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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 

(EBSCO Discovery Service)” 
ผลการด าเนินงาน........5...........ขอ้  

เกณฑ์การประเมิน  
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 

เป้าหมายของส านัก :  5  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน   :  5  ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง   :  5 คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ระบบบริหารความเสี่ยง  
เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน  
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
1. มีผู้รับผิดชอบในด้าน
การบริหารความเสี่ยง  

ผู้อ านวยการส านักหอสมุดมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักหอสมุด
รับผิดชอบในการดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง 

 

2. มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
   - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคาร สถานที่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ) โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 
1) หนังสือใหม่ไม่เกิน 2 ปี ไม่มีการถูกยืม 
2) ผู้เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่มีการใช้เพ่ิมขึน้เกิน 5% 
3 ผู้เข้าใช้ห้องบริการเฉพาะทางลดลง 10% 
4) อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองในการท างาน 
5) อาคารของส านักฯเกิดการช ารุด 
6) ทรัพยากรและสิ่งของท่ีอยู่ภายในส านักฯเกิดการสูญหาย 
7) การหยุดท างานของระบบสารสนเทศ 
2.ด้านการปฏิบัติงานและด้านบุคลากร โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 
1) การจัดซ้ือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2) การท างานด้านพัฒนาทรัพยากรเกิดความผิดพลาด 
3) ผู้ให้บริการสื่อสารไม่เข้าใจกับผู้ใช้บริการ 
4) บุคคลทั่วไปและผู้ใช้บริการไม่ทราบข่าวประชาสัมพันธข์องส านักฯ 
5) ผู้ใช้บริการไม่ได้รับค าแนะน าในการค้นหาข้อมูลและความรู้จากส านักฯ 
 

เอกสารหมายเลข 4.1 
แบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยง (SU-ERM 
1) 



57 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
บุคลากร 
   - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

3.มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยมีความเสี่ยงระดับ
ปานกลาง (7-10 คะแนน) จ านวน 3 ประเด็น และระดับน้อย (1-
6 คะแนน) จ านวน 9 ประเด็น 

เอกสารหมายเลข 4.1 
แบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยง (SU-ERM 
1) 

4. มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงทีม่ีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ได้มีระดับความเสี่ยงสูง   
( ต้ังแต่ 11 คะแนนขึน้ไป ) จึงได้จัดท าโครงการส าหรับจัดการความเสี่ยง
ระดับปานกลาง และได้ด าเนินการตามแผน แต่ความเสี่ยงยังไม่ได้ถูก
จัดการเนื่องจากยังไม่ได้รับการด าเนินงานตามโครงการ ซ่ึงได้มีการจัดท า
โครงการตามความเสี่ยง ดังนี้ 
1) ความปลอดภัยของทรัพยากรสารสนเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง ทรัพยากรและสิ่งของท่ีอยู่ภายในส านักหอสมุดฯ เกิดการสูญ
หาย 
จัดท าโครงการ "การบริหารความเสี่ยง" 
2) ศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายความรู้ 
ปัจจัยเสี่ยง  ผู้ใช้บริการไม่ได้รับค าแนะน าในการค้นหาข้อมูลและความรู้
จากส านกัหอสมุดฯ 
จัดท าโครงการ "การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกองค์กร" 
3) ศักยภาพในการให้บริการ 
ปัจจัยเสี่ยง  ผู้ให้บริการสื่อสารไม่เข้าใจกับผู้ใช้บริการ 
จัดท าโครงการ "การเตรียมความพร้อมบุคลากรไปสู่การก้าวหนา้อย่าง
ยั่งยืน" 
4) ความคุ้มค่าในการใช้ระบบสารสนเทศในการท างาน 
ปัจจัยเสี่ยง  อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนองในการท างาน 
ไม่ได้ท าโครงการ ซ่ึงจะมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แล้วมีการจดบันทึก 
โดยขาดการสนับสนนุในด้านนี ้

เอกสารหมายเลข 4.2 
แบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยง (SU-ERM 
2) 
เอกสารหมายเลข 4
แผนบริหารโครงการ 
ส านักหอสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

5. มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และมีความเสียง
ลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้นอย่าง
น้อย 1 ประเด็น 

ได้มีการติดตามและประเมินผล แต่ความเสี่ยงยังไม่ได้รับการแก้ไข และ
ความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการยิ่งมีเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงมีผลให้ในอนาคต
จะไม่สามารถท าสิ่งใดให้ส าเร็จได้ ถ้าไม่สามารถให้บุคลากรได้ท าตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนเองให้เหมาะสม อีกทั้งการปฏิบัติงานจะไม่มกีาร
ประสานงานที่ดี จึงถือว่าข้อนี้ไมไ่ด้ตามเกณฑ์ 

 

ผลการด าเนินงาน.........4..........ข้อ  
 
เกณฑ์การประเมิน  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

 
เป้าหมายของส านัก :  5  ข้อ 
ผลการด าเนินงาน   :  4  ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง   :  4 คะแนน 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อมูลหลักฐาน 
1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
หน่วยงาน และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

ส านักฯ   ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาอย่าง
เป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2544  เป็นต้นมา  โดยได้
แต่งตั้ง “คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยสยาม” ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 ได้เปลี่ยนชือ่
เป็น “คณะกรรมการบริหารส านักทรัพยากรสารสนเทศ”  ซึ่ง
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการ  หัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน   จ านวนรวม 10 
คน เข้าร่วมประชุม  โดยมีองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 90% ทุกครั้ง 
คณะกรรมการฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตั้งแต่เริม่ต้นด้วยการจัดท า 
“แผนงานสร้างระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยสยาม”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2544-2547” และได้จัดท าโครงการ “การประกันคุณภาพการปฏิบตัิงานของ
ส านักหอสมุด” ต่อเนื่องมาโดยล าดับในทุกปีการศึกษา  รวมท้ังได้มีการ
ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์และภารกิจของบุคลากรในการประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงาน  และลักษณะของการให้บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพ
ไว้ใน “คู่มือการประกันคุณภาพฯ” 
    ในปีการศึกษา 2561 ส านักฯ ได้วางแผนงานด้านการประกันคุณภาพใน
“แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ” ซ่ึงอยู่ภายใต้ “แผนปฏิบัติการประจ า 
(Routine Action Plan : RAP) ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2561” ด้วย เพื่อให้การประกันคุณภาพของส านักฯ ด าเนินไปอย่าง
สอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่ งภายใต้แผนงานนี้
ประกอบด้วย 2 โครงการซึ่งรวมโครงการ “การประกันคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของ ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2561”  และโครงการ“การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ
ส านักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา2561” เพื่อให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

เอกสารหมายเลข 1.1   
นโยบายการประกัน
คุณภาพการปฏิบตัิงาน 
 
เอกสารหมายเลข 1.5 
ค าสั่งแต่งตั้ง
“คณะกรรมการบริหาร
ส านักทรัพยากรสาร 
สนเทศ” 
 
เอกสารหมายเลข 8.1  
คู่มือการประกัน
คุณภาพการปฏิบตัิงาน
ส านัก หอสมดุ 
มหาวิทยาลยัสยาม 

 
เอกสารหมายเลข 4 
แผนบริหารโครงการ 
ส านักหอสมุดและ
ทรัพยากรสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2561 --
แผนงานพัฒนาคุณภาพ
การบริการ 

2. มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย                                                       

ส านักฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
1) การควบคมุ ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคณุภาพ: ผลการตรวจ
ประเมินจาก“คณะกรรมการประเมินคุณภาพ”  จากปีการศึกษา 2560 ได้ให้

เอกสารหมายเลข 2  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ส านักหอสมุดและ


