
(หน้า 1-8) 

(RM-Plan) 

 แผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. …2565….. 

ชื่อหน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบรหิารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ    1. ผลติคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์   3. บรกิารวชิาการ สรา้งความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล และเรยีนรูเ้ปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ 4.การบรหิารจัดการความเสี่ยงดา้นการผลิตบัณฑิต 

ค่าเป้าหมาย จำนวนนสิิตที่เขา้ศกึษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มจีำนวนมากขึ้น 

กลยุทธ ์ 1.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนท่ีมาจากความร่วมมอืกับโรงเรยีน 

 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มอียู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1.  1.จำนวนนสิติเข้าศกึษา

ในคณะมจีำนวนนอ้ย

กว่าเปา้รบั 

 

1.ความเสี่ยงดา้น

ยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์ (Strategy) 

ปัจจัยภายใน 

1.ขาดการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.ค่าเทอมนสิติ ม.พะเยา ถือ

ว่าสูงเมื่อเทยีบกับมหาวทิยาลัย

ในพื้นที่ใกลเ้คยีง 

3.ความคล่องตัวในการบรหิาร

จัดการ 

ปัจจัยภายนอก 

1.มมีหาวทิยาลัยที่เปดิ

หลักสูตรการเรยีนการสอน

ดา้นการเกษตรในภูมิภาค

หลายสถาบัน 

2. จำนวนนักเรยีนมัธยมศกึษา

ตอนปลายมีจำนวนลดลง 

เนื่องจากเข้าสู่สงัคมผูส้งูอาย ุ

1. งบประมาณการ

บรหิารจัดการลดลง 

2.ภาระงานของ

อาจารยล์ดลง 

3. การดำเนนิงาน

ของคณะไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว ้

1.นำสื่อประชาสัมพันธ์

ที่จัดทำขึ้น เผยแพร่ไป

ยังโรงเรยีนต่างๆ และ

ทางโซเชียลเนตเวริค์

และแนะแนวสญัจรใน

โรงเรยีนในเขต

ภาคเหนอืตอนบน 

2.ประสานกับกอง

บรกิารการศกึษาเพื่อ

ขอรับตรงในโครงการ

พเิศษของคณะ

เกษตรศาสตรฯ์ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและ

เพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำ

ศษิย์เก่าไป

5 x 5 =25 (สูง

มาก) 

1.จัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ

ขึ้น เผยแพรไ่ปยัง

โรงเรยีนต่างๆ (จำนวน 

500 โรงเรียนทั่ว

ประเทศ) และทาง

โซเชยีลเนตเวริค์โดย

จัดกิจกรรมสื่อสาร

ขอ้มูลหลักสูตรโดย

ไลฟ์สดผ่าน facebook 

เพื่อเพิ่มข้อมูลในการ

ตัดสินใจการเข้าศกึษา

ต่อและการจัดตัง้กลุม่ 

Line ให้กับนักเรยีนที่

สมัคร TCAS เพื่อ

สื่อสารขอ้มูลหลักสูตร/

การเรยีนการสอน/และ

1. จำนวนผูส้มัคร 

เรยีน    

2. จำนวนนักเรยีน 

ระดับมัธยมศกึษาปทีี่ 

6 ทั่วประเทศ  

30 ก.ย. 2565 

/รองคณบดีฝา่ย

วชิาการ/รอง

คณบดฝี่าย

สื่อสารองค์กร

และกจิการนสิติ 



(หน้า 2-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มอียู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

3.สถานการณโ์ควดิ สง่ผลต่อ

สภาพเศรษฐกจิและส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจเขา้

เรยีน 

 

ประชาสัมพันธ์

โรงเรยีนเดมิที่สำเร็จ

การศกึษา 

4. จัดตัง้กองทุนเพื่อ

การศกึษานสิิต 

(สำหรับนสิติใหมท่ี่

สมัครเขา้เรยีน) 

5. โครงการแนะแนว

สัญจร (ผูบ้รหิาร

มหาวทิยาลัยพบ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา) 

และให้นสิิตมสี่วนร่วม 

(รุ่นพี่ไปพบรุ่นนอ้งที่

สถาบันเดมิ)และ

โครงการตลาดนัด

อุดมศกึษา/การ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในงานวนั

วทิยาศาสตร์/โครงการ

แข่งขันทักษะวชิาชพี 

6. การหาทุนวจิัยป.โท 

เพื่อหานสิติเขา้ศกึษา

ในระดับบัณฑติศกึษา 

7. จัดกจิกรรม Open 

house ในงานเกษตร

แฟร ์

8. สรา้งเครอืข่ายและ

ทำ MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

การปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

รุ่นพี่ไปยังรุ่นนอ้ง และ

การทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์

กจิกรรมต่างๆ ของ

หลักสูตรผา่น youtube 

และ facebook รวมทัง้

ไดม้อบหมายให้

นักวชิาการศกึษา 

(กจิการนิสิต) ลงพื้นที่

ในโรงเรยีนใน

กลุ่มเปา้หมาย ในเขต

ภาคเหนอื และภาค

กลางตอนบน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในเชงิรุก และ

มอบของที่ระลกึให้กับ

นักเรยีน 

2. ไดท้ำการจัดตัง้

กองทุนเพื่อการศกึษา

นสิติ เพื่อมอบ

ทุนการศึกษาใหก้ับ

นสิติที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 

3. ผูบ้รหิารคณะฯ ได้

เข้ารว่มโครงการแนะ

แนวสัญจร (ผูบ้รหิาร

มหาวทิยาลัยพบ

ผูบ้รหิารสถานศกึษา) 



(หน้า 3-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มอียู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

9. สรา้งความเข้มแข็ง

ของแตล่ะหลกัสูตร

เพื่อใหเ้กิดความโดด

เด่นและดงึดูดใหม้คีน

มาเรยีนมากขึ้น 

10. การจัดทำโรดโชว์ 

โดยมุ่งเน้นโรงเรยีน

เปา้หมาย (จากสถติิ

การรบัเข้า) 

11. การสรา้งเครอืข่าย

กับครแูนะแนวของแต่

ละโรงเรยีน 

12. ความร่วมมือกับ

โรงเรยีนมัธยมเรื่อง 

เครดติแบงค ์

13. การบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุง

ฐานขอ้มูลครูแนะแนว 

ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร 

/นำนสิติเข้าค่าย 

16. สรา้งความร่วมมอื

กับวทิยาลัยเกษตร 

เพื่อใหโ้อกาสทางการ

ศกึษาให้นักเรยีนที่

สำเร็จการศกึษา ปวช./

ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิ

ในเขตภาคเหนอื ภาค

กลาง ภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื 

และภาคตะวันออก 

จำนวน8 จังหวัด 

4. ได้สรา้งเครอืข่าย

และทำ MOU ดา้น

วชิาการและบรกิาร

วชิาการ กับบรษิัท คู

โบตา้(พะเยา) จำกัด 

5. จัดทำหลกัสูตรระยะ

สัน้/ การทำหลักสูตร

เครดติแบงค์ เพื่อให้

นักเรยีนในระดับชัน้

มะยมศกึษาปทีี่ 4-6 

สามารถสะสมหน่วยกิ

ตของคณะ

เกษตรศาสตร ์ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทัง้ไดห้ารอืแนว

ทางการดำเนนิงานกับ

ผูอ้ำนวยการโรงเรียน

พะเยาพทิยาคม และ

ประชาสัมพันธ์กับ

ผูป้กครองนักเรยีน   

7. ได้จัดปรบัปรุง

หลักสูตรเพื่อใชใ้นการ

เรยีนการสอนในปี

การศกึษา 2565 ระดับ



(หน้า 4-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มอียู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

ทางการศกึษาใหก้ับ

บุคลากร 

17. การวิเคราะห์ขอ้มูล

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ทัง้หมด ในดา้นต่างๆ 

เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้า

เรยีน เช่น แรงจูงใจใน

การตัดสนิใจมาเรยีน

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยอาศัยขอ้มูลจาก

นสิติ และขอ้มูล

โรงเรยีนเดมิ การ

วเิคราะห์ข้อมลูของ

ความตอ้งการ

ตลาดแรงงานทางดา้น

การเกษตร เพื่อ

นำมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

18. การสรา้งการรับรู้

ใหก้ับนักเรยีน และ

ผูป้กครอง ผูส้นใจ

ทั่วไป เกี่ยวกับ

หลักสูตร กจิกรรมการ

บรกิารวชิาการของ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

19. การประชาสัมพันธ์

คณะโดยการใหค้วามรู้

ดา้นวชิาการและ

ปรญิญาตร ี5หลกัสูตร 

หลักสูตรปรญิญาโท 2 

หลักสูตร และหลกัสูตร

ปรญิญาเอก 1 

หลักสูตร รวมทัง้

หลักสูตรระยะสัน้  2 

หลักสูตร รวมทัง้ได้

หารอืกับโรงเรยีนสาธิต

มหาวทิยาลัยพะเยา 

เพื่อเปดิรายวิชาเลอืก

เสรใีหก้ับนักเรยีน

โรงเรยีนสาธติฯ 

และโรงเรยีนมัธยมอื่นๆ 

ในจังหวัดพะเยา เพื่อ

นำร่อง 

 8. ไดจ้ัดทำกจิกรรม

ค่ายวิชาการให้กับ

นักเรยีนโรงเรยีนพะเยา

พทิยาคมเพื่อให้

นักเรยีนไดเ้รยีนรู้ใน

หลักสูตรต่างๆ ของ

คณะ 

9. ได้วเิคราะห์ขอ้มูล

ดา้นต่างๆเพื่อ

ประกอบการตัดสนิใจ

ในการเขา้เรยีน 

 

 



(หน้า 5-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มอียู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

แกป้ญัหาด้าน

การเกษตรผา่น

สื่อสารมวลชนต่างๆ 

เช่น สื่อวิทยุ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ รวมถงึ

กจิกรรมบรกิาร

วชิาการท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเกษตร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

ครบวงจร การพัฒนา

ผลติภัณฑ์ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 6-8) 

แผนบรหิารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบรหิารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณชิย์   3. บรกิารวชิาการ สรา้งความเขม้แข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บรหิารงานทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล และเรยีนรูเ้ปล่ียนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร์ 6.การบรหิารท่ีมปีระสทิธภิาพและโปรง่ใส 

ค่าเป้าหมาย มกีารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

กลยุทธ ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-G) 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มอียู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิกีาร/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนชีี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1. การมผีลประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยอาศัยอำนาจ

หนา้ที ่

ความเสี่ยงดา้นธรร

มาภิบาลและ

จรรยาบรรณ 

(Good Governance) 

ขาดการกำชบัและความ 

เข้าใจในหนา้ที่ความรบัผดิ 

ชอบ  

1. ผลกระทบด้าน

ชื่อเสยีง/ภาพลักษณ ์

2. ผลกระทบดา้น

การปฏบิัตงิาน 

 

 

 

 

1. จัดทำแนวทาง

ปฏิบัตงิานและ

จรรยาบรรณของ

บุคลากร 

2. มขี้อกำหนดโดยถอื

ตามระเบยีบของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และ

งานที่เสี่ยงต่อความ

เสยีหายตัง้แต่ตน้จนจบ 

เช่น การอนุมัต ิการ

บันทึกบญัช ีและการ

ดูแลรกัษาทรพัย์สนิ 

1 x 5=20 (ปาน

กลาง) 

1. บุคลากรของคณะ 

ไดป้ฏบิัตติามระเบยีบ

มหาวทิยาลัยว่าดว้ย

จรรยาบรรณของ

บุคลากรอยา่ง

เคร่งครัด 

1. มีมาตรการภายใน

เพื่อส่งเสรมิความ

โปรง่ใสและปอ้งกัน

การทุจรติ 

30 ก.ย. 2565 

/รองคณบดี

ยุทธศาสตร์และ

บรหิารองค์กร 

ลายมือชื่อ ................. ....................  

           (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธ์ิ  สนิค้างาม)   

ตำแหน่ง คณบดคีณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                     

                                                                                                                                                 วัน …………27..…. เดือน .....กันยายน... พ.ศ. ......2564...... 



(หน้า 7-8) 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมนิระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

 

ความเสี่ยง  : จำนวนนิสติลดลง 

หลักเกณฑ์การประเมนิระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ 

รายรบัไม่เพยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจนตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นงบในการ

ดำเนินงานที่มิใช่เพื่อการลงทุน หรอืมีรายจ่ายท่ีก่อให้เกิดหนี้สนิและยังไม่สามารถหาเงนิ

ไปชำระได ้

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ 
รายรบัน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการ

ไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอไดแ้ต่คงมเีงินสะสมเพยีงพอท่ีจะใหน้ำมาใช้ได ้

3 
เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ 

 

รายรบัน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับที่เพยีงพอแต่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานตามพันธ

กจิของมหาวทิยาลัยเล็กนอ้ย 

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปงีบประมาณ 

รายรบัน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับที่เพยีงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธ

กจิของมหาวทิยาลัย 

1 เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ รายรบัพอดกีับประมาณการรายจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  :    ใหทุ้กหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวทิยาลัยทุกครัง้ 

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลอืง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สสีม้) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สแีดง) 



(หน้า 8-8) 

 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมนิระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

 

ความเสี่ยง  : การมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที ่

หลักเกณฑ์การประเมนิระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ 

รายรบัไม่เพยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจนตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นงบในการ

ดำเนินงานที่มิใช่เพื่อการลงทุน หรอืมีรายจ่ายท่ีก่อให้เกิดหนี้สนิและยังไม่สามารถหาเงนิ

ไปชำระได ้

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมาณ 
รายรบัน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการ

ไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอไดแ้ต่คงมเีงินสะสมเพยีงพอท่ีจะใหน้ำมาใช้ได ้

3 
เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมาณ 

 

รายรบัน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับที่เพยีงพอแต่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานตามพันธ

กจิของมหาวทิยาลัยเล็กนอ้ย 

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปงีบประมาณ 

รายรบัน้อยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้นอ้ย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับที่เพยีงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามพันธ

กจิของมหาวทิยาลัย 

1 เกิดขึ้นทุก 5 ปีงบประมาณ รายรบัพอดกีับประมาณการรายจ่าย 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  :    ใหทุ้กหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวทิยาลัยทุกครัง้ 

(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขียว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลอืง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สสีม้) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สแีดง) 

 


