


 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่          / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

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

  เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ดังมีรายนาม ดังต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน  (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธ์ิ   จันทรรังสี กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ประภากร   สุคนธมณี กรรมการ 
นางสาววิไลศรี  ช านาญกิจ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
  

2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง   ประธานกรรมการ 
อาจารย์ทอปัด   วงษาลังการ   กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ประภากร   สุคนธมณี กรรมการ 
นางสาวสุธาสินี  วาจนะวินิจ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
  

3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
อาจารย์ ดร.โสมฉาย   บุญญานันต์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.สาธิต   เหล่าวัฒนพงษ ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา   เข็มทอง กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  เพลินจิตต์ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 

 
4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธ์ิ   จันทรรังสี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล   สุวรรณกุศลส่ง กรรมการ 
นางสาวพรพรรณ  แก้วประเสริฐ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
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5. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปัญจลักษณ์   หรีรักษ์ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ประภากร   สุคนธมณี กรรมการ 
นางสาวรัชพิมล  รัตนภูมิ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
 
 

6. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพรรณ   วงศ์ทองสงวน กรรมการ  
อาจารย์ ดร.ธนาทร   เจียรกุล กรรมการ 
นางสาวนัฐญภรณ์  เลิศอนรรฆภัณฑ์ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 

 
 

7. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
อาจารย์ ดร.โสมฉาย   บุญญานันต์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.เกษหทัย   สิงห์อินทร์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์   อริยะประเสริฐ กรรมการ 
นางสาวณัชชา  แสงสุวรรณภัทร ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 

  
8. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 

อาจารย์ ดร.โสมฉาย   บุญญานันต์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.สาธิต   เหล่าวัฒนพงษ ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ   สวัสดี กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  เพลินจิตต์ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
 
 

9. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง ประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา   อุทิศวรรณกุล กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ธนาทร   เจียรกุล กรรมการ 
นางอิญทิรา  ไล้เลิศ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 

 
10. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   เขียวมั่ง ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.โสมฉาย   บุญญานันต์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ธนาทร   เจียรกุล กรรมการ 
นางนิพาดา  ธนพิทักษ ์ ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
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11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (วันจันทร์  ที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ.2560) 
อาจารย์ ดร.โสมฉาย   บุญญานันต ์ ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.เกษหทัย   สิงห์อินทร ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ธนาทร   เจียรกุล กรรมการ 
นายเศกสันต์  แสงทอง ผู้ประสานงาน/เลขานุการ 
 
  

 
โดยใหค้ณะกรรมการฯมีหน้าที ่
 

1. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ส่งรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  เสนอต่อคณะวิชา   

และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
และใช้ในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ทันตามที่ก าหนด 

 
 
 
 
            สั่ง ณ วันที่            มิถุนายน    พ.ศ.2560 
 
 
 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์) 
                                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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