
(หน้า 1-8) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อหน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์และทรพัยากรธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ    1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ 4.การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

ค่าเปา้หมาย จำนวนนสิิตท่ีเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ฯ มีจำนวนมากขึ้น 

กลยุทธ ์ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมาจากความร่วมมือกับโรงเรียน 
 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1.  1.จำนวนนิสิตเข้าศกึษา

ในคณะมีจำนวนน้อย

กว่าเป้ารับ 

 

1.ความเสี่ยงด้าน

ยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์ (Strategy) 

ปัจจัยภายใน 

1.ขาดการประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

2.ค่าเทอมนิสิต ม.พะเยา ถือ

ว่าสูงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย

ในพื้นที่ใกล้เคียง 

3.ความคล่องตัวในการบรหิาร

จัดการ 

ปัจจัยภายนอก 

1.มีมหาวทิยาลัยที่เปิด

หลักสูตรการเรียนการสอน

ด้านการเกษตรในภูมิภาค

หลายสถาบัน 

2. จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายมีจำนวนลดลง 

เนื่องจากเข้าสู่สงัคมผูส้งูอายุ 

1. งบประมาณการ

บรหิารจัดการลดลง 

2.ภาระงานของ

อาจารย์ลดลง 

3. การดำเนินงาน

ของคณะไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ 

1.นำสื่อประชาสัมพันธ์

ที่จัดทำขึน้ เผยแพร่ไป

ยังโรงเรียนต่างๆ และ

ทางโซเชียลเนตเวิร์ค

และแนะแนวสญัจรใน

โรงเรียนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

2.ประสานกับกอง

บรกิารการศึกษาเพื่อ

ขอรับตรงในโครงการ

พิเศษของคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ 

โดยเฉพาะ 

3. หามาตรการและ

เพิ่มช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์และนำ

ศิษย์เก่าไป

5 x 5 =25 (สูง

มาก) 

1.จัดทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่จัดทำ

ขึน้ เผยแพร่ไปยัง

โรงเรียนต่างๆ (จำนวน 

500 โรงเรียนทั่ว

ประเทศ) และทาง

โซเชียลเนตเวิร์คโดย

จัดกิจกรรมสื่อสาร

ข้อมูลหลกัสูตรโดย

ไลฟ์สดผ่าน facebook 

เพื่อเพิ่มข้อมูลในการ

ตัดสินใจการเข้าศกึษา

ต่อและการจัดตัง้กลุม่ 

Line ให้กับนักเรียนที่

สมัคร TCAS เพื่อ

สื่อสารข้อมูลหลกัสูตร/

การเรียนการสอน/และ

1. จำนวนผูส้มัคร 

เรียน    

2. จำนวนนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 

6 ทั่วประเทศ  

30 ก.ย. 2566 

/รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและ

ประกัน

คุณภาพ/ผู้ช่วย

คณบดีฝ่าย

พัฒนาคุณภาพ

นิสิต 



(หน้า 2-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

3.สถานการณ์โควิด สง่ผลต่อ

สภาพเศรษฐกิจและส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจเข้า

เรียน 

 

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเดิมที่สำเร็จ

การศึกษา 

4. จัดตั้งกองทนุเพื่อ

การศึกษานิสิต 

(สำหรับนิสิตใหมท่ี่

สมัครเข้าเรียน) 

5. โครงการแนะแนว

สัญจร (ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพบ

ผู้บริหารสถานศึกษา) 

และให้นสิิตมีส่วนร่วม 

(รุ่นพี่ไปพบรุ่นน้องที่

สถาบันเดมิ)และ

โครงการตลาดนัด

อุดมศึกษา/การ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในงานวนั

วิทยาศาสตร์/โครงการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 

6. การหาทุนวิจัยป.โท 

เพื่อหานิสิตเขา้ศึกษา

ในระดับบัณฑิตศกึษา 

7. จัดกิจกรรม Open 

house ในงานเกษตร

แฟร์ 

8. สร้างเครือข่ายและ

ทำ MOU กับหน่วยงาน

ภายนอก 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

รุ่นพี่ไปยังรุ่นน้อง และ

การทำสื่อ

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ของ

หลักสูตรผ่าน youtube 

และ facebook รวมทั้ง

ไดม้อบหมายให้

นักวิชาการศึกษา 

(กิจการนิสิต) ลงพืน้ที่

ในโรงเรียนใน

กลุ่มเป้าหมาย ในเขต

ภาคเหนือ และภาค

กลางตอนบน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรในเชิงรุก และ

มอบของที่ระลกึให้กับ

นักเรียน 

2. ได้ทำการจัดตั้ง

กองทุนเพื่อการศึกษา

นิสิต เพื่อมอบ

ทุนการศึกษาใหก้ับ

นิสิตที่ขาดแคลนทุน

ทรัพย์ 

3. ผู้บริหารคณะฯ ได้

เข้าร่วมโครงการแนะ

แนวสัญจร (ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพบ

ผู้บริหารสถานศึกษา) 



(หน้า 3-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

9. สรา้งความเข้มแขง็

ของแตล่ะหลกัสูตร

เพื่อให้เกิดความโดด

เด่นและดงึดูดใหม้ีคน

มาเรียนมากขึน้ 

10. การจัดทำโรดโชว์ 

โดยมุ่งเน้นโรงเรียน

เป้าหมาย (จากสถิติ

การรับเข้า) 

11. การสรา้งเครือข่าย

กับครูแนะแนวของแต่

ละโรงเรียน 

12. ความร่วมมือกับ

โรงเรียนมัธยมเรื่อง 

เครดิตแบงค ์

13. การบรหิารจัดการ

หลักสูตรและการปรับ

หลักสูตรใหม ่

14. การปรับปรุง

ฐานข้อมูลครูแนะแนว 

ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

15. โครงการยุวเกษตร 

/นำนิสิตเข้าค่าย 

16. สร้างความร่วมมือ

กับวิทยาลัยเกษตร 

เพื่อให้โอกาสทางการ

ศึกษาให้นักเรียนที่

สำเร็จการศึกษา ปวช./

ปวส. และเพิ่มคุณวุฒิ

ในเขตภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคตะวันออก 

จำนวน8 จังหวัด 

4. ได้สรา้งเครือข่าย

และทำ MOU ด้าน

วิชาการและบริการ

วิชาการ กับบริษัท คู

โบต้า(พะเยา) จำกัด 

5. จัดทำหลกัสูตรระยะ

สั้น/ การทำหลักสูตร

เครดิตแบงค์ เพื่อให้

นักเรียนในระดับชั้น

มะยมศึกษาปีที่ 4-6 

สามารถสะสมหน่วยกิ

ตของคณะ

เกษตรศาสตร์  และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมทั้งไดห้ารือแนว

ทางการดำเนินงานกับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

พะเยาพทิยาคม และ

ประชาสัมพันธ์กับ

ผู้ปกครองนักเรียน   

7. ได้จัดปรับปรุง

หลักสูตรเพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนในปี

การศึกษา 2565 ระดับ



(หน้า 4-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

ทางการศึกษาให้กับ

บุคลากร 

17. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมด ในด้านต่างๆ 

เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการเข้า

เรียน เช่น แรงจูงใจใน

การตัดสินใจมาเรียน

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

โดยอาศัยข้อมูลจาก

นิสิต และข้อมูล

โรงเรียนเดิม การ

วิเคราะห์ข้อมลูของ

ความต้องการ

ตลาดแรงงานทางด้าน

การเกษตร เพื่อ

นำมาใช้ในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

18. การสรา้งการรับรู้

ให้กับนักเรียน และ

ผู้ปกครอง ผู้สนใจ

ทั่วไป เกี่ยวกับ

หลักสูตร กิจกรรมการ

บรกิารวิชาการของ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ 

19. การประชาสมัพันธ์

คณะโดยการให้ความรู้

ด้านวิชาการและ

ปรญิญาตร ี5หลกัสูตร 

หลักสูตรปริญญาโท 2 

หลักสูตร และหลกัสูตร

ปรญิญาเอก 1 

หลักสูตร รวมทัง้

หลักสูตรระยะสั้น  2 

หลักสูตร รวมทัง้ได้

หารือกับโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อเปิดรายวิชาเลือก

เสรใีห้กับนักเรียน

โรงเรียนสาธิตฯ 

และโรงเรียนมัธยมอื่นๆ 

ในจังหวัดพะเยา เพื่อ

นำร่อง 

 8. ได้จัดทำกิจกรรม

ค่ายวิชาการให้กับ

นักเรียนโรงเรียนพะเยา

พิทยาคมเพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้ใน

หลักสูตรต่างๆ ของ

คณะ 

9. ได้วิเคราะหข์้อมูล

ด้านต่างๆเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ

ในการเข้าเรียน 

 

 



(หน้า 5-8) 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

แก้ปญัหาด้าน

การเกษตรผ่าน

สื่อสารมวลชนต่างๆ 

เช่น สื่อวทิยุ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ รวมถงึ

กิจกรรมบริการ

วิชาการที่เกี่ยวข้องกับ

การเกษตร การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร

ครบวงจร การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(หน้า 6-8) 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อหน่วยงาน  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย    5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 
   

ยุทธศาสตร ์ 6.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเปา้หมาย มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน  

กลยุทธ ์ 6.4.5.2  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน 
 

ลำดับ ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

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

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 
(โอกาสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1.  การมีผลประโยชน์ทับ

ซ้อนโดยอาศัยอำนาจ

หน้าที ่

ความเสี่ยงดา้นธรร

มาภิบาลและ

จรรยาบรรณ 

(Good Governance) 

ขาดการกำชบัและความ 

เข้าใจในหน้าที่ความรับผิด 

ชอบ  

1. ผลกระทบด้าน

ชื่อเสียง/ภาพลักษณ ์

2. ผลกระทบด้าน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

1. จัดทำแนวทาง

ปฏิบัติงานและ

จรรยาบรรณของ

บุคลากร 

2. มีข้อกำหนดโดยถือ

ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และ

งานที่เสี่ยงต่อความ

เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ 

เช่น การอนุมัติ การ

บันทึกบญัชี และการ

ดูแลรักษาทรัพย์สิน 

1 x 5=20 (ปาน

กลาง) 

1. บุคลากรของคณะ 

ไดป้ฏิบัติตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยว่าด้วย

จรรยาบรรณของ

บุคลากรอย่าง

เคร่งครัด 

1. มมีาตรการภายใน

เพื่อส่งเสรมิความ

โปร่งใสและป้องกัน

การทุจรติ 

30 ก.ย. 2566 

/รองคณบดีฝ่าย

นโยบายและพัฒนา

องค์กร 

 
ลายมอืช่ือ .....................................  

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก)   

ตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ                     

                                                                                                                                                 วัน ………6…..…. เดอืน .....กันยายน... พ.ศ. ......2565...... 



(หน้า 7-8) 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

 

ความเสี่ยง  : จำนวนนิสิตลดลง 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปงีบประมาณ 

รายรับไม่เพยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจนตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นงบในการ

ดำเนนิงานท่ีมิใช่เพื่อการลงทุน หรือมรีายจ่ายท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินและยังไม่สามารถหาเงิน

ไปชำระได ้

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปงีบประมาณ 
รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการ

ไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอได้แต่คงมีเงินสะสมเพยีงพอท่ีจะใหน้ำมาใชไ้ด ้

3 
เกิดขึ้นทุก 3 ปงีบประมาณ 

 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอแต่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัยเล็กน้อย 

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปงีบประมาณ 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนนิงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัย 

1 เกิดขึ้นทุก 5 ปงีบประมาณ รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย 
 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 



(หน้า 8-8) 

 

 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

 

ความเสี่ยง  : การมผีลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปงีบประมาณ 

รายรับไม่เพยีงพอต่อประมาณการรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจนตอ้งกูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นงบในการ

ดำเนนิงานท่ีมิใช่เพื่อการลงทุน หรือมรีายจ่ายท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินและยังไม่สามารถหาเงิน

ไปชำระได ้

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปงีบประมาณ 
รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย และไม่สามารถปรับลดรายจ่ายจากที่ประมาณการ

ไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอได้แต่คงมีเงินสะสมเพยีงพอท่ีจะใหน้ำมาใชไ้ด ้

3 
เกิดขึ้นทุก 3 ปงีบประมาณ 

 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวิทยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอแต่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัยเล็กน้อย 

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปงีบประมาณ 

รายรับนอ้ยกว่าประมาณการรายจ่าย แต่มหาวทิยาลัยสามารถปรับลดรายจ่ายให้น้อย

กว่าที่ประมาณการไวจ้นอยู่ในระดับท่ีเพยีงพอโดยไม่กระทบต่อการดำเนนิงานตามพันธ

กิจของมหาวทิยาลัย 

1 เกิดขึ้นทุก 5 ปงีบประมาณ รายรับพอดีกับประมาณการรายจ่าย 
 

 
 

 

 

หมายเหต ุ  :    ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 

 


