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แผนการจดัการความเสีย่ง

คณะมนษุยศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดา้นความ

เสีย่ง
ความเสีย่งทีพ่บ

ระดบัความ

เสีย่ง
สาเหตคุวามเสีย่ง

แนวทางการ

จดัการความ

เสีย่ง

วธิจีดัการความเสีย่ง ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ

ชือ่ KRI คา่ทีไ่ดร้บั

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

12 1)  ดา้นกลยทุธ์

 1.1) ขาดกลยทุธด์า้นการพัฒนาหลกัสตูร

ใหทั้นสมัย ดงึดดูผูเ้รยีน 

เนื่องจากกลไกการควบคมุคณุภาพการ

ปรับปรุงหลกัสตูร เนน้เพยีงการผา่น

ระเบยีบปฏบิตัติามขัน้ตอนการปรับปรุงทกุ 

5 ปี

ป้องกนัความ

เสีย่ง

ก าหนดใหเ้ชญิผูท้รงคณุวฒุิ

นอกสาขาวชิา /ผูป้ระกอบการ

ธรุกจิสมัยใหมท่ีเ่คยรับนสิติ

เขา้ท างาน/ฝึกงาน เขา้ร่วม

การประชมุวพิากษ์หลกัสตูร 

และ/หรอืร่วมวางแผนกลยทุธ์

ของคณะฯ

สามารถปรับเพิม่ความ

ทันสมัยของหลกัสตูรไดร้ะดบั

หนึง่

รอ้ยละ 100 ทกุรอบการ

ปรับปรุงของ

ทกุหลกัสตูร

2563 ประธานหลกัสตูร / 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

12 2) ดา้นลกูคา้ /  ผูรั้บบรกิาร

คณุภาพของผูส้มัครเขา้ศกึษาลดลงอยา่ง

ตอ่เนื่องในระดบัปรญิญาบณัฑติ  / จ านวน

และคณุภาพของผูส้มัครเขา้ศกึษาในระดบั

บณัฑติศกึษาลดลงอยา่งตอ่เนื่อง

ป้องกนัความ

เสีย่ง

-เพิม่การประชาสมัพันธเ์ชงิรุก

เพือ่ดงึดดูนักเรยีนเกง่จาก

โรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีง

- ตัง้คณะกรรมการกลางเพือ่

กลั่นกรองเกณฑก์ารคดัเลอืก

นสิติของแตล่ะหลกัสตูร

รอ้ยละของหลกัสตูรที่

ปรับปรุงซึง่เชญิผูท้รงคณุวฒุิ

นอกสาขาวชิา /ผูป้ระกอบการ

ธรุกจิสมัยใหมท่ีเ่คยรับนสิติ

เขา้ท างาน/ฝึกงาน เขา้ร่วม

การประชมุวพิากษ์หลกัสตูร

- รอ้ยละ 80

- รอ้ยละ 100

ภายในภาค

การศกึษาที ่

1/2563

กอ่นการ

จัดท าประกาศ

รับสมัครฯ

2563 -ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายการสือ่สาร

สากลและกจิการพเิศษ

-รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9 3) ดา้นการเงนิ

3.1) ปรมิาณเงนิทดรองจา่ยขาดสภาพ

คลอ่ง เนื่องจาก การเบกิจา่ยลา่ชา้ของ

เจา้หนา้ทีแ่ละขาดการตดิตามจากหวัหนา้

งาน

3.2) คณะฯ เสยีเวลาในการด าเนนิการโอน

งบประมาณขา้มหมวดบอ่ยครัง้ เนื่องจาก 

มคีา่ใชจ้า่ยทีไ่มอ่ยู่ในแผนงบประมาณและ

มคีวามจ าเป็นเร่งดว่นหลายกรณี 

ลดความเสีย่ง -มอบหมายผูบ้รหิารระดบัสงู

ใชม้าตรการทางวนัิยก ากบั

ดแูลและตดิตามการเบกิจา่ย

ของเจา้หนา้ทีแ่ละหวัหนา้งาน

การเงนิอยา่งใกลช้ดิ 

-ทบทวนแนวทางในการ

วางแผนงบประมาณใหน้ า

ขอ้มลูปัญหาในอดตีและ

รายละเอยีดของกจิกรรมหรอื

โครงการมาใชป้ระกอบการ

วางแผนงบประมาณใหม้ากขึน้

- รอ้ยละของหลกัสตูรทีเ่พิม่

การประชาสมัพันธเ์ชงิรุกเพือ่

ดงึดดูนักเรยีนเกง่จาก

โรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีง

- รอ้ยละของหลกัสตูรเกณฑ์

การคดัเลอืกนสิติผา่นการ

กลั่นกรองจากคณะกรรมการ

กลาง

- รายงานในที่

ประชมุกรรมการ

ประจ าคณะฯทกุ 

2 เดอืน

- รอ้ยละ 100 

ของขอ้มลู

ปัญหาถกูใช ้

ประกอบการ

วางแผน

งบประมาณ

- รอ้ยละ 100 

ของรายการใน

ค าขอตัง้

งบประมาณมี

รายละเอยีด

ประกอบ

ภายในไตร

มาศที ่2 ของ

ปีงบประมาณ

กอ่นการ

จัดท าค าขอ

ตัง้

งบประมาณ

ประจ าปี 2564

2563 รองคณบดฝ่ีายบรหิารฯ/

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

คณบด/ีรองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ (KRI)



ดา้นความ

เสีย่ง
ความเสีย่งทีพ่บ

ระดบัความ

เสีย่ง
สาเหตคุวามเสีย่ง

แนวทางการ

จดัการความ

เสีย่ง

วธิจีดัการความเสีย่ง ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ

ชือ่ KRI คา่ทีไ่ดร้บั

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ (KRI)

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

4) ดา้นกระบวนการภายใน

  4.1) บคุลากร

1) อตัราก าลงัและขดีความสามารถ 

อาจารยท์ีเ่ชีย่วชาญภาษาองักฤษและ ICT

 ไมเ่พยีงพอตอ่การเปิดหลกัสตูรใหมแ่ละ

พัฒนาหลกัสตูรใหทั้นสมัยสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสงัคม เนื่องจากผูส้มัคร

เป็นอาจารยม์จี านวนนอ้ยและมคีณุสมบตัิ

ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดหวัง

2) ขดีความสามารถของบคุลากรสาย

ปฏบิตักิารฝ่ายการเงนิและพัสดไุมเ่พยีงพอ 

3) ไมม่บีคุลากรทีช่ านาญงานวเิทศสมัพันธ์

4) บคุลากรฝ่ายพัสดบุางคนปฏบิตังิานใน

ภาระงานไมต่รงตามต าแหน่งงาน

ลดความเสีย่ง -จัดท าแผนพัฒนาขดี

ความสามารถอาจารยป์ระจ า 

 -วางกลยทุธเ์พือ่แสวงหา

อาจารยพ์เิศษทีม่คีวาม

เชีย่วชาญเพิม่เตมิ

วางแผน on the job training

 / Coaching โดยเชญิ

ผูช้ านาญการมาเป็นวทิยากร 

รับสมัครและวางกลยทุธใ์น

การคดัเลอืกบคุลากรทีม่ี

ศกัยภาพดา้นวเิทศสมัพันธ์

ขอปรับต าแหน่งงานใหเ้ป็น

นักวชิาการพัสดุ

- การจัดท าแผนฯ และการ

บรรลเุป้าประสงคใ์นแผนฯ

- การรับบคุคลากรดา้นวเิทศ

สมัพันธ์

-การปรับต าแหน่งงานของ

นักวชิาการพัสดุ

- มกีารจัดท า

แผน 3 แผน และ

เป้าประสงคใ์น

แผนทัง้ 3 บรรลุ

รอ้ยละ 80

-รับบคุคลากรได ้

- ปรับต าแหน่ง

งานได ้

ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ

รองคณบดฝ่ีายบรหิารฯ/

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9 4.2) ระบบงาน

-ขาดคูม่อื/flow chart การปฏบิตังิานทีทั่น

ตอ่การเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการปฏบิตังิาน

-ระบบงานสว่นใหญย่ังขาดตวัชีว้ัด

ความส าเร็จของกระบวนการปฏบิตังิาน 

(process indicator)

ลดความเสีย่ง - จัดท าคูม่อืการปฏบิตังิานใน

ทกุระบบงานทีเ่ป็นมาตรฐาน

และเป็นปัจจบุนัในทกุระบบงาน

- ก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จ

ใหก้บักระบวนการปฏบิตังิานที่

ส าคญั

- รอ้ยละของระบบงานทีคู่ม่อื

ปฏบิตังิานไดรั้บการปรับปรุง

- รอ้ยละของกระบวนการ

ปฤบตังิานทีส่ าคญั ทีม่กีาร

ก าหนดตวัชวีัดความส าเร็จ

รอ้ยละ 80

รอ้ยละ 80

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 


หวัหนา้งานทกุฝ่ายงาน

คณบด ี/รองคณบด/ี

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

6   4.3) ระบบ IT

ขาด website ทีส่นับสนุนการบรหิารงาน

อยา่งเป็นระบบ

ลดความเสีย่ง จา้ง outsource เพือ่วางระบบ

 website ใหส้นับสนุนการ

บรหิารงานของคณะฯ ไดอ้ยา่ง

เต็มศกัยภาพ

การม ีwebsite ทีส่นับสนุน

การบรหิารงานของคณะฯ ได ้

อยา่งเต็มศกัยภาพ

 เว็บไซตข์อง

คณะฯ ไดรั้บการ

ปรับปรุงอยา่ง

เป็นระบบ

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 คณบด ี/รองคณบด/ี

ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

6 4.4) เครือ่งมอืเครือ่งใช ้

ขาด computer ทีม่สีมรรถนะรองรับการ

ปฏบิตังิานเฉพาะทางผา่นระบบ ERP เชน่

งานคลงัและพัสดุ

ลดความเสีย่ง วางแผนจัดซือ้เครือ่ง

คอมพวิเตอร ์ทีส่ามารถรองรับ

การปฏบิตังิานผา่นระบบ ERP

การจัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ทีส่ามารถรองรับการ

ปฏบิตังิานผา่นระบบ ERP

 จัดซือ้ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 1 เครือ่ง

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 ผูอ้ านวยการส านักงานคณบดี

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9 4.5) สภาพแวดลอ้มการ  

         ปฏบิตังิาน

ขาดสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนบรรยากาศ

ความเป็นนานาชาติ

ไมส่อดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ตามวสิยัทัศน์

ของคณะ

ลดความเสีย่ง วางกลยทุธเ์พือ่สรา้ง

บรรยากาศความเป็นนานาชาติ

ใหก้บัคณะไดอ้ยา่งครอบคลมุ

ผลการประมนิความพงึพอใจ

ตอ่บรรยาการศความเป็น

นานาชาตขิองคณะฯ

 มผีลการ

ประเมนิอยู่ใน

ระดบั ‘ปานกลาง’

 ขึน้ไป

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 


ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายการสือ่สาร

สากลและกจิการพเิศษ

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

6 5) การเรยีนรูแ้ละการ

    พัฒนา

 ขาดกจิกรรม KM ทีต่อ่เนื่องดา้นการวจัิย

และพัฒนาการปฏบิตังิานของส านักงาน

คณบด ี

ลดความเสีย่ง ก าหนดเป้าประสงคด์า้นการ

เรยีนรูแ้ละพัฒนา (KM) ไวใ้น

แผนปฏบิตักิารประจ าปีฯ

มเีป้าประสงคด์า้นการเรยีนรู ้

และพัฒนา (KM) ไวใ้น

แผนปฏบิตักิารประจ าปี

งบประมาณ 2564

อยา่งนอ้ย 1 

เป้าประสงค์

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและและ

วจัิย /รองคณบดฝ่ีายแผนงาน



ดา้นความ

เสีย่ง
ความเสีย่งทีพ่บ

ระดบัความ

เสีย่ง
สาเหตคุวามเสีย่ง

แนวทางการ

จดัการความ

เสีย่ง

วธิจีดัการความเสีย่ง ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ

ชือ่ KRI คา่ทีไ่ดร้บั

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ (KRI)

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9 6) การเรยีนการสอน

    6.1 หลกัสตูร

หลกัสตูรสว่นใหญข่องคณะ ยังไมไ่ดรั้บ

การปรับปรุงใหเ้ทา่ทันกบัความ

เปลีย่นแปลงของสงัคมและเทคโนโลย ี

รวมถงึความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

เนื่องจากกระบวนการปรับปรุงหลกัสตูร

ยังใหค้วามส าคญักบัขัน้ตอนการวพิากษ์

หลกัสตูรนอ้ยเกนิไป

ลดความเสีย่ง ก าหนดใหท้กุหลกัสตูรตอ้ง

เชญิผูท้รงคณุวฒุนิอก

สาขาวชิา /ผูป้ระกอบการ

ธรุกจิสมัยใหม ่ผูป้ระกอบการที่

เคยรับนสิติเขา้ท างาน/ฝึกงาน 

เขา้ร่วมการวพิากษ์หลกัสตูร 

รวมถงึใหศ้ษิยเ์กา่ทีป่ระสบ

ความส าเร็จ ทีท่ างานใน

องคก์รชัน้แนวหนา้ประเมนิ

ร่างหลกัสตูรเป็นพเิศษ

- รอ้ยละของหลกัสตูรทีเ่ชญิ

ผูท้รงคณุวฒุนิอกสาขาวชิา /

ผูป้ระกอบการธรุกจิสมัยใหม ่

ผูป้ระกอบการทีเ่คยรับนสิติ

เขา้ท างาน/ฝึกงาน เขา้ร่วม

การวพิากษ์หลกัสตูร

- รอ้ยละของหลกัสตูรที่

ด าเนนิการใหศ้ษิยเ์กา่ที่

ประสบความส าเร็จ ทีท่ างาน

ในองคก์รชัน้แนวหนา้ประเมนิ

ร่างหลกัสตูร

 รอ้ยละ 100 

ของหลกัสตูรที่

ปรับปรุงหรอื

ครบรอบปรับปรุง

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 คณะกรรมการประจ าคณะฯ/รอง

คณบดฝ่ีายวชิาการ/ประธาน

หลกัสตูร

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9     6.2 วธิจัีดการเรยีนการสอน

ทักษะภาษาองักฤษของนสิติแรกเขา้และ

บณัฑติต า่กวา่เกณฑท์ีค่าดหวัง

เนื่องจากผูส้มัครเขา้เรยีนมจี านวนไมม่าก

และมแีนวโนม้ลดลง การแขง่ขนัจงึต า่

ลดความเสีย่ง วางกลยทุธเ์พือ่พัฒนาทักษะ

ภาษาองักฤษของนสิติใน

หลกัสตูรทีม่คีะแนนต า่กวา่

เกณฑเ์ป็นพเิศษ

รอ้ยละของนสิติในหลกัสตูรที่

มคีะแนนภาษาองักฤษต า่กวา่

เกณฑ ์ทีไ่ดรั้บการพัฒนาใหม้ี

คะแนนสงูขึน้อยา่งนอ้ยรอ้ยละ

 10

รอ้ยละ 80  ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 รองคณบดฝ่ีายวชิาการฯ

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

6 6.3 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

ขอ้มลูหลกัสตูร/แบบฟอรม์ภาษาองักฤษ

ส าหรับงานบรกิารการศกึษาแกน่สิติ

ตา่งชาตมิไีมค่รบถว้น

เนื่องจากนสิติหลกัสตูรนานาชาตสิว่นใหญ่

ยังเป็นคนไทย ปัญหาทีเ่กดิกบันสิติ

ตา่งชาตจิงึยังไมถ่กูรับรูช้ดัเจน

ลดความเสีย่ง มอบหมายหวัหนา้ศนูย์

การศกึษานานาชาตจัิดท า

แบบฟอรม์ภาษาองักฤษ

ส าหรับงานบรกิารการศกึษา

แกน่สิติตา่งชาต ิใหค้รบถว้น

ตามล าดบัความส าคญั

รอ้ยละของแบบฟอรม์/ค าแปล

แบบฟอรม์ส าหรับงานบรกิาร

การศกึษาส าหรับนสิติตา่งชาติ

จัดท าไดไ้มน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 50

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 หวัหนา้ศนูยก์ารศกึษานานาชาติ



ดา้นความ

เสีย่ง
ความเสีย่งทีพ่บ

ระดบัความ

เสีย่ง
สาเหตคุวามเสีย่ง

แนวทางการ

จดัการความ

เสีย่ง

วธิจีดัการความเสีย่ง ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ

ชือ่ KRI คา่ทีไ่ดร้บั

ตวัชีว้ดัความส าเร็จ (KRI)

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9 7) งานวจัิย

จ านวนผลงานวจัิยใชป้ระโยชน/์ขอ้มลู

เกีย่วกบังานวจัิยใชป้ระโยชนข์องคณะฯ มี

จ านวนนอ้ย

เนื่องจากคณะขาดการผลกัดนัอยา่ง

ตอ่เนื่องใหค้ณาจารยท์ าวจัิยทีมุ่่งน าไปใช ้

ประโยชน ์หรอืหาหนทางน าผลงานวจัิยที่

ด าเนนิการส าเร็จแลว้ไปใชป้ระโยชน์

ลดความเสีย่ง คณะกรรมการประจ าคณะฯ มี

นโยบายก าหนดใหง้านวจัิย

ทกุชิน้ทีข่อรับทนุสนับสนุน

จากงบประมาณรายไดข้อง

คณะฯ ตอ้งมกีารน า

ผลการวจัิยไปใชป้ระโยชน ์

โดยก าหนดเป็นมตทิีป่ระชมุ

คณะฯ เมือ่วันที ่10 ตลุาคม 

2563 และประชาสมัพันธใ์ห ้

คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีใ่น

คณะรับทราบโดยท่ัวกนั

รอ้ยละของงานวจัิย (ทนุ

คณะฯ) ทีเ่สร็จสมบรูณ์โดยมี

ผลการน างานวจัิยไปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 100  ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจัิย

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

9 8) บรกิารวชิาการ

8.1) บรกิารวชิาการตอ่สงัคมแบบไมห่า

รายได ้

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการตอ่สงัคมมี

จ านวนนอ้ย  ขอบเขตและผลสบืเนื่องของ

โครงการยังมนีอ้ย ไมช่ดัเจน หรอืไมย่ั่งยนื

ลดความเสีย่ง -ก าหนดนโยบายการจัด

โครงการฯ โดยบรูณาการกบั

นโยบาย SDG ระดบั

มหาวทิยาลยั 

-บรูณาการโครงการฯ ร่วมกบั

การวจัิย เพือ่ตอบโจทยเ์รือ่ง 

Aging society 

- รอ้ยละของโครงการทีบ่รูณา

การกบันโยบาย SDG 

- จ านวนโครงการทีบ่รูณาการ

กบังานวจัิยทีต่อบโจทยเ์รือ่ง 

Aging society

รอ้ยละ 20

 1 โครงการ

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ

บรกิารวชิาการ

รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

ดา้นการ

ด าเนนิงาน

6     8.2) บรกิารวชิาการแบบหารายได ้

จ านวนโครงการบรกิารวชิาการแบบหา

รายไดย้ังมนีอ้ย  ไมส่อดคลอ้งกบัความ

หลากหลายของหลกัสตูรทีค่ณะฯ เปิดสอน

ลดความเสีย่ง -วางแผนศกึษาความเป็นไป

ไดใ้นการจัดท าโครงการ

บรกิารวชิาการแบบหารายได ้

ใหม่ๆ

- ศกึษาความตอ้งการของ

สงัคมตอ่การบรกิารวชิาการที่

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ

คณะฯ

 - จัดสรรงบประมาณดา้น

ประชาสมัพันธเ์พิม่เตมิ หรอื

เพิม่ชอ่งทางประชาสมัพันธท์ี่

ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย เชน่ 

facebook และการ

ประชาสมัพันธเ์ชงิรุก

- รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการเพือ่หารายไดแ้บบ

ใหม่ๆ  

- จ านวนโครงการบรกิาร

วชิาการใหมท่ีผ่า่นการศกึษา

ความตอ้งการของสงัคมอยา่ง

เป็นระบบ

- จ านวนการประชาสมัพันธ์

คณะฯ เชงิรุกรูปแบบใหม่ๆ  

 รอ้ยละ 20

1 โครงการ

3 กรณี

 ภายใน

ปีงบประมาณ 

2563

2563 รองคณบดฝ่ีายบรหิารและ

บรกิารวชิาการ

รองคณบดฝ่ีายแผนงานฯ

ผา่นการพจิารณาทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ ามนุษยศาสตร์

เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 ครัง้ที ่16/2562

วาระพจิารณา เรือ่ง การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน คณะมนุษยศาสตร์

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อญัชล ีจนัทรเ์สม)

      ต าแหน่ง คณบดคีณะมนุษยศาสตร์

     วนัที ่ 13 พฤศจกิายน 2562


