
 

 

 

 การประเมนิคุณภาพภายใน  ระดับคณะวิชา 

  วันพฤหสับดทีี ่ 3  กรกฎาคม 2557  ณ  คณะมัณฑนศลิป์  วังท่าพระ  

 

8.00 – 8.30 น. รับรองคณะกรรมการประเมินฯ  ณ  ห้องประชุม  เอนก  วีรเวชชพิสัย  ชัน้ 2  

8.25 น.  คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควชิา คณาจารย์  นักศกึษาและบุคลากรคณะมัณฑนศิลป์มาพร้อมกัน 

ณ  ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร  ชัน้ 2 /  พธีิเปิด 

8.30 – 9.30 น. - คณบดีกลา่วตอ้นรับ และแนะน าผู้บริหาร  

                          แนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณาจารย์และบุคลากร  

- ประธานกรรมการประเมินฯแนะน าคณะกรรมการประเมินคณุภาพระดับคณะฯ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ  มลิินทสูต ประธาน 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศักดิ ์ เขียวมั่ง  กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล  คัชชิมา  กรรมการ 

4. นางสาววรนุช    พุม่เรือง  กรรมการและเลขานุการ 

 5. นางภาวนา    ใจประสาท ผู้ประสานงาน 

 

-  รองคณบดีฝ่ายวชิาการฯ  น าเสนอรายงานประจ าปแีละรายงานผลด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2556  

-  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  ชี้แจงขั้นตอนการประเมิน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมจากคณะ

ผู้บริหาร หัวหน้าภาควชิา หัวหน้างาน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศิกษาคณะฯ  นักศกึษา ศษิยเ์ก่าและบุคลากร  

 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจผลด าเนนิงาน หลกัฐาน PDF file หลักฐานอ้างอิงทางคอมพวิเตอร์   

                        ณ ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุม เอนก  วีรเวชชพิสัย   

13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจ PDF file หลักฐานอ้างองิทางคอมพวิเตอร์  (ต่อ) 

16.00 – 16.30 น.  ประชุมสรุปผลประจ าวัน 

 

  วันศุกร์ที่  4  กรกฏาคม 2557  ณ  คณะมัณฑนศลิป์  วงัท่าพระ  

8.00 – 8.30 น. รับรองคณะกรรมการประเมิน  ณ  ห้องประชุม  เอนก  วีรเวชชพิสัย  ชัน้ 2 

8.30 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจ PDF file หลักฐานอ้างองิทางคอมพวิเตอร์  (ต่อ) ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร 

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องประชุม เอนก  วีรเวชชพิสัย   

13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมภาควิชา ส านักงานเลขานุการ และหอศิลป์  

พร้อมสัมภาษณค์ณาจารย์  และตัวแทนนักศกึษา 

-    ชัน้ 6  ภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา และภาควชิาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

-    ชัน้ 5  ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์   และภาควิชาประยุกตศิลปศกึษา 

-    ชัน้ 4  ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2556    

คณะมัณฑนศลิป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     



-    ชัน้ 3  ภาควิชาออกแบบนเิทศศิลป์  

-    ชัน้ 2  ส านักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ 

 -    ชัน้ 1  หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ 

14.30-15.30 น.   คณะกรรมการประเมนิฯ ประชุมสรุปผลร่วมกัน  ณ ห้องประชมุ พูนสวาท กฤดากร 

15.30 น. คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควชิา คณาจารย์       ษา ศษิยเ์ก่าและบุคลากร พร้อมกันท่ี

ห้องประชุม พูนสวาท  ฤดากร 

15.30 น.– 16.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมัณฑนศิลป์   

                                    ปีการศึกษา 2556 

    

                         เปิดโอกาสให้อภิปรายซักถาม / พิธีปิด      
 

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

หมายเหตุ   1. บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม  ในหอ้งประชุม    เวลา 10.30-10.45 น. และ  14.30-14.45 น.      

2. รองคณบด ีผู้ช่วยคณบดี หัวหนา้ภาควิชา หัวหน้างาน และผูด้ าเนนิงานจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับภาควิชา 

ส านักงานเลขานุการ ประสานงานการให้ข้อมูลเพิ่มเตมิแก่คณะกรรมการประเมิน ตลอดช่วงเวลาการประเมิน 2 วัน     

 

- ผู้ประสานงานข้อมูลคณะมณัฑนศลิป ์ 

 

1. รองคณบดทุีกฝ่าย 

2. ผู้ช่วยคณบดีทุกฝ่าย 

3. หัวหน้าภาควชิาทุกภาควิชา 

4. นางภาวนา  ใจประสาท 

5. นายวุฒ ิ คงรักษา 

6. นางสาวมุกดา  จิตพรมมา 

7. นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ 

8. นางนภาพร  ทองทว ี

9. นางศุลีพร  สุวรรณโมล ี

10. นายศุภฤกษ ์ ทับเสน 

11. นางภาวนา  บุญปก 

12. นางสาวสุรีพร  แป้นพบูิลลาภ 

13. นางสาวนันทนา  แซ่ล ี

14. นายเปรมชัย  จันทร์จ าปา 

15. นางสาวชุตญิาณ์  พงษส์ูงเนนิ 

16. นางสาวอโนมา  รัตนนอ้ย 

17. นายฉัตรอมร  แยม้เจรญิ 

18. ผู้แทนภาควิชาและบุคลากรส านักงานเลขานุการ 

 

 

 


