คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๑ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี
------------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
๒. รองหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
๓. นำงกุลวดี มกรำภิรมย์
๔. นำงสำวจันทวรรณ อนันตประยูร
๕. นำยธงรบ รื่นบรรเทิง
๖. นำยนัทธนัย ประสำนนำม
๗. นำงสำวพรรณรำย ชำญหิรัญ
๘. นำงวรรณำ นำวิกมูล
๙. นำงสำวสรณัฐ ไตลังคะ
๑๐. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. กำหนดเป้ ำ หมำย แผนพั ฒ นำ แผนกลยุ ท ธ์ แผนงำนและโครงกำร ตำมปรัช ญำ ปณิ ธ ำน
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจและนโยบำยของภำควิชำวรรณคดี อันเป็นกรอบกำรดำเนินงำนของ
ภำควิชำให้สอดคล้องกับระดับคณะและมหำวิทยำลัย โดยใช้หลักกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
จัดกำรควำมรู้
๒. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนงำนและโครงกำร เพื่อกำรปฏิบัติงำน
ที่ทันต่อเหตุกำรณ์
๓. กำกับดูแลให้คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของภำควิชำวรรณคดี สำมำรถพัฒนำศักยภำพในกำร
ปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ
๔. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน โดยใช้หลักกำร PDCA
๕. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะมนุษยศำสตร์
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๒ /๒๕๕๖
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี ภำควิชำวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. นำยธงรบ รื่นบรรเทิง
๒. นำงสำวจันทวรรณ อนันตประยูร
๓. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ
๔. นำงวรรณำ นำวิกมูล
๕. นำงสำวพรรณรำย ชำญหิรัญ

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. กำกับดูแลกำรจัดทำรำยละเอียดของหลักสูตร รำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรของรำยวิชำระดับปริญญำตรี ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศ
๒. วำงแผนกำรเปิดรำยวิชำระดับปริญญำตรีในแต่ละภำคกำรศึกษำ
๓. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรสอนของรำยวิชำต่ำงๆ ในระดับปริญญำตรี
๔. ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำในระดับปริญญำตรี และรวบรวมข้อมูล
เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๕. จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเพื่อเชิญเป็นอำจำรย์พิเศษหรือวิทยำกร
๖. ให้คำปรึกษำด้ำนกำรเรียนและกำรวำงแผนกำรเรียนแก่นิสิตปริญญำตรี
๗. เสนอแผนงำนปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดี ตำมกรอบระยะเวลำที่
ส.ก.อ.กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๓ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรปริญญำโท ภำควิชำวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. นำงสำวสรณัฐ ไตลังคะ
๒. นำงกุลวดี มกรำภิรมย์
๓. นำยนัทธนัย ประสำนนำม
๔. นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ
๕. นำงสำวเสำวณิต วิงวอน
๖. นำงสำวกฤตยำ ณ หนองคำย

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. กำกับดูแลกำรจัดทำรำยละเอียดของหลักสูตร รำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรของรำยวิชำระดับปริญญำโท ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศ
๒. วำงแผนกำรเปิดรำยวิชำระดับปริญญำโทในแต่ละภำคกำรศึกษำ
๓. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรสอนของรำยวิชำต่ำงๆ ในระดับปริญญำโท
๔. ติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำในระดับปริญญำโท และรวบรวมข้อมูลเพื่อกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๕. ให้คำปรึกษำด้ำนกำรเรียนและกำรวำงแผนกำรเรียนแก่นิสิตปริญญำโท
๖. ประสำนงำนกับ คณะกรรมกำรอำจำรย์ ที่ ป รึกษำวิ ท ยำนิ พ นธ์ เ พื่ อให้นิ สิ ต ส ำเร็จ กำรศึกษำตำม
แผนกำรดำเนินงำนของหลักสูตร
๗. จั ด ท ำท ำเนี ย บผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภำยนอกเพื่ อ เชิ ญ เป็ น อำจำรย์ พิ เศษ วิ ท ยำกร และกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์
๘. เสนอแผนงำนปรับปรุงหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวรรณคดีไทย ตำมกรอบระยะเวลำ
ที่ ส.ก.อ.กำหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๔ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำและกิจกำรนิสิต ภำควิชำวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
ที่ปรึกษำ
๒. นำยธงรบ รื่นบรรเทิง
ประธำน
๓. นำงสำวกฤตยำ ณ หนองคำย
รองประธำน
๔. นำงสำวจันทวรรณ อนันตประยูร
กรรมกำร
๕. นำยนัทธนัย ประสำนนำม
กรรมกำร
๖. นำงสำวพรรณรำย ชำญหิรัญ
กรรมกำร
๗. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ภารกิจ
1. ให้คำปรึกษำแก่นิสิตภำควิชำวรรณคดีในกรณีเร่งด่วน หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำประจำตัวนิสิตไม่อยู่
2. วำงแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนิสิตโดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของภำควิชำ เพื่อให้มี
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะและ
มหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสม
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรกิจกำรนิสิตของคณะและมหำวิทยำลัยเพื่อให้นิสิตได้รับ ทรำบข่ำวสำร
และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
4. ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกเพื่อจัดหำแหล่งทุนสนับสนุนกำรศึกษำหรือกิจกรรมของนิสิต
ภำควิชำวรรณคดี
5. พิจำรณำกลั่นกรองเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับยกย่อง รับรำงวัลหรือทุนในวำระต่ำงๆ
6. ดูแลข้อมูลโครงกำรกิจกรรมบัณฑิตยุคใหม่ของภำควิชำในฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกอง
กิจกำรนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th)
7. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนิสิตในฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ภำควิชำหรือสื่ออื่นๆ แก่นิสิต
8. รวบรวมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกำรนิสิต เพื่อกำรประกันคุณภำพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๕ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร ภำควิชำวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. นำงสำวสรณัฐ ไตลังคะ
๒. นำงกุลวดี มกรำภิรมย์
๓. นำยธงรบ รื่นบรรเทิง
๔. นำยนัทธนัย ประสำนนำม
๕. นำงสำวกฤตยำ ณ หนองคำย
๖. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. วำงแผนงำนด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรของภำควิชำเพื่อเสนอโครงกำรวิจัย/บริกำรวิชำกำรใน
เชิงรุก เพื่อสนับสนุนกำรก้ำวสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
๒. ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นทั้งในระดับคณะและมหำวิทยำลัย และองค์กำรด้ำนกำรวิจัยและ
บริกำรวิชำกำรภำยนอกมหำวิทยำลัย เพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์
๓. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นผลงำนด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรของบุคลำกรใน
เว็บไซต์ของภำควิชำและสื่ออื่นๆ
๔. รวบรวมและประเมินผลกำรดำเนินกำรด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรของภำควิชำเพื่อกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๖ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ ภำควิชำวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
๒. นำงวรรณำ นำวิกมูล
๓. นำงสำวพรรณรำย ชำญหิรัญ
๔. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ
๕. นำงสำวจันทวรรณ อนันตประยูร
๖. นำงสำวนัดดำ วงษ์วรรณำ

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
1. ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภำควิชำวรรณคดีให้ทันต่อ
เหตุกำรณ์
2. ปรับปรุงศักยภำพฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภำควิชำวรรณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แบบ e-learning ที่มีประสิทธิภำพสำหรับบุคลำกร นิสิตและประชำชนทั่วไป
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร / องค์กรด้ำนสำรสนเทศทั้งระดับคณะ ระดับมหำวิทยำลัย และ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร
4. รวบรวมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศของภำควิชำ เพื่อกำ ร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๗ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภำควิชำวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
๒. นำงวรรณำ นำวิกมูล
๓. นำงสำวกฤตยำ ณ หนองคำย
๔. นำงสำวพรรณรำย ชำญหิรัญ
๕. นำงกุลวดี มกรำภิรมย์
๖. นำงสำวจันทวรรณ อนันตประยูร
๗. นำยธงรบ รื่นบรรเทิง
๘. นำยนัทธนัย ประสำนนำม
๙. นำงสำวสรณัฐ ไตลังคะ
๑๐. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ
๑๑. นำงสำวนัดดำ วงษ์วรรณำ

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. ก ำกั บ ดู แ ลให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของภำควิ ช ำวรรณคดี เ ป็ น ไปตำมปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน วิ สั ย ทั ศ น์
วัตถุประสงค์ พันธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แผนพัฒนำ/แผนกลยุทธ์ แผนงำนและโครงกำรที่
ภำควิชำกำหนดไว้
๒. ให้คำแนะนำต่อกรรมกำรภำควิชำเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนงำนและโครงกำร โดย
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะและมหำวิทยำลัย
๓. ดำเนินกำรให้มีกำรเก็บ รวบรวมหลักฐำนกำรดำเนินงำนของภำควิชำอย่ ำงสม่ำเสมอ ตำมดัช นี
ประเมินและเกณฑ์มำตรฐำน
๔. วิเครำะห์/ประเมินผลกำรดำเนินงำน เรียบเรียงและจัดพิมพ์เอกสำรผลกำรประเมินตนเอง
๕. เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมกำหนด
๖. จัดทำแผนพัฒนำและปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๘ /๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มวิชำวรรณคดีไทย
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ
๒. นำงสำวสรณัฐ ไตลังคะ
๓. นำงสำวกฤตยำ ณ หนองคำย
๔. นำยนัทธนัย ประสำนนำม
๕. นำยรัตนพล ชื่นค้ำ
๖. นำงสำวพรรณรำย ชำญหิรัญ

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. จัดทำรำยละเอียดของหลักสูตร รำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
รำยวิชำวรรณคดีไทย ระดับปริญญำตรี ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศ
๒. วำงแผนกำรเปิดรำยวิชำแต่ละภำคกำรศึกษำโดยให้สัมพันธ์กับแผนกำรจัดชั้นเรียนของนิสิตและ
ภำระงำนของอำจำรย์
๓. ให้ควำมเห็น ชอบแผนกำรสอนของรำยวิ ชำวรรณคดีไ ทย ก่อนที่อำจำรย์ ผู้ส อนจะแจ้ งนิ สิต และ
เผยแพร่ในฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภำคฯ
๔. ประสำนงำนกั บ ผู้ แ ทนภำควิ ช ำฯ ในคณะกรรมกำรฝ่ ำ ยจั ด ตำรำงสอนของคณะเพื่ อ ก ำหนด
ตำรำงสอนตำมควำมเหมำะสม
๕. ติดตำมผลกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ
๖. เสนอแผนงำนปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชำวรรณคดีไทย
๗. จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเพื่อเชิญเป็นอำจำรย์พิเศษหรือวิทยำกร
๘. รวบรวมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มวิชำวรรณคดีไทยเพื่อกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

คำสั่งภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์
ที่ ๙ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มวิชำวรรณคดีอังกฤษ
---------------------------อนุสนธิคำสั่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ ๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖ เรื่อง
แต่งตั้งหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี คณะมนุษยศำสตร์ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง ๔ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๕๖
ภำควิชำวรรณคดีขอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบริหำรภำควิชำวรรณคดี ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้
องค์ประกอบ
๑. นำงกุลวดี มกรำภิรมย์
๒. นำยธงรบ รื่นบรรเทิง
๓. นำงวรรณำ นำวิกมูล
๔. นำงสำวสรณัฐ ไตลังคะ
๕. นำงสำวจันทวรรณ อนันตประยูร

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ภารกิจ
๑. จัดทำรำยละเอียดของหลักสูตร รำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
รำยวิชำวรรณคดีอังกฤษ ตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำของประเทศ
๒. วำงแผนกำรเปิดรำยวิชำแต่ละภำคกำรศึกษำโดยให้สัมพันธ์กับแผนกำรจัดชั้นเรียนของนิสิตและ
ภำระงำนของอำจำรย์
๓. ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรสอนของรำยวิชำวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ ก่อนที่
อำจำรย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิตและเผยแพร่ในฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภำคฯ
๔. ประสำนงำนกั บ ผู้ แ ทนภำควิ ช ำฯ ในคณะกรรมกำรฝ่ ำ ยจั ด ตำรำงสอนของคณะเพื่ อ ก ำหนด
ตำรำงสอนตำมควำมเหมำะสม
๕. ติดตำมผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ
๖. เสนอแผนงำนปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในส่ ว นของกลุ่ ม วิ ช ำวรรณคดี อั ง กฤษ
และวรรณคดี
ภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ
๗. จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกเพื่อเชิญเป็นอำจำรย์พิเศษหรือวิทยำกร
๘. รวบรวมและประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนของกลุ่มวิชำวรรณคดีอังกฤษและ
วรรณคดีภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวำระของหัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๖

(นำงสำววัชรำภรณ์ อำจหำญ)
หัวหน้ำภำควิชำวรรณคดี

