
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปการศึกษา 2561 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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คํานาํ 

แผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี  ประจําปการศึกษา 2561   จัดทําขึ้นเพ่ือใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบใน

การบริหารความเส่ียง โดยบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลด

มูลเหตุของโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ท้ังในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เพื่อใหระดับความเสี่ยงและ

ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบได    อยาง

มีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรและยุทธศาสตรที่ตั้งไวตลอดจนสนองนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเปนสําคญั 

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  ประจําปการศึกษา 2561 ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

เพ่ือวางระบบการบริหารความเสี่ยง และกลไกของแผนบริหารความเส่ียง และเปนไปตามหลักการ

บริหารงานบางเมืองที่ดีของราชการ   ตลอดจนเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2561 องคประกอบที่ 5 การบริหารและการจัดการ  ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกํากับติดตามผลลัพลตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะภายใตเกณฑขอ 3 ดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารงานของคณะ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการของคณะที่วางไวสงูสุด 

     
                                                           (ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง) 

           คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

                   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   
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   บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การบริหารจัดการ ทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานเปนระบบการจัดการที่ มีคุณภาพ  การ

ดําเนินงานจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ประจําปการศึกษา  2561 นี้   คณะไดปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง ใน

ประเด็นความเสี่ยงที่ตองวิเคราะห คือ ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดานของมหาวิทยาลัยที่คณะพิจารณาแลวมี

ความเสี่ยงใหเปนทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย  โดยคํานึงถึงภาระดวยหลักของคณะที่มุงเนนผลิตบัณฑติดาน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเนนผูนําทางดานเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน  โดย

บูรณาการภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ   ไดมีมติการวิเคราะหความเสี่ยง ประกอบดวย 3 ดานโดย

เปนไปในแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และไดวิเคราะความเสี่ยงในเลมนี้ครอบคุมการทํางาน และการ

ดําเนินงานดังกลาวของคณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

2. ความเสี่ยงดานการวิจัยและสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

3. ความเสี่ยงดานการบริหารการพัมนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเปนเลิศสูสากล 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  จงัหวัดปทุมธานี   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ นําหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)มาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ 

จะเกิดความเสียหาย  (ทั้งในรูปของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของ

ความเสียหายที่เกิดข้ึนในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของคณะที่ตั้งไว     

ซึ่งสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ดังนี้ 

1. มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนระบบมาตรฐานท่ีกําหนด 

2. มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคกรอยางตอเนื่อง 

3. มีการติดตามประเมินผลการบรหิารความเสี่ยง ทบทวน ปรบัปรุงอยางสม่ําเสมอ 

4. มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงเรื่องความเสี่ยงใหกับผูบริหาร และ

บุคลากรในคณะ ใหมีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสีย่ง

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5. มีการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมของการดําเนินงานของคณะ 

6. มีการดาํเนินงานบรหิารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. มีการดาํเนินงานบรหิารความเสี่ยงแบบกัลยาณมติร 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

 

1. ระบุความเส่ียง 

2. การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 

3. การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

4. แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง 

5. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (ปย.2) 

6. รายงานผลการตดิตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) 
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ระบุความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จงัหวัดปทุมธานี  

ความเสี่ยง (ภารกิจหลัก/กิจกรรม) ปจจัยเสี่ยง 

ดานการพฒันาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

1  นโยบายในการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาติ นานาชาต ิ -นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษไมถึงระดับที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

-ความรูพื้นฐานของนักศึกษาแตละคนไมเทากัน 

 

-ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาไมคอยใหความสําคัญ 

 

2  จํานวนหองปฏิบัติการมีจํานวนมากและมีการใชเทคนิคเฉพาะดานเครื่องมือ แตละ

เครื่องทําใหผูใชบริการขาดทักษะความชาํนาญ 

-เครื่องมือในหองปฏิบัติการเสียหาย 

 

-จํานวนผูดูแลมีนอยทําใหการดูแลไมท่ัวถึงผูรับบริการนักศึกษาขาดความเขาใจการใช

เครื่องมือที่ถูกตอง 

 

ดานการวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

1 อาจารยมีภาระมาก ทําใหไมสามารถสรางผลงานวิจัยไดเทาท่ีควร -การประเมินจากภาระงานสอนท่ีคอนขางมากทําใหอาจารยบางสวนไมสามารถทําวิจัยได 

 

2 ขาดการวิจัยที่ตอบโจทยทองถ่ิน -การวิจัยท่ีทําไมสามารถตอบโจทยของทองถิ่นไดทําใหงานวิจัยบางสวน ทองถ่ินไมสามารถ

นําไปใชได 
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การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
 

ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

 

(1) 

ผลกระทบ/

ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 

(ระดบัความเสี่ยง) 

(1) X  (2) 

ลําดับความเสี่ยง 

ดานการพฒันาการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิต 

1  นโยบายในการสรางบัณฑิตที่มี

คุณภาพในระดับชาติ นานาชาต ิ

-นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษไมถึงระดับท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

4 5 20 3 

(ความเสี่ยงสงูมาก) 

-ความรูพ้ืนฐานของนักศึกษาแตละคนไมเทากัน 3 3 9 1 

(ความเสี่ยงตํ่า) 

-ทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษนักศึกษาไมคอยให

ความสาํคัญ 

 

3 3 9 1 

(ความเสี่ยงตํ่า) 

2  จํานวนหองปฏิบัติการมีจํานวน

มากและมีการใชเทคนิคเฉพาะดาน

เครื่องมือ แตละเคร่ืองทําให

ผูใชบริการขาดทักษะความชํานาญ 

-เครื่องมือในหองปฏิบัติการเสียหาย 2 4 8 1 

(ความเสี่ยงตํ่า) 

-จํานวนผูดูแลมีนอยทําใหการดูแลไมท่ัวถึง

ผูรับบริการนักศึกษาขาดความเขาใจการใชเคร่ืองมือ

ท่ีถูกตอง 

 

 

3 3 9 1 

(ความเสี่ยงตํ่า) 
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ความเสี่ยง 

(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเสี่ยง) 

โอกาสที่จะเกิด 

 

(1) 

ผลกระทบ/

ความรุนแรง 

(2) 

คะแนนความเสี่ยง 

(ระดบัความเสี่ยง) 

(1)X  (2) 

ลําดับความเสี่ยง 

ดานการวิจัยและสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

1 อาจารยมีภาระมาก ทําใหไม

สามารถสรางผลงานวิจัยไดเทาที่ควร 

-การประเมินจากภาระงานสอนที่คอนขางมากทําให

อาจารยบางสวนไมสามารถทําวิจัยได 

 

3 3 9 1 

(ความเสี่ยงตํ่า) 

2 ขาดการวิจัยที่ตอบโจทยทองถ่ิน -การวิจัยที่ทําไมสามารถตอบโจทยของทองถิ่นไดทํา

ใหงานวิจัยบางสวน ทองถ่ินไมสามารถนําไปใชได 

 

3 3 9 1 

(ความเสี่ยงตํ่า) 

 

หมายเหตุ P = ความเสี่ยงตํ่า (1-9)    R = ความเสี่ยงสูง (10-19)   S = ความเสี่ยงสูงมาก (20-25) 

  คะแนน  1  เทากับ  ความเสี่ยงท่ียอมรับได 

  คะแนน  2  เทากับ  ความเสี่ยงท่ีสูง 

  คะแนน  3  เทากับ  ความเสี่ยงท่ีสูงมาก 

  เลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (อยูในระดับ 2 หรือ 3) ถือวามีนัยสาํคัญตองนํามาจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนและควบคุมตอไป 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

ลําดับ ความเสี่ยง(ภารกิจหลัก/กิจกรรม) 

 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 

 

(2) 

การควบคมุท่ีมีอยูแลว 

 

(3) 

การควบคมุท่ีมีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการความเสี่ยง 

 

(5) 

หมายเหตุ 

 

(6) 

1 ดานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

 1 นโยบายในการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ในระดับชาติ นานาชาติ 

 

 

-จัดอบรมใหความรูดานภาษาอังกฤษแก

นักศึกษา 

 
 O 

ยอมรับ 

     ควบคุม 

        ถายโอน 

หลีกเลี่ยง 

 

หมายเหตุ 

ชอง 3     ใน √ เครื่องหมาย หมายถึง มีอยูแลว , O หมายถึง มีแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมมี 

ชอง 4     ใน  √  เครื่องหมาย    หมายถึง ไดผลตามที่คาดหมาย  , O หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ , X หมายถึง ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมิน

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

(1) 

การควบคุมที่มีอยู 

 

 

(2) 

ระดับความ

เสี่ยง 

 

(3) 

การจัดการ 

ความเสี่ยง 

 

(4) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(ปจจัยเสี่ยง) 

 

(5) 

กิจกรรมการควบคุม

(แผนการปรับปรุง 

การควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

 

(7) 

ดานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

1 นโยบายในการสรางบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพในระดับชาติ นานาชาต ิ

-นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษ

ไมถึงเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

-มีการจัดกิจกรรมเสริมให

นักศึกษามีความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน โครงการ 

อบรมทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ 

-จัดแผนการสอนใหนักศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

3 ควบคุม นักศึกษาขาดการฝกฝนหลัง

การอบรมเสร็จสิ้น 

-สงเสริมนักศึกษาท่ีเปน

ตัวอยางแกนักศึกษา โดยการ

จัดทําประกาศเกียรติคุณ/

มอบโลห/รางวัล เพ่ือสราง

ขวัญและกําลังใจ และเปน

แบบอยางใหนักศึกษาคนอ่ืนๆ

ปฏิบัติตาม 

31 ก.ค.62 

รองวิชาการ/หัวหนา

สํานักงาน 

 

ช่ือผูรายงาน อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 

ช่ือหัวหนาสวนงาน ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง 

ตําแหนงคณบดี 

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถมัภ จังหวัดปทุมธานี  

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

รอบระยะเวลา 9 เดือน เริ่ม 1  สิงหาคม 2561   ถึง   30  เมษายน   2562  (รอบแรก) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมิน

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคมุท่ีมีอยู การประเมนิผล 

การควบคมุ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

ดานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

1 นโยบายในการสรางบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพในระดับชาติ นานาชาติ 

-นักศึกษามีความรูดาน

ภาษาอังกฤษไมถึงเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

-มีการจัดกิจกรรมเสริมให

นักศึกษามีความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

โครงการ อบรมทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษ 

-จัดแผนการสอนให

นักศึกษาเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

O : ไดผลบางแต

ไมสมบูรณ 

นักศึกษาขาดการฝกฝน

หลังการอบรมเสร็จสิ้น 

-สงเสริมนักศึกษาที่เปนตัวอยาง

แกนักศึกษา โดยการจัดทํา

ประกาศเกียรติคุณ/มอบโลห/

รางวลั เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจ และเปนแบบยางให

นักศึกษาคนอื่นๆปฏิบัติตาม 

31 ก.ค.62 

งานประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย โครงการให

ความรวมมือ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

ช่ือผูรายงาน อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 

ช่ือหัวหนาสวนงาน ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง 

ตําแหนงคณบดี 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจ

กกรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุมการ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

การควบคมุ 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

ผลการดาํเนินงาน ปญหาและ 

อุปสรรค 

ดานการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

1 นโยบายในการสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ

ในระดับชาติ นานาชาต ิ

-นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษไมถึง

เกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 

 

 

O : ไดผลบางแต

ไมสมบูรณ 

-มีการจัดกิจกรรมเสริมให

นักศึกษามีความรูดาน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

โครงการ อบรมทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษ 

-จัดแผนการสอนให

นักศึกษาเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

-สงเสรมินักศึกษาที่

เปนตัวอยางแก

นักศึกษา โดยการ

จัดทําประกาศเกียรติ

คุณ/มอบโลห/รางวัล 

เพ่ือสรางขวัญและ

กําลังใจ และเปนแบบ

ยางใหนักศึกษาคน

อ่ืนๆปฏิบัติตาม 

ภายใน 31 ก.ค. 62 

งานประชาสัมพันธของ

มหาวิทยาลัย โครงการ

ใหความรวมมือ 

ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ดําเนินการแลว ลาชากวากําหนด 

ยังไมดําเนินการ 

  อยูระหวางดําเนินการ 

ไมมี 

 
ชื่อผูรายงาน อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 

ชื่อหัวหนาสวนงาน ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินปลง 

ตําแหนง  คณบดี 

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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แผนการดําเนินงานความเส่ียง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจ

กกรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุมการ 

(1) 

ประเมินผล 

การควบคุม 

 

(2) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

 

 

(3) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

(4) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

 

(5) 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

(6) 

ปญหาและ 

อุปสรรค 

 

(7) 

1 นโยบายในการสรางบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพในระดับชาติ นานาชาติ 

-นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษไม

ถึงเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

O : ไดผลบางแตไม

สมบูรณ 

นักศึกษาขาดการฝกฝน

หลังการอบรมเสร็จสิ้น 

-สงเสริมนักศึกษาท่ีเปนตัวอยาง

แกนักศึกษา โดยการจัดทํา

ประกาศเกียรติคุณ/มอบโลห/

รางวลั เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ 

และเปนแบบอยางใหกับนักศึกษา

คนอื่นๆปฏิบัติตาม 

31 ก.ค.62 

รองวิชาการ/    

หัวหนาสํานักงาน 

ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

ดําเนินการแลว ลาชากวากําหนด 

ยังไมดําเนินการ 

  อยูระหวางดําเนินการ 

ไมม ี

 

ชื่อผูรายงาน อาจารย ดร.คมกฤษณ แสงเงิน 

ชื่อหัวหนาสวนงาน ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินปลง 

ตําแหนง  คณบดี 

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 


