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 การประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

  วันพฤหสับดทีี่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร ชั้น 2 คณะมณัฑนศลิป์ วงัทา่พระ 

8.30 – 8.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควชิา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรมาพร้อมกัน 

8.45 – 9.00 น. คณบดีกล่าวตอ้นรับ และประธานฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมผู้ประสานงานหลักสตูร 

เชา้ 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 

วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 2558  

ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร (ครึ่งหนา้) ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร (ครึ่งหนา้) 

หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์

1. รศ.สินีนาถ  เลศิไพรวัน 1. อ.ปิยวรรณ  ป่ินแก้ว 

2. อ.ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร 2. อ.นวพรรษ  การะเกตุ 

3. รศ.รตอ.ดร.อนุชา  แพ่งเกษร 3. ผศ.ดรุณี  มงคลสวัสดิ ์

ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร (ครึ่งหลัง) ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร (ครึ่งหลัง) 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ 

1. อ.ดร.ทศพร  แสงสวา่ง 1. ผศ.ชัยรัตน์  หงษ์ทอง 

2. ผศ.ดรุณี  มงคลสวัสดิ ์ 2. อ.ดร.ถนอมพงษ์  พานิช 

3. ผศ.ชัยรัตน์  หงษ์ทอง 3. ผศ.วรัิญญา  ดวงรัตน์ 

ห้องประชุม จักร ศริิพานิช ห้องประชุม จักร ศริิพานิช 

 หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ 

- 1. อ.ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร 

 2. รศ.สินีนาถ  เลศิไพรวัน 

 3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 

ห้องประชุม อเนก วีรเวชชพิสัย ห้องประชุม อเนก วีรเวชชพิสัย 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบนเิทศศิลป์ หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย 

1. อ.ปิยวรรณ  ป่ินแก้ว 1. ผศ.ดร.ศรีกาญจนา  จตุพัฒน์วโรดม 

2. อ.นวพรรษ  การะเกตุ 2. อ.ดร.ทศพร  แสงสวา่ง 

3. อ.ชานนท์  ไกรรส 3. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 

วันศุกรท่ี์ 7 สิงหาคม 2558  

ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร ห้องประชุม พูนสวาท กฤดากร 

หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ 

1. อ.ดร.ทศพร  แสงสวา่ง 1. อ.ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร 

2. อ.ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร 2. อ.ดร.ทศพร  แสงสวา่ง 

3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 

/ มีต่อ 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2557  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เชา้ 8.50 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 

ห้องประชุม จักร ศริิพานิช ห้องประชุม จักร ศริิพานิช 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศกึษา 

1. อ.นวพรรษ  การะเกตุ 1. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังสี 

2. ผศ.อภิชัย  ภิรมย์รักษ ์ 2. ผศ.อภิชัย  ภิรมย์รักษ ์

3. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังสี 3. อ.นวพรรษ  การะเกตุ 

 

    ผู้ประสานงานข้อมลู : 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาออกแบบตกแตง่ภายใน อาจารย์ไพบูลย ์  จิรประเสริฐกุล 

      อาจารย์ณัฐรฐนนท์   ทองสุทธิพีรภาส 

นางสาววไิลศรี   ช านาญกิจ 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาออกแบบนเิทศศลิป์  อาจารย์กัญชลิกา   กัมปนานนท์ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา   เข็มทอง 

      นางสาวสุธาสิน ี  วาจนะวินิจ 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  อาจารย์ชาคร   ผาสุวรรณ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท   พรเจรญิ 

      นางสาวปิยวรรณ   เพลินจิตต์ 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาประยุกตศิลปศกึษา  อาจารย์พรพรม   ชาววัง 

      นางสาวพรพรรณ   แก้วประเสริฐ 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา    ผศ.กรธนา  กองสุข 

ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ 

อ.ธาตรี  เมอืงแกว้ 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี   ศริินคราภรณ์ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณวภิา   สุเนตต์า 

ผู้ประสานงาน : ภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย อาจารย์วรุษา   อุตระ 

      นางสาวณัชชา   แสงสุวรรณภัทร 

ผู้ประสานงาน : สาขาวิชาศลิปะการออกแบบ  ศาสตราจารย์เอกชาติ   จันอุไรรัตน์ 

      นางสาวอญิทิรา   เพชรรัตน์ 

      นางสาวสุจิณณา   สวัสด ี

ผู้ประสานงานข้อมูล : ส่วนกลาง   อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ   สวัสด ี

นางภาวนา   ใจประสาท 

นางสาวมุกดา   จิตพรมมา 

      นางมัญธรัตน์   จิตมาลีรัตน์ 

      นายศุภฤกษ ์  ทับเสน 

      นางภาวนา   บุญปก 

      นางสาวสุรีพร   แปน้พิบูลลาภ 

      นางสาวนันทนา  แซ่ล ี

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


