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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศลิปากรมปีระกาศเร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 

2563 โดยทุกคณะวชิาให้ความร่วมมอือยา่งต่อเนื่อง ซึ่งตอ่มารัฐบาลได้มมีตผิ่อนคลายมาตรการระยะท่ี 5 ให้เปิดสถาบันการศกึษา 

ตัง้แตว่ันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปนัน้ คณะมัณฑนศิลป์ เห็นความจ าเป็นของแนวปฏบัิตเิพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ใน

การประเมินคุณภาพฯ ระดับหลกัสูตร (เกณฑ ์สป.อว.) ประจ าปกีารศึกษา 2562 ในวันท่ี 20-30 กรกฎาคม 2563 นี้ คณะฯ ขอความ

ร่วมมอืทุกทา่น โปรดปฏบัิตติามข้อแนะน าในการด าเนนิการประเมินคุณภาพฯ ดังนี ้

 

 1. ขอความร่วมมอืให้หลักสูตรท่ีรับการประเมิน ส่งเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอืผู้แทน รวมจ านวนไม่เกนิที่

ระบุใน มคอ.2 เข้าร่วมให้ขอ้มูลแก่คณะกรรมการในวันประเมินฯ 

 2. ขอความร่วมมอืคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ให้ขอ้มูลหลักสูตร และเจ้าหนา้ที่ทุกทา่นสวมหนา้กากอนามัย ในวนัและตลอด

ชว่งระยะเวลาท่ีด าเนนิการประเมนิฯ 

 3. ขอความร่วมมอืคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ให้ขอ้มูลหลักสูตร และเจ้าหนา้ที่ทุกทา่นล้างมอืให้สะอาด หรอืใชเ้จลล้างมอื ณ 

จุดบริการหนา้ห้องประชุม ก่อนเข้าร่วมการประเมินฯ 

 4. ไมอ่นุญาตใหผู้้ท่ีเดินทางกลับจากประเทศ พื้นท่ีหรือเขตบริหารพิเศษท่ีมีความเสี่ยงตอ่การพบผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ผู้ท่ีมไีข ้อาการผดิปกติ หรืออยู่ในช่วงลาพักเป็นเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประเมินฯ 

 5. เพื่อมใิหส้่งผลกระทบต่อสขุภาพของคณะกรรมการประเมินฯ และผูใ้ห้ข้อมูลหลักสูตร ขอความร่วมมอืผู้บรหิาร 

คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ทุกท่าน ถือปฏิบัตติามประกาศฯ และข้อแนะน าในการด าเนินการฯ ข้างต้นอย่างเครง่ครัด 

 

หมายเหตุ : มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ ได้ต้ังจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกทา่น ไว้ ณ ทุกประตูทางเขา้ ในกรณท่ีี

พบวา่มีไข้ ท่านจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าพื้นท่ี 

 

 

 

 
 

 การประเมนิคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

  วันจันทรท์ี่ 20 - วันพฤหสับดีที ่30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี  ชั้น 2 คณะมัณฑนศลิป์ วังทา่พระ 

8.30 – 8.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควชิา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรมาพร้อมกัน 

8.45 – 9.00 น. คณบดีกล่าวตอ้นรับ และประธานฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ พรอ้มเลขานุการผู้ประเมินหลักสูตร 
 

เชา้ 8.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 

วันจันทร์ท่ี 20 กรกฎาคม 2563  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ ศลิปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 

1. รศ.ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล 1. รศ.ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ สป.อว.) ฉบับแก้ไข 

ปีการศึกษา 2562  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

ข้อแนะน าในการด าเนนิการประเมินคุณภาพฯ ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วันท่ี 20-30 กรกฎาคม 2563 (เกณฑ์ สป.อว.) ฉบับแก้ไข 

ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
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เชา้ 8.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 

2. ผศ.ปรารถนา  ศริิสานต์ 2. อ.ดร.ขวัญรัตน์  จินดา 

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

4. น.ส.ปิยวรรณ  เพลนิจิตต์ 4. น.ส.กันต์กนษิฐ์  คุ้มบัว 

วันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาประยุกตศิลปศกึษา 

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

2. ผศ.สมชาย  สุพสิาร 2. ผศ.รัตนฤทธ์ิ  จันทรรังส ี

3. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสง่ 3. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสง่ 

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

วันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาการออกแบบ หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

1. ผศ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต ์ 1. รศ.ดร.พัดชา  อุทิศวรรณกุล 

2. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 2. ผศ.จิราพรรณ  วงศ์ทองสงวน 

3. ผศ.ดร.ดรุณี  มงคลสวัสดิ ์ 3. ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี

4. นางอญิทิรา  ไล้เลิศ 4. น.ส.ณัชชา  แสงสุวรรณภัทร 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม 2563  

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ (1) ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ (1) 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาการออกแบบนเิทศศิลป์ หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

1. ผศ.ดร.สาธิต  เหลา่วัฒนพงษ์ 1. ผศ.ดร.เกรยีงศักดิ์  เขียวมั่ง 

2. ผศ.จิราพรรณ  วงศ์ทองสงวน 2. ผศ.ดร.สาธิต  เหลา่วัฒนพงษ์ 

3. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลสง่ 3. อ.ลัคนา  วงศ์สวัสดิ ์

4. น.ส.นฤมล  รักชื่น 4. น.ส.หทัยกานต ์ ประสิทธ์ิ 

ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชัน้ 2 อาคารวังท่าพระ (2)  

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา  

1. ผศ.ดร.โสมฉาย  บุญญานันต ์  

2. อ.ลัคนา  วงศ์สวัสดิ ์  

3. ผศ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสด ี  

4. น.ส.ปภาวรินทร์  นิลพันธ์ุ  

  หมายเหตุ : 

- คณะกรรมการประเมินฯ สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินฯ พรอ้มท้ังน าเสนอตอ่ผู้แทนหลักสูตร ด้วยวาจาในช่วงท้าย 

- เลขานุการคณะกรรมการฯ บันทึกผลและจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินฯ ส่งใหค้ณะฯ หลังเสร็จสิ้นการประเมิน 

- เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่งรอบเชา้ ส าหรับคณะท างานในห้องประชุมส านักงานคณบดี วังท่าพระ 

- เวลา 12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ส าหรับคณะท างานในห้องประชุมส านักงานคณบดี วงัท่าพระ 

- เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวา่งรอบบ่าย ส าหรับคณะท างานในห้องประชุมส านักงานคณบดี วังท่าพระ 
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