สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

กองกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ

-

กองกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริหารเอกสาร Online

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารเอกสาร Online

-

กองกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานประชุม
E-Meeting

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานประชุม

-

กองกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารเอกสารลับ
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบ
Info graphic
Presentation สู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารเอกสารลับ

-

1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิดในการคัด
กรองข้อมูล การออกแบบโครงร่าง ขั้นตอนการทาภาพอินโฟกราฟิก
2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ การเล่าเรื่องราวจนเป็นสื่อการนาเสนอ
Presentation ในรูปแบบอินโฟกราฟิก
3. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการแปลงข้อมูลจากตัวจากตัวอักรออกมาเป็น
รูปภาพเพื่อนาเสนอเป็นภาพอินโฟกราฟิก

-

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาด้านการเขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ทาหน้าที่สื่อสารการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข่าว และวิธีการ/กระบวนการ
ในการผลิตข่าว
ประชาสัมพันธ์ตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อจัดการองค์ความรู้การผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

กองกลาง

กองกลาง

สานักงานอธิการบดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ในสานักงาน
อธิการบดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ในสานักงาน
อธิการบดี
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานประชุม
สานักงานอธิการบดี
ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารลับ ของ
สานักงานอธิการบดี
บุคลากรตาแหน่งต่าง ๆ ในสานักงาน
อธิการบดี

บุคลากรที่ทาหน้าที่ บุคลากรที่ทาหน้าที่สื่อสารการ
สื่อสารการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
ดาเนินงานของ
สานักงานอธิการบดี
หน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
20

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคม - สิงหาคม
2562

20

มกราคม - สิงหาคม
2562

20

มกราคม - สิงหาคม
2562

20

มกราคม - สิงหาคม
2562
พฤศจิกายน 2561
– มิถุนายน 2562

90

40

พฤศจิกายน 2561

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

กองกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาด้านการเป็น
พิธีกร

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มี
ทักษะในการเป็น
พิธีกรและการพูดในที่ชุมนุมสาธารณะ
2. เพื่อจัดการองค์ความรู้“การเป็นพิธีกร”

บุคลากรสาย
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สนับสนุนวิชาการใน สังกัดหน่วยงานต่างๆของสานักงาน
สังกัดหน่วยงาน
อธิการบดี
ต่างๆของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

กองกลาง

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาด้านการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ทาหน้าที่สื่อสารการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และวิธีการ/กระบวนการ
ในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่อจัดการองค์ความรู้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

บุคลากรที่ทาหน้าที่
สื่อสารการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

กองกลาง

โครงการสร้างสุขและ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานอธิการบดี
ผู้บริหาร (รอง
ความผูกพันต่อองค์กร
2. เพื่อบุคลากรทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และผ่อนคลาย มีสุขภาพกายและ อธิการบดี และ
โครงการ : เที่ยงวันหรรษา จิตใจดี
ผู้ช่วยอธิการบดี)
3. เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะนาไปสู่การ
ประสานงานและการให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร มีความรักความผูกพันกัน
4. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

กองการเจ้าหน้าที่ เทคนิคและวิธีการจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานและ
ผลงานวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวมวิจัย
สถาบัน

1.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรู้เทคนิคและวิธีการในการจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและผลงานวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนาไปประกอบการ
บริหารและตัดสินใจ

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

-

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
40

40

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

1. ผู้อานวยการกองและหัวหน้า
1. ผู้บริหาร (รองอธิการบดี
สานักงาน
ผู้ชว่ ยอธิการบดี) จานวน 14 คน
2. บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี 2. ผูอ้ านวยการกองและหัวหน้า
สานักงาน จานวน 15 คน
3. บุคลากรสังกัดสานักงาน
อธิการบดี จานวน 266 คน
รวมทั้งสิ้น จานวน 295 คน

ทุกศุกร์สุดท้ายของ
เดือน เวลา 12.00 –
13.00 น. ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
จานวน 12 ครั้ง
เริ่มวันศุกร์ที่ 26
ตุลาคม 2561

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

กุมภาพันธ์ 2562

80

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมความรู้
ความสามารถและทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ตาแหน่ง
ประเภททั่วไป ตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
และตาแหน่งประเภท
บริหาร

1.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเข้าใจกฎระเบียบ กฎหมาย และมี
ทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.เพื่อให้บุคลากรได้มีการเตรียมเพื่อขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
3.เพื่อให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ช่วยในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนอง
นโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0

บุคลากรสายสนับสุน บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
วิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดสานักงานอธิการบดี
(OD) ประจาปี
งบประมาณ 2562
(โครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่ รักนะ ม.อุบลฯ)

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรได้รับความรู้และมีทักษะการให้บริการที่ดี การมี บุคลากรสายสนับสุน บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
วินัยการสื่อสารที่ดีารพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการสร้างสรรค์และพัฒนางาน
วิชาการ
สามารถสร้างความประทับใจในการให้บริการ
2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมสานักงานอธิการบดี
ให้กับบุคลากร สานักงานอธิการบดี
3.เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ อันจะนาไปสู่การ
ประสานงานและการให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร มีความรักความผูกพันกัน
4.เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
100

280

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1.ธันวาคม มกราคม 2562
2.กุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2562
3.มิถุนายน กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2562

ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสานักงาน
อธิการบดี

280

มกราคม 2562

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

30

เดือนพฤษภาคม
2562

สานักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่ โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ
2562

1.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
และของประเทศ
และบุคลากรสาย
2.เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระเบียบการเงิน การ สนับสนุนวิชาการ
คลัง การพัสดุ และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ/ความก้าวหน้าด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และบทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ
4.เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทางานให้
ได้ตาแหน่งสูงขึ้น สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน และบทบาทของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
5.เพื่อให้บุคลากรได้รู้จักเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต่างๆ การอันจะนาไปสู่การ
ประสานงานและการให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน และพร้อมจะทุ่มเท
ความรู้ความสามารถให้กับงานที่ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใหม่ เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

กองการเจ้าหน้าที่ โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการ
บริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี
สานักงานวิเทศ
English in Workplace
สัมพันธ์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลในหน่วยงานสังกัดสานักงานอธิการบดีมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล

-

เพิ่มพูน/พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา/บุคลากรเพื่อนาไปใช้ในการทางาน บุคลากรคณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
50

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

มหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและแผน
ด้านการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และการ
บริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และบริหาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ มีเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
2.เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์
ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะ/วิทยาลัย/สานัก

กองคลัง

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการ
จัดทาบัญชีและรายงาน
การเงิน

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน-บัญชี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้
บุคลากรที่รับผิดชอบ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านบัญชี
สามารถจัดทาบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน งานด้านบัญชีของ ของกองคลัง สานักงานอธิการบดี
2. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ/สานัก/หน่วยงาน ใน คณะ/สานัก/วิทยาลัย
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน และ
ติดตามให้หน่วยงาน จัดส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยใช้ในการจัดทางบการเงินรวม
ของส่วนราชการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้าอย่างประหยัด
แก่บุคลากร

กองคลัง

โครงการเสริมสร้างอาชีพ 1.เพื่อให้บุคลากรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การทาสลัดโรลให้กับ
2. เพื่อสามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อย่างเพียงพอกับรายจ่าย
บุคลากร เพื่อใช้เวลาว่าง 3. เพื่อเสริมสร้างอาชีพนอกเหนือจากงานที่ทาประจา
ให้เกิดประโยชน์
โครงการยกระดับขีด
1. เพื่อพัฒนาทักษะ/ความรู้/ความสามารถของนักตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุน
ความสามารถและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการให้คาปรึกษา
ประสิทธิภาพของ
สานักงานตรวจสอบภายใน

สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
สังกัดคณะ สานัก
วิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัด
สานักงานอธิการบดี

-

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

-

นักตรวจสอบภายใน สังกัดสานักงาน
ตรวจสอบภายใน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
33

ระยะเวลา
ดาเนินการ

30

มกราคม - มิถุนายน
2562

100

มีนาคม 2562

6

ตุลาคม 2561 กันยายน 2562

สรุปโครงการพัฒนาบุคลากร สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการ

สานักงานพัฒนา โครงการอบรมเชิง
คุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการ เรื่อง การ
กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามการจัด
การศึกษาแบบ
Outcome-based
Education (OBE)

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้และการวัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ
Outcome-based Education (OBE)
2. เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
และกาหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและผลลัพธ์ของ
การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตร

สานักงานพัฒนา โครงการประชุมการอบรม
คุณภาพการศึกษา ประชุมชี้แจง สัมมนา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร
ตามแนวทางการผลิต
หลักสูตรพันธุ์ใหม่
สานักงานบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมอนุรักษ์
พลังงานตาม พรบ.
อนุรักษ์พลังงาน

1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสานึกในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้าอย่าง
ประหยัดของบุคลากร
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้น้าอย่างประหยัด
3. เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้น้าอย่างประหยัด
แก่บุคลากร

สานักงานรักษา
ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ
บุคลากร
กองบริการ
การศึกษา

แผนการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ

1.เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการเกิดภัยพิบัติในตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง
2.เพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติในตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียง
3.เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุ
4.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในเรื่องความปลอดภัย
1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีสุขภาพ พลานมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร
3. เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และระหว่างเพื่อน
4. เพื่อให้บุคลากรมีความสุช สนุกสนาน ผ่อนคลายจากการทางาน

โครงการสุขภาพดี มี
ความสุข ด้วยการออก
กาลังกาย (Relax Day)

มหาวิทยาลัย

สานักงานอธิการบดี

1. อาจารย์
นักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
200

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคม 2562

1. อาจารย์
นักวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอน

200

กุมภาพันธ์ มีนาคม 2562

1.บุคลากรสาย
วิชาการ
2.บุคลากรสาย
สนับสนุน
3.นักศึกษา

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

300

ตุลาคม -ธันวาคม
2561

-

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

250

กุมภาพันธ์ เมษายน 2562

-

บุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี

280

พฤศจิกายน 2561 กุมภาพันธ์ 2562

