
   

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สาเหตุของการไม่บรรลุ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) รหัส
หลักฐาน บรรลุ ไม่บรรลุ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์

ความเสี่ยงที๒่ การเรียน
การสอนไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการศึกษา 
ประเภท ด้านการ
ดำเนินงาน 

สกศ.ฯ การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) 

จำนวนรายวิชา/ร้อยละ 
๑๐๐ 

√   ๕ ๔ ๒๐ 

๕ ๓ ๑๕ 

๑ 
๒ 

อาจารย์จดัทำ VDO และเอกสารการสอน จัดเก็บไว้ใน 
Cloud และจดัการสอนในแต่ละวชิาแบบ Online  

จำนวนรายวิชา/  
≥ ร้อยละ ๗๐ 

√   ๑ 
๒ 

ปรับปรุงวิธีการวัดผลใหม้ีประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
วิธีการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) 

จำนวนรายวิชา/ร้อยละ 
๑๐๐ 

√   ๑ 
๒ 

 

แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๒ การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาประเภท ด้านการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๕ 

การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ดำรงการปฏิบัต ิ

อาจารย์จดัทำ VDO และเอกสารการสอน จัดเก็บไว้ใน Cloud และจัดการสอนในแตล่ะวิชาแบบ Online  ดำรงการปฏิบัต ิ

ปรับปรุงวิธีการวัดผลใหม้ีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวิธีการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ดำรงการปฏิบัต ิ

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สาเหตุของการไม่บรรลุ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) รหัส
หลักฐาน บรรลุ ไม่บรรลุ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์

ความเสี่ยงที๖่ จำนวน
ช่ัวโมงการสอนที่ไม่ครบ
ตามแผนการสอน 
ประเภท ด้านการ
ดำเนินงาน 

สกศ.ฯ การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-Learning) 

จำนวนรายวิชา/ร้อยละ 
๑๐๐ 

√   ๔ ๓ ๑๒ 

๔ ๓ ๑๒ 

๑ 
๒ 

 

 

แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๖ จำนวนช่ัวโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอนประเภท ด้านการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๕ 

การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ดำรงการปฏิบัต ิ

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สาเหตุของการไม่บรรลุ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) รหัส
หลักฐาน บรรลุ ไม่บรรลุ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์

ความเสี่ยงที ่๗ ระดับ
คะแนนสอบ ALCPT 
โดย ยศ.ทบ. ของ นนร. 
ช้ันปีท่ี ๕ ไม่ถึง 
ร้อยละ ๘๐ 
ประเภท ด้านการ
ดำเนินงาน 

สกศ.ฯ โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

จำนวน นนร. ที่ สอบ 
ALCPT ผ่านเกณฑร์้อยละ
๘๐/≥ ร้อยละ ๕๐ 

 √ การฝึกทักษะการฟังของ
นนร.ช้ันปีท่ี 5 ยังไม่

สามารถปฏิบัตไิด้อยา่ง
สมบูรณ์ เนื่องจาก

ห้องปฎิบัติการทางภาษา
ของกอศ.ยังไม่แล้วเสร็จ

เพื่อพร้อมใช้งาน 

๔ ๓ ๑๒ 

๓ ๓ ๙ 

๓ 

 

 

แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๗ ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดย ยศ.ทบ. ของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ประเภท ด้านการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๕ 

โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

นนร.ช้ันปีท่ี 5 จะได้ฝึกทักษะการฟังมากขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการทางภาษาของกอศ.จำนวน 120 ที่น่ัง มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในปี
การศึกษา 2565 โดยจะได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้พัฒนาทักษะการฟังของ นนร. ทุกช้ันปีได้ 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สาเหตุของการไม่บรรลุ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) รหัส
หลักฐาน บรรลุ ไม่บรรลุ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์

ความเสี่ยงที ่๘ ผล
คะแนนสอบ ALCPT 
โดย กอศ.ฯ ของ นนร. 
แต่ละชั้นปไีม่ผา่นเกณฑ์
ที่กำหนด 
ประเภท ด้านการ
ดำเนินงาน 

สกศ.ฯ โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ช้ันปีท่ี ๑ – ๕เกณฑผ์่าน 
≥ ร้อยละ ๖๐/ 
-ช้ันปีท่ี ๑ ≥ร้อยละ ๕๐ 
-ช้ันปีท่ี ๒ ≥ร้อยละ ๖๐ 
-ช้ันปีท่ี ๓≥ร้อยละ ๗๐ 
-ช้ันปีท่ี ๔ ≥ร้อยละ ๘๐ 
-ช้ันปีท่ี ๕ ≥ร้อยละ ๑๐๐ 

 √ จากผลคะแนนสอบของ
นนร.ทั้ง 5 ช้ันปีจะพบว่า 

นนร.ช้ันปีท่ี 1- 4 
สามารถสอบผา่นเกณฑ์ 
60% ได้ตามตัวช้ีวัด ซึ่ง
เพิ่มขึ้นตามลำดับในแต่
ละชั้นปี จาก 50% ใน

ช้ัน 1 จนถึง 80% ในช้ัน 
4 แต่สำหรับนนร.ช้ันปีท่ี 
5 ท่ีตัวช้ีวัดกำหนดไว้ถึง 
100% น้ันถือเป็นเกณฑ์
ที่สูง     นอกจากนี้การ

๔ ๓ ๑๒ 

๓ ๓ ๙ 

๓ 



   

 

ฝึกทักษะการฟังของ
นนร.ยังทำไดไ้มส่มบรูณ์ 
เนื่องจากห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาของกอศ.ยัง

ติดตั้งไม่แล้วเสรจ็ 

 

 

แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๘ ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กอศ.ฯ ของ นนร. แต่ละชั้นปไีม่ผา่นเกณฑ์ที่กำหนดประเภท ด้านการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๕ 

โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

นนร.ทุกช้ันป ีจะไดฝ้ึกทักษะการฟังมากขึ้น เนื่องจากห้องปฏิบัติการทางภาษาของกอศ.จำนวน 120 ที่น่ัง มีความพร้อมสำหรับการใช้งานในปี
การศึกษา 2565 โดยจะได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้พัฒนาทักษะการฟังของ นนร. ทุกช้ันปีได้ 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สาเหตุของการไม่บรรลุ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) รหัส
หลักฐาน บรรลุ ไม่บรรลุ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์

ความเสี่ยงที ่๙ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกิดภาวะวิกฤต 
ไม่สามารถดำเนินงานได้
ประเภท ด้านการ
ดำเนินงาน 

สกศ.ฯ จัดให้มีระบบสำรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
สกศ.ฯ เมื่อระบบหลักไม่ตอบสนอง 
-การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตCloud services 

การทดแทนระบบหลัก/ 
≥ ร้อยละ ๘๐ 
 

 √ สกศ ยังไมม่ีระบบสำรอง
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๓ ๔ ๑๒ 

๓ ๔ ๑๒ 

 

 



   

 

 

แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๙ เทคโนโลยสีารสนเทศเกิดภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินงานได้ประเภท ดา้นการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๕ 

จัดให้มีระบบสำรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ.ฯ เมื่อระบบหลักไม่ตอบสนอง 
-การเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตCloud services 

สกศ ควรรเิริ่มใหม้ีระบบสำรองด้านเทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการดำเนินการ สาเหตุของการไม่บรรลุ ประเมินความเสี่ยง (ก่อน) ประเมินความเสี่ยง(หลัง) รหัส
หลักฐาน บรรลุ ไม่บรรลุ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์ โอกาส ผลกระทบ ผลลัพธ ์

ความเสี่ยงที๑่๐ 
ประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูต่อการ
ตอบสนองภารกจิของ 

สกศ.ฯ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการจัดการศึกษา 

จำนวนรายวิชาที่มีการ
รายงานคะแนนอักษร
ระดับ/ร้อยละ ๘๐ 

√   ๓ ๔ ๑๒ 

๓ ๓ ๙ 

http://10
.134.0.61

/ 
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบตัิ ระบบสารสนเทศ 
(MIS) 

คะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้เข้าอบรม/ 

√   ๔ 



   

 

สกศ.ฯ 
ประเภท ด้านการ
ดำเนินงาน 

≥ ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
การจัดทำคูม่ือการใช้งานระบบสารสนเทศ (MIS) มีคู่มือการใช้งานระบบ/ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
√   ๕ 

 

แนวทางการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ความเสี่ยงที่ ๑๐ ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมลูต่อการตอบสนองภารกิจของ สกศ.ฯประเภท ด้านการดำเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๕ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษา ทำการทดสอบระบบใหม ่

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบตัิ ระบบสารสนเทศ (MIS) ดำรงการปฏิบัต ิ

การจัดทำคูม่ือการใช้งานระบบสารสนเทศ (MIS) การจัดทำคูม่ือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับระบบใหม ่

 

 


