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 การประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม, วนัจันทรท์ี่ 1, วันพฤหัสบดทีี่ 4 - วันศุกร์ที่ 5 และวนัพฤหสับดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง

ประชุมส านักงานเลขานุการ, ห้องประชุมศูนย์การเรียนรูฯ้ ณ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พีระศร ี3 คณะมัณฑนศลิป์ พระราชวงัสนาม

จันทร ์

8.30 – 8.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควชิา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรมาพร้อมกัน 

8.45 – 9.00 น. คณบดีกล่าวตอ้นรับ และประธานฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมเลขานุการผู้ประเมินหลักสูตร 

 

เชา้ 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 

วันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2559  

ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

2. อ.ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว 2. อ.ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว 

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

4. น.ส.ปิยวรรณ  เพลนิจิตต์ 4. น.ส.ปิยวรรณ  เพลนิจิตต์ 

วันจันทร์ท่ี 1 สิงหาคม 2559  

ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3  

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย  

1. อ.ดร.เกษหทัย  สิงห์อินทร์ - 

2. อ.ยุทธนา  บุญอาชาทอง  

3. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ  

4. น.ส.ณัชชา  แสงสุวรรณภัทร  

วันพฤหัสบดีท่ี 4 สิงหาคม 2559  

ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ 

1. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังส ี 1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

2. อ.ดร.ภัทรวุฒ ิ ทรัพย์เย็น 2. อ.ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว 

3. อ.ชานนท์  ไกรรส 3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 

4. น.ส.วไิลศรี  ช านาญกจิ 4. นางอญิทิรา  ไล้เลิศ 

ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ชัน้ 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3  

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบนเิทศศิลป์  

1. อ.ดร.อติเทพ  แจ้ดนาลาว - 

2. อ.ทอปัด  วงษาลังการ  

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณี  

4. น.ส.สุธาสิน ี วาจนะวินจิ  

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เชา้ 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 

วันศุกร์ท่ี 5 สิงหาคม 2559  

ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศกึษา ศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ 

1. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังส ี 1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

2. อ.วราภรณ ์ ส าเภา 2. ผศ.ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล 

3. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสง่ 3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 

4. น.ส.พรพรรณ  แก้วประเสริฐ 4. น.ส.นัฐญภรณ์  เลศิอนรรฆภัณฑ์ 

ห้องประชุมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวทิยาลัยศลิปากร  วังท่าพระ  (กรุงเทพฯ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ  

1. อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ - 

2. อ.ดร.ณัฐวุฒิ  บริบูรณ์วิรีย์  

3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล  

4. นายเศกสันต ์ แสงทอง  

วันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม 2559  

ห้องประชุมส านักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3  

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา 

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

2. อ.จิราพรรณ  วงศ์ทองสงวน 2. อ.วา่ที่ร้อยตรีหญงิ ปัญจลักษณ์  หรีรักษ ์

3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล 3. รศ.ประภากร  สุคนธมณี 

4. น.ส.นัฐญภรณ์  เลศิอนรรฆภัณฑ์ 4. น.ส.ดาหลา  เจนณรงค ์

 

    หมายเหต ุ: 

- คณะกรรมการประเมินฯ สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินฯ พรอ้มท้ังน าเสนอตอ่ผู้แทนหลักสูตร ด้วยวาจาในช่วงท้าย 

- เลขานุการคณะกรรมการฯ บันทึกผลและจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินฯ ส่งใหค้ณะฯ หลังเสร็จสิ้นการประเมิน 

- เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง ส าหรับการตรวจประเมินรอบเชา้ 

- เวลา 12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

- เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง ส าหรับการตรวจประเมินรอบบ่าย 

- รายช่ือผู้ประสานงานข้อมูลส่วนกลาง 

  1.  นางภาวนา  ใจประสาท 

  2.  นายวุฒ ิ คงรักษา 

3.  นางนภาพร  ทองทว ี

  4.  นางสาวชุติญาณ ์ พงษ์สูงเนนิ 

  5.  นางศุลีพร  สุวรรณโมล ี

  6.  นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ 

  7.  นางสาวมุกดา  จิตพรมมา 

  8.  นางสาวนันทนา  แซ่ล ี

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


