คําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ 2868 /๒๕64
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป) (รหัส 25590221105263)
คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร
…………………………………
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ป) คณะศึกษาศาสตร
รวมกับคณะวิทยาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้ น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ แห งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ 1551/๒๕62 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง
มอบอํานาจและภารกิจใหรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี จึงแตงตั้ง
บุ ค คลต อ ไปนี้ เป น คณะกรรมการประจํ าหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รการศึ กษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ววิ ท ยา (4 ป )
คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะวิทยาศาสตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๑. อาจารย ดร.จารุวัตร จันทรประดิษฐ
๒. รองศาสตราจารย ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
๓. อาจารย ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน
๔. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ศุกระกาญจน
๕. อาจารย ดร.สืบพงศ สงวนศิลป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารยประจําหลักสูตร
1. อาจารย ดร.จารุวัตร จันทรประดิษฐ
2. รองศาสตราจารย ดร.พฤทฐิภร ศุภพล
3. อาจารย ดร.ธนิกา วศินยานุวัฒน
4. ผูชวยศาสตราจารยนพดล ศุกระกาญจน
5. อาจารย ดร.สืบพงศ สงวนศิลป
6. อาจารย ดร.เกษศิรินทร รัทจร
7. อาจารย ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท
8. อาจารยพีระ ทองมี
9. อาจารย ดร.ปวีณา แกวอุบล
10. อาจารยทวีเดช ไชยนาพงษ
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐธยาน ฟาน เบม
12. อาจารย ดร.นิลุบล นวลจันทรคง
13. อาจารย ดร.พิมประภา ชัยจักร
หนาที่ /….

หนาที่
๑. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาที่ตองศึกษาคนควา หาความรู และสรางความเขาใจอยาง
ถองแท เกี่ย วกับ การพั ฒ นาหลั กสู ต รการจั ด การเรี ยนการสอน เพื่อให ผู เรี ย นบรรลุ ผ ลการเรี ย นรูต ามความ
ตองการของประเทศ
๒. บริหาร วางแผน ควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมินผลหลักสูตร เพื่อการพัฒ นาหลักสูตรให
ทันสมัยและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
๓. ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่สงผลตอการเสริมสราง
ความสามารถและสมรรถนะของผูเรียนไดในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรที่เสนอไวในเลมหลักสูตร (มคอ.2)
๔. พัฒนาสมรรถนะของตนเองและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพบัณ ฑิตให เปน ผูที่มีความรูความสามารถ (Competences) ด านทักษะสังคมและชีวิต (Social and
Life Balance) มี ค ว าม ส าม า รถ ที่ เป น ส าก ล (Globally Talented) มี ค ว าม เป น ผู ป ระ ก อ บ ก า ร
(Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบตอสังคม (Socially Engaged)
๕. อาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่ สอนและคนควาวิจัย ในสาขาวิชาชีววิทยา (4 ป)
๖. อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ตั้ งแต วั น ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2564 เป น ต น ไป และให ย กเลิ ก คํ า สั่ งมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่
1556/๒๕64 ลงวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕64
สั่ง ณ วันที่ 29 กันยายน ๒๕64

(รองศาสตราจารยเกษม อัศวตรีรัตนกุล)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

