
การบริหารจัดการความเสีย่ง : 
เกยีรติบัตรงานคุณภาพของหองสมดุ 

 
                                                                                          โดย  เบญจา  รุงเรืองศิลป  
บทนาํ 
                 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยัไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพตามแนวคิด CU Quality 

Model ( โมเดลบาน )  ซ่ึงหลังคาบาน  คือ  แผนยุทธศาสตรที่ทกุหนวยงานตองมี   ตัวบานเปน  Core  Process  หรือ

กระบวนการหลัก   ประกอบดวย  4  ภารกิจสําคัญ   ไดแก   การประกันคุณภาพหลกัสูตร    งานวจิัย  งานบริการและ

สนับสนนุ    และงานบริการวิชาการ    โดยสวนของฐานบานและกําแพงบาน  คือ  สวนที่เปนกิจกรรมสนับสนนุภารกิจ

สําคัญ    ประกอบดวยตัวชีว้ัดดานคุณภาพ (KQI )   และตัวชี้วัดดานความเสี่ยง ( KRI )   พรอมกับไดมกีารบูรณาการ

การตรวจระบบประกันคุณภาพรูปแบบใหมขึ้น   ภายใตแนวคิด  PQRS   ดังนี้ 

                       P :  Performance   คือ   การพิจารณาในดานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน 

                       Q : Quality             คือ   การพิจารณาในดานคุณภาพของการดําเนนิการผลลัพธ 

                       R :  Risk                 คือ   การพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงที่พึงจะเกิดขึ้นกับหนวยงาน 

                       S :  Stability           คือ   การพิจารณาในแงเสถียรภาพ   ความสมํ่าเสมอ  และความมั่นคงของระบบ  

และหนวยงาน 

จากการพัฒนาดังกลาว       เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในของทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลยั     ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     ผูบริหารสูงสุดและผูแทนฝายบริหารดาน

ประกันคุณภาพ (QMR)  ของหนวยงาน   จึงเปนผูมีบทบาทหนาที่ในการกํากับดูแลการดําเนินการวิเคราะห   และประ 

เมินความเสี่ยง   รวมทั้งจัดทําแผนรายงานความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยง   และวางระบบการควบคุมภายใน

เสนอตอมหาวทิยาลยัดวย 

 
นยิามของความเสี่ยง 
                 ความเสี่ยง ( Risk )   หมายถงึ  เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึน้ในอนาคต   หรือเหตุการณท่ีมีความไมแนนอน  

ทําใหองคกรไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได   อาจสงผลทั้งในดานบวกและลบแกองคกร  

                 ปจจัยเสี่ยง ( Risk  Factor )   หมายถึง  สภาพหรือสถานการณที่เพ่ิมโอกาสของความสูญเสีย  ครอบคลุม  

5  ดาน   คือ   ดานการเงินและงบประมาณ   ดานกลยทุธ   ดานนโยบาย    ดานการปฏิบติงาน     และความเสี่ยงจาก  

เหตุการณภายนอก 

 

  

  บรรณารักษฝายบริการผูอาน   สถาบันวทิยบริการ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



 การจัดระดับความเสี่ยง   เปนการวิเคราะหความเสี่ยงโดยระบุโอกาสของความเสี่ยง     ที่อาจเกิดขึ้นโดย

ศึกษาจากผลกระทบวารุนแรงหรือไมรุนแรง   และความนาจะเปนวามีโอกาสเกิดขึน้บอยหรือไมบอย  ซ่ึงมหาวิทยาลัย

ไดจัดไวเปน 4 ระดับ   คือ 

ก 1    เปนเหตุการณที่เกิดขึน้แลว  สรางความเสียหายในระยะสัน้   สงผลกระทบดานลบตอองคกร   ตองแกไขโดยเรง     

ดวน   และมีโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นบอย ๆ 

ก 2     สภาพเหตุการณและผลกระทบเชนเดียวกับ  ก 1  แตมีโอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นไมบอยนัก 

ข 1     เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลว    สงผลกระทบดานลบตอองคกรแตไมรุนแรงเทา ก 1   สรางความเสียหายในระยะ 

ยาว   เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคต   และมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นบอย ๆ 

ข 2     เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลว    สงผลกระทบดานลบตอองคกรนอยกวา ข 1   ความเสียหายอาจไมชัดเจน   แต

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในอนาคตเชนกัน   และมีโอกาสทีจ่ะเกิดขึน้ไมบอยนัก 

 การบริหารความเสี่ยง   ( Risk Management )   เปนกระบวนการที่จะชวยใหองคกรสามารถคาดการณ

ปญหาที่จะเกดิขึ้นในอนาคต   โดยใชวิธีทางการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม   รวมทั้งการดําเนินงานตางๆ   เพ่ือ

หาแนวทางในการวางมาตรการควบคุม  หรือวิธีการแกไขปองกนั  หรือลดความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นใหอยูในระดับ

ที่ยอมรับได   ประเมินได   ควบคุมได   และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ  เพื่อลดความรุนแรง  ความสูญเสีย  และเพ่ิม

โอกาสในการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค / เปาหมายที่องคกรกําหนดไว      สงผลใหองคกรสามารถดาํรงอยูและ

พัฒนากาวหนาตอไป  

 
ตัวบงช้ีเพื่อการประกนัคณุภาพ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ไดกําหนดตัวบงชีท่ี้  7.8  วาดวย   การนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  โดยกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีอยางสังเขป   ดังนี้   

1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน   

2. ระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตางๆ  ดังนี้ 

-  ดานงบการเงินและงบประมาณ 

-  ดานกลยุทธ 

-  ดานนโยบาย 

-  ดานการปฏิบัติงาน 

-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 3.   มีการจัดลําดับความสาํคัญของความเสี่ยง 

 4.   สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค  4 T  คือ 
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                             -   Terminate  การหลกีเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง 

         -   Transfer     การกระจาย/โอนความเสี่ยงไปยังสวนอืน่ที่จะควบคุมความเสี่ยงไดเปนอยางดี 

         -   Treat          การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงหรือควบคุมความรนุแรงของผลกระทบ 

         -   Take          การยอมรับใหมีความเสี่ยงปรากฏอยูซ่ึงองคกรยอมรับได 

  5.   สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน   เพ่ือใชประโยชนในการควบคมุ  หรือ

ลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได 

                   สําหรับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามตัวชี้วัดที่  25   คือ   ระดับความ 

สําเร็จในการจดัทําระบบบริหารความเสี่ยงขึ้น   และใหทุกหนวยงานบันทกึขอมูล   วิเคราะห   และประเมินความเสี่ยง     

อิงวัตถุประสงคตามพันธกิจหนวยงาน   ลงในแบบฟอรม RM 1 

ตัวอยางเอกสาร 
        แผนและรายงานความคืบหนาการดําเนนิงานการบรหิารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  

ปงบประมาณ 2550 
สถาบนัวิทยบรกิาร  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย      

                                                                                            
ระดับความเสี่ยง  

ณ ต.ค. 49 
 
 

 

ระดับความเสี่ยง 
ภายหลังการ
ดําเนินการตาม

มาตรการ 
    ณ  ก.ย  50 

  วัตถุประสงค / 
เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

ความ    
เสี่ยง / 
ปจจยั
เสี่ยง 

 

  

 

 

     

มาตรการ    
จัดการความ
เสี่ยงหรือ 

กิจกรรมการ
ควบคุม
ภายในที่
ดําเนินการ

แลว 
 

ผลกระทบ 

 

(ก, ข) 

 

โอกาส

เกิด 

(1 , 2) 

 

มาตรการ/ 
 ทางเลือก
สําหรับ 
การ
จัดการ 
ความ
เสี่ยง 
เพิ่มเติม 
             

 

 

ผูรับผิดชอบ / 
เจาของความ
เสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

ผลกระทบ 

 

(ก, ข) 

 

โอกาส     

เกิด 

(1 , 2) 

 

คําอธิบาย/  
คําชี้แจง 
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สถาบนัวทิยบริการกบักลยทุธบริหารความเสี่ยง 
 ปจจุบันภาพลกัษณของหองสมุดพัฒนากาวหนาไปจากความเปนหองสมุดในยุคเดิมเดิม    เปนลักษณะ

ขององคกรแหงการเรียนรูท่ีมุงสูความเปนเลิศ  ดังนั้น  สภาพแวดลอมในการดําเนนิงานจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 

เวลา   หองสมุดที่จะรักษาไวซ่ึงความเปนผูนําในวงการวชิาชีพ   จึงตองไมหยุดอยูกบัที่   โดยพันธกิจของสถาบนัวทิย-

บริการในการบุกเบิก  แสวงหา  สรรสราง   และเผยแพรองคความรู   เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาคมจุฬาฯ  

และสังคมนัน้   สถาบันฯ ไดจัดทําแผนกลยุทธป  2550   Strategy  Map   ดัชนีช้ีวัดความสาํเร็จ   แผนงานการดําเนิน 

งานดานประกนัคุณภาพอยางเปนลายลักษณอักษร   การเลือกกลยุทธที่ดีในการบรหิารจัดการ   จึงมาพรอมกับความ

เสี่ยง   ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดในทกุมิติของกิจกรรม    หองสมุดแตละแหงมมีุมมองในเร่ืองความเสี่ยงแตกตางกัน     สําหรับ

สถาบันวทิยบริการไดพินิจพิเคราะหจากโครงสรางองคกร   โครงการ   งาน   ภาพรวมของกิจกรรมที่ดําเนนิการในรอบ

ป  2550  เปน  5  ดานหลัก  คือ  ดานบุคลากร    การบริหารองคกร    ความปลอดภยัและการรักษาทรัพยสิน   อาคาร

สถานที่ และการบริการสารสนเทศ  เพื่อนําเขาสูกระบวนการบรหิารความเสี่ยง  เริ่มตนดวยการระบุถึงความเสี่ยงและ

โอกาสของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  การจัดระดับความเสี่ยงและความรุนแรงของความสูญเสียและผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้น  การวางแผนและตดัสินใจเลือกวิธีการในการรบัมือกับความสูญเสีย  กําหนดนโยบายการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

กําหนดผูรับผดิชอบ  และระยะเวลาในการดําเนินการ  มีการสอบทานและติดตามผลอยางสม่ําเสมอ ทุกรอบ  6 เดือน  

โดยใชกลไก  PDCA ( Plan – Do – Check - Act )     รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบโดยการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

( Internal  Quality  Auditing/Assessing )  ปละ 1 ครั้ง   ซ่ึงใชหลักการตรวจ  S 4 P  ของมหาวิทยาลัย ( Self Audit , 

Parent - Peer - Partner – President  Audit )   เปนการตรวจแบบ PQRS ใน  4  มิติ  ดังที่กลาวไวในบทนํา    เพ่ือให

มั่นใจวา    ระดับคุณภาพและระดับความเสี่ยงของหนวยงานอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได    ตามแผนดําเนนิงาน

และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง   ในระบบประกันคุณภาพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   ดังนี้ 
 
ดานบุคลากร 
ปจจัยเสี่ยง   :  การขาดแคลนความเชี่ยวชาญของบุคลากร      ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งในการพฒันาองคกร 

เนื่องจากเกษียณอายุราชการ    ขาราชการโอนยาย/ ลาออก    พนักงานมหาวทิยาลัยไมมั่นใจในความ

ม่ันคงของสถานภาพการทาํงาน        ทําใหไมสามารถรักษาบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถใหอยูกับ

สถาบันฯ ได   รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรดานวิชาชีพมาสมัครงานในตาํแหนงทดแทน    ที่ทันเวลาและ

ความตองการ    สงผลกระทบตอการดําเนินงานเชิงรุกตามพันธกิจของสถาบันฯ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง  :   สถาบันฯ จัดการสัมมนาผูบริหาร   หัวหนาศนูย/ฝาย    ในการจัดทําแผนกําลังคนของ  

สถาบันฯ (พ.ศ.2550 - 2554) วิเคราะหภาระงานและอตัรากําลัง  วางแผนทดแทนการสูญเสียบุคลากร

ท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดาน  ดวยการนาํหลักการ  Knowledge  Management  มาใชในการถายทอด

ภาระงาน  กลยุทธการบริหารจัดการ  นิเทศงานสําหรับบุคลากรใหม  เพิ่มพูนทักษะทางเทคโนโลยีสาร  

                      สนเทศใหกบับุคลากรวิชาชพี   เพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ    ที่จะสามารถ 
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                      ทดแทนบุคลากรที่เกษียณ/ลาออกได     ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง   ความพึงพอใจของบุคลากรทีม่ีตอ

การบริหารจัดการภายในของสถาบันฯ  และนําผลการวจัิยมาพฒันาปรับปรุงจุดออนในการดําเนินงาน

ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร     รวมทั้ง  จัดสรรงบประมาณและจัดทาํหลักสูตรเพื่อสนับ 

สนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  เปนการเสริมสรางแรงจูงใจในการทาํงาน  ความรกัและความผกูพัน

ท่ีมีตอสถาบันฯ ใหมากขึน้  

  
ดานการบรหิารองคกร 
ปจจัยเสี่ยง   :  แมวาสถาบนัฯ จะเปนองคกรทางการศกึษา   แตมุมมองทางการตลาดเพื่อสังคมพบวา   การแขงขนัใน

วิชาชีพขององคกรระดับเดียวกันมีมากขึ้นและเปนตัวกระตุนใหเกิดมิติใหมในงานบริการ หากสถาบันฯ 

มีสภาพคงที่    คงไมสามารถรักษาความเปนผูนาํในวงการหองสมุดไวได    สงผลกระทบตอการบริการ

วิชาการแกประชาคมจุฬาฯ  สังคม  และความมุงมัน่ในการเปนมหาวทิยาลยัวิจัย 

มาตรการจัดการความเสี่ยง  :   สถาบันฯ  ระดมสมองในการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของหนวยงานดวย  

SWOT Analysis  จัด workshop การวางแผนกลยทุธและการจัดทาํคาํของบประมาณ    เพ่ือสนับสนุน

ใหเกิดนวัตกรรมใหมในการดําเนินงานเพิ่มขึน้  เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายหองสมุดในจุฬาฯ  

ดวยการสัมมนาหลักสูตรบทบาทบรรณารักษในเครือขายจุฬาลิเน็ตตอการจัดการความรูในจุฬาฯ    กอ 

ใหเกิดความรวมมือกับประชาคมจุฬาฯ  ในการจัดทําฐานขอมูลคลังปญญาฯ และฐานขอมูลประชาคม

วิชาการในจุฬาฯ   ขยายงานการสรางพันธมิตรหองสมุด    เพ่ือความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตาง 

ประเทศ    ดําเนินการสํารวจและประเมินคาทรัพยากรสารสนเทศใหมคีวามถกูตองตามฐานขอมลูหอง 

สมุด    รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ     โดยนําผล

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการและขอเสนอแนะจากชองทางรับความคดิเห็นตางๆ  ไดแก 

กลองรับความคิดเห็น     เว็บไซตสถาบันฯ  มาเปนแนวทางในการจัดบริการอยางมีคุณภาพ    และการ

ประชาสัมพันธเชิงรุกสูกลุมเปาหมายใหมากขึ้น   ตลอดจนสนับสนนุการสื่อสารภายในองคกรดวยการ

ใชจดหมายอิเล็กทรอนกิส   และขาวสารของสถาบันฯ แบบออนไลน   อันเปนภาพลักษณท่ีดีของความ

เขมแข็งทางวชิาการและวิชาชีพ 

 
ดานความปลอดภัยและการรกัษาทรพัยสิน 
ปจจัยเสี่ยง   :  สถาบันฯ มีความเสี่ยงและโอกาสทีจ่ะเกิดการโจรกรรมทรัพยสินของราชการและสวนตัว  ทรัพยสินของ 

ผูใชบริการสูญหาย  เนื่องจากเปดใหบริการวนัปกติถึง 12 ชั่วโมงตอวัน  และเปดบริการกรณีพิเศษชวง

สอบปลายภาคถึงเที่ยงคืน  ทําใหปริมาณการเขาใชบริการสูงมาก  มีสภาพความไมปลอดภัยในอาคาร

และบริเวณรอบอาคาร    ตลอดจนที่ต้ังของสถาบันฯ เปนทาํเลดี    บางครั้งจึงใชเปนสถานที่ชุมนุมทาง

การเมือง  
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มาตรการจัดการความเสี่ยง  :   ติดตั้งระบบ Access Control  เพื่อความปลอดภัยในการเขา-ออกสถาบันฯ  กอนเวลา

เปดทําการ    ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย   เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่   เม่ือมีสถาน 

การณฉุกเฉินและเหตุการณกอความไมสงบ      สถาบันฯ ใหความสําคัญกับการสื่อสารขอมูลในสถาน 

การณปจจุบันแกบุคลากรและผูใชบริการ   เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับสถานการณ     จัดกิจกรรม

ซอมหนีไฟ  ดับเพลิง  การปองกันอันตรายจากวัตถุระเบิด   และการปฐมพยาบาลเบื้องตน  เปนประจํา

ทุกปแกบุคลากรทุกคน 

 
ดานอาคารสถานที ่
ปจจัยเสี่ยง   :  ปจจุบันสถาบันฯ ประสบปญหาวกิฤตของภาวะอาคารเสื่อมตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป  สงผลกระทบ

ตอการบํารุงรักษาระบบพลงังาน สภาพแวดลอมทางกายภาพ  บรรยากาศการเรียนรู  คุณภาพอากาศ

ภายในอาคาร   และสุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงาน   ซ่ึงสถาบันฯ ไดเฝาระวัง   และปรับปรุงซอมแซม

สวนที่ชํารุดเสียหาย   หมดอายุการใชงาน   เปนระยะๆ   แตยังไมสามารถบํารุงรักษาอาคารไดสมบรูณ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง  :  สถาบันฯ จัดใหมีการบรหิารจัดการอาคารโดยสถาปนกิและหนวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน   มีการจัดจางเอกชนเขามาควบคุมดูแลระบบอาคารอยางเปนรูปธรรม    จัดทําคําของบประมาณ

สนับสนนุจากมหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง  ซ่ึงในปลายป  2550  ถึงตนป  2551 สถาบันฯ อยูในระหวาง 

            ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร   ตลอดจนยึดมัน่ในกจิกรรม 5 ส  และการ 

ทําความสะอาดครั้งใหญ (Big Cleaning Day) อยางยั่งยืน  เพ่ือใหคุณคาของ 5 ส เสริมสรางจิตสํานึก 

            ดานคุณภาพ   ลดปญหามลพษิภายในอาคาร   เติมเต็มบรรยากาศในการทาํงาน   สูความเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

              
ดานการบริการสารสนเทศ 
ปจจัยเสี่ยง   :  ปจจุบันสถาบันฯ ตองเผชิญหนากับทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ   ส่ืออิเล็กทรอนิกส   และ

ส่ือโสตทัศน    ที่มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว     การสืบคน

ขอมูลในระบบออนไลนดวยคอมพิวเตอรที่ทนัสมัย   สงผลใหไดรับขอมูลที่เปนประโยชน   รวดเร็ว   ทัน 

เวลา   หากสถาบันฯ ไมสามารถจัดหาทรัพยากร   ระบบเครือขาย   เครื่องมือและอุปกรณ   ไดเพียงพอ  

รองรับการใชงานแลว   ยอมเกิดการรองเรียนเรื่องการบริการทีไ่มสอดคลองกับความตองการตามมา 

มาตรการจัดการความเสี่ยง  :  สถาบันฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล   ทั้งใน

ดานแหลงเงินทุน   และการลงมือแปลงผันขอมูลที่เปนภูมิปญญาของจุฬาฯ เชน  วิทยานิพนธ  หนังสือ

หายาก   ใหอยูในรูปดิจิทัล   และสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดบนเครือขาย     ดําเนินนโยบายเชิงรุกในโครง 

การจัดซื้อคอมพิวเตอร   และอุปกรณเครือขายตางๆ ใหสําเร็จตามเปาหมาย    รองรับการขยายตัวของ

งาน /กิจกรรมตางๆ  อยางตอเนื่อง   มุงใหความรูในเรื่องตัวชี้วัดงานบรกิารสารสนเทศ   ในสวนการจัด 
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                  บริการและธาํรงรักษาคุณภาพบริการ    ไดจัดใหมีการสมัมนา / บรรยาย   ศึกษาดูงาน   เพื่อเสริมสราง

จิตสํานึกในการใหบริการ     สํารวจความตองการในการขอรับบริการ     สํารวจความพึงพอใจของผูรับ 

บริการ    จัดบริการทีห่ลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความตองการ    ประชาสัมพันธและใหบริการเชิง

รุกเพิ่มขึ้น   โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชฐานขอมูลเพ่ือการคนควาวิจัยของจุฬาฯ  ( CU  Reference    

Databases )  

                     นอกจากนีย้ังมีความเสี่ยงทีม่ีระดับความเสี่ยงตอเนื่องมาจากป  2549    และเห็นวาควรมีมาตรการเพิ่ม 

เติม    เพื่อใหเกิดผลกระทบลดนอยลงไปอีก   คือ   ปจจัยเสี่ยงของสิ่งพิมพที่ติด  RFID   และนาํออกนอกหองสมุดโดย

ไมผานการยืมดวยเครื่อง  Self  Check   จึงเพิ่มมาตรการการตรวจสอบ RFID     สวนปจจัยเสี่ยงของการเขาใชขอมูล

ผานระบบ  Network  ไมได    ที่อาจมีความเสี่ยงหรือเหตุการณภายนอกนอกเหนือการควบคุม     ไดใชมาตรการดูแล

เครื่องแมขาย   การ  Monitoring  ระบบปรับอากาศ   และติดตามการใชงานเครื่องสํารองไฟเปนระยะๆ 

 
รางวัลคุณภาพแหงจฬุาฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   จากการที่สถาบันวทิยบริการไดดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง       ตอบสนองตามแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลยั   ในอันที่จะรักษาและพฒันาคุณภาพภายในงานจนเห็นผลอยางเปนรูปธรรมแลวนั้น    มหาวิทยาลยัได

นําแผนและรายงานความคบืหนาการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงฯ  ในรอบป    ไปพิจารณาเขาสูโครงการรางวัล

คุณภาพแหงจุฬาฯ  ระดับ  CU-Quality  Prize  ประจําป  2550  ในกระบวนการ “ เจียระไนเพชรชมพู ”  และคัดเลือก

ใหสถาบนัวทิยบริการไดรับ เกียรตบิัตรรางวัลประเภทที่  4  การพฒันาระบบบริหารความเสี่ยง  และวางระบบ

ควบคุมภายในแบบบรูณาการ   เม่ือวันที่ 14  ธันวาคม 2550  ท่ีผานมา  สถาบันฯ จึงเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มแีนว 
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ปฏิบัติที่ดี  ( Best  Practice )    ในฐานะของผูจัดการระบบคุณภาพในชวงเวลานัน้     จึงขอฝากขอคิดในการประเมิน

ความเสี่ยงของหองสมุดใหสัมฤทธิผลวา    ความเปนไปของความเสี่ยงมิใชเรื่องการบมเพาะประสบการณ     พึงระลึก

ถึงวฒันธรรมองคกร    วิสัยทัศนรวม    การเปลี่ยนแปลงดวยยทุธศาสตรเชิงบวก   การแลกเปลี่ยนเรียนรู    การพัฒนา

คน  พัฒนางาน   ทายสุด   การสรางขวัญและกาํลังใจ   เพ่ือเปนรางวัลของการทาํงานจากผูนําสูเพื่อนรวมงาน    และ

มั่นใจไดวาความเสี่ยงที่ไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา        จะทําใหสภาพแวดลอมในบานคุณภาพเปน

เสมือนครอบครัวสุขสันต    นาอยู   มั่นคง   และปลอดภัยตลอดไป  ☺   
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