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พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



ค ำน ำ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าท่ีจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียง เพื่อป้องกันมิให้ปัจจัยเส่ียงต่างๆ ส่งผลกระทบท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารการศึกษาภายใต้
วัฒนธรรมคุณภาพ และเพื่อให้การบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ว่า          
“รวมศักยภาพของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
อีกท้ังแผนบริหารความเส่ียงนี้ ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จใน แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อันจะส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อไป 

การจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ จัดท าโดยความร่วมมือ
ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ ในการเสนอถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ในการบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ อันน ามาสู่การก าหนดปัจจัยเส่ียงและแผนบริหารความเส่ียง เพื่อให้
การบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 

 พันเอก   

                                                             ( มนัส   ธนวานนท์ ) 
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                  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
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๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจัยเส่ียง โดยควบคุมกิจกรรม 
และกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยมีหลักการ คือการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีอาจท าให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
สามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ี
กองทัพบกก าหนด ได้ตระหนักถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่พึงปรารถนา ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย
หรือบรรเทาความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุท้ังภายในและภายนอก ส่วนการศึกษาฯ จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนการศึกษาฯ 
สามารถบริหารจัดการภายในส่วนการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ           
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
๑.๒ วัตถุประสงคข์องการบริหารความเสี่ยง 

๑.๒.๑ เพื่อให้ ส่วนการศึกษาฯ สามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
๑.๒.๒ เพื่อให้ ส่วนการศึกษาฯ สามารถควบคุมความเส่ียง ลดโอกาสและผลกระทบท่ีอาจท า

ให้ส่งผลเสียหายต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า         
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ท่ีได้ก าหนดไว้ 

๑.๒.๓ เพื่อก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และผู้รับผิดชอบในการบริหารความ
เส่ียงและการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๑.๒.๔ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการบริหารความเส่ียง ส่งผลให้ก าลังพล  
ส่วนการศึกษาฯ ตระหนักถึงความส าคัญของความเส่ียง 
 

 



๒ 
 

๑.๓ สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สภาพแวดล้อมของการบริหารความเส่ียงภายในส่วนการศึกษาฯ มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ โดยส่วนการศึกษาฯ มีการส่งเสริมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการบริหาร
ความเส่ียง ดังนี้ 

๑.๓.๑ ส่วนการศึกษาฯ ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธกิจ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.๓.๑.๑ ปรัชญา ส่วนการศึกษาฯ ใช้ปรัชญาของ รร.จปร. ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระ
ราชด ารัสฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
แก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งว่า 

....การทหารนั้น ท่ีจะส าเร็จไปได้ก็โดยท่ีมีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ 
ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ท่ีจะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหาร
เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ไชยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู้ แลมี
สติปัญญาสามารถ ท่ีจะน าไปสู่ไชยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติก็นายทหารนั้นจะ
ได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉนั้นเจ้าท้ังหลายจงต้ัง
อุสาหะ พยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการท่ีจะท าน่าท่ีซึ่งส าคัญท่ีสุด ซึ่ งถ้าพูด
ในทางท าการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าท่ีป้องกัน
ความอิสระภาพ ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา… 

จากแนวพระราชด ารัสฯ ได้น าสู่การก าหนด ปรัชญา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้ากล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างผู้น า ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
และ อุดมการณ์ความรักชาติ” 

๑.๓.๑.๒ ปณิธาน ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศขณะนั้น) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร. สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

๑.๓.๑.๓ วิสัยทัศน์ สร้างนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
ให้พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีความเป็นผู้น าท่ีโดดเด่น         
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ ด้วยองค์ความรู้  และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมและทันสมัย กล่าวโดยสรุป คือ                 
“รวมศักยภาพของ สกศ.รร.จปร. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 



๓ 
 

๑.๓.๑.๔ เอกลักษณ์ ได้ยึดถือตามท่ี รร.จปร. ก าหนด คือ  “เป็นสถาบันผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

๑.๓.๑.๕ อัตลักษณ์ ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ท่ีได้ก าหนดให้ นนร.  “เป็น
สุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ท่ีมีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

๑.๓.๑.๖ พันธกิจ 
ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าท่ีให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
๑.๓.๒ ส่วนการศึกษาฯ มีระบบและกลไกการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน ได้แก่ มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ โดยมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
๑.๓.๒.๑ ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของส่วนการศึกษาฯ 
๑.๓.๒.๒ ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเส่ียง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย

เส่ียง 
๑.๓.๒.๓ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเ ส่ียง พร้อมก าหนด

แนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารความเส่ียงในปีการศึกษาต่อไป 
๑.๓.๒.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรท่ีสนับสนุนการบริหารความเส่ียง เพื่อให้ก าลัง

พลของส่วนการศึกษาฯ ตระหนักถึงความส าคัญของความเส่ียงและความปลอดภัย 
๑.๓.๒.๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี

การศึกษา และรายงานผลให้ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ ทราบ 
๑.๓.๓ ส่วนการศึกษาฯ มีการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาบูรณาการเช่ือมโยง

กับแผนบริหารความเส่ียง ท าให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลงาน ได้อย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ส่วนการศึกษาฯ ยังมีแผนปฏิบัติราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมี
การสร้างระบบการก ากับติดตาม พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนการศึกษาฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๓.๓.๑ มีการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงส่วนการศึกษาฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๓.๓.๒ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน น าเสนอผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่อคณะกรรมการบริหาร ส่วนการศึกษาฯ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง การ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓.๓.๓ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดย
การบูรณาการเช่ือมโยงกับภาระงานประจ าของบุคลากร ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน 
ส่วนการศึกษาฯ 



๔ 
 

๑.๓.๓.๔ การก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ 

๑.๓.๓.๕ มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

๑.๓.๔ มีการสร้างระบบและกลไกในการก ากับ ดูแล จรรยาบรรณอาจารย์ ได้แก่ การแต่งต้ัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ เพื่อก ากับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณและประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ 

๑.๓.๕ มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ นนร. โดยการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการก าหนดหลักสูตรท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ นนร. 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๑.๓.๖ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส่วนการศึกษาฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงฯ เพื่อน าผลการพิจารณาไปประกอบการพิจารณาปัจจัยเส่ียง ผลกระทบ และวิธีบริหารความ
เส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งเป็นผู้บริหารของทุกหน่วยขึ้นตรงมาร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แล้วน ามา
สรุปได้ ดังนี้ 

๑.๓.๖.๑ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
ก าหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 

๑.๓.๖.๒ ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิด
จากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงเรื่องของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และก าลังพลในการปฏิบัติงาน 

๑.๓.๖.๓ ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่
พร้อมด้านงบประมาณ การเงินท่ีใช้ในการด าเนินการ 

๑.๓.๖.๔ ความเส่ียงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่
เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 



๕ 

 

บทที่ ๒ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้
การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด โดยได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของส่วนการศึกษาฯ ไว้ดังนี้ 

“รวมศักยภาพของ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
การบริหารการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ ได้เน้นให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality  Culture) 

ภายในส่วนการศึกษาฯ โดยใช้แนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 
โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งในการ
บริหารความเส่ียงของส่วนการศึกษาฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเส่ียง โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ และก าหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงไว้ ดังภาพที่ ๑ 

 
ภาพที่ ๑ กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

 
๒.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรควรต้องมีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจนจะ
ช่วยให้การระบุปัจจัยเส่ียงและวิเคราะห์ความเส่ียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงของส่วนการศึกษาฯ สามารถก าหนดโดยใช้ความส าเร็จของ
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของแต่ละแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ได้ ซึ่งจะช่วยบรรลุภารกิจของส่วน
การศึกษาฯ 

ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

ระบุปัจจัย
เสี่ยง 

ประเมิน
ความเสี่ยง 

บริหารความ
เสี่ยง 

การติดตาม
และรายงาน 

 



๖ 
 

 
๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 การระบุปัจจัยเส่ียงของส่วนการศึกษาฯ ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วน
การศึกษาฯ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ มีวิธีการและเทคนิคในการระบุความเส่ียง ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ยังคงมีความเส่ียงท่ีควบคุมไม่ได้ ได้แก่ 

๒.๒.๑.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รร.จปร. ไม่ตอบสนองต่อการด าเนินงานของ 
สกศ.ฯ 

๒.๒.๑.๒ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ส่งผลให้ต้องปรับการเรียน
การสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒.๒ จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  มีความเส่ียงท่ีควบคุมได้ แต่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ มี
ความเห็นร่วมกันว่าควรด าเนินการต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้ระดับความเส่ียงเคล่ือนย้ายเข้าสู่
ระดับท่ีควบคุมไม่ได้ ได้แก่ 

๒.๒.๒.๑ การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 
๒.๒.๒.๒ จ านวนช่ัวโมงการสอนท่ีไม่ครบตามแผนการสอน 
๒.๒.๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 

 
๒.๓ การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ มีการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเส่ียงเพื่อ
พิจารณาถึงปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเส่ียง (Impact/Consequence) และระดับความเส่ียง (Risk score) โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมถึง
พิจารณาคัดเลือกความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสูงต่อส่วนการศึกษาฯ มาตรการป้องกันหรือควบคุม และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงาน 

๒.๓.๑ โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) คือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์ความเส่ียงอาจเกิดขึ้น
และอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนการศึกษาฯ โดยก าหนดคะแนนประเมิน ดังนี้ 

 
 
 



 ๗ 

 
 

ตารางที่ ๑ คะแนนประเมินด้านโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงเชิงคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกิด ความถ่ึโดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง ๕ 
สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ๓ 
น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีท่ีมีการยกเว้นการปฏิบัติ ๑ 
 
ตารางที่ ๒ คะแนนประเมินด้านโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงเชิงปริมาณ 

โอกาสที่จะเกิด ความถ่ึโดยเฉลี่ย 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 

 
๒.๓.๒ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact/Consequence) เป็นการพิจารณาถึง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อส่วนการศึกษาฯ โดยได้ก าหนด
เกณฑ์ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบท้ังผลกระทบความเส่ียงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ 
๕ ระดับ ดังนี้ 
ตารางที่ ๓ คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเส่ียงเชิงคุณภาพ 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบของความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก เสียหายใหญ่หลวง ๕ 
สูง เสียหายรุนแรง ๔ 

ปานกลาง เสียหายปานกลาง ๓ 
น้อย เสียหายน้อย ๒ 

น้อยมาก ไม่ส าคัญ ๑ 
 
 
 



๘ 
 

ตารางที่ ๔ คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเส่ียงเชิงปริมาณ 
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 
 
๒.๓.๓ ระดับความเส่ียง (Risk Score) ด าเนินการโดยคูณคะแนน โอกาสท่ีจะเกิดกับระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ และมีค่าความเส่ียงรวมเท่ากับ ๒๕ คะแนน ดังนี้ 
ตารางที่ ๕ แผนผังเมทริกช์ของระดับความเส่ียง 
           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) 

 
 ระดับความเส่ียง และความหมายของแต่ละระดับแสดงดัง ตารางท่ี ๖ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
 

ตารางที่ ๖ ระดับความเส่ียงและความหมาย  
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ต่ า ๑-๓ สีเขียว  ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม
ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม  

ปานกลาง ๔-๙ สีเหลือง  ระดับที่พอรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

 

สูง ๑๐-๑๖ สีส้ม  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง
จัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

 

สูงมาก ๑๗-๒๕ สีแดง  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่ง
จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ทันที 

 

 
ผลการประเมินความเส่ียง มีปัจจัยเส่ียงท่ีมีความเส่ียงอยู่ในระดับสูงและปานกลาง ซึ่งควรมี

การก าหนดแผนบริหารความเส่ียงตามล าดับ ดังนี้ 
ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ทันที 
๑) การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 
ระดับสูง ซึ่งเป็นระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ 
 ๑) จ านวนช่ัวโมงการสอนท่ีไม่ครบตามแผนการสอน 
 ๒) ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
 ๓) ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละช้ันปีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 ๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
 ๕) ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจของ 
สกศ.ฯ 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒.๔ การบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเส่ียงเป็นการด าเนินการเพื่อลดระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายและลด

ขนาดผลกระทบของความเสียหายซึ่งมีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนหรือน ามาผสมผสานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่ง
ได้ ๔ กลยุทธ์  ได้แก่ 

ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเส่ียงมี ๔ กลยุทธ์  ได้แก่ 
๒.๔.๑ การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันท่ีจะยอมรับความเส่ียง

ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเส่ียงท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ
ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกท่ีจะบริหารความเส่ียงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวังความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ 

๒.๔.๒ การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
(Likelihood) หรือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Impact) ให้อยู่ในระดับท่ี
หน่วยงานยอมรับได้ 

๒.๔.๓ การกระจายความเส่ียง/ถา่ยโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เป็นการแบ่ง/โอนความเส่ียง
ให้หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นจัดการแทน หรือถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสีย
ให้แก่ผู้อื่น เช่น การท าประกันภัย เป็นต้น 

๒.๔.๔ การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเส่ียงท่ีอยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเส่ียงได้ จึงต้องตัดสินใจหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หยุด 
หรือเปล่ียนแปลงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น การบริหารความเส่ียงเป็นการ
ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการด าเนินกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดความเส่ียง เช่นการยกเลิกโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เป็นต้น  

 
๒.๕ การติดตามและรายงานผล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยรายงานให้
ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ ทราบ และเผยแพร่ผลการด าเนินการให้ก าลังพลทราบ มีการน าเสนอ
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ส่วนการศึกษาฯ ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

๑๒ 
ผนวก ก  

ทะเบียนความเสี่ยง 

แผนงาน : แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ รร.จปร. 
ความเสี่ยง : เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถด าเนินงานได้ 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่
สามารถด าเนินงานได้ 

๓ ๔ ๑๒ จัดให้มีระบบส ารองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สกศ.ฯ เมื่อระบบ
หลักไม่ตอบสนอง 
- การเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- Cloud services 

การทดแทนระบบ
หลัก 

≥ ร้อยละ ๘๐ 

 

  



 
 

 

หน
า้๑

๓ 
หน
า้๑
๓ 

หน
า้๑

๓ 
หน

้า๑
๓ 

๑๓ 
แผนงาน : แผนการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
ความเสี่ยง : การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
จ านวนช่ัวโมงการสอนท่ีไม่ครบตาม
แผนการสอน 

๔ ๓ ๑๒ ๑. การจัดการเรียนการสอนผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
๒. อาจารย์จัดท า VDO และเอกสาร
การสอน จัดเก็บไว้ใน Cloud และ
จัดการสอนในแต่ละวิชาแบบ 
Online 
๓. ปรับปรุงวิธีการวัดผลให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามวิธีการ
สอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนรายวิชา 
 

จ านวนรายวิชา 
 
 

จ านวนรายวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

≥ ร้อยละ ๗๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษา 

๕ ๔ ๒๐ 

 

  



 

๑๔ 
แผนงาน : แผนการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม : การทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) ของ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 
ความเสี่ยง : ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. 
ของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 

๔ ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวน นนร. ท่ี สอบ 
ALCPT ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ ๘๐ 

≥ ร้อยละ ๕๐ 

 

  



 
 

 

หน
า้๑

๕ 
หน
า้๑
๕ 

หน
า้๑

๕ 
หน

้า๑
๕ 

๑๕ 
แผนงาน : แผนการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ นนร. เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test 

(ALCPT) 
ความเสี่ยง : ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละช้ันปีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ 
นนร. แต่ละช้ันปีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

๔ ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

- ช้ันปีท่ี ๑ เกณฑ์
ผ่าน ≥ ร้อยละ ๒๕ 

- ช้ันปีท่ี ๒ เกณฑ์
ผ่าน≥ ร้อยละ ๓๕ 

- ช้ันปีท่ี ๓ เกณฑ์
ผ่าน≥ ร้อยละ ๔๕ 

- ช้ันปีท่ี ๔ เกณฑ์
ผ่าน≥ ร้อยละ ๕๕ 

- ช้ันปีท่ี ๕ เกณฑ์
ผ่าน≥ ร้อยละ ๖๐ 

≥ ร้อยละ ๖๐ 

 

  



 

๑๖ 
แผนงาน : แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
ความเสี่ยง : ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจของ สกศ.ฯ 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การใช้งานจริง 

๓ ๔ ๑๒ ๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(MIS) ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการจัด
การศึกษา 

จ านวนรายวิชาท่ีมี
การรายงานคะแนน
อักษรระดับ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี/ผู้ปฏิบัติ 
ระบบสารสนเทศ (MIS) 

คะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียของผู้เข้าอบรม 

≥ ๔.๐๐ จาก 
๕.๐๐ 

๓. การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ (MIS) 

มีคู่มือการใช้งาน
ระบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 



๑๗ 
 

ผนวก ข 
โครงการประกอบแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย 
(ประกอบ แผนบริหารความเส่ียง กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพสุิทธิ์  

๒. หลักการและเหตุผล 
    กอศ.สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบโดยตรงในการให้การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน      
นายร้อย อีกท้ังกองทัพบกมีนโยบายให้มีการพัฒนาความรู้ ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยให้
สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง และยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนแรก
บรรจุเพิ่มให้ ๐.๕ ขั้น แก่นายทหารจบใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท่ีได้คะแนน      
ALCPT ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑  เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนนายร้อย 
   ๓.๒  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยต่ืนตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ 
   ๓.๓  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยและเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนนายร้อยส าหรับการทดสอบภาษาอังกฤษจาก ยศ.ทบ. ก่อนจบการศึกษา 

๔. ตัวชี้วัด   

   ๔.๑. นักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๕ จะต้องสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๕ ท้ังหมดเพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้
ขั้นเพิ่ม ๐.๕ ขั้น 

   ๔.๒. นักเรียนนายร้อยช้ันปี ท่ี ๑ - ๕ สามารถสอบ ALCPT ผ่านตามเกณฑ์คะแนน                          
ร้อยละ ๖๐  โดย จ านวนของ นนร.ช้ันปีท่ี ๑ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  
     จ านวนของ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
     จ านวนของ นนร.ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 
     จ านวนของ นนร.ช้ันปีท่ี ๔ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
     จ านวนของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ท่ีสอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. เป้าหมาย 
   นักเรียนนายร้อยทุกช้ันป ี

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑ ปี 
๗. วิธีด าเนินการ 
   ๗.๑ จัดสอบ ALCPT ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง  



๑๘ 
 

   ๗.๒ ก าหนดเกณฑ์คะแนนผ่านของนักเรียนนายร้อยแต่ละช้ันปีส าหรับการสอบ ALCPT โดย
แต่ละช้ันปีจะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ โดยไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๑  
    ร้อยละ ๖๐ ของจ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๒  
    ร้อยละ ๗๐ ของจ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๓  
    ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๔  
    ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๕  

   ๗.๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาให้พร้อมใช้งาน มีจ านวนท้ังส้ิน ๓ ห้อง รองรับได้ 
๑๒๐ ท่ีนั่ง 

   ๗.๔ น าคะแนน ALCPT มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนท่ีใช้ในการตัดเกรด โดยคิดเป็นร้อย
ละ ๑๐ ของคะแนนท้ังหมด 

   ๗.๕ จัดสัมมนาอาจารย์หลังส้ินปีการศึกษาเพื่อปรับหลักสูตรและการสอนให้เหมาะสม
ส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และแลกเปล่ียนความรู้รวมถึงประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรต่างๆท่ีอาจารย์กองวิชาอักษรศาสตร์ได้ไปศึกษามาท้ังหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ 

๘.  งบประมาณในการด าเนินการ 
   -  

๙. การติดตามประเมินผล ผลสอบของนักเรียนนายร้อยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  บรรลุเป้าหมาย 


