แบบประวัติ
ประวัติ

นายคมสันณ ศรแสดง
ชื่อ – ชื่อสกุล
ตําแหนง
หนวยงานตนสังกัด
โทรศัพท
E-mail

ประวัติการศึกษา
2543 - 2547
ประวัติการทํางาน
20 พ.ย.2555 - ปจจุบัน
2548 - 2555
2547 - 2548

นายคมสันณ ศรแสดง
นักวิชาการศึกษา
สํานักงานคณบดี คณะแพทศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
037-395-451 ตอ 60818-9
komsans@swu.ac.th, qamedswu@homail.com
ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ (อุตสาหกรรมการทองเที่ยว นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการศึกษา
Oversea Purchasing
& Coordinator
Oversea Purchasing
(Import – Export) &
BOI Officer

สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
JVC Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
Metek Kitamura (Thailand) Co., Ltd.

ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
1. ดูแลและรั บผิ ด ชอบการดํ าเนิ น งานการประกั น คุณภาพการศึกษาให เปน ไปตามนโยบายและ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัย เพื่อใหผานการ
รับรองคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และการประกัน
คุณภาพตามเกณฑคุณภาพของกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.)
2. ดูแลและรับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานตางๆ ภายในคณะ
3. จัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทําคูมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ระดับภาควิชา/ระดับหลักสูตร/ระดับ
สํานักงานคณบดี
5. เตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (EdPEx) /ระดับ
หลักสูตร (AUNQA, WFME)/ระดับภาควิชา/ระดับสํานักงานคณบดี
6. เตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ./กสพท.)
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7. ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ เชน จัดฝกอบรมและใหความรูแก
บุคลากรในคณะฯ
8. เรงรัดหนวยงานภายในใหมีความพรอมในการรับการตรวจสอบ การควบคุมภายในจากหนวยงาน
ภายในและภายนอก
9. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร
มศว
10. จัดการระบบสารสนเทศในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
11. ประสานงานระหว างงานประกัน คุณภาพกับ หนว ยงานภายในและภายนอกที่เ กี่ยวของ และ
ผูตรวจสอบภายนอก หรือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากรองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
ประวัติการฝกอบรม ประชุม สัมมนา หรือดูงาน
วันที่
ระยะเวลา
หัวขอ
27 มี.ค.56 6 ช.ม.
“มนุษยสัมพันธและจิตวิทยา
ในการทํางาน”
20 พ.ค.56 3 ช.ม.
ความรูดานการสงเอกสารทาง
(E-Document)
22 พ.ค.56 6.5 ช.ม.
บริการอยางไรประทับใจลูกคา
(Service Mind)
13 ส.ค.56 6.5 ช.ม.
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ระยะ
ที่ 2
22 - 24
19.5 ช.ม.
โครงการบมเพาะคนคุณภาพ
ส.ค.56
รุนที่ 1 “ปฐมบทคนคุณภาพ”
29 พ.ย.56

4 ช.ม.

20 ก.พ.57

2 ช.ม.

24 ก.พ.57

7 ช.ม.

22 พ.ค.57

7 ช.ม.

สถานที่
มศว ประสานมิตร

คณะแพทยศาสตร งานบริหารและ
ธุรการ
คณะแพทยศาสตร HR ศูนยฯ
มศว ประสานมิตร

รร. สามพราน
ริเวอรไซต
จ.นครปฐม
ประชาพิจารณรางตัวบงชี้และ มศว ประสานมิตร
เกณฑการประเมินฯ รอบสี่
การใชงานโทรศัพท IP
คณะแพทยศาสตร
Phone
การบริหารความเสี่ยงเชิง
รร.วินเซอรฯ
กลยุทธฯ
กรุงเทพฯ
เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู รร.เอเทรียม
(KM)
กรุงเทพฯ
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ผูจัด
กองการเจาหนาที

กองการเจาหนาที่
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
งานคอมฯ
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว

วันที่
18 พ.ย.57

ระยะเวลา
7 ช.ม.

20 พ.ย.57

3 ช.ม.

16 ม.ค.58

7 ช.ม.

19 - 20
ก.พ.58

13 ช.ม.

3 ก.ค.58

6.5 ช.ม

30 ก.ย.58

3 ช.ม.

22 ต.ค.58

6.5 ช.ม

6 พ.ย.58

3 ช.ม.

27 พ.ย.58

3 ช.ม.

หัวขอ
การนําเกณฑ EdPEx
มาใชในการพัฒนาคุณภาพ”

สถานที่
โรงแรมวินเซอร
สวีท แอน คอน
เวนชั่น
เกณฑการประเมินคุณภาพ
หองประชุม
การศึกษาภายใน ระดับ
Convention
หลักสูตร (ฉบับราง)
Room ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร
การชี้แจงเกณฑการประเมิน หองประชุม
คุณภาพการศึกษาภายใน
Convention
ประจําปการศึกษา 2557
Room ชั้น 3
คณะแพทยศาสตร
อบรมหลักสูตรที่ 1 การเตรียม ศูนยการเรียนรู
ความพรอมเขาสู EdPEx ใน TLCP กรุงเทพฯ
ระดับ 200 -250 คะแนน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
หองประชุม ชั้น 19
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ อาคารนวัตกรรม
การดําเนินการที่เปนเลิศ
ศาสตราจารย ดร.
(EdPEx) การเขียนโครงราง สาโรช บัวศรี
องคการและการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอบรม เรื่อง “การนํา หองประชุมคอน
เกณฑ EdPEx มาใชในการ
เวนชั่น ชั้น 3
พัฒนาคุณภาพ”
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร
ณ หองบรรยาย
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ชั้น 11
บันทึกขอมูลในระบบ
สํานักคอมพิวเตอร
ฐานขอมูลดานการประกัน
อาคารนวัตกรรม
คุณภาพการศึกษา
ศาสตราจารย
(CHE QA Online)
ดร.สาโรช บัวศรี
ณ หองประชุม
ศึกษาดูงานการพัฒนา
209 ชั้น 2
คุณภาพการศึกษา
และงานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
โครงการสัมมนาการจัดการ หองเรียนรวม ชั้น
3

ผูจัด
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ศูนยการเรียนรู TLCP
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว

ฝายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร

ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว

ฝายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร

ฝายประกันคุณภาพ

วันที่

ระยะเวลา

3-4
ธ.ค.58

10 ช.ม.

23 ธ.ค.58

6 ช.ม.

9 มี.ค.59

2.5 ช.ม.

22 มี.ค.59

5 ช.ม.

3 พ.ค.59

7 ช.ม.

13-14
มิ.ย.59

10 ช.ม.

29 มิ.ย.59

6 ช.ม.

25-26

10 ช.ม.

หัวขอ
ความรูการประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 1
เรื่อง “การสราง Facilitator
and KM manager
โครงการสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร ประจําป
2559 เรื่อง “การนําเกณฑ
คุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศ (EdPEx) ไปใชในการ
บริหารงานคณะ
แพทยศาสตร”
อบรมหลักสูตร เรื่อง
“เสนทางการบริหารจัดการสู
ความเปนเลิศ TQA Journal :
Change in Criteria 2016 2017”
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง
“การบริหารโครงการ
คณะแพทยศาสตร มศว”

สถานที่
ผูจัด
4 อาคารเรียนและ คณะแพทยศาสตร
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร
โรงแรมราวินทรา ฝายประกันคุณภาพ
บีช รีสอรท แอนด คณะแพทยศาสตร
สปา พัทยา จังหวัด
ชลบุรี

โรงแรมเจาพระยา
ปารค ถ.รัชดา
กรุงเทพฯ

หองประชุม
คอนเวนชั่น ชั้น 3
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร
โครงการสัมมนาพัฒนา
โรงแรมจัสมิน ซิตี้
ศักยภาพผูบริหาร เรื่อง “การ กรุงเทพฯ
นําเกณฑ EdPEx มาใชในการ
พัฒนาภาควิชา/หนวยงาน”
อบรมความรูในการบริหาร
หองประชุมใหญ
จัดการหลักสูตร สูคุณภาพ
ชั้น 2 อาคารวิจัย
ตามเกณฑ AUNQA และ
และการศึกษา
EdPEx
ตอเนื่องฯ
โครงการสัมมนาพัฒนา
โรงแรมเวย พัทนา
ศักยภาพผูบริหาร เรื่อง การ เหนือ จ.ชลบุรี
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
อบรม เรื่อง “ระบบ
หอง IT Training
อิเล็กทรอนิกสเพื่อการบริหาร ชั้น 2 หองสมุด
จัดการทรัพยากรที่มี
คณะแพทยศาสตร
ประสิทธิภาพ”
องครักษ
โครงการจัดการความรูและ
บานสวนนพรัตน
4

สํานักงานรางวัล
คุณภาพแหงชาติ

งานทรัพยากรบุคคล

ฝายประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
งานบริหารและ
ธุรการ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/
งานบริหารและ
ธุรการ
งานแพทยศาสตร

วันที่
ส.ค.59

ระยะเวลา

19 ต.ค.59

3.5 ช.ม.

25 พ.ย.59

3.5 ช.ม.

18-21
ธ.ค.59

20 ช.ม.

16 ม.ค.60

3.5 ช.ม.

19 ม.ค.60

6 ช.ม.

27 - 28
ก.พ.60

10 ช.ม.

30 - 31
พ.ค.60

10 ช.ม.

3-4
ก.ค.60

12 ช.ม.

หัวขอ
ประกันคุณภาพการศึกษา
หัวขอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาหลักสูตรจามเกณฑ
WFME
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) มาใชในการพัฒนา
องคกร จากสถาบันการศึกษา
ชั้นนํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การใชเครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง
โครงการสัมมนาสํานักงาน
คณบดี คณะแพทยศาสตร
ประจําป 2560
ชี้แจงแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ป
การศึกษา 2559-2562
อบรม เรื่อง “Overall TQA
Criteria : ภาพรวมเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศ”
ครั้งที่ 1
โครงการสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพผูบริหาร ประจําป
2560 “เรื่อง
คณะแพทยศาสตรแหงการ
พัฒนาตามเกณฑ EdPEx”
โครงการพัฒนาผูบริหาร
“เรื่อง คณะแพทยศาสตรแหง
การพัฒนาตามเกณฑ
WFME”
โครงการสัมมนา
“เรื่อง ความรูเกี่ยวกับ
5

สถานที่
อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม

ผูจัด
ศึกษาและบริการ
การศึกษา
คณะแพทยศาสตร

หองประชุมใหญ
ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษา
ตอเนื่องฯ

ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว

หองประชุมชั้น 19
อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย
ดร.สาโรช บัวศรี
วิทยาลัยโพธิวิชชา
ลัย อ.แมแจม
จ.เชียงใหม
หองประชุมใหญ
ชั้น 2 อาคารวิจัย
และการศึกษา
ตอเนื่องฯ
หอง 101 ชั้น 1
อาคารเรียนรวม
มศว องครักษ

ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
คณะแพทยศาสตร
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว
ฝายพัฒนาคุณภาพ
มศว

โรงแรมอิมพีเรียล งานบริหารและ
พัทยากลาง จังหวัด ธุรการ/
ชลบุรี
งานประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร
โรงแรมการ็เดน
คลิฟ รีสอรท
แอนด สปา พัทยา
เหนือ จ.ชลบุรี
ภูเขางามรีสอรท

งานบริหารและ
ธุรการ/
งานแพทยศาสตร
ศึกษา
งานคลังและพัสดุ
คณะแพทยศาสตร

วันที่

ระยะเวลา

21 ก.ค.60

3 ช.ม.

9 พ.ย.60

6 ช.ม.

28 พ.ย.60

3 ช.ม.

หัวขอ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560”
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ ประจําป
2560 เรื่อง ระบบบริการ
บุคคลภายในการเปน
มหาวิทยาลัยในการกับของรัฐ
งานมหกรรมคุณภาพ
(Quality Fair)
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสวนบุคคลดาน
เทคโนโลยีและวิชาชีพ เรื่อง
อบรมการใชคอมพิวเตอร
เบื้องตน

สถานที่
จ.นครนายก
หองประชุม
คอนเวนชั่น ชั้น 3
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะ
แพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

ผูจัด

งานบริหารทรัพยากร
บุคคล
คณะแพทยศาสตร
งานพัฒนาคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

หองบรรยาย ชั้น 2 งานเทคโนโลยี
หองสมุด
สารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร

ประสบการณพิเศษในการทํางาน (เชน การเปนกรรมการ อนุกรรมการ ผูชวยเลขานุการ ผูประสานงานใน
การดําเนินกิจกรรมสวนกลางของคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย)
- อนุกรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร
(เพิ่มเติม) ที่ 291/2556 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจําป 2556
คณะแพทยศาสตร ที่ 028/2557 สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2557
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปการศึกษา 2556 คณะแพทยศาสตร มศว ที่ 113/2557 สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (วาระ 1 ป)
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ 5ส คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 183/2557 สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร มศว ที่ 238/2557 สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2557 (วาระ 4 ป)
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ ที่ 270/2557
สั่ง ณ วันที่ 29กันยายน 2557
- อนุกรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจําป 2557 ที่ 404/2557
สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 90/2558 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558
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- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (Competency)
ของผูบริหารและหัวหนางาน สังกัดคณะแพทยศาสตร ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2558 ที่ 197/2558
สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งกรรมการดําเนินการสอบราคาซื้อโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารขอมูลเพื่อการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการประเมินผลงาน KPI ที่ 482/2558 สั่ง ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการผูบริหารดานการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 184/2559 สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการรับจายพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2559
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 232/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
- อนุกรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแหงประเทศไทย
ครัง้ ที่ 17 ที่ 2940/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร รอบที่ 1 ประจําป 2560 ที่ 41/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบราคาจัดจางทําระบบจัดการขอมูลภาพสําหรับผูปวย
พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ระบบ ที่ 100/2560 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 138/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 139/2560 สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
- อนุกรรมการและเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ประจําป 2560 ที่ 180/2560
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ 2560
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 194/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร รอบที่ 2 ประจําป 2560 ที่ 203/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- กรรมการและผูชวยเลขานุการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสู
ความเปนเลิศ ประจําปงบประมาณ 2560 ที่ 217/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 261/2560 สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
- กรรมการ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2560
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 369/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2560
- กรรมการและผูประสานงาน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและผูประสานงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา คณะแพทยศาสตร ประจําปการศึกษา 2559
ที่ 2355/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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