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การจดัการความเส่ียงในการพฒันาหลกัสูตร 

1. ก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ / กจิกรรม 

โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ขั้นตอนหลัก วตัถุประสงค์ของข้ันตอน 

การจัดการความเส่ียง 
ในการพฒันาหลกัสูตร 

เพื่อพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน/ความตอ้งการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 
3. ประชุมพฒันาหลกัสูตร 
4. ประชุมวพิากษห์ลกัสูตร 
 
5.เสนอหลกัสูตรต่อสภาต่าง ๆ  
 
6. ส่งหลกัสูตรต่อสกอ.ให้รับทราบการ
เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
7.น าหลกัสูตรไปใช ้
8.ประเมินหลกัสูตรแต่ละรายวชิาใน
หลกัสูตร 
9.การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

1.1 เพื่อมีคณะท างานพฒันาหลกัสูตร 
2.1 เพื่อมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษา ผูส้อน ผูใ้ชบ้ณัฑิต ไวใ้ชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
3.1 เพื่อระดมสมองคณะท างานพฒันาพฒันาหลกัสูตร 
4.1 เพื่อระดมสมองคณะท างานพฒันาหลกัสูตรกบั
ผูท้รงคุณวุฒิ เก่ียวกบัหลกัสูตร 
5. เพื่อใหห้ลกัสูตรผา่นการพิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาต่าง ๆ  
6. เพื่อใหส้กอ.พิจารณาและรับทราบการใหค้วาม
เห็นชอบหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลยั 
7. เพื่อน าเอกสารหลกัสูตรสู่การปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้
8.เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคลมีการประเมินหลกัสูตรแต่
ละรายวชิา 
9. เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคลน าผลการประเมิน
หลกัสูตรสู่การปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นคร้ังต่อไป 
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2. หาสาเหตุของความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ขั้นตอน ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
 

 1. เพื่อมีคณะท างานพฒันาหลกัสูตร 
 

การแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548  

ผูบ้ริหารคณะไม่ศึกษาเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน/ความตอ้งการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 
 

2. เพื่อมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษา ผูส้อน ผูใ้ช้
บณัฑิต นโยบาย TQF ไวใ้ชใ้นการ
พฒันาหลกัสูตร 

มีขอ้มูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม คณะท างานไม่มีความช านาญในการ
ก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการเก็บเป็น
ขอ้มูลพื้นฐาน 

3. ประชุมพฒันาหลกัสูตร 
 

3. เพื่อระดมสมองคณะท างานพฒันา
หลกัสูตร 

คณะท างานมาประชุมพฒันาหลกัสูตร
ไม่ครบทุกคนหรือ ทุกคร้ัง 

คณะท างานไม่ใหค้วามส าคญัต่อการ
ประชุมพฒันาหลกัสูตร 

4. ประชุมวพิากษห์ลกัสูตร 
 
 

4. เพื่อระดมสมองคณะท างานพฒันา
หลกัสูตรกบัผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบั
หลกัสูตร 

การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุไม่หลากหลาย
หน่วยงาน  
 

คณะท างานไม่มีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ียอมรับใน
หลกัสูตรของตน 

5.เสนอหลกัสูตรต่อสภาต่าง ๆ  
 

5. เพื่อใหห้ลกัสูตรผา่นการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
ต่าง ๆ  

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก ท าให้
ไม่ผา่นการพิจารณาในแต่ละสภา 
ภายในคร้ังเดียว  

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และ TQF  

6. ส่งหลกัสูตรต่อสกอ.ให้รับทราบการ
เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
 

6. เพื่อใหส้กอ.พิจารณาและรับทราบ
การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรของสภา
มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก ท าให้
สกอ. ใหก้ลบัมาปรับแกไ้ข 

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และ TQF  
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2. หาสาเหตุของความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ข้ันตอน ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง 
7.น าหลกัสูตรไปใช ้
 

7. เพื่อน าเอกสารหลกัสูตรสู่การปฏิบติั
ตามท่ีก าหนดไว ้

1) การจดัการเรียนการสอนไม่เป็นไป
ตามTQF หรือ รายละเอียดของ
หลกัสูตร (มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 
2) เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายฝุน 
และไฟดบั ท าใหร้ะบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนหรือ
ใหบ้ริการทางวชิาการไม่ท างาน หรือ
ติดขดั 

1)คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา TQF 
หรือ รายละเอียดของหลกัสูตร(มคอ.2 ) 
ท่ีก าหนด 
2) ระบบป้องกนั/ส ารองไฟ เพื่อใชใ้น
ระบบอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพนอ้ย 

8.ประเมินหลกัสูตรแต่ละรายวชิาใน
หลกัสูตร 

8.เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคลมีการ
ประเมินหลกัสูตรแต่ละรายวิชา 

คณาจารยป์ระเมินหลกัสูตรแต่ละ
รายวชิาไม่ครอบคลุมตาม TQF หรือ
รายละเอียดของหลกัสูตรท่ีก าหนด 

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา TQF 
หรือ รายละเอียดของหลกัสูตร(มคอ.2 ) 
ท่ีก าหนด 

9.การปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 9. เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคลน าผล
การประเมินหลกัสูตรสู่การปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นคร้ังต่อไป 

 คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่น าผลการ
ประเมินหลกัสูตรสู่การปรับปรุงแกไ้ข
ก่อนน าไปใชใ้นคร้ังต่อไป  

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่เห็น
ความส าคญัของการปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 
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 3.ประเมินโอกาส / และผลกระทบของความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร 
 

 1. เพื่อมีคณะท างานพฒันา
หลกัสูตร 
 

การแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548  

ผูบ้ริหารคณะไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 

1 
 

 

4 
 

 

2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน/
ความตอ้งการปรับปรุง
หลกัสูตร 
 

2. เพื่อมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบั
ความตอ้งการของนกัศึกษา 
ผูส้อน ผูใ้ชบ้ณัฑิต นโยบาย 
TQF ไวใ้ชใ้นการปรับปรุง
หลกัสูตร 

มีขอ้มูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม  คณะท างานไม่มีความช านาญใน
การก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการเก็บ
เป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

3 3 

3. ประชุมพฒันา
หลกัสูตร 
 

3. เพื่อระดมสมองคณะท างาน
พฒันาหลกัสูตร 

คณะท างานมาประชุมพฒันา
หลกัสูตรไม่ครบทุกคนหรือ ทุกคร้ัง 

คณะท างานไม่ใหค้วามส าคญัต่อ
การประชุมพฒันาหลกัสูตร 

1 3 

4. ประชุมวพิากษ์
หลกัสูตร 
 

4. เพื่อระดมสมองคณะท างาน
พฒันาหลกัสูตรกบัผูท้รงคุณวฒิุ 
เก่ียวกบัหลกัสูตร 

การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุไม่
หลากหลายหน่วยงาน  
 

คณะท างานไม่มีขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ียอมรับ
ในหลกัสูตรของตน 

2 2 

5.เสนอหลกัสูตรต่อสภา
ต่าง ๆ  
 

5. เพื่อใหห้ลกัสูตรผา่นการ
พิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาต่าง ๆ  

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก ท า
ใหไ้ม่ผา่นการพิจารณาในแต่ละสภา 
ภายในคร้ังเดียว  

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 พ.ศ.2548 และ TQF  

2 2 
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3.ประเมินโอกาส / และผลกระทบของความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ 
6. ส่งหลกัสูตรต่อสกอ.
ใหรั้บทราบการเห็นชอบ
ของสภามหาวทิยาลยั 

6. เพื่อใหส้กอ.พิจารณาและ
รับทราบการใหค้วามเห็นชอบ
หลกัสูตรของสภามหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก ท า
ใหส้กอ. ใหก้ลบัมาปรับแกไ้ข 

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 และ TQF  

2 2 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
 

7. เพื่อน าเอกสารหลกัสูตรสู่การ
ปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้

1) การจดัการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามTQF หรือ รายละเอียด
ของหลกัสูตร (มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 
2) เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายฝุน
และไฟดบั ท าใหร้ะบบอินเทอร์เน็ต
ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
หรือใหบ้ริการทางวชิาการไม่
ท างาน หรือติดขดั 

1)คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา 
TQF หรือ รายละเอียดของหลกัสูตร
(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 
2) ระบบป้องกนั/ส ารองไฟ เพื่อใช้
ในระบบอินเทอร์เน็ตมี
ประสิทธิภาพนอ้ย 

3 
 
 

2 

4 
 
 

3 

8.ประเมินหลกัสูตรแต่ละ
รายวชิาในหลกัสูตร 

8.เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคลมี
การประเมินหลกัสูตรแต่ละ
รายวชิา 

คณาจารยป์ระเมินหลกัสูตรแต่ละ
รายวชิาไม่ครอบคลุมตาม TQF 
หรือรายละเอียดของหลกัสูตรท่ี
ก าหนด 

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา TQF 
หรือ รายละเอียดของหลกัสูตร
(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 

2 2 

9.การปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 

9. เพ่ือใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคลน าผล
การประเมินหลกัสูตรสู่การปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นคร้ังต่อไป 

 คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่น าผลการ
ประเมินหลกัสูตรสู่การปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นคร้ังต่อไป  

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่เห็น
ความส าคญัของการปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 

2 2 
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3. การวเิคราะห์ล าดับความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร 
 

 1. เพื่อมีคณะท างานพฒันา
หลกัสูตร 
 

การแต่งตั้งอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548  

ผูบ้ริหารคณะไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 

1 
 

 

4 
 

 

นอ้ย 

2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน/
ความตอ้งการปรับปรุง
หลกัสูตร 
 

2. เพื่อมีขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษา ผูส้อน ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
นโยบาย TQF ไวใ้ชใ้นการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

มีขอ้มูลพื้นฐานไม่ครอบคลุม  คณะท างานไม่มีความช านาญใน
การก าหนดประเด็นท่ีตอ้งการเก็บ
เป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

3 3 ปานกลาง 

3. ประชุมพฒันา
หลกัสูตร 
 

3. เพื่อระดมสมอง
คณะท างานพฒันาหลกัสูตร 

คณะท างานมาประชุมพฒันา
หลกัสูตรไม่ครบทุกคนหรือ ทุก
คร้ัง 

คณะท างานไม่ใหค้วามส าคญัต่อ
การประชุมพฒันาหลกัสูตร 

1 3 นอ้ย 

4. ประชุมวพิากษ์
หลกัสูตร 
 

4. เพื่อระดมสมอง
คณะท างานพฒันาหลกัสูตร
กบัผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบั
หลกัสูตร 

การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุไม่
หลากหลายหน่วยงาน  
 

คณะท างานไม่มีขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในหลกัสูตรของตน 

2 2 นอ้ย 

 



 9 
4.การวเิคราะห์ล าดับความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
/สาเหตุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เส่ียง 

5.เสนอหลกัสูตรต่อ
สภาต่าง ๆ  
 

5. เพื่อใหห้ลกัสูตรผา่นการพิจารณา
และเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา
ต่าง ๆ  

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก 
ท าใหไ้ม่ผา่นการพิจารณาในแต่
ละสภา ภายในคร้ังเดียว  

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา 
 พ.ศ.2548 และ TQF  

2 2 นอ้ย 

6. ส่งหลกัสูตรต่อ
สกอ.ใหรั้บทราบ
การเห็นชอบของ
สภามหาวทิยาลยั 

6. เพื่อใหส้กอ.พิจารณาและรับทราบ
การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรของสภา
มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก 
ท าใหส้กอ. ใหก้ลบัมาปรับแกไ้ข 

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
และ TQF  

2 2 นอ้ย 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
 

7. เพื่อน าเอกสารหลกัสูตรสู่การปฏิบติั
ตามท่ีก าหนดไว ้

1) การจดัการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามTQF หรือ รายละเอียด
ของหลกัสูตร (มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 
2) เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายุ
ฝนและไฟดบั ท าใหร้ะบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนหรือใหบ้ริการทาง
วชิาการไม่ท างาน หรือติดขดั 

1)คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่
ศึกษา TQF หรือ รายละเอียด
ของหลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ี
ก าหนด 
2) ระบบป้องกนั/ส ารองไฟ 
เพื่อใชใ้นระบบอินเทอร์เน็ต
มีประสิทธิภาพนอ้ย 

3 
 
 

2 

4 
 
 

3 

สูง 
 
 

ปาน
กลาง 
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4.การวเิคราะห์ล าดับความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
/สาเหตุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

8.ประเมินหลกัสูตรแต่
ละรายวชิาในหลกัสูตร 

8.เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละ
บุคคลมีการประเมินหลกัสูตร
แต่ละรายวชิา 

คณาจารยป์ระเมินหลกัสูตรแต่
ละรายวชิาไม่ครอบคลุมตาม 
TQF หรือรายละเอียดของ
หลกัสูตรท่ีก าหนด 

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา 
TQF หรือ รายละเอียดของ
หลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 

2 2 นอ้ย 

9.การปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 

9. เพ่ือใหค้ณาจารยแ์ต่ละบุคคล
น าผลการประเมินหลกัสูตรสู่
การปรับปรุงแกไ้ขก่อน
น าไปใชใ้นคร้ังต่อไป 

 คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่น าผล
การประเมินหลกัสูตรสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้น
คร้ังต่อไป  

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่เห็น
ความส าคญัของการปรับปรุงแกไ้ข
หลกัสูตร 

2 2 นอ้ย 
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5. การจัดล าดับความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
/สาเหตุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 
ล าดับ
เส่ียง 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสูตร 
 

 1. เพื่อมีคณะท างานพฒันา
หลกัสูตร 
 

การแต่งตั้งอาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548  

ผูบ้ริหารคณะไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

1 
 

 

4 
 

 

นอ้ย 5 

2. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน/
ความตอ้งการปรับปรุง
หลกัสูตร 
 

2. เพื่อมีขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัความตอ้งการของ
นกัศึกษา ผูส้อน ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
นโยบาย TQF ไวใ้ชใ้นการ
ปรับปรุงหลกัสูตร 

มีขอ้มูลพื้นฐานไม่
ครอบคลุม 

 คณะท างานไม่มีความช านาญ
ในการก าหนดประเด็นท่ี
ตอ้งการเก็บเป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

3 3 ปานกลาง 2 

3. ประชุมพฒันา
หลกัสูตร 
 

3. เพื่อระดมสมอง
คณะท างานพฒันาหลกัสูตร 

คณะท างานมาประชุม
พฒันาหลกัสูตรไม่ครบทุก
คนหรือ ทุกคร้ัง 

คณะท างานไม่ใหค้วามส าคญั
ต่อการประชุมพฒันาหลกัสูตร 

1 3 นอ้ย 5 

4. ประชุมวพิากษ์
หลกัสูตร 
 

4. เพื่อระดมสมอง
คณะท างานพฒันาหลกัสูตร
กบัผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบั
หลกัสูตร 

การแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุไม่
หลากหลายหน่วยงาน  
 

คณะท างานไม่มีขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในหลกัสูตรของตน 

2 2 นอ้ย 5 
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5.การจัดล าดับความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
/สาเหตุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระ
ทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 
ล าดับ
เส่ียง 

5.เสนอหลกัสูตรต่อ 
สภาต่าง ๆ  
 

5. เพื่อใหห้ลกัสูตรผา่นการ
พิจารณาและเห็นชอบจาก
คณะ 
กรรมการสภาต่าง ๆ  

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก 
ท าใหไ้ม่ผา่นการพิจารณาในแต่
ละสภา ภายในคร้ังเดียว  

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดม 

ศึกษา พ.ศ.2548 และ TQF  

2 2 นอ้ย 5 

6. ส่งหลกัสูตรต่อ
สกอ.ใหรั้บทราบ
การเห็นชอบของ
สภามหาวทิยาลยั 

6. เพื่อใหส้กอ.พิจารณา
และรับทราบการใหค้วาม
เห็นชอบหลกัสูตรของสภา
มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรมีจุดแกไ้ขจ านวนมาก 
ท าใหส้กอ. ใหก้ลบัมาปรับแกไ้ข 

คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ 
TQF  

2 2 นอ้ย 5 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
 

7. เพื่อน าเอกสารหลกัสูตร
สู่การปฏิบติัตามท่ีก าหนด
ไว ้

1) การจดัการเรียนการสอนไม่
เป็นไปตามTQF หรือ รายละเอียด
ของหลกัสูตร (มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 
2) เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ เช่น พายุ
ฝนและไฟดบั ท าใหร้ะบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนหรือใหบ้ริการทาง
วชิาการไม่ท างาน หรือติดขดั 

1)คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่
ศึกษา TQF หรือ รายละเอียด
ของหลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ี
ก าหนด 
2) ระบบป้องกนั/ส ารองไฟ เพื่อ
ใชใ้นระบบอินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพนอ้ย 

3 
 
 
 

2 

4 
 
 
 

3 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 

1 
 
 
 

3 
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5.การจัดล าดับความเส่ียง 

ขั้นตอน วตัถุประสงค์ ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
/สาเหตุความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ 

ความเส่ียง 
ล าดับ
เส่ียง 

8.ประเมินหลกัสูตร
แต่ละรายวชิาใน
หลกัสูตร 

8.เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละ
บุคคลมีการประเมิน
หลกัสูตรแต่ละรายวชิา 

คณาจารยป์ระเมินหลกัสูตรแต่ละ
รายวชิาไม่ครอบคลุมตาม TQF 
หรือรายละเอียดของหลกัสูตรท่ี
ก าหนด 

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา 
TQF หรือ รายละเอียดของ
หลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 

2 3 ปานกลาง 3 

9.การปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตร 

9. เพื่อใหค้ณาจารยแ์ต่ละ
บุคคลน าผลการประเมิน
หลกัสูตรสู่การปรับปรุง
แกไ้ขก่อนน าไปใชใ้นคร้ัง
ต่อไป 

 คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่น าผล
การประเมินหลกัสูตรสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใชใ้น
คร้ังต่อไป  

คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่เห็น
ความส าคญัของการปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตร 

2 2 นอ้ย 5 
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6. การประเมนิมาตรการควบคุม 

สาเหตุความเส่ียง การควบคุมทีค่วรมี การควบคุมทีม่ีอยู่แล้ว 
1.ผูบ้ริหารคณะไม่ศึกษาเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

การจดัท าเอกสารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และการ
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์

การจดัท าเอกสารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548และ การเผยแพร่ผา่นทาง
เวบ็ไซต ์

2. คณะท างานไม่มีความช านาญในการก าหนด
ประเด็นท่ีตอ้งการเก็บเป็นขอ้มูลพื้นฐาน 

การจดัท าแบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

การจดัท าแบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

3.คณะท างานไม่ใหค้วามส าคญัต่อการประชุมพฒันา
หลกัสูตร 

การประชุมสร้างความตระหนกัในการจดัท าหลกัสูตร
ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

การประชุมสร้างความตระหนกัในการจดัท าหลกัสูตร
ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ตาม TQF  

4.คณะท างานไม่มีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีเป็นท่ียอมรับในหลกัสูตรของตน 

การเช่ือมต่อรายช่ือผูท้รงคุณวฒิุสาขาต่าง ๆ กบั
เวบ็ไซตห์น่วยงานอุดมศึกษาและท่ีเก่ียวขอ้ง 

- 

5.คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ TQF 

การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตรตาม 
TQF  

  การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF 

6.คณะท างานไม่ศึกษาเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ TQF 

การใหค้  าแนะน า/ตรวจสอบในการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF  

 การใหค้  าแนะน า/ตรวจสอบในการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF 

7. 1)คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา TQF หรือ 
รายละเอียดของหลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 

1)การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน    

1) การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน    
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6. การประเมินมาตรการควบคุม 

สาเหตุความเส่ียง การควบคุมทีค่วรมี การควบคุมทีม่ีอยู่แล้ว 
7.2) ระบบป้องกนั/ส ารองไฟ เพื่อใชใ้นระบบ
อินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพนอ้ย 

2) มีระบบป้องกนั/ส ารองไฟ เพื่อใชใ้นระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

 2) มีระบบป้องกนั/ส ารองไฟ เพื่อใชใ้นระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

8.คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่ศึกษา TQF หรือ 
รายละเอียดของหลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 

1) การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF และการประเมินหลกัสูตรตามแบบมคอ.5 
2) คู่มืออาจารย ์ตวัอยา่งการจดัท า มคอ.5 

1) การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตร
ตาม TQF และการประเมินหลกัสูตรตามแบบมคอ.5 
2) คู่มืออาจารย ์ตวัอยา่งการจดัท า มคอ.5 

9.คณาจารยแ์ต่ละบุคคลไม่เห็นความส าคญัของการ
ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตรตาม 
TQF และการประเมินหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 

การประชุมอบรมคณาจารยใ์นการจดัท าหลกัสูตรตาม 
TQF และการประเมินหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 16 
 

7. การจัดการความเส่ียง 
ขั้นตอนหลัก/ 
วตัถุประสงค์ 

ความเส่ียงยงัคง
เหลอือยู่ 

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง การลดความเส่ียง เวลาหรือ 
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
 

1) การจดัการเรียน
การสอนไม่เป็นไป
ตามTQF หรือ 
รายละเอียดของ
หลกัสูตร (มคอ.2 ) ท่ี
ก าหนด 
 

1)คณาจารยแ์ต่ละ
บุคคลไม่ศึกษา TQF 
หรือ รายละเอียดของ
หลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ี
ก าหนด 
 

การควบคุมความเส่ียง 1)การประชุมอบรม
คณาจารยใ์นการจดัท า
หลกัสูตรตาม TQF ท่ี
สอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอน    

ตุลาคม 2553-
กนัยายน 2554 
/ส านกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียน และคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

2. ศึกษาขอ้มูล
พื้นฐาน/ความ
ตอ้งการปรับปรุง
หลกัสูตร 
 

มีขอ้มูลพื้นฐาน 

ไม่ครอบคลุม 

 คณะท างานไม่มี
ความช านาญในการ
ก าหนดประเด็นท่ี
ตอ้งการเก็บเป็น
ขอ้มูลพื้นฐาน 

การควบคุมความเส่ียง การจดัท าแบบฟอร์ม
การเก็บขอ้มูลพื้นฐาน
จากกลุ่มตวัอยา่ง 

ตุลาคม 2553-
กนัยายน 2554 
/ส านกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียนและคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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7.การจัดการความเส่ียง 

ขั้นตอนหลัก/ 
วตัถุประสงค์ 

ความเส่ียงยงัคง
เหลอือยู่ 

ปัจจัยเส่ียง/ 
สาเหตุความเส่ียง 

การจัดการความเส่ียง การลดความเส่ียง เวลาหรือ 
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
 

2) เม่ือเกิดภยั
ธรรมชาติ เช่น พายุ
ฝนและไฟดบั ท าให้
ระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนหรือ
ใหบ้ริการทาง
วชิาการไม่ท างาน 
หรือติดขดั 

2) ระบบป้องกนั/
ส ารองไฟ เพื่อใชใ้น
ระบบอินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพนอ้ย 

การควบคุมความเส่ียง 2) มีระบบป้องกนั/
ส ารองไฟ เพื่อใชใ้น
ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก 

ตุลาคม 2553-
กนัยายน 2554 
/ส านกัวทิยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

8.ประเมินหลกัสูตร
แต่ละรายวชิาใน
หลกัสูตร 

คณาจารยป์ระเมิน
หลกัสูตรแต่ละ
รายวชิาไม่ครอบคลุม
ตาม TQF หรือ
รายละเอียดของ
หลกัสูตรท่ีก าหนด 

คณาจารยแ์ต่ละ
บุคคลไม่ศึกษา TQF 
หรือ รายละเอียดของ
หลกัสูตร(มคอ.2 ) ท่ี
ก าหนด 

การควบคุมความเส่ียง 1) การประชุมอบรม
คณาจารยใ์นการจดัท า
หลกัสูตรตาม TQF 
และการประเมิน
หลกัสูตรตามแบบ
มคอ.5 
2) คู่มืออาจารย ์
ตวัอยา่งการจดัท า 
มคอ.5 

ตุลาคม 2553-
กนัยายน 2554 
/ส านกัส่งเสริม
วชิาการและงาน
ทะเบียนและคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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8. การติดตามผลการบริหารความเส่ียง 

โครงการ/ 
วตัถุประสงค์ 

ขั้นตอนหลัก/ 
วตัถุประสงค์ 

ความเส่ียงทีย่ังคงเหลอือยู่ การจัดการความเส่ียง เวลาหรือ 
ผู้รับผดิชอบ 

สถานทีด่ าเนินงาน วเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรค 

การจดัการความเส่ียง 
ในการพฒันา
หลกัสูตร/เพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
/ เพื่อน าเอกสาร
หลกัสูตรสู่การปฏิบติั
ตามท่ีก าหนดไว ้

1) การจดัการเรียนการสอน
ไม่เป็นไปตามTQF หรือ 
รายละเอียดของหลกัสูตร 
(มคอ.2 ) ท่ีก าหนด 
 

1)การประชุมอบรมคณาจารย์
ในการจดัท าหลกัสูตรตาม 
TQF ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอน    

ตุลาคม 
2553-
กนัยายน 
2554 
/ส านกั
ส่งเสริม
วชิาการและ
งาน
ทะเบียน 
และคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 

หอ้งประชุมอมราวดี 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 
8. การติดตามผลการบริหารความเส่ียง 

โครงการ/ 
วตัถุประสงค์ 

ขั้นตอนหลัก/ 
วตัถุประสงค์ 

ความเส่ียงทีย่ังคงเหลอือยู่ การจัดการความเส่ียง เวลาหรือ 
ผู้รับผดิชอบ 

สถานทีด่ าเนินงาน วเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรค 

การจดัการความเส่ียง 
ในการพฒันา
หลกัสูตร/เพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

2. ศึกษาขอ้มูล
พื้นฐาน/ความ
ตอ้งการปรับปรุง
หลกัสูตร/ เพื่อมี
ขอ้มูลพื้นฐาน
เก่ียวกบัความ
ตอ้งการของนกัศึกษา 
ผูส้อน ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
นโยบาย TQF ไวใ้ช้
ในการพฒันา
หลกัสูตร 

มีขอ้มูลพื้นฐาน 

ไม่ครอบคลุม 

การจดัท าแบบฟอร์มการเก็บ
ขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ตุลาคม 
2553-
กนัยายน 
2554 
/ส านกั
ส่งเสริม
วชิาการและ
งาน
ทะเบียน
และคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้
บณัฑิตแต่ละ
หลกัสูตรมี
หลากหลาย 
ท าใหย้ากในการ
ก าหนด
แบบฟอร์ม 

การจดัการความเส่ียง 
ในการพฒันา
หลกัสูตร/เพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

7.น าหลกัสูตรไปใช ้
/ เพื่อน าเอกสาร
หลกัสูตรสู่การปฏิบติั
ตามท่ีก าหนดไว ้

2) เม่ือเกิดภยัธรรมชาติ เช่น 
พายฝุนและไฟดบั ท าให้
ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน
หรือใหบ้ริการทางวชิาการ
ไม่ท างาน หรือติดขดั 

2) มีระบบป้องกนั/ส ารองไฟ 
เพื่อใชใ้นระบบอินเทอร์เน็ต

ท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

ตุลาคม 
2553-
กนัยายน 
2554 
/ส านกัวทิย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

ไม่มี 
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8. การติดตามผลการบริหารความเส่ียง 

โครงการ/ 
วตัถุประสงค์ 

ขั้นตอนหลัก/ 
วตัถุประสงค์ 

ความเส่ียงทีย่ังคงเหลอือยู่ การจัดการความเส่ียง เวลาหรือ 
ผู้รับผดิชอบ 

สถานทีด่ าเนินงาน วเิคราะห์ปัญหา
อุปสรรค 

การจดัการความเส่ียง 
ในการพฒันา
หลกัสูตร/เพื่อพฒันา
หลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 

8.ประเมินหลกัสูตร
แต่ละรายวชิาใน
หลกัสูตร/8.เพื่อให้
คณาจารยแ์ต่ละ
บุคคลมีการประเมิน
หลกัสูตรแต่ละ
รายวชิา 

คณาจารยป์ระเมินหลกัสูตร
แต่ละรายวชิาไม่ครอบคลุม
ตาม TQF หรือรายละเอียด
ของหลกัสูตรท่ีก าหนด 

1) การประชุมอบรม
คณาจารยใ์นการจดัท า
หลกัสูตรตาม TQF และการ
ประเมินหลกัสูตรตามแบบ
มคอ.5 
2) คู่มืออาจารย ์ตวัอยา่งการ
จดัท า มคอ.5 

ตุลาคม 
2553-
กนัยายน 
2554 
/ส านกั
ส่งเสริม
วชิาการและ
งาน
ทะเบียน
และคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 

หอ้งประชุมอมราวดี 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

ไม่มี 

 

ผูร้ายงาน     
                                                             (นางสาวพรสิริ  เอ่ียมแกว้) 

                                                           10 ก.ย. 2554 
 

 


