คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๒/๒๕๕๙
เรื่อง ยกเลิกคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแตงตัง้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม
------------------------------เนื่องดวยอาจารยในภาควิชาวรรณดีลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกในปการศึกษา 2559 จํานวน 2 คน ภาควิชา
วรรณคดีจึงขอยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการภาควิชาชุดเดิมบางสวน และขอแตงตั้งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการชุดใหม เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการภาควิชาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของหนวยงานตอไป ดังนี้
คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดเดิมที่ยกเลิก
๑. คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี
๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี
๓. คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและกิจการนิสิต ภาควิชาวรรณคดี
๔. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคดี
๕. คณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ ภาควิชาวรรณคดี
๖. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวรรณคดี
๗. คณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ
๘. คณะกรรมการทวนสอบ ภาควิชาวรรณคดี
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดที่แตงตั้งใหม
๑. คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี
๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี
๓. คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและกิจการนิสิต ภาควิชาวรรณคดี
๔. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคดี
๕. คณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ ภาควิชาวรรณคดี
๖. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวรรณคดี
๗. คณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ
๘. คณะกรรมการทวนสอบ ภาควิชาวรรณคดี
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๓/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. หัวหนาภาควิชาวรรณคดี
ประธาน
๒. รองหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
รองประธาน
๓. นางกุลวดี มกราภิรมย
กรรมการ
๔. นายฟาริส โยธาสมุทร
กรรมการ
๕. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
กรรมการ
๖. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
กรรมการ
๗. นายรัตนพล ชื่นคา
กรรมการ
๘. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
ภารกิจ
๑. กําหนดเปาหมาย แผนพัฒนา แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
วัตถุ ประสงค พั นธกิ จและนโยบายของภาควิชาวรรณคดี อั นเปน กรอบการดํ าเนิ นงานของภาควิชาให
สอดคลองกับระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู
๒. ใหความเห็นชอบการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานและโครงการ เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่ทันตอเหตุการณ
๓. กํากับดูแลใหคณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชาวรรณคดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
๔. กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนงาน โดยใชหลักการ PDCA
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะมนุษยศาสตร
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๔/๒๕๕๙
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. นายธงรบ รื่นบรรเทิง
๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
๓. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
๔. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
๕. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
๖. นายรัตนพล ชื่นคา

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
๑. กํากับดูแลการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
๒. วางแผนการเปดรายวิชาระดับปริญญาตรีในแตละภาคการศึกษา
๓. ใหความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาตางๆ ในระดับปริญญาตรี
๔. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวบรวมขอมูล
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
๖. ใหคําปรึกษาดานการเรียนและการวางแผนการเรียนแกนิสิตปริญญาตรี
๗. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี ตามกรอบระยะเวลาที่
ส.ก.อ.กําหนด
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๕/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาและกิจการนิสติ ภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. นายธงรบ รื่นบรรเทิง
ประธาน
๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
รองประธาน
๓. นายฟาริส โยธาสมุทร
กรรมการ
๔. นายรัตนพล ชื่นคา
กรรมการ
๕. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
กรรมการ
๖. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
ภารกิจ
๑. ใหคําปรึกษาแกนิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเรงดวน หรืออาจารยที่ปรึกษาประจําตัวนิสิตไมอยู
๒. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยประสานงานกับคณะกรรมการชุดตางๆ ของภาควิชา เพื่อใหมีการ
ถ ายทอดความรู ความเข าใจเรื่ องการประกั น คุ ณภาพการศึ กษา เอกลั กษณ และอัต ลักษณ ของคณะและ
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อใหนิสิตไดรับทราบขาวสารและ
กิจกรรมอันเปนประโยชน
๔. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมของนิสิต
ภาควิชาวรรณคดี
๕. พิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อนิสิตที่สมควรไดรับยกยอง รับรางวัลหรือทุนในวาระตางๆ
๖. ดูแลขอมูลโครงการกิจกรรมบัณฑิตยุคใหมของภาควิชาในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของกอง
กิจการนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th)
๗. รวบรวมและเผยแพรขอมูลที่เปนการดําเนินงานดานกิจการนิสิตในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ
ภาควิชาหรือสื่ออื่นๆ แกนิสิต
๘. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานกิจการนิสิต เพื่อการประกันคุณภาพ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๖/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
ประธาน
๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
รองประธาน
๓. นางกุลวดี มกราภิรมย
กรรมการ
๔. นายธงรบ รื่นบรรเทิง
กรรมการ
๕. นายฟาริส โยธาสมุทร
กรรมการ
๖. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
กรรมการ
๗. นายรัตนพล ชื่นคา
กรรมการและเลขานุการ
ภารกิจ
๑. วางแผนงานดานการวิจัยและการบริการวิชาการของภาควิชาเพื่อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการในเชิงรุก
เพื่อสนับสนุนการกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. ประสานงานกับหนว ยงานอื่นทั้งในระดั บคณะและมหาวิ ทยาลัย และองคการด านการวิจั ยและบริ การ
วิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ
๓. รวบรวมและเผยแพรขอมูลที่เปนผลงานดานการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรใน
เว็บไซตของภาควิชาและสื่ออื่นๆ
๔. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินการดานการวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๗/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ ภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. นายรัตนพล ชื่นคา
๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
๓. นายฟาริส โยธาสมุทร
๔. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
๕. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
๖. นางสาวอัญชิษฐา เรืองฤทธิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ภารกิจ
๑. ปรั บปรุ งและเพิ่ ม เติ ม ข อมู ลในฐานข อ มู ลอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส (website) ของภาควิชาวรรณคดี ให ทัน ตอ
เหตุการณ
๒. ปรับปรุงศักยภาพฐานขอมูลอิเ ล็กทรอนิกส (website) ของภาควิชาวรรณคดีใหเ ปนแหลงเรียนรูแบบ elearning ที่มีประสิทธิภาพสําหรับบุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการ / องคกรดานสารสนเทศทั้งระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร
๔. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงาน ดานการพัฒนาขอมูลสารสนเทศของภาควิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๘/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. นายรัตนพล ชื่นคา
๒. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
๓. นางกุลวดี มกราภิรมย
๔. นายธงรบ รื่นบรรเทิง
๕. นายฟาริส โยธาสมุทร
๖. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
๗. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
๘. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
๙. นางสาวอัญชิษฐา เรืองฤทธิ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ภารกิจ
๑. กํากับดูแลใหการดําเนินงานของภาควิชาวรรณคดีเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
พันธกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ แผนงานและโครงการที่ภาควิชากําหนดไว
๒. ให คําแนะนํ าตอ กรรมการภาควิ ชาเพื่อ ปรั บปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เปลี่ ยนแปลงแผนงานและโครงการ โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย
๓. ดําเนินการใหมีการเก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานของภาควิชาอยางสม่ําเสมอ ตามดัชนีประเมินและ
เกณฑมาตรฐาน
๔. วิเคราะห/ประเมินผลการดําเนินงาน เรียบเรียงและจัดพิมพเอกสารผลการประเมินตนเอง
๕. เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามกําหนด
๖. จัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๙/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. นายธงรบ รื่นบรรเทิง
ประธาน
๒. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
รองประธาน
๕. นางกุลวดี มกราภิรมย
กรรมการ
๖. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
ภารกิจ
๑. จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาวรรณคดีอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ
๒. วางแผนการเปดรายวิชาแตละภาคการศึกษาโดยใหสัมพันธกับแผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและภาระงาน
ของอาจารย
๓. ใหความเห็ นชอบแผนการสอนของรายวิ ชาวรรณคดี อังกฤษ และวรรณคดี ภาษาต างประเทศอื่นๆ กอนที่
อาจารยผูสอนจะแจงนิสิตและเผยแพรในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (website) ของภาคฯ
๔. ประสานงานกับผูแทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝายจัดตารางสอนของคณะเพื่อกําหนดตารางสอนตาม
ความเหมาะสม
๕. ติดตามผลการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา
๖. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในสวนของกลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาตางประเทศอื่นๆ
๗. จัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร
๘. รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนของกลุม วิชาวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดี
ภาษาตางประเทศอื่นๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระของหัวหนาภาควิชาวรรณคดี
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

คําสั่งภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร
ที่ ๑๐/๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบภาควิชาวรรณคดี
---------------------------อนุสนธิคําสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เรื่องยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการชุ ด เดิ ม และขอแต งตั้ งคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการชุ ด ใหม ภาควิ ชาวรรณคดี จึ งขอแต งตั้ งคณะ
กรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดตอไปนี้
องคประกอบ
๑. หัวหนาภาควิชาวรรณคดี
ที่ปรึกษา
๒. นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ
ประธาน
๓. นายรัตนพล ชื่นคา
รองประธาน
๔. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
กรรมการ
๕. นางกุลวดี มกราภิรมย
กรรมการ
๖. นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
กรรมการ
๗. นายฟาริส โยธาสมุทร
กรรมการ
๘. นางสาวรัญวรัชญ พูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
ภารกิจ
๑. กําหนดกระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
๒. กําหนดปฏิทนิ การดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษา และกําหนดรายละเอียด
กิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูเกี่ยวของกับการเรียนการสอน
๓. กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อการ
เตรียมพรอมรับการทวนสอบ ไดแก มคอ.3 มคอ.5 ประมวลการสอน ขอสอบ และคะแนน ผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการ
สอบ หรือคะแนนสวนอื่นๆ ที่กําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่ม าของคะแนนแตละ
สวน
๔. ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
๕. ดําเนินการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
๖. จัดทํารายงานผลการทวนสอบประจําภาคการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดีทราบ
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนสิ้นสุดปการศึกษา ๒๕๕๘
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(นายธงรบ รื่นบรรเทิง)
หัวหนาภาควิชาวรรณคดี

