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พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
นี้ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.      
พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา และ
มุ่งมั่นต่อการสนองตอบต่อปณิธานที่ พล.อ.หญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็น
ผลการด าเนินงานภายใต้ความเสี่ยง จ านวน ๖ ความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม แสดงดัง
ตารางที่ ๑ 

 
ตารางที่ ๑ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตาม
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
สรุปความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

เหตุการณ์นอกเหนือ 
ความเสี่ยงที่ก าหนด ควบคุม

ได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

เพิ่มข้ึน เท่าเดิม ลดลง 

ความเสี่ยงที่ ๒ 
การเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการศึกษา 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

 √   √ - 

ความเสี่ยงที่ ๖ 
จ านวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบ
ตามแผนการสอน 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

 √  √  - 
 

ความเสี่ยงที่ ๗ 
ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย 
ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
 

√    √ - 

 



 

ความเสี่ยง 
สรุปความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

เหตุการณ์นอกเหนือ 
ความเสี่ยงที่ก าหนด ควบคุม

ได้ 
ควบคุม
ไม่ได้ 

เพิ่มข้ึน เท่าเดิม ลดลง 

ความเสี่ยงที่ ๘ 
ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย 
กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปีไม่
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

√    √ - 

ความเสี่ยงที่ ๙ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะ
วิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

 √  √  - 

ความเสี่ยงที่ ๑๐ 
ประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลต่อการตอบสนอง
ภารกิจของ สกศ.ฯ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

√    √ - 

 



ค ำน ำ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือแสดงถึงผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เพ่ือป้องกันมิให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหาร
การศึกษาภายใต้วัฒนธรรมคุณภาพ และเพ่ือให้การบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ว่า "รวมศักยภาพของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ" อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จใน แผนงาน โครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ต่อไป นอกจากนี้การบริหาร
ความเสี่ยงนี้ยังสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และตัวบ่งชี้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารงานของ
ส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 

พลตรี  
 (สิทธา สาริบุตรานนท์) 

 ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



สารบัญ 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร            ข 
ค าน า             ค 
สารบัญ จ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑  กล่าวทั่วไป ๑ 
๑.๒  การประเมินความเสี่ยง ๑ 
๑.๓  วิธีการประเมินผล ๕ 
๑.๔  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร.ฯ ๕ 

บทที่ ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ๙ 
 จ าแนกตามความเสี่ยง 
บทที่ ๓  แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๑๔ 
 
ภาคผนวก    ๒๐ 

ค าสั่ง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ ๒/๖๕      ๒๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. 

 
  



ง 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี    หน้า 
๑  คะแนนประเมินด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ   ๒ 
๒  คะแนนประเมินด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงปริมาณ   ๒ 
๓  คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ   ๒ 
๔  คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ   ๓ 
๕  แผนผังเมทริกช์ของระดับความเสี่ยง   ๓ 
๖  ระดับความเสี่ยงและความหมาย   ๔ 
๗  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร.ฯ   ๖ 



 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ กล่าวทั่วไป 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจัยเสี่ยง โดยควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยมีหลักการ คือ การลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่อาจท าให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรบัได้ 
สามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบ ได้อย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ได้ตระหนักถึงปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้น ส่วนการศึกษาฯ จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนการศึกษาฯ สามารถบริหารจัดการภายในส่วนการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๑.๒ การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact/Consequence) และระดับความเสี่ยง (Risk score) โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๑.๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นและ
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนการศึกษาฯ โดยก าหนดคะแนนประเมิน ดังนี้ 
 
  



๒ 

 

ตารางที่ ๑ คะแนนประเมินด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกิด ความถึ่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ๓ 

น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ ๑ 

 
ตารางที่ ๒ คะแนนประเมินด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

โอกาสที่จะเกิด ความถึ่โดยเฉลี่ย คะแนน 
สูงมาก ระหว่าง ๑-๔ สัปดาห์ต่อครั้ง ๕ 

สูง ระหว่าง ๑-๓ เดือนต่อครั้ง ๔ 

ปานกลาง ระหว่าง ๔-๖ เดือนต่อครั้ง ๓ 

น้อย มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี แต่ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก ไม่เกินกว่า ๑ ครั้ง่ต่อป ี ๑ 

 
๑.๒.๒ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact/Consequence) เป็นการพิจารณาถึงระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อส่วนการศึกษาฯ โดยได้ก าหนดเกณฑ์
ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบทั้งผลกระทบความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ ๕ ระดับ 
ดังนี้ 
ตารางที่ ๓ คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบของความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก เสียหายใหญ่หลวง ๕ 

สูง เสียหายรุนแรง ๔ 

ปานกลาง เสียหายปานกลาง ๓ 

น้อย เสียหายน้อย ๒ 

น้อยมาก ไม่ส าคัญ ๑ 

 



๓ 

 

ตารางที่ ๔ คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ 
ระดับความรุนแรง ความส าเร็จของโครงการ คะแนน 

สูงมาก ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้,หยุดด าเนินการ ๕ 

สูง น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๔ 

ปานกลาง ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๓ 

น้อย ร้อยละ ๗๐-๘๙ ๒ 

น้อยมาก ร้อยละ ๙๐ ขี้นไป ๑ 

 
๑.๒.๓ ระดับความเสี่ยง (Risk Score) ด าเนินการโดยคูณคะแนน โอกาสที่จะเกิดกับระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ ๒๕ คะแนน ดังนี ้
ตารางที่ ๕ แผนผังเมทริกช์ของระดับความเสี่ยง 
           โอกาส 
 
ผลกระทบ 

๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก 

๕ สูงมาก 
๕ 

(เหลือง) 
๑๐ 
(ส้ม) 

๑๕ 
(ส้ม) 

๒๐ 
(แดง) 

๒๕ 
(แดง) 

๔ สูง 
๔ 

(เหลือง) 
๘ 

(เหลือง) 
๑๒ 
(ส้ม) 

๑๖ 
(ส้ม) 

๒๐ 
(แดง) 

๓ ปานกลาง 
๓ 

(เขียว) 
๖ 

(เหลือง) 
๙ 

(เหลือง) 
๑๒ 
(ส้ม) 

๑๕ 
(ส้ม) 

๒ น้อย 
๒ 

(เขียว) 
๔ 

(เหลือง) 
๖ 

(เหลือง) 
๘ 

(เหลือง) 
๑๐ 
(ส้ม) 

๑ น้อยมาก 
๑ 

(เขียว) 
๒ 

(เขียว) 
๓ 

(เขียว) 
๔ 

(เหลือง) 
๕ 

(เหลือง) 

 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ระดับความเสี่ยง และความหมายของแต่ละระดับแสดงดัง ตารางที่ ๖ 
ตารางที่ ๖ ระดับความเสี่ยงและความหมาย  

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ต่ า ๑-๓ สีเขียว  ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม  

ปานกลาง ๔-๙ สีเหลือง  ระดับที่พอรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
เพื่อป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 

สูง ๑๐-๑๖ สีส้ม  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 

สูงมาก ๑๗-๒๕ สีแดง  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ทันที 

 

 
ผลการประเมินความเสี่ยง มีปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและปานกลาง ซึ่งควรมีการ

ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงตามล าดับ ดังนี้ 
ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ทันที 
๑) การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 
ระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 
 ๑) จ านวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน 
 ๒) ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
 ๓) ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
 ๕) ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจของ สกศ.ฯ 
 
 
๑.๓ วิธีการประเมินผล 



๕ 

 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ได้ประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๕ โดยน ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของกองวิชาฯ และฝ่ายอ านวยการ กตก.สกศ.รร.จปร. เพื่อทราบถึงผลส าเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยง พร้อมเสนอแนะการจัดท าความเสี่ยง ประกอบการ
จัดท าตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
 
๑.๔ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร.ฯ 

ผลการประเมินการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๔ คือ 
ความเสี่ยงที่ ๒ การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 

ประกอบด้วย ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด ระดับความ
เสี่ยงลดลง และสรุปความเสี่ยงควบคุมไม่ได้ 
ความเสี่ยงที่ ๖ จ านวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน 

ประกอบด้วย ๑ โครงการ ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม และ
สรุปความเสี่ยงควบคุมไม่ได้ 
ความเสี่ยงที่ ๗ ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 

ประกอบด้วย ๑ โครงการ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับความเสี่ยงลดลง และ
สรุปความเสี่ยงควบคุมได้ 
ความเสี่ยงที่ ๘ ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประกอบด้วย ๑ โครงการ ผลการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับความเสี่ยงลดลง และ
สรุปความเสี่ยงควบคุมได้ 
ความเสี่ยงที่ ๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 

ประกอบด้วย ๑ กิจกรรม ผลการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม และ
สรุปความเสี่ยงควบคุมไม่ได้ 
ความเสี่ยงที่ ๑๐ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจ
ของ สกศ.ฯ 

ประกอบด้วย ๓ โครงการ ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด ระดับความเสี่ยงลดลง 
และสรุปความเสี่ยงควบคุมได้ 

สรุปผลการด าเนินงานทั้ง ๖ ความเสี่ยง ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๓ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ โครงการ และ ๒ กิจกรรม 
ตารางท่ี ๗ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร.ฯ 

 



๖ 

 

มาตรการตอบสนอง
ความเสี่ยง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินการ หมาย

เหต ุบรรล ุ ไม่บรรล ุ
ความเสี่ยงที่ ๒ การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
การจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

การจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์          
(E-Learning) 

จ านวนรายวิชา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

√   

การจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

อาจารย์จัดท า VDO 
และเอกสารการสอน 
จัดเก็บไว้ใน Cloud 
และจัดการสอนในแต่
ละวิชาแบบ Online 

จ านวนรายวิชา 
≥ ร้อยละ ๗๐ 

√   

การจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ปรับปรุงวิธีการวัดผลให้
มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตามวิธีการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนรายวิชา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

√   

ความเสี่ยงที่ ๖ จ านวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
การจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

การจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์         
(E-Learning) 

จ านวนรายวิชา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

√   

ความเสี่ยงที่ ๗ ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย ปี
การศกึษา ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย ปี
การศกึษา ๒๕๖๔ 

จ านวน นนร. ที่ สอบ 
ALCPT ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ ๘๐ 
≥ ร้อยละ ๕๐ 

 √  

  



๗ 

 

ความเสี่ยงที่ ๘ ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย ปี
การศกึษา ๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย ปี
การศกึษา ๒๕๖๔ 

ชั้นปีที่ ๑ – ๕เกณฑ์
ผ่าน ≥ ร้อยละ ๖๐ 

- ชั้นปีที่ ๑ เกณฑ์ผ่าน 
≥ ร้อยละ ๒๕ 

- ชั้นปีที่ ๒ เกณฑ์ผ่าน
≥ ร้อยละ ๓๕ 

- ชั้นปีที่ ๓ เกณฑ์ผ่าน
≥ ร้อยละ ๔๕ 

- ชั้นปีที่ ๔ เกณฑ์ผ่าน
≥ ร้อยละ ๕๕ 

- ชั้นปีที่ ๕ เกณฑ์ผ่าน
≥ ร้อยละ ๖๐ 

 √  

ความเสี่ยงที่ ๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
การจัดท าระบบ จัดให้มีระบบส ารอง

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สกศ.ฯ 
เมื่อระบบหลักไม่
ตอบสนอง 

- การเข้าถึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต 
Cloud services 

การทดแทนระบบหลัก 
≥ ร้อยละ ๘๐ 

 √  

  



๘ 

 

ความเสี่ยงที่ ๑๐ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจ
ของ สกศ.ฯ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 
การจัดท าระบบ การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ (MIS) ที่มี
ประสิทธิภาพส าหรับ
การจดัการศึกษา 

จ านวนรายวิชาที่มีการ
รายงานคะแนนอักษร

ระดับ 
ร้อยละ ๘๐ 

√   

การฝึกอบรม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/
ผู้ปฏิบัติ ระบบ
สารสนเทศ (MIS) 

คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าอบรม 
≥ ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 

√   

การจัดท าระบบ การจดัท าคู่มือการใช้
งานระบบสารสนเทศ 
(MIS) 

มีคู่มือการใช้งานระบบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

√   

 



 

๙ 

บทที่ ๒ 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตามความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง (หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ร้อยละ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลลัพธ ์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผลลัพธ ์ เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ ๒ 
การเรียนการสอนไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ฏิ ทิ น
การศึกษา 
ประเภท 
ด้านการด าเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 มี  ไม่มี 
ด าเนินการต่อ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

๑) การจัดการ
เรียนการสอน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) 
ตัวชี้วัด 
จ านวนรายวิชา/
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

√   ๕ ๔ ๒๐ ๕ ๓ ๑๕   √  √ 

๒) อาจารย์จดัท า 
VDO และ
เอกสารการสอน 
จัดเก็บไว้ใน 
Cloud และ
จัดการสอนในแต่
ละวิชาแบบ 
Online 
ตัวชี้วัด 
จ านวนรายวิชา/  
≥ ร้อยละ ๗๐ 
 

√   



 

๑๐ 

ความเสี่ยงที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง (หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ร้อยละ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลลัพธ ์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผลลัพธ ์ เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

๓) ปรับปรุง
วิธีการวัดผลให้มี
ประสิทธิภาพ
เหมาะสมตาม
วิธีการสอนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ตัวชี้วัด 
จ านวนรายวิชา/
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

√   

ความเสี่ยงที่ ๖ 
จ านวนช่ัวโมงการสอน
ที่ไม่ครบตามแผนการ
สอน 
ประเภท 
ด้านการด าเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 มี  ไม่มี 
ด าเนินการต่อ 
 ใช่  ไม่ใช่ 
 
 
 

๑) การจัดการ
เรียนการสอน
ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) 
ตัวชี้วัด 
จ านวนรายวิชา/
ร้อยละ ๑๐๐ 

√   ๔ ๓ ๑๒ ๔ ๓ ๑๒  √   √ 



 

๑๑ 

ความเสี่ยงที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง (หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ร้อยละ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลลัพธ ์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผลลัพธ ์ เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ ๗ 
ระดับคะแนนสอบ 
ALCPT โดย ยศ.ทบ. 
ของ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ไม่
ถึงร้อยละ ๘๐ 
ประเภท 
ด้านการด าเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 มี  ไม่มี 
ด าเนินการต่อ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

๑) โครงการ
พัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัด 
จ านวน นนร. ที่ 
สอบ ALCPT ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 
๘๐/≥ ร้อยละ ๕๐ 

 √  ๔ ๓ ๑๒ ๓ ๓ ๙   √ √  

ความเสี่ยงที่ ๘ 
ผลคะแนนสอบ 
ALCPT โดย กอศ.ฯ 
ของ นนร. แต่ละชั้นปี
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประเภท 
ด้านการด าเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 มี  ไม่มี 
ด าเนินการต่อ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

๑) โครงการ
พัฒนา
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย 
ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
ตัวชี้วัด 
ช้ันปีท่ี ๑ – ๕
เกณฑผ์่าน ≥ 
ร้อยละ ๖๐/ 

 √  ๔ ๓ ๑๒ ๓ ๓ ๙   √ √  



 

๑๒ 

ความเสี่ยงที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง (หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ร้อยละ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลลัพธ ์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผลลัพธ ์ เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

- ช้ันปีที่ ๑ ≥ร้อย
ละ ๕๐ 
- ช้ันปีที่ ๒ ≥ร้อย
ละ ๖๐ 
- ช้ันปีที่ ๓≥ร้อย
ละ ๗๐ 
- ช้ันปีที่ ๔ ≥ร้อย
ละ ๘๐ 
- ช้ันปีที่ ๕ ≥ร้อย
ละ ๑๐๐ 

ความเสี่ยงที่ ๙ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกิดภาวะวิกฤต ไม่
สามารถด าเนินงานได ้
ประเภท 
ด้านการด าเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 มี  ไม่มี 
ด าเนินการต่อ 
 ใช่  ไม่ใช ่

๑) จัดให้มรีะบบ
ส ารองด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ 
สกศ.ฯ เมื่อระบบ
หลักไม่ตอบสนอง 
- การเขา้ถึง
สัญญาณ
อินเตอร์เนต็ 
- Cloud services 
ตัวชี้วัด 
การทดแทนระบบ
หลัก/≥ ร้อยละ ๘๐ 

 √  ๓ ๔ ๑๒ ๓ ๔ ๑๒  √   √ 



 

๑๓ 

ความเสี่ยงที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง (หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ร้อยละ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลลัพธ ์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผลลัพธ ์ เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ ๑๐ 
ประสิทธิภาพของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลต่อการ
ตอบสนองภารกจิของ 
สกศ.ฯ 
ประเภท 
ด้านการด าเนินงาน 
เหตุการณ์นอกเหนือฯ 
 มี  ไม่มี 
ด าเนินการต่อ 
 ใช่  ไม่ใช่ 

๑) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
(MIS) ที่มี
ประสิทธิภาพ
ส าหรับการจัด
การศึกษา 
ตัวชี้วัด 
จ านวนรายวิชาที่
มีการรายงาน
คะแนนอักษร
ระดับ/ร้อยละ 
๘๐ 
 

√   ๓ ๔ ๑๒ ๓ ๓ ๙   √ √  

๒) การฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ี/ผู้
ปฏิบัติ ระบบ
สารสนเทศ (MIS) 
ตัวชี้วัด 
คะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยของผู้
เข้าอบรม/≥ 
๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
 

√   



 

๑๔ 

ความเสี่ยงที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง (หลัง) ระดับความเสี่ยง สรุปความเสี่ยง 

บรรลุ 
ไม่ 

บรรลุ 
ร้อยละ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ผลลัพธ ์ โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ผลลัพธ ์ เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

๓) การจัดท าคูม่ือ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ (MIS) 
ตัวชี้วัด 
มีคู่มือการใช้งาน
ระบบ/ร้อยละ 
๑๐๐ 

√   

 



 

๑๕ 

บทที่ ๓ 
แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๒ การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้เสนอแนะ 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ด ารงการปฏิบัติ  

อาจารย์จัดท า VDO และเอกสารการสอน จัดเก็บไว้ใน Cloud 
และจัดการสอนในแต่ละวิชาแบบ Online 

ด ารงการปฏิบัติ  

ปรับปรุงวิธีการวัดผลให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวิธีการสอน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ด ารงการปฏิบัติ  

 
  



 

๑๖ 

แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อ) 
ความเสี่ยงที่ ๖ จ านวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้เสนอแนะ 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ด ารงการปฏิบัติ  

  



 

๑๗ 

แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อ) 
ความเสี่ยงที่ ๗ ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้เสนอแนะ 

โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน
นายร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นนร.ชั้นปีที่ ๕ จะได้ฝึกทักษะการฟังมากขึ้น เนื่องจาก
ห้องปฏิบัติการทางภาษาของกอศ.จ านวน ๑๒๐ ที่นั่ง มี
ความพร้อมส าหรับการใช้งานในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยจะ
ได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้พัฒนาทักษะ
การฟังของ นนร. ทุกชั้นปีได้ 

 

  



 

๑๘ 

แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อ) 
ความเสี่ยงที่ ๘ ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปีไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้เสนอแนะ 

โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นนร.ทุกชั้นปี จะได้ฝึกทักษะการฟังมากขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาของกอศ.จ านวน ๑๒๐ ที่นั่ง มีความพร้อมส าหรับการใช้งานในปี
การศึกษา ๒๕๖๕ โดยจะได้ด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้
พัฒนาทักษะการฟังของ นนร. ทุกชั้นปีได้ 

 

 
  



 

๑๙ 

แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อ) 
ความเสี่ยงที่ ๙ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้เสนอแนะ 

จัดให้มีระบบส ารองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ.ฯ เมื่อ
ระบบหลักไม่ตอบสนอง 
- การเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- Cloud services 

สกศ.ฯ ควรริเริ่มให้มีระบบส ารองด้านเทคโนโลยี  

  



 

๒๐ 

แนวทางการก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ต่อ) 
ความเสี่ยงที่ ๑๐ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจของ สกศ.ฯ 
ประเภท ด้านการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้เสนอแนะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
การจัดการศึกษา 

ท าการทดสอบระบบใหม่  

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติ ระบบสารสนเทศ (MIS) ด ารงการปฏิบัติ  

การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ (MIS) การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับ
ระบบใหม ่

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๒๒ 
 

 



๒๓ 
 

 


