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 การประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

  วันจันทร์ที่ 9 - วันพฤหสับดีที ่12 กรกฎาคม และวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี, ห้อง

ประชุมศูนย์การเรียนรูฯ้  ชั้น 2 อาคารศลิป์ พีระศร ี3 คณะมัณฑนศลิป์ พระราชวังสนามจันทร ์

8.30 – 8.45 น. คณะกรรมการประเมนิฯ ผู้บริหาร หัวหนา้ภาควิชา อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และบุคลากรมาพร้อมกัน 

8.45 – 9.00 น. คณบดีกล่าวตอ้นรับ และประธานฯ แนะน าคณะกรรมการประเมนิฯ พร้อมเลขานุการผู้ประเมินหลักสูตร 

เช้า 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 

วันจันทร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2561  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบนเิทศศิลป์ หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศกึษา 

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

2. อ.ทอปัด  วงษาลงัการ 2. ผศ.รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี 

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี 3. ผศ.ณัฏฐพล  สวุรรณกุศลสง่ 

4. น.ส.สุธาสินี  วาจนะวินิจ 4. น.ส.พรพรรณ  แก้วประเสริฐ 

วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561  

ห้องประชุมกองแผนงาน อาคารส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  

(องคก์ารมหาชน) กรุงเทพฯ * ประเมินฯ 13.30 – 16.30 น. 

หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ 

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 1. อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 

2. อ.ดร.วราวรรณ  สวุรรณผาติ 2. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

3. อ.ดร.อติเทพ  แจด้นาลาว 3. อ.ดร.อติเทพ  แจด้นาลาว 

4. น.ส.จารุวรรณ  เป่ียมศักดา 4. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต 

ประชุมส านักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3   

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน  

1. ศ.ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  

2. ผศ.รัตนฤทธิ์  จันทรรังส ี  

3. อ.นวัต  เลศิแสวงกจิ  

4. น.ส.วิไลศรี  ช านาญกิจ  

วันพธุท่ี 11 กรกฎาคม 2561  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์

1. อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 1. อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 

2. ผศ.จิราพรรณ  วงศท์องสงวน 2. อ.ดร.สาธิต  เหลา่วัฒนพงษ์ 

3. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ 3. อ.ลัคนา  วงศส์วัสดิ ์

4. น.ส.ณัชชา  แสงสวุรรณภัทร 4. น.ส.จารุดา  งามวิทิตวงศ ์

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เช้า 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 

วันพธุท่ี 11 กรกฎาคม 2561 (ตอ่)  

ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ชั้น 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3  

หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์  

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง  

2. อ.ดร.สาธิต  เหลา่วัฒนพงษ์  

3. อ.ดร.อติเทพ  แจด้นาลาว  

4. น.ส.จารุดา  งามวิทิตวงศ ์  

วันพฤหัสบดีท่ี 12 กรกฎาคม 2561  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ ศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องประดับ 

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

2. ผศ.จิราพรรณ  วงศท์องสงวน 2. อ.ดร.วราวรรณ  สวุรรณผาติ 

3. ผศ.ดร.ดรุณี  มงคลสวัสดิ ์ 3. ผศ.ดร.ดรุณี  มงคลสวัสดิ ์

4. น.ส.ปิยวรรณ  เพลนิจิตต์ 4. นางอญิทิรา  ไล้เลิศ 

วันจันทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2561  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พีระศรี 3 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 1. อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 

2. อ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต์ 2. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณ ี 3. ผศ.ดร.ดรุณี  มงคลสวัสดิ ์

4. น.ส.ปนัดดา  เจรญินติกิุล 4. นางอญิทิรา  ไล้เลิศ 

    หมายเหตุ : 

- คณะกรรมการประเมนิฯ สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินฯ พรอ้มท้ังน าเสนอตอ่ผู้แทนหลักสูตร ด้วยวาจาในชว่งท้าย 

- เลขานุการคณะกรรมการฯ บันทึกผลและจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้คณะฯ หลังเสร็จสิ้นการประเมนิ 

- เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ส าหรับการตรวจประเมนิรอบเช้า 

- เวลา 12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

- เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ส าหรับการตรวจประเมนิรอบบ่าย 

- รายชื่อผู้ประสานงานขอ้มูลส่วนกลาง 

  1.  นางภาวนา  ใจประสาท 

  2.  นายวุฒ ิ คงรักษา 

3.  นางนภาพร  ทองทวี 

  4.  นางศุลีพร  สุวรรณโมล ี

  5.  นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์ 

  6.  นางสาวมุกดา  จิตพรมมา 

  7.  นางสาวนันทนา  แซ่ลี 


