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 การประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

  วันจันทรท์ี่ 1 - วันศุกร์ที ่5 และวนัอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบด,ี ห้องประชุมศนูย์การ

เรียนรู้ฯ  ชั้น 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3 คณะมณัฑนศลิป์ พระราชวงัสนามจันทร ์

8.30 – 8.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควชิา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรมาพร้อมกัน 

8.45 – 9.00 น. คณบดีกล่าวตอ้นรับ และประธานฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ พรอ้มเลขานุการผู้ประเมินหลักสูตร 

 

เชา้ 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 

วันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารศลิป์ พรีะศรี 3  

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย  

1. ผศ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต ์  

2. ผศ.จิราพรรณ  วงศ์ทองสงวน  

3. ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ  

4. น.ส.ณัชชา  แสงสุวรรณภัทร  

วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม 2562  

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

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์ หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์

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

2. อ.ดร.สาธิต  เหลา่วัฒนพงษ์ 2. อ.ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ 

3. อ.ลัคนา  วงศ์สวัสดิ ์ 3. อ.ดร.อติเทพ  แจด้นาลาว 

4. น.ส.หทัยกานต ์ ประสิทธ์ิ 4. น.ส.หทัยกานต ์ ประสิทธ์ิ 

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2562  

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

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบภายใน หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศกึษา 

1. ศ.ดร.สุนทร  บุญญาธกิาร 1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

2. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังส ี 2. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังส ี

3. อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ 3. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสง่ 

4. น.ส.วไิลศรี  ช านาญกจิ 4. น.ส.พรพรรณ  แก้วประเสริฐ 

ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  ชั้น 2 อาคารศิลป์ พรีะศรี 3  

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาออกแบบนเิทศศิลป์  

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง  

2. อ.ดร.สาธิต  เหลา่วัฒนพงษ์  

3. รศ.ประภากร  สุคนธมณี  

4. น.ส.สุธาสิน ี วาจนะวินจิ  

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2561  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เชา้ 9.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 กรกฎาคม 2562  

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  วงศ์ทองสงวน 2. ผศ.ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาต ิ

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

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

ห้องประชุม 414 ชัน้ 4 อาคารส านักงานอธิการบด ีตลิง่ชัน กรุงเทพฯ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ  

1. ผศ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต ์  

2. ผศ.ดร.นพดล  อนิทร์จันทร์  

3. ผศ.ดร.ทยากร  จารุชัยมนตรี  

4. อ.ดร.เรืองลดา ปุณยลิขติ  

วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2562  

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

หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาศลิปะการออกแบบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชงิวฒันธรรม 

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

2. ผศ.ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาต ิ 2. ผศ.ดร.วราวรรณ  สุวรรณผาต ิ

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

4. น.ส.นันทนา  แซล ี 4. น.ส.นันทนา  แซล ี

วันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562  

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

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 1. ผศ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต ์

2. ผศ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต ์ 2. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

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

4. น.ส.นันทนา  แซล ี 4. นางอญิทิรา  ไล้เลิศ 

  หมายเหตุ : 

- คณะกรรมการประเมินฯ สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินฯ พร้อมท้ังน 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 
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