
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ     

คร้ังท่ี  2(2/2553)      
วันพุธท่ี  6 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น.                  

ณ  หองประชมุ  215   สํานักงานอธิการบด ี             
       
 

ผูมาประชุม    
1.   รองอธิการบดีฝายวิชาการและการศึกษา    ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา  เชาวลิต          
2.   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ   
 รองศาสตราจารย  ดร.วันดี   สุทธรังษี 
3.   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรการเรียนรู   กรรมการ  
 ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา 
4. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร                      กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร          กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.มิตรชัย  จงเชี่ยวชํานาญ  
6. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ              กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  ธนาวุฒ ิ
7. รองคณบดีฝายวิชาการและพยาบาลศาสตรศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร               กรรมการ 
 ดร.หทัยรัตน แสงจันทร   
8. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
 ดร.ณัฐธิดา  สุวรรณโณ   
9. รองคณบดีฝายวิชาการ  คณะทันตแพทยศาสตร   กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยทันตแพทยเศรษฐกร  พงศพานิช 
10. รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาวิชาชพี  คณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล 
11. รองคณบดีฝายวิชาการ   คณะศิลปศาสตร     กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.ธัญภา  ชิระมณี   
12. รองคณบดีฝายวิชาการและพัฒนาองคกร  คณะเศรษฐศาสตร          กรรมการ 
 ผูชวยศาสตราจารยสมัย  โกรทินธาคม 
13. ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย   กรรมการ   
 ดร.รัตนา  เรืองไรรัตนโรจน     
14. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง   อรรถกระวีสุนทร   กรรมการ 
 รองศาสตราจารยปญญรักษ  งามศรีตระกูล  
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15. ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล   กรรมการ 
 นายสุธน ไชยสุวรรณ 
16. ดร.ธนาวุธ แสงกาศนีย   คณะวิทยาการจดัการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
17. นางอุไรรัชต   กาเทพ          ผูชวยเลขานุการ   
18. นางสาวจิราภรณ  นวลวัฒนา           ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูมาประชุมไมได  
1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานกัศึกษา  กฬีา  และวัฒนธรรม      กรรมการ  
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาลัยนานาชาต ิ       กรรมการ 
3.  ผูชวยรองอธิการบดีฝายการรับนักศึกษา         กรรมการ 
4. รองคณบดีฝายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา  คณะแพทยศาสตร                      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการ 
6.  รองคณบดฝีายวิชาการ  คณะนติิศาสตร        กรรมการ 
7. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะการแพทยแผนไทย     กรรมการ  
8. ผูชวยศาสตราจารยวงจันทร  เพชรพิเชฐเชยีร  คณะพยาบาลศาสตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
9. รองศาสตราจารย ดร.ไพรัตน โสภโณดร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
10. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
11. หัวหนางานหลักสูตรและพฒันาอาจารย                                                              กรรมการและผูชวยเลขานุการ    
 

 ผูเขารวมประชุม 
ผูช้ีแจง หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  12  สาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....  คณะวิศวกรรมศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยคณดิถ  เจษฎพัฒนานนท   
2. ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย   ทางรัตนสุวรรณ   
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. พรชัย  พฤกษภัทรานนต   
4.  อาจารยปราโมทย  จูฑาพร      
5. ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร      
6. อาจารยชลิตา   หิรัญสุข      
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิยา   เกาศล    
8. อาจารยธนิต  เฉลิมยานนท      
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน   
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ   เจษฎพฒันานนท  
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวรรณ  สุทธิศรีปก      
12. รองศาสตราจารย ดร.เล็ก  สีคง       
13. ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร       
14. ดร.แสงสุรีย  วสุพงศอัยยะ   



 3 
       

15. รองศาสตราจารยวนดิา รัตนมณ ี    
16. อาจารยสุริยา  จิรสถิตสิน 
 

ผูช้ีแจง หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส หลักสูตรใหม พ.ศ. ...  คณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยพัลลภชั  เพ็ญจํารัส        
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.35 น.                  
            ประธานกลาวเปดการประชมุ โดยแนะนํา ดร. หทัยรัตน แสงจันทร รองคณบดีฝายวิชาการและพยาบาล-
ศาสตรศกึษา คณะพยาบาลศาสตร และผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร อัยรักษ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร 
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ    
 ไมมี 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ คร้ังท่ี 1(1/2553) เม่ือวันท่ี  
 4 สิงหาคม 2553   
     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไข                 
       

วาระท่ี 3 เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 3.1 การปรับแผนการศึกษา และเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรของ คณะแพทยศาสตร 
 ที่ประชุมรับทราบการปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดงันี้ 
 1. การปรับแผนการศกึษาและเปลี่ยนรหสัประวัติศาสตรการแพทย สําหรับนกัศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ช้ันปที่ 2 ปการศึกษา 2554  เปนตนไป  โดยปรับแผนการศึกษา
รายวิชา 388-311 ประวัติศาสตรการแพทย ซ่ึงเดิมเรยีนในชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที ่ 1 เปนกําหนดใหเรียนในชัน้ป  
ที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1  และเปลี่ยนรหัสรายวิชาเปน  “388-211”  และทําใหหนวยกติรวม เพิ่ม 2 หนวยกิต  จากเดิม 
19 หนวยกิต  เปน 21 หนวยกิต 
 2.  การปรับแผนการศึกษาและเปลี่ยนรหัสรายวิชาประวัติศาสตรการแพทย สําหรับนักศึกษาชั้นป  
ที่ 2 ปการศึกษา 2553 (เฉพาะกาล : รุนปจจุบัน) โดยปรับแผนการศึกษารายวิชา 388-311 ประวัตศิาสตรการแพทย   
ซ่ึงเดิมเรียนในชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เปนกําหนดใหเรียนในชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 และเปลี่ยนรหัส
รายวิชาเปน “388-211”  และทําใหจํานวนหนวยกิตรวมเพิ่ม 2 หนวยกติ  จากเดิม 21 หนวยกิต เปน 23 หนวยกิต 
  

 3.2 การเปดรายวิชาหัวขอพิเศษของคณะวิทยาการจัดการ 
                             ที่ประชุมรับทราบการเปดรายวิชาหัวขอพเิศษของคณะวทิยาการจัดการ จํานวน 2 รายวชิา ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุมวิชาชีพ (เลือก)  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิต  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 
ปการศึกษา  2553   เปนตนไป   ดังนี ้
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 1) รายวิชา 462-414 หัวขอพิเศษ (ศิลปะการตอนรับและการบริการ) (Special Topic (Hospitality and 
Service Arts)) จํานวน 2(2-0-4) หนวยกิต 
 2) รายวิชา 462-423 ฝกงานหวัขอพิเศษ (ศิลปะการตอนรับและการบริการ) (Special Topic Internship 
(Hospitality and Service Arts)) จํานวน 1(0-0-8) หนวยกิต 
 

3.3 การเปลี่ยนรหสัรายวิชาสุขภาวะกายและจติ   
  ที่ประชมุรับทราบ คณะพยาบาลศาสตรแจงเปลีย่นรหัสรายวิชาสุขภาวะกายและจิต   จากรหัสรายวิชา   
“001-131”  ซ่ึงบริหารจัดการรายวิชาโดยมหาวิทยาลยั เปนรหัสรายวชิา  “640-101”    เปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร
สําหรับนกัศกึษาทกุหลักสูตร  ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2  ปการศกึษา 2553  เปนตนไป  ดังรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุม    
 

 วาระท่ี 4 เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 4.1 โครงการคัดเลือกนักเรยีนที่มทีักษะทางเศรษฐศาสตรจากการแขงตอบปญหาระดับมัธยมศึกษาเขา
ศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศกึษา 2554    
 คณะเศรษฐศาสตรเสนอเรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรยีนที่มทีักษะทางเศรษฐศาสตรจากการแขงตอบ
ปญหาระดับมธัยมศึกษาเขาศกึษาในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศกึษา 2554   เพื่อรับนักศึกษากลุมนี้เขาศึกษาในป
การศึกษา 2554  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ  วิทยาเขตหาดใหญ   พิจารณา  ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบโครงการดังกลาวโดยใหรับความเห็นและขอเสนอแนะไปพิจารณา และให
เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการตอไป อนึง่ ในการดําเนนิการหากโครงการดําเนินไปดวยดี ใหดําเนนิการตอในปตอ ๆ 
ไป โดยไมตองเสนอโครงการใหที่ประชุมพิจารณาอีก เวนแตกรณีที่มีปญหาในการดําเนินการและปรับปรุงรายละเอียด
ในโครงการฯ  ใหเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 1.  ประเด็นจํานวนที่เปดรับ เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ดีและเปนกลยุทธที่นาสนใจในการ
คัดเลอืกนักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร การรับจํานวนไมเกิน 6 คน นาจะนอยเกินไป จึงใหพิจารณาเพิ่มจํานวนรับ 
เพื่อเปดโอกาสใหมีผูเขาเรียนมากขึ้น      
 2.  ประเด็นหลักฐานการสมัคร    
 - ขอ 5.1   แกคําวา “ดาวโหลดไดที่...”   เปน   “สามารถดูขอมูลไดที่.... ” 
 - ขอ 5.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ...  และขอ 5.5 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร ...   
นาจะกําหนดอยางใดอยางหนึ่ง   แตหากตองการขอมูลมาก  อาจใชสําเนาทะเบียนบานของผูสมัครเพียงอยางเดียว 
 - ควรตัดขอ 5.7  สําเนาเกียรติบัตรผลการแขงขันฯ    ออก  เนื่องจากตนฉบับมีอยูแลวที่คณะ 
                          3.  ประเด็นทุนการศึกษา ที่คณะประสงคจะขอยกเวนคาเลาเรียน 1 ภาคการศึกษา ใหคณะแจงขอ
ความอนุเคราะหไปยังมหาวิทยาลัย   นอกจากนี้  ที่ประชุมเสนอใหคณะพิจารณาเพิ่มทุนการศึกษาและกําหนดเกณฑ 
ที่จูงใจมากขึ้น เชน ใหทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรหรือใหคาใชจายรายเดือน หากผลการเรียนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
เปนตน  
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 4. ประเด็นเงื่อนไขสําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว ขอใหปรึกษาผูชวยรองอธิการบดีฝายรับนักศึกษา 
ตรวจสอบ เพื่อกําหนดใหชัดเจนขึ้น 
 

 4.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  หลักสูตรใหม  พ.ศ. .... คณะ
วิทยาการจัดการ 
  คณะวิทยาการจัดการเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  หลักสูตร
ใหม  พ.ศ. .....  เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา ดังรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม 
 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว   โดยใหพิจารณาการกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาเปนวิชา
เลือกในหลักสูตรดวย    และใหรับความเห็นดังตอไปนี้ ไปพิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
  ขอสังเกต 
  1. รายวิชาในสาขากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการระบุเปนวิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ซ่ึงไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุใหรายวิชาดังกลาวเปนวิชาบังคับ และปรับการระบุ
รายวิชาดังกลาว ในแผนการศึกษาใหถูกตองดวย 
  2. ใหระบุช่ือรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ของทุกรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรดวย 
  3. ใหพิจารณา Curriculum Mapping ของรายวิชา 460-389 การฝกงานทางดานโลจิสติกส  
  4. ภาระงานสอน/ปการศึกษาของอาจารยประจําทุกทานระบุ 270 ชม./ปการศึกษา นาจะระบุภาระ
งานสอนของอาจารยที่สอนตามภาระงานที่สอนทุกหลักสูตร 
  5. หนา 48  ปรับรูปแบบการเขียนคําอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)  ของรายวิชา  460-385 ธุรกิจ
พาณิชยนาวีใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  6. เพิ่มรายวิชาสหกิจศึกษา เปนวิชาเลือก และปรับแผนการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาการ
ฝกงานทางดานโลจิสติกส และนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 
  7. หลักสูตรมีขอควรแกไขบางประการเพื่อใหหลักสูตรมีความครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น  
 

 4.3  การปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 12 สาขาวิชา 
  คณะวิศวกรรมศาสตรเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..... จาํนวน 12 
สาขาวิชา โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2549 สําหรับสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทยปรับปรุงมาจากหลักสูตร
ฉบับป พ.ศ. 2550     เพื่อคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ  พิจารณา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา    
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย    
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส    
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
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  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม     
  7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี     
  8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร    
  9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ    
  10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
  11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
  12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต   
  

  มติท่ีประชุม เห็นชอบหลักสูตรดังกลาว   โดยใหพิจารณาการกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษาเปนวิชา
เลือกในหลักสูตรดวย  และใหรับความเห็นดังตอไปนี้พิจารณาดําเนินการกอนเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอไป   
  ขอสังเกต (ในภาพรวม) 
  1. ปกหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  วิศวกรรมชีวการแพทย  วิศวกรรม
คอมพิวเตอร   วิศวกรรมเคมี  ขอใหแกไขเปน  “สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา”     “สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม”    
“สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย”     “สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร”    “สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”   
  2. ช่ือปริญญาและชื่อสาขาวิชา (ภาษาไทย)  ขอใหใชรูปแบบดังนี้ 
          “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม....ระบุช่ือสาขาวิชา............)”  เชน  
           “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)”     
     3. คุณสมบัติผูเขาศึกษาควรระบุดวยวาสําเร็จการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
                    4. การเขียนจํานวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาทฤษฎี รายวิชาปฏิบัติ รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  รายวิชาโครงงาน โครงการวิจัย/โครงงานวิจัย  ปญหาพิเศษ ใหยึดเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  5. การเขียนคําอธิบายรายวิชา(ภาษาอังกฤษ) ใหยึดเกณฑดงันี้ 
         ใหขึน้ตนอักษรแรกของคาํอธิบายรายวชิาดวยตวัพมิพใหญ ที่เหลือใชตัวพมิพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
และใชเครื่องหมายวรรคตอนระหวางวลีทีม่ีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพนัธกัน ในกลุมเนื้อหาเดียวกัน  ดวยเครื่องหมาย
จุลภาค (,) และเมื่อหมดกลุมเนื้อหานัน้ ใหคั่นดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) สลับกันไปจนจบคําอธิบายรายวชิาโดยไม
ตองมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) เนื่องจากเปนนามวลีไมไดเปนประโยค ซ่ึงมีหลายรายวิชาที่ไมเปนไปตามเกณฑดังกลาว  
  6. การระบุอาจารยประจําหลักสูตรคอนขางหลากหลาย    เชน 
      - บางสาขาระบุผลงานทางวิชาการ  บางสาขาไมระบุ 
      - การระบุภาระงานสอน บางสาขาระบุเฉพาะรหัสวิชา  บางสาขาระบุเฉพาะชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ) 
บางสาขาระบุรหัส และชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 
  7. โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอความ “นักศึกษาจะตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุม
วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยอีก 3 หนวยกิต”  ขอใหแกไขเปน  “นักศึกษาจะตอง
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรหรือสังคมศาสตรที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย อีก 3 หนวยกิต”  
  8. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กําหนดรายวิชา     242-101 แนะนํา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 324-103 เคมีทั่วไป และ 325-103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  อาจถูกทักทวงจาก สกอ. 
 






