
 
 
 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่  ๑ /๒๕๕๗ 

เรื่อง   ยกเลิกค ำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรชุดใหม่ 
 ------------------------------- 

 อนุสนธิจากการที่อาจารย์ประจ าภาควิชาได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒๙๒๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ การเกษียณอายุราชการของบุคลากร
ภาควิชาวรรณคดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังในภาคปลาย ปี ๒๕๕๖ ภาควิชา
วรรณคดีจึงขอยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการของภาควิชาทั้งหมด และขอแต่งตั้งคณะกรรมการและ
อนุกรรมการขึ้นใหม่ เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการภาควิชาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป ดังนี้ 
 

 คณะกรรมการและอนุกรรมการชุดเดิมที่ยกเลิก 
 ๑.  คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี 
 ๒.  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี  
 ๓. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๔.  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๕.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๖. คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๗.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๘.  คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ  
 ๙. คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
 

 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดที่แต่งตั้งใหม่ 
 ๑.  คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี 
 ๒.  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี  
 ๓. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๔.  คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๕.  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๖. คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๗.  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาควิชาวรรณคดี 
 ๘.  คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ  
 ๙. คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 

 
                           (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                                                หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 



 
 
 
 

 
ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 

ที่   ๒ /๒๕๕๗ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรภำควิชำวรรณคดี 

---------------------------- 
 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบ 
 ๑. หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี   ประธาน 
 ๒. รองหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี  รองประธาน 
 ๓. นางกุลวดี  มกราภิรมย ์  กรรมการ 
 ๔. นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร  กรรมการ 
 ๕. นายจิรวุฒิ  กิจการุณ    กรรมการ   
 ๖. นางสาวญดา  สัตตะรุจาวงษ์   กรรมการ 
 ๗. นายธงรบ  รื่นบรรเทิง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ  กรรมการ 
 ๙. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   กรรมการ 
 ๑๐.  นายรัตนพล  ชื่นค้า    กรรมการและเลขานุการ 
  

 ภารกิจ 
๑. ก าหนดเป้าหมาย  แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ์  แผนงานและโครงการ  ตามปรัชญา  ปณิธาน  

วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์  พันธกิจและนโยบายของภาควิชาวรรณคดี  อันเป็นกรอบการด าเนินงานของ
ภาควิชาให้สอดคล้องกับระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงและการ
จัดการความรู้                                                               

๒. ให้ความเหน็ชอบการปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนงานและโครงการ เพื่อการปฏิบัติงาน 
   ที่ทันต่อเหตุการณ์ 
๓. ก ากับดูแลให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาควิชาวรรณคดี สามารถพัฒนาศักยภาพในการ     
     ปฏิบัติภารกิจได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
๔.     ก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงาน โดยใช้หลักการ PDCA  
๕.     รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะมนุษยศาสตร์ 
 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
 



 
 
 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่   ๓ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรปริญญำตรี ภำควิชำวรรณคดี 
---------------------------- 

 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบ 
 ๑. นายธงรบ  รื่นบรรเทิง   ประธาน 
 ๒. นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร  รองประธาน 
 ๓. นายจิรวุฒิ  กิจการุณ    กรรมการ   
 ๔. นางสาวญดา  สัตตะรุจาวงษ์   กรรมการ 
 ๕. นายรัตนพล  ชื่นค้า   กรรมการ 
 ๖. นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ    
  
 ภารกิจ 

๑.    ก ากับดูแลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ 
       ด าเนินการของรายวิชาระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
๒.    วางแผนการเปิดรายวิชาระดับปริญญาตรีในแต่ละภาคการศึกษา 
๓.    ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรี 
๔.    ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาตรี และรวบรวมข้อมูล 
       เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.    จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
๖.    ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการวางแผนการเรียนแก่นิสิตปริญญาตรี 
๗.    เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวรรณคดี  ตามกรอบระยะเวลาที่  
 ส.ก.อ.ก าหนด 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่  ๔ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรปรญิญำโท  ภำควิชำวรรณคดี  
---------------------------- 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท  ภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 องค์ประกอบ 
 ๑. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   ประธาน 
 ๒. นางกุลวดี  มกราภิรมย์   รองประธาน 
 ๓. นางสาววัชราภรณ์  อาจหาญ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวเสาวณิต วิงวอน   กรรมการ 
 ๕. นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 
๑.    ก ากับดูแลการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ 
        ด าเนินการของรายวิชาระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
๒. วางแผนการเปิดรายวิชาระดับปริญญาโทในแต่ละภาคการศึกษา 
๓. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาโท 
๔. ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชาในระดับปริญญาโท และรวบรวมข้อมูลเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ให้ค าปรึกษาด้านการเรียนและการวางแผนการเรียนแก่นิสิตปริญญาโท 
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการด าเนินงานของหลักสูตร 
๗. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร และกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 
๘. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย ตามกรอบระยะเวลา

ที่ ส.ก.อ.ก าหนด 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
 



 
 
 

 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่   ๕ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำจำรย์ที่ปรึกษำและกิจกำรนิสิต  ภำควิชำวรรณคดี 
---------------------------- 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจการนิสิต ภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

 องค์ประกอบ 
 ๑. หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี   ที่ปรึกษา 
 ๒. นายธงรบ  รื่นบรรเทิง   ประธาน 
 ๓. นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  รองประธาน 
 ๔. นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร  กรรมการ 
 ๕. นายจิรวุฒิ  กิจการุณ    กรรมการ   
 ๖. นางสาวญดา  สัตตะรุจาวงษ์   กรรมการ 
 ๗. นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ  กรรมการ 
 ๘. นายรัตนพล  ชื่นค้า   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ  

๑. ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตภาควิชาวรรณคดีในกรณีเร่งด่วน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิตไม่อยู่ 
๒. วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตโดยประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ของภาควิชา เพื่อให้มี

การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 

๓. ประสานงานกับคณะกรรมการกิจการนิสิตของคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตได้รับทราบข่าวสาร
และกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ 

๔. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาหรือกิจกรรมของนิสิต 
      ภาควิชาวรรณคดี 
๕. พิจารณากลั่นกรองเสนอชื่อนิสิตที่สมควรได้รับยกย่อง รับรางวัลหรือทุนในวาระต่างๆ 
๖. ดูแลข้อมูลโครงการกิจกรรมบัณฑิตยุคใหม่ของภาควิชาในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกอง 
      กิจการนิสิต (http://newgrad.sa.ku.ac.th) 
๗. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ 
      ภาควิชาหรือสื่ออ่ืนๆ แก่นิสิต 
๘. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านกิจการนิสิต  เพื่อการประกันคุณภาพ 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศักราช ๒๕๕๗ 
        
                                                                 (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี

http://newgrad.sa.ku.ac.th/


 
 

 
 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่  ๖ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร  ภำควิชำวรรณคดี 
---------------------------- 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  ภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 องค์ประกอบ 
 ๑. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   ประธาน 
 ๒.    นางกุลวดี  มกราภิรมย ์  รองประธาน 
 ๓. นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  กรรมการ 
 ๔. นายจิรวุฒิ  กิจการุณ    กรรมการ    
 ๕. นายธงรบ  รื่นบรรเทิง   กรรมการ     
 ๖.     นายรัตนพล  ชื่นค้า   กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 
๑. วางแผนงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของภาควิชาเพื่อเสนอโครงการวิจัย/บริการวิชาการใน

เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย และองค์การด้านการวิจัยและ

บริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ 
๓.    รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นผลงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของบุคลากรใน 
        เว็บไซต์ของภาควิชาและสื่ออื่นๆ 
๔.    รวบรวมและประเมินผลการด าเนินการด้านการวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาเพื่อการ 
        ประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 
 
   สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
 
 

 



 
 

 
 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่  ๗ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ  ภำควิชำวรรณคดี 
---------------------------- 

 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ  ภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 องค์ประกอบ 
 ๑.    หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี   ที่ปรึกษา 
 ๒. นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ     ประธาน 
 ๓. นายรัตนพล  ชื่นค้า   รองประธาน 
 ๔. นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร   กรรมการ 
 ๕. นางสาวญดา  สัตตะรุจาวงษ์  กรรมการ 
 ๖. นางสาวกัลยาณี  สุนทรวรพจน์  กรรมการและเลขานุการ 

 ภารกิจ  
๑. ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาควิชาวรรณคดีให้ทันต่อ

เหตุการณ์ 
๒. ปรับปรุงศักยภาพฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาควิชาวรรณคดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้

แบบ e-learning ที่มีประสิทธิภาพส าหรับบุคลากร นิสิตและประชาชนทั่วไป 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการ / องค์กรด้านสารสนเทศทั้งระดับคณะ  ระดับมหาวิทยาลัย  และ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร 
๔. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงาน  ด้านการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของภาควิชา  เพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
 
 



 
 

 
 

 
ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 

ที่  ๘ /๒๕๕๗ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ภำควิชำวรรณคดี 

---------------------------- 
 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาควิชาวรรณคดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   

 องค์ประกอบ 
 ๑. หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี   ที่ปรึกษา 
 ๒. นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  ประธาน 
 ๓. นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ  รองประธาน 
 ๔. นางกุลวดี  มกราภิรมย์   กรรมการ 
 ๕. นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร  กรรมการ 
 ๖. นายจิรวุฒิ  กิจการุณ    กรรมการ   
 ๗. นางสาวญดา  สัตตะรุจาวงษ์   กรรมการ 
 ๘. นายธงรบ  รื่นบรรเทิง   กรรมการ 
 ๙. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ     กรรมการ 
 ๑๐. นายรัตนพล  ชื่นค้า   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวกัลยาณี  สุนทรวรพจน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 
๑. ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของภาควิชาวรรณคดีเป็นไปตามปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  

วัตถุประสงค์  พันธกิจ  นโยบาย  เป้าหมาย  แผนพัฒนา/แผนกลยุทธ์  แผนงานและโครงการที่
ภาควิชาก าหนดไว้   

๒.     ให้ค าแนะน าต่อกรรมการภาควิชาเพื่อปรับปรุง  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลงแผนงานและโครงการ โดย
ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลัย  

๓. ด าเนินการให้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานการด าเนินงานของภาควิชาอย่างสม่ าเสมอ  ตามดัชนี
ประเมินและเกณฑ์มาตรฐาน  

๔. วิเคราะห/์ประเมินผลการด าเนินงาน  เรียบเรียงและจัดพิมพ์เอกสารผลการประเมินตนเอง 
๕. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามก าหนด 
๖.     จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
  สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี



 
 

 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่   ๙ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มวิชำวรรณคดีไทย 
---------------------------- 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 องค์ประกอบ 
 ๑. นางสาววัชราภรณ์  อาจหาญ  ประธาน 
 ๒. นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ   รองประธาน 
 ๓. นางสาวกฤตยา  ณ หนองคาย  กรรมการ 
 ๔. นายรัตนพล  ชื่นค้า   กรรมการ  
 ๕. นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 
๑.    จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
        รายวิชาวรรณคดีไทย ระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
๒. วางแผนการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยให้สัมพันธ์กับแผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและ

ภาระงานของอาจารย์ 
๓. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีไทย ก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิตและ

เผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาคฯ 
๔. ประสานงานกับผู้แทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝ่ายจัดตารางสอนของคณะเพื่อก าหนด

ตารางสอนตามความเหมาะสม 
๕. ติดตามผลการประเมินผลการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
๖. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย 
๗. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
๘. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาวรรณคดีไทยเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 

  สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
 
         (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี
 
 



 
 
 

 
 

ค ำสั่งภำควิชำวรรณคดี  คณะมนุษยศำสตร์ 
ที่  ๑๐ /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรกลุ่มวิชำวรรณคดีอังกฤษ 
---------------------------- 

 อนุสนธิค าสั่งภาควิชาวรรณคดีที่ ๑/๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เร่ืองยกเลิกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมและขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดใหม่ ภาควิชาวรรณคดีจึงขอแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบ 
 ๑. นางกุลวดี   มกราภิรมย ์  ประธาน 
 ๒. นายธงรบ   รื่นบรรเทิง   รองประธาน 
 ๓. นายจิรวุฒิ  กิจการุณ    กรรมการ   
 ๔. นางสาวญดา  สัตตะรุจาวงษ์   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสรณัฐ   ไตลังคะ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวจันทวรรณ  อนันตประยูร  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ภารกิจ 
๑.    จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
        รายวิชาวรรณคดีอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
๒. วางแผนการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาโดยให้สัมพันธ์กับแผนการจัดชั้นเรียนของนิสิตและ

ภาระงานของอาจารย์ 
๓. ให้ความเห็นชอบแผนการสอนของรายวิชาวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีภาษาต่างประเทศอื่นๆ ก่อนที่

อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งนิสิตและเผยแพร่ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (website) ของภาคฯ 
๔. ประสานงานกับผู้แทนภาควิชาฯ ในคณะกรรมการฝ่ายจัดตารางสอนของคณะเพื่อก าหนด

ตารางสอนตามความเหมาะสม 
๕. ติดตามผลการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
๖. เสนอแผนงานปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ  และวรรณคดี

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
๗. จัดท าท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร 
๘. รวบรวมและประเมินผลการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษและ

วรรณคดีภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนครบวาระของหัวหน้าภาควิชาวรรณคดี 
 
 

  สั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
 
        (นางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ) 
                                                              หัวหน้าภาควิชาวรรณคด ี


