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พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



คำนำ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าที่จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือป้องกันมิให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารการศึกษาภายใต้
วัฒนธรรมคุณภาพ และเพ่ือให้การบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “รวม
ศักยภาพของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” อีกทั้ง
แผนบริหารความเสี่ยงนี้ ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จใน แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ ๒๕๖๐-๖๔ ต่อไป 

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ จัดทำโดยความร่วมมือ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ในการเสนอถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ในการบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ อันนำมาสู่การกำหนดปัจจัยเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้
การบริหารงานของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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๑.๑  หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจัยเสี่ยง โดยควบคุมกิจกรรม 

และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยมีหลักการ คือการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่อาจทำให้องค์กรเกิด

ความเสียหาย เพ่ือให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

สามารถประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายรอ้ย

พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามที่

กองทัพบกกำหนด ได้ตระหนักถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานภายใน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหาย

หรือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอก ส่วนการศึกษาฯ จึงได้

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนการศึกษาฯ สามารถบริหาร

จัดการภายในส่วนการศึกษาฯ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

และส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

๑.๒.๑ เพ่ือให้ ส่วนการศึกษาฯ สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 

๑.๒.๒ เพื่อให้ ส่วนการศึกษาฯ สามารถควบคุมความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบที่อาจทำ

ให้ส่งผลเสียหายต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 

๒๕๖๐-๖๔ ที่ได้กำหนดไว้ 

 



๒ 
 

๑.๒.๓ เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ และผู้รับผิดชอบในการบริหารความ

เสี่ยงและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๑.๒.๔ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้กำลังพล   

ส่วนการศึกษาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง 

 

๑.๓ สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

สภาพแวดล้อมของการบริหารความเสี่ยงภายในส่วนการศึกษาฯ มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ โดยส่วนการศึกษาฯ มีการส่งเสริมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของการบริหาร

ความเสี่ยง ดังนี้ 

๑.๓.๑ ส่วนการศึกษาฯ กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และพันธ

กิจ ดังต่อไปนี้ 

๑.๓.๑.๑ ปรัชญา ส่วนการศึกษาฯ ใช้ปรัชญาของ รร.จปร. ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระ

ราชดำรัสฯ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน

แก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งว่า 

....การทหารนั ้น ที ่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที ่มีผู ้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ 

ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหาร

เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ไชยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ แลมี

สติปัญญาสามารถ ที่จะนำไปสู่ไชยชำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติก็นายทหารนั้นจะ

ได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้ง

อุสาหะ พยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทำน่าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่ งถ้าพูด

ในทางทำการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าที่ป้องกัน

ความอิสระภาพ ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา… 

จากแนวพระราชดำรัสฯ ได้นำสู ่การกำหนด ปรัชญา โรงเร ียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้ากล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำ ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

และ อุดมการณ์ความรักชาติ” 

๑.๓.๑.๒ ปณิธาน ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศขณะนั้น) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  



๓ 
 

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร. สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง

คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

๑.๓.๑.๓ วิสัยทัศน์ สร้างนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 

ให้พร้อมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น มี

ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย กล่าวโดยสรุป คือ  “รวมศักยภาพ

ของ สกศ.รร.จปร. สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 

๑.๓.๑.๔ เอกลักษณ์ ได้ยึดถือตามที ่ รร.จปร. กำหนด คือ  “เป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

๑.๓.๑.๕ อัตลักษณ์ ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ที่ได้กำหนดให้ นนร.  “เป็น

สุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

๑.๓.๑.๖ พันธกิจ 

ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาและบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 

๑.๓.๒ ส่วนการศึกษาฯ มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ได้แก่ มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๓.๒.๑ กำหนดนโยบายและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนการศึกษาฯ 

๑.๓.๒.๒ ดำเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย

เสี่ยง 

๑.๓.๒.๓ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี ่ยง พร้อมกำหนด

แนวทางในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาต่อไป 

๑.๓.๒.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กำลังพล

ของส่วนการศึกษาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและความปลอดภัย 

๑.๓.๒.๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี ่ยงประจำปี

การศึกษา และรายงานผลให้ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาฯ ทราบ 
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๑.๓.๓ ส่วนการศึกษาฯ มีการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาบูรณาการเชื่อมโยง

กับแผนบริหารความเสี่ยง ทำให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลงาน ได้อย่างเป็น

ระบบ นอกจากนี้ส่วนการศึกษาฯ ยังมีแผนปฏิบัติราชการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมี

การสร้างระบบการกำกับติดตาม พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนการศึกษาฯ อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๓.๓.๑ มีการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส่วนการศึกษาฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.๓.๓.๒ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน นำเสนอผลการดำเนิน

โครงการ/กิจกรรม ต่อคณะกรรมการบริหาร ส่วนการศึกษาฯ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง การ

ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓.๓.๓ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย

การบูรณาการเชื่อมโยงกับภาระงานประจำของบุคลากร ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน 

ส่วนการศึกษาฯ 

๑.๓.๓.๔ การกำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรประจำสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ 

๑.๓.๓.๕ มีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื ่อการบริหารงานที ่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

๑.๓.๔ มีการสร้างระบบและกลไกในการกำกับ ดูแล จรรยาบรรณอาจารย์ ได้แก่ การแต่งตั้ง

คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 

วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำผิดจรรยาบรรณและประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ 

๑.๓.๕ มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ นนร. โดยการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นนร. 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 

๑.๓.๖ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส่วนการศึกษาฯ โดยคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงฯ เพื่อนำผลการพิจารณาไปประกอบการพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ และวิธี บริหารความ

เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นผู้บริหารของทุกหน่วยขึ้นตรงมาร่วมกันวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แล้วนำมา

สรุปได ้ดังนี้ 

๑.๓.๖.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

กำหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 

๑.๓.๖.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด

จากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงเรื่องของกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกำลังพลในการปฏิบัติงาน 

๑.๓.๖.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่

พร้อมด้านงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการดำเนินการ 

๑.๓.๖.๔ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่

เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
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บทที่ ๒ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยขึ ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที ่ให้

การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด โดยได้

กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของส่วนการศึกษาฯ ไว้ดังนี้ 

“รวมศักยภาพของ ส่วนการศึกษา โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สู่ความเปน็เลิศทางวิชาการ” 

การบริหารการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ ได้เน้นให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality  Culture) 

ภายในส่วนการศึกษาฯ โดยใช้แนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 

โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลซุึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งในการบริหาร

ความเสี่ยงของส่วนการศึกษาฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ และกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังภาพที่ ๑ 

 
ภาพที่ ๑ กระบวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 

๒.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรควรต้องมีความสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๖๔ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนจะช่วยให้

ก าหนด
วัตถุประสงค์

ระบุปัจจัย
เสี่ยง

ประเมิน
ความเสี่ยง

บริหารความ
เสี่ยง

การติดตาม
และรายงาน
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การระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ของ

การบริหารความเสี่ยงของส่วนการศึกษาฯ สามารถกำหนดโดยใช้ความสำเร็จของตัวชี้วัด และค่า

เป้าหมายของแต่ละแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ได้ ซึ่งจะช่วยบรรลุภารกิจของส่วนการศึกษาฯ 

 

๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง 

 การระบุปัจจัยเสี่ยงของส่วนการศึกษาฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วน

การศึกษาฯ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ มีวิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ จากการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ ยังคงมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ 

๒.๒.๑.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รร.จปร. ไม่ตอบสนองต่อการดำเนินงานของ 

สกศ.ฯ 

๒.๒.๑.๒ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ส่งผลให้ต้องปรับการเรียน

การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒.๒ จากการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปี

การศึกษา ๒๕๖๓  มีความเสี่ยงที่ควบคุมได้ แต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มี

ความเห็นร่วมกันว่าควรดำเนินการต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้ระดับความเสี่ยงเคลื่อนย้ายเข้าสู่

ระดับที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก ่

๒.๒.๒.๑ การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 

๒.๒.๒.๒ จำนวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน 

๒.๒.๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถดำเนินงานได้ 

 

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยงเพ่ือ

พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบจาก

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact/Consequence) และระดับความเสี่ยง (Risk score) โดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี ่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  รวมถึง
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พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงต่อส่วนการศึกษาฯ มาตรการป้องกันหรือควบคุม และ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการดำเนินงาน 

๒.๓.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น

และอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนการศึกษาฯ โดยกำหนดคะแนนประเมิน ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ คะแนนประเมินด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

โอกาสที่จะเกิด ความถึ่โดยเฉลี่ย คะแนน 

สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง ๕ 

สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง ๔ 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง ๓ 

น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง ๒ 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ ๑ 

 

ตารางท่ี 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 ครั้ง่ต่อปี ๑ 

 

๒.๓.๒ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact/Consequence) เป็นการพิจารณาถึง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อส่วนการศึกษาฯ โดยได้กำหนด

เกณฑ์สำหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบทั้งผลกระทบความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ 

๕ ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๓ คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

ระดับความรุนแรง ผลกระทบของความเสียหาย คะแนน 

สูงมาก เสียหายใหญ่หลวง ๕ 
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ระดับความรุนแรง ผลกระทบของความเสียหาย คะแนน 

สูง เสียหายรุนแรง ๔ 

ปานกลาง เสียหายปานกลาง ๓ 

น้อย เสียหายน้อย ๒ 

น้อยมาก ไม่สำคัญ ๑ 

 

ตารางท่ี ๔ คะแนนประเมินด้านผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

ระดับความรุนแรง ความสำเร็จของโครงการ คะแนน 

สูงมาก ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้,หยุดดำเนินการ ๕ 

สูง น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๔ 

ปานกลาง ร้อยละ ๕๐-๖๙ ๓ 

น้อย ร้อยละ ๗๐-๘๙ ๒ 

น้อยมาก ร้อยละ ๙๐ ขี้นไป ๑ 

 

๒.๓.๓ ระดับความเสี่ยง (Risk Score) ดำเนินการโดยคูณคะแนน โอกาสที่จะเกิดกับระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ และมีค่าความเสี่ยงรวมเท่ากับ ๒๕ คะแนน ดังนี้ 

ตารางท่ี 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) 



๑๐ 
 

           โอกาส 

 

ผลกระทบ 

๑ น้อยมาก ๒ น้อย ๓ ปานกลาง ๔ สูง ๕ สูงมาก 

๑ น้อยมาก 
๑ 

(เขียว) 

๒ 

(เขียว) 

๓ 

(เขียว) 

๔ 

(เหลือง) 

๕ 

(เหลือง) 

 

 ระดับความเสี่ยง และความหมายของแต่ละระดับแสดงดัง ตารางที่ ๖ 

ตารางท่ี ๖ ระดับความเสี่ยงและความหมาย  

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบส ี ความหมาย 

ต่ำ ๑-๓ สีเขียว  ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคมุ

ความเสีย่ง ไม่ต้องมีการจัดการเพิม่เติม  

ปานกลาง ๔-๙ สีเหลือง  ระดับที่พอรับได้แต่ต้องมีการควบคุม 

เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย

ไปยังระดับที่ยอมรบัไมไ่ด ้

 

สูง ๑๐-๑๖ สีส้ม  ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ โดยต้อง

จัดการความเสีย่งเพื่อให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้

 

สูงมาก ๑๗-๒๕ สีแดง  ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ จำเปน็ต้องเร่ง

จัดการความเสีย่งให้ อยู่ในระดับท่ียอมรับ

ได้ทันที 
 

 

ผลการประเมินความเสี่ยง มีปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและปานกลาง ซึ่งควรมี

การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงตามลำดับ ดังนี้ 

ระดับสูงมาก ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 

๑) การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 
ระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได ้
 ๑) จำนวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน 



 ๑๑ 

 
 

 ๒) ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 
 ๓) ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปีไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
 ๔) เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่สามารถดำเนินงานได้ 
 ๕) ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจของ 
สกศ.ฯ 
 

๒.๔ การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการเพื่อลดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและลด

ขนาดผลกระทบของความเสียหายซึ่งมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่ง

ได้ ๔ กลยุทธ์  ได้แก่ 

ซ่ึงกลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์  ได้แก่ 

๒.๔.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบ

ควบคุม แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีการติดตาม

เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 

๒.๔.๒ การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน

หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

(Likelihood) หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ให้อยู่ในระดับที่

หน่วยงานยอมรับได้ 

๒.๔.๓ การกระจายความเสี่ยง/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการแบ่ง/โอนความเสี่ยง

ให้หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นจัดการแทน หรือถ่ายโอนความรับผิดชอบหรือภาระของการสูญเสีย

ให้แก่ผู้อื่น เช่น การทำประกันภัย เป็นต้น 

๒.๔.๔ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หยุด 

หรือเปลี่ยนแปลงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การบริหารความเสี่ยงเป็นการ

ตัดสินใจที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงนั้นหรือยุติการดำเนินกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นการยกเลิกโครงการที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น  



๑๒ 
 

 

๒.๕ การติดตามและรายงานผล 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง โดยรายงานให้
ผู้อำนวยการ ส่วนการศึกษาฯ ทราบ และเผยแพร่ผลการดำเนินการให้กำลังพลทราบ มีการนำเสนอ
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

๑๔ 
ผนวก ก  

ทะเบียนความเสี่ยง 

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

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤต ไม่
สามารถดำเนินงานได ้

๓ ๔ ๑๒ จัดให้มีระบบสำรองด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สกศ.ฯ เมื ่อระบบ
หลักไม่ตอบสนอง 
- การเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
- Cloud services 

การทดแทนระบบ
หลัก 

≥ ร้อยละ ๘๐ 

 

  



 
 

 

๑๕ 
แผนงาน : แผนการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
ความเสี่ยง : การเรยีนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
จำนวนช ั ่ ว โมงการสอนท ี ่ ไม ่ครบตาม
แผนการสอน 

๔ ๓ ๑๒ ๑. การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
๒. อาจารย์จัดทำ VDO และเอกสาร
การสอน จัดเก็บไว้ใน Cloud และ
จัดการสอนในแต่ละวิชาแบบ Online 
๓.  ปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การว ัดผล ให ้ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตามวิธ ีการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวนรายวิชา 
 

จำนวนรายวิชา 
 
 

จำนวนรายวิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

≥ ร้อยละ ๗๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทิน
การศึกษา 

๕ ๔ ๒๐ 

 

  



 

๑๖ 
แผนงาน : แผนการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม : การทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 
ความเสี่ยง : ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

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

๔ ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวน นนร. ที่ สอบ 
ALCPT ผ ่ า น เ กณ ฑ์
ร้อยละ ๘๐ 

≥ ร้อยละ ๕๐ 

 

  



 
 

 

๑๗ 
แผนงาน : แผนการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test 

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

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ 
นนร. แต่ละชั้นปีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

๔ ๓ ๑๒ โครงการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

- ชั ้นป ีท ี ่  ๑ เกณฑ์

ผ่าน ≥ ร้อยละ ๒๕ 
- ชั ้นป ีท ี ่  ๒ เกณฑ์

ผ่าน≥ ร้อยละ ๓๕ 

- ชั ้นป ีท ี ่  ๓ เกณฑ์

ผ่าน≥ ร้อยละ ๔๕ 

- ชั ้นป ีท ี ่  ๔ เกณฑ์

ผ่าน≥ ร้อยละ ๕๕ 

- ชั ้นป ีท ี ่  ๕ เกณฑ์

ผ่าน≥ ร้อยละ ๖๐ 

≥ ร้อยละ ๖๐ 

 

  



 

๑๘ 
แผนงาน : แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 
ความเสี่ยง : ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนองภารกิจของ สกศ.ฯ 

ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม 

(มาตรการตอบสนองความเสี่ยง) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การใช้งานจริง 

๓ ๔ ๑๒ ๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) 
ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพสำหร ับการจัด
การศึกษา 

จำนวนรายว ิชาท ี ่มี
การรายงานคะแนน
อักษรระดับ 

ร้อยละ ๘๐ 

๒. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติ 
ระบบสารสนเทศ (MIS) 

คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าอบรม 

≥ ๔.๐๐ จาก 
๕.๐๐ 

๓. การจัดทำคู ่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ (MIS) 

ม ี ค ู ่ ม ื อการ ใช ้ ง าน
ระบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 



๑๙ 
 

ผนวก ข 
โครงการประกอบแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์  

๒. หลักการและเหตุผล 
    กอศ.สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบโดยตรงในการให้การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียน      
นายร้อย อีกทั้งกองทัพบกมีนโยบายให้มีการพัฒนาความรู้ ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยให้
สามารถนำมาใช้งานได้อย่างแท้จริง และยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนแรก
บรรจุเพิ่มให้ ๐.๕ ขั้น แก่นายทหารจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ได้คะแนน      
ALCPT ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑  เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนนายร้อย 
   ๓.๒  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยตื่นตัวในการเรียนภาษาอังกฤษ 
   ๓.๓  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยและเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักเรียนนายร้อยสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษจาก ยศ.ทบ. ก่อนจบการศึกษา 

๔. ตัวช้ีวัด   

   ๔.๑. นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จะต้องสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ผ่านเกณฑ์ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้
ขั้นเพ่ิม ๐.๕ ขั้น 

   ๔.๒. นักเร ียนนายร้อยชั ้นปีที ่  ๑ - ๕ สามารถสอบ ALCPT ผ ่านตามเกณฑ์คะแนน                          
ร้อยละ ๖๐  โดย จำนวนของ นนร.ชั้นปีที่ ๑ ที่สอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  
     จำนวนของ นนร.ชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 
     จำนวนของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ ที่สอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 
     จำนวนของ นนร.ชั้นปีที่ ๔ ที่สอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
     จำนวนของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ที่สอบผ่านเกณฑ์ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 
๕. เป้าหมาย 
   นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี 



๒๐ 
 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ ๑ ปี 
๗. วิธีดำเนินการ 
   ๗.๑ จัดสอบ ALCPT ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง  

   ๗.๒ กำหนดเกณฑ์คะแนนผ่านของนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปีสำหรับการสอบ ALCPT โดย
แต่ละชั้นปีจะต้องผ่านเกณฑร์้อยละ ๖๐ โดยไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑  
    ร้อยละ ๖๐ ของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒  
    ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓  
    ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔  
    ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕  

   ๗.๓ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาให้พร้อมใช้งาน มีจำนวนทั้งสิ้น ๓ ห้อง  รองรับได้ 
๑๒๐ ที่นั่ง 

   ๗.๔ นำคะแนน ALCPT มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด โดยคิดเป็นร้อยละ 
๑๐ ของคะแนนทั้งหมด 

   ๗.๕ จัดสัมมนาอาจารย์หลังสิ ้นปีการศึกษาเพื่อปรับหลักสูตรและการสอนให้เหมาะสม
สำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรต่างๆที่อาจารย์กองวิชาอักษรศาสตร์ได้ไปศึกษามาทั้งหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินการ 
   -  

๙. การติดตามประเมินผล ผลสอบของนักเรียนนายร้อยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  บรรลุเป้าหมาย 
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