
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ครั้งท่ี 24(5/2564) 

วันศุกรท่ี 14 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.30 น. 

โดยระบบทางไกลและระบบ Zoom 

ณ หองประชุมงานประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ช้ัน 11 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 

หองประชุม 210 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

-------------------------------------------------------------------- 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

   -ไมมี 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบการรับรองรายงานการประชุม 

    2.1  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ครั้งท่ี 23(4/2564) 

เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564 ซ่ึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาแลว โดยกําหนดทักทวง เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

                            มติท่ีประชุม  รับทราบโดยไมแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  นโยบายทางวิชาการ 

   3.1  นโยบายการเปด / ปด / ปรับปรุง หลักสูตร  

          เนื่องจาก ระยะเวลาการประชุมมีจํากัด  ประธานจึงเลื่อนวาระนี้และจะพิจารณา 

ในครั้งตอไป 

   

            3.2  กลยุทธการขับเคล่ือนนโยบายดานการวิจัยผานเครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทาง  

(Research Roadmap and Networks in PSU) 

         ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา     นําเสนอกลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดานการวิจัย 

ผานเครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทาง    (Research Roadmap and Networks in PSU)  ของมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร โดยกลาวถึงแนวทางความเชื่อมโยงระหวางสถาบันวิจัย 7 สถาบัน ศูนยวิจัยและศูนยวิจัยความเปนเลิศ 

ประมาณ 20 ศูนยวิจัย และคณะตาง ๆ กวา 30 คณะ ท่ีเปนความรวมมือ Research Networks ครบวงจร เพ่ือให

เ กิด  Integrated Research  ซ่ึ งตองอาศัย Research Management   และเป าหมายสุดทายคือ นํ าไปสู  

Technology transfer and Start Up  จึงตองเปลี่ยน R&D ใหเปน Innovation  ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมี

การวาง Platform Technology  พิจารณา Core Knowledge Tools ท่ีมีอยู     และนํามากําหนดเปนทิศทางของ  
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R&D Agenda ในชวงป 2563-2566 รวมถึงสาขาสําคัญตาง ๆ ท่ีมีศักยภาพ ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบ

วาระการประชุม  

มติท่ีประชุม  เห็นวาเปนการนําเสนอกลยุทธการขับเคลื่อนนโยบายดานการวิจัยผาน 

เครือขายวิจัยและแผนท่ีนําทางท่ีเห็นภาพไดสมบูรณชัดเจน โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. Research Roadmap ดาน R&D Agenda หัวขอ Environmental restoration  

& Climate change ขอใหเพ่ิมคําวา “Disaster management”  

2. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัย ศูนยวิจัย และศูนยวิจัยความเปนเลิศจํานวนมากและ 

หลายระดับเกินไป การจัดตั้งศูนยวิจัยข้ึนหลาย ๆ แหง อาจจะมีผลตอความเขมแข็งของงานวิจัยหรือไม เพราะอาจ

เปนการทํางานแยกสวน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรประเมินวามีปญหาอุปสรรคใดบาง และควรบูรณาการ

สถาบันวิจัย/ศูนยวิจัยใหเห็นเปนภาพใหญ  โดยพิจารณาลําดับความสําคัญ เริ่มจากงานวิจัยท่ีตองการเนน  มีความ

พรอมและเกิดผลกระทบมากท่ีสุด ชุดโครงการวิจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ เจาะลึกใหเห็นถึงการใชประโยชน โดย

ตองวิเคราะหขอจํากัด เชน งบประมาณ เปนตน และทําอยางไรใหเกิดกลไกท่ีสามารถขับเคลื่อนใหนําไปสูการบรรลุ

เปาหมาย ซ่ึงหากทําไดดี ก็จะสงเสริมตอการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ เพ่ือการทํางานรวมกับงานวิจัยไดอยาง

ดี และเปนประโยชนแกประเทศ   

3. ควรประเมินคุณคางานวิจัยท่ีทําสําเร็จหรือขยายไปสูเชิงพาณิชย  เพ่ือแสดงใหเห็นถึง 

ความคุมคาของงานวิจัยท่ีใหความชวยเหลือดานสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร/

ประสบการณดานวิจัย  

4. ผลงานวิจัยสวนใหญจะเปนเชิงวิชาการ  คือ  ผลงานตีพิมพ    โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน 

อาหาร แตยังไมเห็นขอมูลท่ีชัดเจนดานพัฒนาสังคมโดยตรงอยางจริงจัง หรือเม่ือมีสถาบันวิจัย/ศูนยวิจัยตาง ๆ ควร

มีผลงานเชิงประจักษวาจะชวยองคกรไดอยางไร เชน สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีเปน

เลิศ สามารถชวยใหมหาวิทยาลัยไดรับประโยชนและขับเคลื่อนใหเปนเลิศดานการจัดการศึกษาไดอยางไร  

นอกจากนี้ นาจะคิดตอในระดับนโยบายวา หากงบประมาณดานวิจัยถูกตัดทอนลงจากภาครัฐอันเนื่องจาก

สถานการณเปลี่ยนแปลง เชน สถานการณโควิด 19 เปนตน มหาวิทยาลัยจะมีการเชื่อมโยงกับภาคสวนอ่ืนท่ีสามารถ

ใหงบวิจัยไดอยางไร   

5. อยากเห็น roadmap  เรื่องการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใหสอดคลองไปดวยกันกับการ 

วิจัย เพ่ือปรับ mindset ดานกฎระเบียบท่ีเนน scholar/ผลงานตีพิมพ  ไปมุงเนนทางดาน application มากข้ึน 

เนื่องจากเปนอุปสรรคในการประสานงานติดตองานวิจัยกับภาคเอกชน เชน กฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ patent 

6. การดําเนินการในลักษณะเครือขาย  เห็นไดในระดับคณะ/สาขา   แตยังไมเห็นภาพ  

PSU System ซ่ึงตองการการจัดการเพ่ือใหสามารถดําเนินงานตอได และหากมีการวิเคราะหในเชิงลึก อาจมีการทับ

ซอนกันอยูระหวางแตละเครือขาย 
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7. จุดออนของงานวิจัย คือ โจทยวิจัยไดมาจากการคิดเองของนักวิจัย     ท้ังท่ีงานวิจัย 

ตองตอบโจทยผูประกอบการ/บริษัทเอกชน      หรือทํารวมกับเอกชน เพ่ือนําไปสูการใชประโยชนไดจริง จึงตองมี 

ระบบเชือ่มโยงท่ีดีระหวาง R&D กับ innovation  ตลอดจนสงเสริมภาคการผลิต/ภาคธุรกิจ   เชน  การพบปะกับ

ผูประกอบการรายยอย SME มีบริษัทนํานวัตกรรมไปใชและผลิตขายเพ่ือเพ่ิมรายได นําไปสู Smart Startup/SME  

   8.   ควรปรับการบริหารจดัการเงินกองทุนวิจัยของ  5 วิทยาเขต  ใหเปนการดําเนินการ  

ในภาพรวมโดยมหาวิทยาลัยแทนการดําเนินการของวิทยาเขตนั้น ๆ   ท้ังนี้  เพ่ือการบริหารทรัพยากรรวมกัน ตาม 

แนวทางของ PSU System     ซ่ึงในประเด็นนี้ ประธานคณะกรรมการฯ รับท่ีจะนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงและ  

สภามหาวิทยาลัยตอไป  

  ท้ังนี้ ท่ีประชุมมองวาปญหาสวนหนึ่งมาจากความลาชา     และชะงักงันในการสื่อสารดาน 

วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสานตอขับเคลื่อนท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ปญหาดานการบริหารจัดการบุคลากร 

ซ่ึงตองการตัวชวยสําคัญ เชน การมีนโยบาย/ออกกฎเกณฑท่ีเด็ดขาด หรืออาจตองมีการทําวิจัยสถาบันในประเด็น

ของการทําหนาท่ีสอนเพียงอยางเดียวของอาจารย การขาดการรับรูหรือการไมรวมงานวิจัยของอาจารย และ

จําเปนตองสรางใหผูท่ีไมรูจักงานวิจัยหรือไมเขารวมวิจัย ใหไดรับรูรับฟงและเขาใจมากข้ึน โดยจะตองนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยใหชวยผลักดันและขับเคลื่อนเรื่อง Human Resource ใหเอ้ือวาทําอยางไรใหอาจารยมารวมทํางาน

วิจัยใหมากข้ึน และขอใหตรวจสอบวามี missing link อยูท่ีไหน นอกจากนี้ ขอใหลองจัดทําโครงการวิจัยชุดมุงเปา

ดวย และเม่ือผานไประยะหนึ่งประมาณ 2-3 เดือน อาจนํามาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการอีก

ครั้งเพ่ือหาแนวทางสนับสนุนตอไป  

            

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

    4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะวา เพ่ือความทันสมัยของหลักสูตร ควรมีรายวิชาเลือกเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชศาสตร และ

เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ ดวย และเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผู เรียนจึงใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรแบบ  

non degree เ พ่ื อกา ร  upskill/reskill แก ผู สน ใจจากภายนอกด วย  โดย ให ดํ า เนิ นกา รควบ คู กับการ 

ดําเนินการของหลักสูตร   และเ ม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป  ใหรายงานผลการดําเนินการไปยัง

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา    
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    4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ 

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   เพ่ือคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการพิจารณา ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม 

          มติท่ีประชุม  เห็นชอบ และใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ

ตอไป โดยมีขอเสนอแนะวา เพ่ือความทันสมัยของหลักสูตร ควรมีรายวิชาเลือกเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชศาสตร และ

เทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ ดวย  และเพ่ือเปนการเพ่ิมจํานวนผูเรียนจึงใหดําเนินการจัดทําหลักสูตรแบบ  

non degree เ พ่ื อกา ร  upskill/reskill แก ผู สน ใจจากภายนอกด วย  โดย ให ดํ า เนิ นกา รควบ คู กับการ 

ดําเนินการของหลักสูตร   และเ ม่ือหลักสูตรดําเนินการครบ 3 ป  ใหรายงานผลการดําเนินการไปยัง

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ เพ่ือพิจารณา    

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

         5.1  ความคืบหนาการดําเนินการตามแผนขับเคล่ือนบัณฑิตศึกษาสูผลิตภาพกําลังคนดาน

การพัฒนาวิจัย 

          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรายงานใหท่ีประชุมทราบถึงความคืบหนาการดําเนินการตามแผน

ขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาสูผลิตภาพกําลังคนดานการพัฒนาวิจัย เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจัดอยูในกลุมการมุงเนนกล

ยุทธดานวิจัยชั้นแนวหนาของโลก (Global & Frontier Research Strategic Intent Universities) จึงตองมุงเนน

พัฒนาคุณภาพกําลังคนระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบดวยกลยุทธ 3 ดาน ไดแก 1) สรางกําลังคน (นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา) เปนเลิศ แยกเปน  scholar workforce และ research/development skilled workforce 2) 

พัฒนาระบบนิเวศทางบัณฑิตศึกษา และ 3) สงเสริมพลวัตทางบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

                 1.  ดานสรางกําลังคน (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) เปนเลิศ  บัณฑิตวิทยาลัยไดเริ่มดําเนิน 

โครงการการใชประโยชนผูมีศักยภาพสูง (talent utilization)  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหกับภาคเศรษฐกิจ สังคม 

และชุมชน ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ จํานวน 29.5 ลานบาท โดยให

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สนับสนุนการสราง Scholar workforces จํานวน 20 ทุน ภายใตทุนการศึกษาตาม

โครงการแบบ 1 คือ กําหนด output เปนผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพในวารสารบนฐาน Web of Science ทุน

ละ 2 ชิ้นงาน และทุนการศึกษาสนับสนุนการสราง Research & development skilled workforces จํานวน 30 

ทุน หรือภายใตทุนการศึกษาตามโครงการแบบ 2 ซ่ึงมีการกําหนด output เปนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนไดจริง 1 

ชิ้นงาน และตีพิมพในวารสารบนฐาน Web of Science 1 ชิ้นงาน ซ่ึงโครงการท้ัง 2 แบบ  อยูในระหวางรับสมัคร

ผูรับทุน 
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                            2.  ดานพัฒนาระบบนิเวศทางบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการสราง digital 

platform      เพ่ือใชประโยชนขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง   แมนยําและทันสมัย     ไดของบประมาณเงินรายไดจาก 

มหาวิทยาลัยจํานวน 700,000 บาท เพ่ือสราง management operating system สําหรับขอมูลสถานะของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหมุดหมายท่ีสําคัญ (milestones) เชน สถานะสอบปองกันโครงราง สอบ

ภาษาอังกฤษ สอบวิทยานิพนธ ขอมูลตีพิมพผลงาน ฯลฯ  เรียกวา บว. ออนไลน  เพ่ือใชบริหารจัดการนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน 

                           นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเริ่มดําเนินการจัดตั้งกองทุนบัณฑิตศึกษา เพ่ือสรางกําลังคน

บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรของคณะวิชา/วิทยาเขต สรางผลงานวิจัย/วิชาการ ตลอดจนเสริมสรางความเขมแข็งทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัย   

        สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานซ่ึงถือวาเปนความทาทาย มีดังนี้  

1. สถานการณโรคระบาด COVID-19 ทําใหไมสามารถดําเนินกลยุทธท่ี 3 (สงเสริมพลวัต 

ทางบัณฑิตศึกษา)  ไดโดยสิ้นเชิง เชน การสนับสนุนนักศึกษาไปทําวิจัยตางประเทศ 

          2.  ปญหากฎระเบียบตาง ๆ ท่ีไมเอ้ือ รวมถึงทัศนคติของหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเนน 

KPIs เรื่องการตีพิมพมากกวา Innovation  และทัศนคติของนักศึกษา/ผูประกอบการ   ซ่ึงไมไดสนใจศึกษาวิจัยถึง

ระดับปริญญาเอก 

         3.  งบประมาณโครงการการใชประโยชนผูมีศักยภาพสูง  (talent utilization)  เพ่ือเพ่ิมขีด 

ความสามารถใหกับภาคเศรษฐกิจ  สังคม  และชุมชน  ไดรับเพียง 1 ปงบประมาณ   ทําใหสามารถใหทุนนักศึกษา 

เพียง 3 ภาคการศึกษา และงบประมาณวิจัยวิทยานิพนธจํานวนหนึ่ง ไมจูงใจท้ังอาจารยและนักศึกษา 

                          4.  การดําเนินงานสรางระบบ บว. ออนไลนลาชา ไมทันปงบประมาณ 2564 

                          5.  การจัดตั้งกองทุนบัณฑิตศึกษายังไมมีความยั่งยืน     กําลังดําเนินการหารือขอยุติกับผูมี

สวนไดสวนเสีย (คณะวิชา วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย)  

                          ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนใหมี seed money สําหรับ

การดําเนินการในระยะสั้น จํานวน 50,000,000 บาท วิธีการจัดตั้งกองทุนบัณฑิตศึกษาอาจเปนทางเลือกหนึ่งในการ

แกไขปญหาการขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงานตาง ๆ   หรืองบประมาณตามขอ 3    อยางไรก็ตามกองทุน

บัณฑิตศึกษาจําเปนตองมีรายไดเขามาสนับสนุนอยางตอเนื่อง และนาจะไดรับงบประมาณวิจัยดานบัณฑิตศึกษา

แบบวงเงินรวม (block grant) เพ่ือใหดําเนินการคลองตัว  ไมใชเปนรายโครงการดังเชนปจจุบัน จึงขอเรียน

ปรึกษาหารือท่ีประชุมดวย 

   มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี ้

       1.  ประธานคณะกรรมการฯ ตอบรับวาจะหาวิธีชวยเหลือในประเด็นการสนับสนุนการจัดตั้ง

กองทุนบัณฑิตศึกษา โดยจะหารือรวมกับศาสตราจารย ดร.ปราณี กุลละวณิชย ซ่ึงใหขอมูลวาท่ีจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยมีกองทุนบัณฑิตศึกษา อาจออกระเบียบใหมาใชกับกองทุนโดยอาจกําหนดเปนสัดสวนรอยละ และจะ

นําหารือผูบริหารระดับสูงตอไป ท้ังนี้ เพ่ือใหทุกฝายเห็นพองตองกัน  
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       2.  เนื่องจากมีผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เพราะมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา จําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา   เชน  ปริญญาเอก  เนนการสรางองคความรู แตในทางปฏิบัติ 

บัณฑิตท่ีจบไปไมมีงานทํา หรือการใชระยะเวลาศึกษานานเกินไป นาจะมีระบบท่ีทําใหระยะเวลาศึกษาลดลง ขอให

นําเรื่องรูปแบบบัณฑิตศึกษา หรือสิ่งท่ีจะตอง reform ของบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 มาหารือใน

เชิงนโยบายตอไป ท้ังนี้ ขอฝากประเด็นใหนําขอมูลผูสมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอบไมผานวาเกิดจาก

สาเหตุใดเพ่ือการพิจารณาดวย เนื่องจากมีจํานวนผูสมัครนอยและในจํานวนนี้ยังไมผานการพิจารณาเขาศึกษาอีก 

                         อนึ่ง ประธานคณะกรรมการฯ เห็นวาควรเชิญรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือ

นําเสนอความคืบหนาของการดําเนินการตามแผนดานการวิจัยที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

วิชาการและสภามหาวิทยาลัย และไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลว ใหท่ีประชุมไดรับทราบในการประชุมครั้ง

หนาดวย  
      
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น.  

 

     จุฑามาส ศตสขุ      นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

 (รองศาสตราจารย ดร.จุฑามาส ศตสุข)    (ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย) 

       รองอธิการบดีฝายวิชาการ     ประธานคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 

        กรรมการและเลขานุการ 
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ผูเขารวมช้ีแจง 

หลักสูตร ผูตอบคําถามของหลักสูตร 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

         4.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.อภิชาติ อูไพจิตร  

2. รศ.ดร.ปยะรัตน บุญแสวง 

3. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน 

         4.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาเขตหาดใหญ 

ระบบ Zoom 

1. ผศ.ดร.อภิชาติ อูไพจิตร  

2. รศ.ดร.ปยะรัตน บุญแสวง 

3. ผศ.ดร.อัจฉรา ธรรมรัตน 

 


