเสี่ยง 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผดิชอบ ชื่อ KRI คาที่รับได ผลดําเนนิตาม KRI 
บรรลุ/ไม

บรรล ุ

  4. ประสานงานกับบริษัทผูดูแล
อุปกรณประตูอัตโนมัติในการ
ทําแผนบํารุงรักษา 
5. ประชาสัมพันธการใชบัตร
นิสิตในการสแกนเขา-ออก
ประตูอัตโนมัต ิ

     เจอปญหาใหม 
และแจงใหผูมีสวน
เก่ียวของใหถือ
ปฏิบัติตรงกัน 

  

4. การรายงานการ
ใชงานใบเสร็จรับเงิน
ไมครบถวน 

1. ใบเสร็จรับเงินบางสวนระบุ
รายละเอียดไมครบถวนและไม
สมบูรณ เชนวันที่รับเงิน รับเงิน
จากใคร ตําแหนงผูรับเงิน ผูรับเงิน
ไมลงชื่อ เปนตน  
2. การจัดเก็บใบเสร็จรับเงินไวใน
สถานที่ไมปลอดภัยมิดชิด เชน 
เก็บไวในตูที่ไมมีกุญแจปดล็อค  
 
3. ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกการใชไม
มีการประทับตรายกเลิก หรือเจาะ
ปรุหรือเจาะปรุในตําแหนงที่ไม
ชัดเจน อาจทําใหเกิดความสับสน 
หรืออาจนํากลับมาใชใหมได 

1. กําชับใหผูที่มีหนาที่ออก
ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียด
ใหครบถวนสมบูรณ 

ความถูกตอง
ของรายงาน
การใชงาน
ใบเสร็จรับเงิน 

รอยละ 
100 

ปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีการเบิกใช
ใบเสร็จ 150 เลม 
การใชงานมีความ
ถูกตองทั้ง 150 เลม 
คิดเปนรอยละ 100 

บรรลุ 
 

1. มอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบความ
ถูกตอง สมบูรณ
ของใบเสร็จรับเงิน
กอนสงใหงาน
การเงิน 
2. กําชับใหผูที่มี
หนาที่ออก
ใบเสร็จรับเงินระบุ
รายละเอียดให
ครบถวนสมบูรณ 

ประชุมทบทวนวิธีการ
ในการระบุรายละเอียด
ในใบเสร็จใหครบถวน
สมบูรณ รวมถึงวิธีการ
จัดเก็บใบเสร็จใหอยูใน
ที่ปลอดภัย มิดชิด 

นักวิชาการ
เงินและบัญช ี

 
2. จัดเก็บใบเสร็จไวในตูที่มี
กุญแจปดล็อค และมีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการ
เบิกใชใบเสร็จรับเงิน 
3. เจาะปรุใบเสร็จรับเงินที่
ยกเลิกการใชแลวในตําแหนงที่
ชัดเจน ไมสามารถนําใบเสร็จ
กลับมาใชงานไดอีก 

 

ผานการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง        ลงช่ือ........................................................... 
เม่ือวันที่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9/2563                     (ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศาล  มหาสิทธิวัฒน) 
วาระที่ 4  เรื่องพิจารณาที่ 4.2           ตาํแหนง ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
                      วันที่  22 ตลุาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 


