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คํานาํ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับน้ีจัดทําขึ้น
เพ่ือแสดงถึงผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เพ่ือป้องกันมิให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารการศึกษา
ภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ และเพ่ือให้การบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้
ว่า “รวมศักยภาพของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงน้ียังสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ที่สะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา และตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศกึษาของกองทัพ 
ระดับปรญิญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) มาตรฐานที ่๕ การบริหารและธรรมาภิบาล ตัวบ่งช้ี
การบริหารความเสี่ยง 

ท้ายน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ รองผู้อํานวยการกอง
วิชา และกําลังพล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การบริหารงานของส่วนการศึกษาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 พลตรี    
               (ปราโมทย์   ว่านเครือ)    

      ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  น้ีถือเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น
หน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา และมุ่งมั่นต่อการสนองตอบต่อปณิธาน
ที่ พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร. สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ” 

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นผลการ
ดําเนินงานภายใต้ความเส่ียง จํานวน ๘ ความเส่ียง ๒๑ กิจกรรม สรปุผลการดําเนินงานในภาพรวม แสดงดัง
ตาราง 

 
ตารางผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จําแนกตาม 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เหตุการณ์นอกเหนือความ
เสี่ยงท่ีกําหนด 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด้ เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม ลดลง 
ความเสี่ยงท่ี ๑ ค่านิยมของ นนร. ที่
ให้ความสําคัญตอ่การศึกษาทาง
วิชาการน้อยลง 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 

√    √ - นนร. มีเวลาในการศึกษา
น้อย และเหน่ือยล้าจาก
กิจกรรมอื่น 

 
ความเสี่ยงท่ี ๒ นโยบายหน่วยเหนือ
เกี่ยวกับการงดการศึกษาส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา 
ประเภท ยุทธศาสตร์ 

 √  √  - 

ความเสี่ยงท่ี ๓  อาจารย์ที่ทําการ
สอนคุณวุฒิไม่ตรงตามความต้องการ
ของสาขา 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 

√    √ - 



 

ความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เหตุการณ์นอกเหนือความ
เสี่ยงท่ีกําหนด 

ควบคุมได ้ ควบคุมไมไ่ด้ เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม ลดลง 

ความเสี่ยงที่ ๔  การจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย
เหนือไม่ตอบสนองต่อการ
ดําเนินงานของ สกศ.ฯ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 

√   √  - 

ความเสี่ยงที่ ๕ การแก้ไขปัญหา
การซ่อมบํารุงอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย
เหนือไม่ทันเวลา 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 

√    √ - 

ความเสี่ยงท่ี ๖.การบรรจุกําลังพล
บางส่วนไม่เป็นไปตามอัตราบรรจุที่
ได้รับการอนุมตัิ และกําลังพลขาด
แคลนไม่เพียงพอต่อภารกิจที่หน่วย
ต้องรับผิดชอบ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 

√    √ - 

ความเสี่ยงท่ี ๗.การช่วยราชการ
นอกหน่วยหรือหมุนเวียนอาจารย์ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
 

 √ √   - ได้รับคําส่ังจากหน่วยเหนือ
โดยตรง 
- ผบ.รร.จปร. มีนโยบายให้
ระดับ ผอ.กอง สามารถตอบ
ขัดข้องในการขอไปช่วย
ราชการได้ 

ความเสี่ยงท่ี ๘.ขั้นตอนการทํา
สัญญางานวิจัยกับหน่วยงานที่
สนับสนุนแหล่งทุนภายนอกมี
กระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลา
ในการอนุมตัิยาวนาน 
ประเภท  ด้านกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 √ √   - 

 



สารบัญ 
      หน้า 

  
บทนํา 

การประเมินความเสี่ยง    
วิธีการประเมินผล 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
แนวทาง/มาตรการตอบสนองความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคผนวก 

คําสั่ง สว่นการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ ๖๓/๖๐ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. 

 

๑ 
๑ 
๔ 
๔ 
๖ 
๙ 
๑๒ 
๑๖ 
๑๗ 



๑ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ส่่วนการศกึษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้้า  

ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 
บทนํา 
 

การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) คือ การบรหิารปัจจัยเสี่ยง โดยควบคมุกิจกรรม และ
กระบวนการดาํเนินงานต่างๆ โดยมีหลักการ คือ การลดมูลเหตุของแตล่ะโอกาสทีอ่าจทําใหอ้งค์กรเกิด
ความเสียหาย เพ่ือใหร้ะดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับทีอ่งค์กรยอมรับ
ได้ สามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบ ไดอ้ย่างเป็นระบบโดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยข้ึนตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการข้ันอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ได้ตระหนักถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา ดังน้ัน ส่วนการศึกษาฯ จึงได้จัดทําแผนบริหารความเส่ียง ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เพ่ือให้ส่วนการศึกษาฯ สามารถบริหารจัดการภายในส่วนการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งแผนพัฒนาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

การประเมินความเสี่ยง 
ส่วนการศึกษาฯ กําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดม

สมองประเมินผลกระทบทางลบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อส่วนการศึกษาฯ จากการตั้งคําถาม “what-if” และ
ระดับของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact/Consequence) ประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
และค่าความเส่ียง (Risk Exposure) เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงและพิจารณาให้ความสําคัญต่อการกําหนด
ปัจจัยเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

๑. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) คือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดข้ึนและอาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนการศึกษาฯ โดยกําหนดคะแนนประเมิน ดังน้ี 

 
 
 
 
 



๒ 
 

โอกาสท่ีจะเกดิความ
เสี่ยง ความถึโ่ดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนเกือบทุกคร้ัง ๕ 
สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนได้ ๓ 
น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนไม่บ่อย ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ ๑ 
 
๒. ระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact/Consequence) คือ ผลจากปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล

ความเสียหายต่อส่วนการศึกษาฯ โดยกําหนดคะแนนประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับความรุนแรง ความถึโ่ดยเฉลี่ย คะแนน 
สูงมาก เสียหายใหญ่หลวง ๕ 
สูง เสียหายรุนแรง ๔ 

ปานกลาง เสียหายปานกลาง ๓ 
น้อย เสียหายน้อย ๒ 

น้อยมาก ไม่สําคัญ ๑ 
 
๓. ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) ดําเนินการโดยคูณคะแนน โอกาสท่ีจะเกิดกับระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ ๒๕ คะแนน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

                โอกาส 
 
ผลกระทบ 

๑ เกิดได ้ ๒ เกิดไม่บ่อย ๓ อาจเกิดขึ้นได ้ ๔ เกิดไดบ้่อย ๕ เกิดเกือบ 
ทุกครั้ง 

๕ เสียหายใหญ่หลวง 
๕ 

(เหลือง) 
๑๐ 
(ส้ม) 

๑๕ 
(ส้ม) 

๒๐ 
(แดง) 

๒๕ 
(แดง) 

๔ เสียหายรุนแรง 
๔ 

(เหลือง) 
๘ 

(เหลือง) 
๑๒ 
(ส้ม) 

๑๖ 
(ส้ม) 

๒๐ 
(แดง) 

๓ เสียหายปานกลาง 
๓ 

(เขียว) 
๖ 

(เหลือง) 
๙ 

(เหลือง) 
๑๒ 
(ส้ม) 

๑๕ 
(ส้ม) 

๒ เสียหายน้อย 
๒ 

(เขียว) 
๔ 

(เหลือง) 
๖ 

(เหลือง) 
๘ 

(เหลือง) 
๑๐ 
(ส้ม) 

๑ ไมส่ําคัญ 
๑ 

(เขียว) 
๒ 

(เขียว) 
๓ 

(เขียว) 
๔ 

(เหลือง) 
๕ 

(เหลือง) 
 
ระดับความเสี่ยง และความหมายของแต่ละระดับคือ 

ระดับความเส่ียง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบส ี ความหมาย 

ตํ่า ๑-๓ สีเขยีว  ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้อง ควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการ จัดการ
เพ่ิมเติม 

 

ปานกลาง ๔-๙ สีเหลือง  ระดับที่พอรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 

สูง ๑๐-๑๖ สีส้ม  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง
จัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 

สูงมาก ๑๗-๒๕ สีแดง  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จําเป็นต้อง
เร่งจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 

 

 
ผลการประเมินความเสี่ยง มีปัจจัยเสี่ยงที่มีความเส่ียงอยู่ในระดับสูงมาก และสูง ซึ่งควรมีการ

กําหนดแผนบริหารความเสี่ยงตามลําดับ ดังน้ี 



๔ 
 

ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ส่วนการศึกษาฯ ควรเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ทันที 

๑. ค่านิยมของนักเรียนนายร้อย ที่ให้ความสําคญัตอ่การศึกษาทางวิชาการน้อยลง 
๒. นโยบายหน่วยเหนือเก่ียวกับการงดการศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
๓. อาจารย์ที่ทําการสอนคุณวุฒิไม่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชา 

 

ระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

๑. การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือท่ีไม่ตอบสนองต่อการดําเนินงานของ     ส่วน
การศึกษาฯ 

๒. การแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือไม่ทันเวลา 
๓. การบรรจุกําลังพลบางส่วนไม่เป็นไปตามอัตราบรรจุท่ีได้รับการอนุมัติ และกําลังพลขาดแคลน

ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่หน่วยต้องรับผิดชอบ 
๔. การช่วยราชการนอกหน่วยหรือหมุนเวียนอาจารย์ 
๕. ข้ันตอนการทําสัญญางานวิจัยกับหน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งทุนภายนอกมีกระบวนการที่

ซับซ้อนและใช้เวลาในการอนุมัติยาวนาน 
 

วิธีการประเมินผล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ได้ประชมุเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมือ่ ๓๐ มี.ค. ๖๑ โดยนํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียงของกองวิชาฯ และฝ่ายอํานวยการ กตก.สกศ.รร.จปร. เพ่ือทราบถึงผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนะการจัดทําความเสี่ยง ประกอบการ
จัดทําตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 
 ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คือ 
 ความเส่ียงที่ ๑  ค่านิยมของ นนร. ทีใ่ห้ความสําคัญตอ่การศึกษาทางวิชาการน้อยลง ประกอบด้วย 
๖ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ กิจกรรม 
 
 



๕ 
 

 ความเส่ียงที่ ๒ นโยบายหน่วยเหนือเก่ียวกับการงดการศึกษาส่งผลกระทบตอ่การจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๑ กิจกรรม 
 ความเส่ียงที ่ ๓ อาจารย์ที่ทาํการสอนคุณวุฒิไม่ตรงตามความต้องการของสาขา ประกอบด้วย ๔ 
กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๒ กิจกรรม 
 ความเส่ียงที่ ๔  การจัดการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือไมต่อบสนองตอ่การดําเนินงาน
ของ สกศ.ฯ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๒ กิจกรรม 
 ความเส่ียงที ่ ๕ การแก้ไขปัญหาการซอ่มบํารุงอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือ
ไม่ทันเวลาประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๑ กิจกรรม 

ความเส่ียงที่ ๖ การบรรจุกําลังพลบางส่วนไม่เป็นไปตามอตัราบรรจุทีไ่ด้รับการอนุมตัิ และกําลัง
พลขาดแคลนไม่เพียงพอตอ่ภารกิจที่หน่วยตอ้งรับผดิชอบ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ๑ กิจกรรม 

ความเส่ียงที ่ ๗ การช่วยราชการนอกหน่วยหรือหมุนเวียนอาจารย ์ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ผล
การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์ 

ความเสี่ยงที่ ๘ ข้ันตอนการทําสัญญางานวิจัยกับหน่วยงานทีส่นับสนุนแหล่งทุนภายนอก มกีระบวนการ
ที่ซับซอ้นและใช้เวลาในการอนุมัติยาวนานประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ผลการดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
 สรุปผลการดําเนินงานทั้ง ๘ ความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒๑ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ๑๑ กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มาตรการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนนิการ 
หมายเหต ุ

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ความเสี่ยงที่ ๑ ค่านิยมของ นนร. ที่ให้ความสําคัญต่อการศึกษาทางวิชาการน้อยลง 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
ปลูกฝังให้ นนร. เห็น
คุณค่าของความรู้ทาง
วิชาการ 

การอบรมหน้าแถวใน
ช่วงเวลาการเคารพธงชาติ 

จํานวนคร้ังการอบรมไมต่่ํา
กว่า ๒ครั้ง/สัปดาห ์

   

อาจารย์ช้ีแจงให้ นนร. 
ทราบถึงประโยชน์ใน
การศึกษาในแต่ละหัวข้อ
ในรายวิชา 

จัดทํา มคอ. ๓ ในทุก
รายวิชา 

ทุกรายวิชามีการช้ีแจง 
โดยให้ใส่ใน มคอ. ๓ 

   

ปรับวิธีการสอนให้ นนร. 
มีส่วนร่วมมากข้ึน 

จัดใหม้ีการสอนแบบ 
active learning 

จํานวนวิชาท่ีทําการสอน 
active learning ≥ ๑ 

   

เสนอให้มีปรับการอักษร
ระดับให้เหลือเพียง ๑ 
ครั้ง 

เสนอการปรับระเบียบ 
รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษา
ฯ  เก่ียวกับการปรับอักษร
ระดับ 

ปรับระเบียบ รร.จปร. ว่า
ด้วยการศึกษาฯ เก่ียวกับ
การปรับอักษรระดับ 

   

อาจารย์รักษามาตรฐาน
ในการประเมินผล
การศึกษาตามจริง  

ดําเนินการตามระบบ
กํากับมาตรฐานการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อภาค
การศึกษา 

   

เสนอให้ปรับวิธีการ
คํานวณคะแนนให้ทุก
วิชามีผลต่อการเลือก
เหล่าและท่ีอยู่ 

รายงาน รร.จปร. เพ่ือ
เสนอให้ปรับวิธีการ
คํานวณคะแนนให้ทุกวิชา
มีผลต่อการเลือกเหล่าและ
ที่อยู่ 

มีการเสนอขอแก้ระเบียบ
ผ่าน สกศ.ฯ 

   

ความเสี่ยงที่ ๒ นโยบายหน่วยเหนือเก่ียวกับการงดการศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
ประเภท ยุทธศาสตร์ 

จัดทําแผนการสอนเสริม
ที่ชัดเจน 
 

จัดทําแผนการสอนเสริม
ประจําภาคการศึกษา 

การสอนเสริมครบตาม
จํานวน ชม.ท่ีกําหนดใน 
มคอ. ๓ 

   



๗ 
 

มาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง 

โครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนนิการ หมายเหต ุ
บรรล ุ ไม่บรรล ุ  

ความเสี่ยงที่ ๒ นโยบายหน่วยเหนือเก่ียวกับการงดการศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
ประเภท ยุทธศาสตร์ 
วิชาจัดทํา e learning 
ตามรายวิชา 

สรุปบทเรียนสําคัญใน e-
learning 

จํานวนวิชาท่ีทํา  
e-learning ครบตาม
เน้ือหาท่ีกําหนด ในมคอ. 
๓ 

   

ความเสี่ยงที่ ๓  อาจารย์ท่ีทําการสอนคุณวุฒิไม่ตรงตามความต้องการของสาขา 
ประเภท ดา้นการดําเนินงาน 
กําหนดแนวทางให้ 
อาจารย์ท่ีไม่ตรงตาม
สาขาต้องไปศึกษาต่อ
เพ่ือให้ตรงตามสาขาท่ี
ทําการสอน 

สนับสนุนให้อาจารย์ท่ีจบไม่
ตรงสาขาศึกษาตอ่ให้ตรงกับ
สาขาที่ได้รับการบรรจุ 

อาจารย์ท่ีจบไม่ตรงสาขา
ลดลง 

   

จัดใหม้ีการนิเทศการ
สอนแก่อาจารย์ใหม่
โดยอาจารย์อาวุโสใน
สาขา 

การนิเทศการสอนให้แก่
อาจารย์ท่ีบรรจุใหม ่

มีการนิเทศอย่างน้อยปีละ 
๑ คร้ัง 

 

  

ขอเปิดสอบบรรจุ
บุคลากรท่ีตรงสาขา 

เปิดสอบบรรจุทุก
ปีงบประมาณ 

อาจารย์ท่ีจบไม่ตรงสาขา
ลดลง 

   

สรรหาผู้มี
ความสามารถตรงตาม
สาขามาบรรจุเป็น
อาจารย์ 

สรรหาอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามสาขาวิชาท่ีทําการ
สอน 

จํานวนอาจารย์ท่ีตรงตาม
สาขาวิชาเพิ่มขึ้น 

   

ความเสี่ยงที่ ๔  การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือไม่ตอบสนองต่อการดําเนินงานของ สกศ.ฯ 
ประเภท ดา้นการดําเนินงาน 

จัดทําระบบสํารอง
ข้อมูลท่ีสําคัญ 

จัดทําระบบสํารองข้อมูลให้
ครอบคลุมภารกิจสําคัญของ 
สกศ.ฯ 

จํานวนระบบสํารองให้
ครอบคลุมภารกิจสําคัญ
ของ สกศ.ฯ 

   

ให้ความรู้บุคลากรใน
หน่วยเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการอบรมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนคร้ังท่ีอบรม อย่าง
น้อย ๑ ครั้งต่อปี 

   



๘ 
 

มาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ผลการดําเนนิการ หมายเหต ุ

บรรล ุ ไม่บรรล ุ  

ความเสี่ยงที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือไม่ทันเวลา 
ประเภท ดา้นการดําเนินงาน 
เสนอจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันไฟกระชาก 
 

รายงานความต้องการ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 

อุปกรณ์มีความพร้อมร้อย
ละ ๑๐๐ 

   

ตรวจสอบระบบอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีอย่าง
สม่ําเสมอ 

รายงานผลการตรวจสอบ
ความพร้อมระบบอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีเดือนละ ๑ 
คร้ัง 

การรายงานอย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง  

   

ความเสี่ยงที่ ๖ การบรรจุกําลังพลบางส่วนไม่เป็นไปตามอัตราบรรจุที่ได้รับการอนุมัติ และกําลังพลขาดแคลนไม่
เพียงพอต่อภารกิจที่หน่วยต้องรับผิดชอบ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
บรรจุกําลังพลให้คุณวุฒิ
ตรงกับตําแหน่ง 

เสนอแผนบรรจุกําลังพล ได้รับการบรรจุเพ่ิมเติม
อย่าง ปีละ ๑ อัตรา 

   

กําหนดความก้าวหน้า
ตามแนวทางการรับ
ราชการที่ชัดเจน 

จัดทําแผนการบริหาร
บุคลากร กตก.สกศ.ฯ 

มีแผนการบริหารบุคลากร
ครบทุกสายงาน 

   

ความเสี่ยงที่ ๗ การช่วยราชการนอกหน่วยหรือหมุนเวียนอาจารย์ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
ตอบปฏิเสธในการไป
ช่วยราชการหากการไป
ช่วยราชการส่งผล
กระทบทางลบต่อ สกศ.
ฯ 

สกศ.ฯ พิจารณาการขอตัว
ช่วยราชการและตอบ
ปฏิเสธหากไม่มีความ
เหมาะสม 

จํานวนผู้ไปช่วยราชการ
นอกหน่วยลดลงจาก
ปีงบประมาณก่อนหน้า 

   

ความเสี่ยงที่ ๘ ข้ันตอนการทําสัญญางานวิจัยกับหน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งทุนภายนอกมีกระบวนการที่ซับซ้อนและ
ใช้เวลาในการอนุมัติยาวนาน 
ประเภท  ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
วางแผนเสนองานวิจัย
ล่วงหน้า 

จัดทําแผนเสนองานวิจัยปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงานวิจัยท่ีเสนอ
ล่วงหน้า ๑ ปี 

   

เตรียมและตรวจสอบ
เอกสารโครงงานวิจัยให้
ถูกต้องสมบูรณ์ 

จัดทําการจัดทําความรู้
เรื่องขั้นตอนการเสนอ
โครงการวิจัยต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

ไม่ปรากฏข้อผิดพลาดใน
ขั้นตอนการขออนุมัต ิ
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ผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ จําแนกตามความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง ควบคุมได้ ควบคุม
ไม่ได้ 

๑.ค่านิยมของ นนร. ที่ให้ความสําคัญต่อ
การศึกษาทางวิชาการน้อยลง 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
.... .....มี       ........ไม่มี       
- นนร. มีเวลาในการศึกษาน้อย และเหนื่อย
ล้าจากกิจกรรมอื่น 
 

การอบรมหน้าแถวในช่วงเวลาการ
เคารพธงชาติ 

  

๖๖.๖๗ ๕ ๕ ๒๕ ๒ ๓ ๖    

  

จัดทํา มคอ. ๓ ในทุกรายวิชา    ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง 

จัดให้มีการสอนแบบ active learning   
เสนอการปรับระเบียบ รร.จปร. ว่า
ด้วยการศึกษาฯ  เกี่ยวกับการปรับ
อักษรระดับ 

 

ดําเนินการตามระบบกํากับมาตรฐาน
การศึกษา 

  

รายงาน รร.จปร. เพื่อเสนอให้ปรับ
วิธีการคํานวณคะแนนให้ทุกวิชามีผล
ต่อการเลือกเหล่าและที่อยู่ 

 

รวม (๖ โครงการ/กิจกรรม) ๔ ๒ 
๒. นโยบายหน่วยเหนือเกี่ยวกับการงด
การศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
ประเภท ยุทธศาสตร์ 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 .........มี       .... ....ไม่มี       

จัดทําแผนการสอนเสริมประจําภาค
การศึกษา 

  

๕๐.๐๐ ๕ ๔ ๒๐ ๕ ๔ ๒๐    

  

สรุปบทเรียนสําคัญใน e-learning   ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง 

รวม (๒ โครงการ/กิจกรรม) ๑ ๑ 

 

 

 



   
10 

 

ผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ จําแนกตามความเสี่ยง (ต่อ) 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง ควบคุมได้ ควบคุม
ไม่ได้ 

๓. อาจารย์ที่ทําการสอนคุณวุฒิไม่ตรงตาม
ความต้องการของสาขา 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 .........มี       .... ....ไม่มี       
 

สนับสนุนให้อาจารย์ที่จบไม่ตรงสาขา
ศึกษาต่อให้ตรงกับสาขาที่ได้รับการ
บรรจุ 

 
 

๕๐.๐๐ ๔ ๕ ๒๐ ๓ ๓ ๙    

 
 

การนิเทศการสอนให้แก่อาจารย์ที่
บรรจุใหม่ 

  ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง 

เปิดสอบบรรจุทุกปีงบประมาณ  
สรรหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
สาขาวิชาที่ทําการสอน 

  

รวม (๔ โครงการ/กิจกรรม) ๒ ๒ 
๔.  การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยเหนือไม่ตอบสนองต่อการ
ดําเนินงานของ สกศ.ประเภท ด้านการ
ดําเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 .........มี       .... ....ไม่มี      

จัดทําระบบสํารองข้อมูลให้ครอบคลุม
ภารกิจสําคัญของ สกศ.ฯ   

๑๐๐.๐๐ ๔ ๔ ๑๖ ๔ ๔ ๑๖   

 
  

โครงการอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/

กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงเท่าเดิม รวม (๒ โครงการ/กิจกรรม) ๒ ๐ 

๕. การแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุงอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยเหนือ
ไม่ทันเวลา 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 .........มี       .... ....ไม่มี       

รายงานความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน
ไฟกระชาก 

 

๕๐.๐๐ ๔ ๔ ๑๖ ๓ ๓ ๙    

  

รายงานผลการตรวจสอบความพร้อม
ระบบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเดือนละ 
๑ ครั้ง 

  ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง รวม (๒ โครงการ/กิจกรรม) ๑ ๑ 
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ผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ จําแนกตามความเสี่ยง (ต่อ) 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ์ เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง ควบคุมได้ ควบคุม
ไม่ได้ 

๖.การบรรจุกําลงัพลบางส่วนไม่เป็นไปตามอัตราบรรจุ
ที่ได้รับการอนุมัติ และกําลังพลขาดแคลนไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจที่หน่วยต้องรับผิดชอบ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 .........มี       ..... √...ไม่มี   

เสนอแผนบรรจุกําลังพล  

๕๐.๐๐ ๔ ๔ ๑๖ ๓ ๓ ๙ 

  

 

  
จัดทําแผนการบริหาร
บุคลากร กตก.สกศ.ฯ 

  ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง รวม (๒ โครงการ/กิจกรรม) ๑ ๑ 

๗.การช่วยราชการนอกหน่วยหรือหมุนเวียนอาจารย์ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 ..... √....มี       ........ไม่มี       
- ได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือโดยตรง 
- ผบ.รร.จปร. มีนโยบายให้ระดับ ผอ.กอง สามารถ
ตอบขัดข้องในการขอไปช่วยราชการได้ 

สกศ.ฯ พิจารณาการขอตัว
ช่วยราชการและตอบปฏิเสธ
หากไม่มีความเหมาะสม 

 
  

๔ ๔ ๑๖ ๕ ๕ ๒๕  

   
 

รวม (๑ โครงการ/กิจกรรม) ๐ ๑ ๐.๐๐ 

ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง 

๘.ขั้นตอนการทําสัญญางานวิจัยกบัหน่วยงานที่
สนับสนุนแหล่งทุนภายนอกมีกระบวนการที่ซับซ้อน
และใช้เวลาในการอนุมัติยาวนาน 
ประเภท  ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 .........มี       .... √....ไม่มี       

จัดทําแผนเสนองานวิจัยปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๐.๐๐ ๔ ๔ ๑๖ ๕ ๕ ๒๕  

    

จัดทําการจัดทําความรู้เรื่อง
ขั้นตอนการเสนอ
โครงการวิจัยต่อหน่วยงาน
ภายนอก 

  ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ≥ ร้อยละ ๕๐ 
และระดับความเสี่ยงลดลง 

รวม (๒ โครงการ/กิจกรรม) ๐ ๒ 
 

 

 

 

 



 

 
 

๑๒ 

แนวทาง/มาตรการตอบสนองความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้เสนอแนะ 
๑. ค่านิยมของ นนร. ที่ให้ความสําคัญ
ต่อการศึกษาทางวิชาการน้อยลง 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
 
....... ......ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

การอบรมหน้าแถวในช่วงเวลาการเคารพ 
ธงชาติ 

- การอบรมหน้าแถวไม่ควรเกิน ๑๐ นาที เพื่อไม่สูญเสียเวลาเรียนของ นนร.  
- ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
- ขอให้ปล่อยแถว นนร. มาเข้าชั้นเรียนให้เร็วขึ้น  

กฟส.ฯ 
เคมีฯ 
กวล.ฯ 

จัดทํา มคอ. ๓ ในทุกรายวิชา - อาจารย์หัวหน้าวิชาส่งจัดทําและส่ง มคอ.๓ ให้ทันตามเวลาที่ สกศ. รร.จปร. กําหนด  
- ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กฟส.ฯ 
เคมีฯ 

จัดให้มีการสอนแบบ active learning - ขยายการเรียนการสอนแบบ Active Leaning ไปยังวิชาอื่นๆ ที่ กฟส.สกศ.รร.จปร. 
รับผิดชอบ  
- ควรดําเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

กฟส.ฯ 
 

เคมีฯ 
เสนอการปรับระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วย
การศึกษาฯ  เกี่ยวกับการปรับอักษรระดับ 

- เสนอแนวความคิดการปรับระเบียบการปรับอักษรระดับให้หน่วยเหนือทราบ  
- ควรเป็นนโยบายของ ผบ.ชา ระดับสูง  

แผนกฝึกศึกษาฯ 
กวฟ.ฯ 

ดําเนินการตามระบบกํากับมาตรฐาน
การศึกษา 

- จัดประชุมคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาเพื่อพิจารณาข้อสอบทุกครั้งที่จัดการ
สอบ นนร.  
- ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

กฟส.ฯ 
 

เคมีฯ 
รายงาน รร.จปร. เพื่อเสนอให้ปรับวิธีการ
คํานวณคะแนนให้ทุกวิชามีผลต่อการเลือก
เหล่าและที่อยู่ 

- เสนอแนวความคิดให้หน่วยเหนือทราบ  
- ควรเป็นนโยบายของ ผบ.ชา ระดับสูง 

แผนกฝึกศึกษาฯ 
กวฟ.ฯ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

๑๓ 

แนวทาง/มาตรการตอบสนองความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้เสนอแนะ 
๒. นโยบายหน่วยเหนือเกี่ยวกับการงด
การศึกษาส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา 
ประเภท ยุทธศาสตร์ 
 
....... .....ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

จัดทําแผนการสอนเสริมประจําภาค
การศึกษา 

- - 

สรุปบทเรียนสําคัญใน e-learning - พยายามผลักดันให้จัดทําในทุกรายวิชา  
- ศึกษาและกําหนดแนวทางการสร้างระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการ e-learning 
- ควรดําเนินการในปี ๖๑ 
- ขอให้ระบบเครื่องแม่ข่ายของหน่วยเหนือให้บริการ e-learning มีความเสถียร 
- ขอให้การกรอกข้อมูล e-learning ง่ายไม่ซับซ้อน 
- ขอให้ใช้โปรแกรม e-learning สําเร็จรูป  
- พยายามให้มีการจัดทําในทุกรายวิชา 
- ให้อาจารย์ประจําวิชาจัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง และติดตามปัญหา
เรื่องการใช้งานของระบบเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการเรียนการสอน  
- พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ  

กอศ.ฯ 
กฟส.ฯ 
เคมี 

 
กวล.ฯ 

 
 

กวส.ฯ 
 
 

กวฟ.ฯ 
๓. อาจารย์ที่ทําการสอนคุณวุฒิไม่ตรง
ตามความต้องการของสาขา 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
 
...... .......ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

สนับสนุนให้อาจารย์ที่จบไม่ตรงสาขาศึกษา
ต่อให้ตรงกับสาขาที่ได้รับการบรรจุ 

- มาตรการตอบสนองความเสี่ยงไม่สมเหตุสมผล ควรให้อาจารย์สอนให้ตรงตามสาขาที่จบ
มาแทนการศึกษาใหม่  

แผนกฝึกศึกษาฯ 

การนิเทศการสอนให้แก่อาจารย์ที่บรรจุใหม่ - - 
เปิดสอบบรรจุทุกปีงบประมาณ - เสนอความต้องการให้หน่วยเหนือทราบ  แผนกกําลังพลฯ 
สรรหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
สาขาวิชาที่ทําการสอน 

- - 

 

 

 

 

 



 

 
 

๑๔ 

แนวทาง/มาตรการตอบสนองความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้เสนอแนะ 
๔.  การจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยเหนือไม่
ตอบสนองต่อการดําเนินงานของ  
สกศ.ฯ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
....... ......ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

จัดทําระบบสํารองข้อมูลให้ครอบคลุม
ภารกิจสําคัญของ สกศ.ฯ 

- ซ่อมบํารุงและตรวจสอบความพร้อมของระบบสํารองข้อมูลของกองวิชาอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
- มีระบบเครื่องแม่ข่ายของกองวิชาเองให้บริการสํารองข้อมูลให้ครอบคลุมภารกิจสําคัญ
ของ สกศ.ฯ  

กฟส.ฯ 
เคมีฯ 

กวล.ฯ กคศ.ฯ กวย.ฯ 

โครงการอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 

๕. การแก้ไขปัญหาการซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยเหนือไม่ทันเวลา 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
........ .....ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

รายงานความต้องการอุปกรณ์ป้องกัน 
ไฟกระชาก 

- เสนอความต้องการอุปกรณ์ให้หน่วยเหนือทราบ แผนกส่งกําลังบาํรุงฯ 

รายงานผลการตรวจสอบความพร้อมระบบ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเดือนละ ๑ ครั้ง 

- สกศ.รร.จปร. สั่งการให้กองวิชารายงานผลการตรวจสอบความพร้อมระบบอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี เดือนละ ๑ ครั้ง 
- ควรมีการรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมระบบอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเดือนละ ๑ 
ครั้ง  
- หน่วยเหนือสั่งการให้กองวิชารายงานผลการตรวจสอบความพร้อมระบบอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีเดือนละ ๑ ครั้ง 

กฟส.ฯ 
 

เคมีฯ 
 

กวค.ฯ กวย.ฯ 

๖.การบรรจุกําลงัพลบางส่วนไม่
เป็นไปตามอัตราบรรจุที่ได้รับการ
อนุมัติ และกําลังพลขาดแคลนไม่
เพียงพอต่อภารกิจที่หน่วยต้อง
รับผิดชอบ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
...... ......ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

เสนอแผนบรรจุกําลังพล - เสนอความต้องการกําลังพลให้หน่วยเหนือทราบ  แผนกกําลังพลฯ 
จัดทําแผนการบริหารบุคลากร กตก.สกศ.ฯ - - 

 

 



 

 
 

๑๕ 

แนวทาง/มาตรการตอบสนองความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ต่อ) 

ความเสี่ยงที่ โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้เสนอแนะ 
๗. การช่วยราชการนอกหน่วยหรือ
หมุนเวียนอาจารย์ 
ประเภท ด้านการดําเนินงาน 
...... .......ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

สกศ.ฯ พิจารณาการขอตัวช่วยราชการและ
ตอบปฏิเสธหากไม่มีความเหมาะสม 

- เสนอความต้องการกําลังพลให้หน่วยเหนือทราบ  แผนกกําลังพลฯ 

๘. ขั้นตอนการทําสัญญางานวิจัยกับ
หน่วยงานที่สนับสนุนแหล่งทุน
ภายนอกมีกระบวนการที่ซับซ้อนและ
ใช้เวลาในการอนุมัติยาวนาน 
ประเภท  ด้านกฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
....... ......ดําเนินการต่อ 
..................ปิดโครงการ 

จัดทําแผนเสนองานวิจัยปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ให้จัดทําแผนเสนองานวิจัยปีการศึกษา ๒๕๖๑ แผนกฝึกศึกษาฯ 
จัดทําการจัดการความรู้เรื่องขั้นตอนการ
เสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานภายนอก 

- ให้สํานักงานวิจัย สกศ.ฯ หรือผู้ที่เคยรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้จัดทํา  

แผนกฝึกศึกษาฯ 

 



                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     
 

คําสั่ง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
                                                         (เฉพาะ) 
 

                                                     ที ่         /๖๐ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. 

                                      --------------------------------------- 
  เพ่ือให้การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ดังน้ัน สกศ.รร.จปร. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร.  ดังน้ี 

   ๑. ผอ.สกศ.รร.จปร.    ประธานกรรมการ 
  ๒. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.    รองประธานกรรมการ 
  ๓. ผทค.สป. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
  ๔. ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.    กรรมการ 
  ๕. ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.    กรรมการ 
  ๖. ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.    กรรมการ 
  ๗. ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.    กรรมการ 
  ๘. ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.    กรรมการ 
  ๙. ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.    กรรมการ 
  ๑๐. ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ 
  ๑๑. ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ 
  ๑๒. ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ 
  ๑๓. ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ 
  ๑๔. หน.แผนกกําลังพล สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
  ๑๕. หน.แผนกฝึกศึกษา สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
  ๑๖. หน.แผนกส่งกําลังบํารุง สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
  ๑๗. หน.แผนกบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
  ๑๘. หน.แผนก ศกม.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ 
  ๑๙. ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.   กรรมการและเลขานุการ 
 



  ๒๐. หน.สปค.สกศ.รร.จปร.   กรรมการและรองเลขานุการ (๑) 
  ๒๑. รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.   กรรมการและรองเลขานุการ (๒) 
  หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๑. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ สกศ.รร.จปร. 
  ๒. ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง 

๓. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง พร้อมกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาต่อไป 

๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กําลังพล สกศ.รร.จปร. 
ตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงและความปลอดภัย 
  ๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปีการศึกษา และ
รายงานผลให้ ผอ.สกศ.รร.จปร. ทราบ 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   สั่ง    ณ    วันที่          สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 พล.ต.  

           ( วินัฐ  อินทรสุวรรณ ) 
     ผอ.สกศ.รร.จปร. 
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