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 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศลิปากรมปีระกาศเร่ือง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 

โดยทุกคณะวชิาให้ความร่วมมอือย่างตอ่เนื่อง ซึ่งตอ่มารัฐบาลได้มมีตผิ่อนคลายมาตรการระยะท่ี 5 ให้เปิดสถาบันการศึกษา ตัง้แตว่ันท่ี 

1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปนัน้ คณะมัณฑนศิลป์ เห็นความจ าเป็นของแนวปฏบัิตเิพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ในการประเมิน

คุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA) ประจ าปกีารศึกษา 2562 ในวันท่ี 23-24 กรกฎาคม, 14 และ 21 สงิหาคม 2563 นี ้คณะฯ 

ขอความร่วมมอืทุกทา่น โปรดปฏบัิตติามขอ้แนะน าในการด าเนินการประเมินคุณภาพฯ ดังนี ้

 

 1. ขอความร่วมมอืให้หลักสูตรท่ีรับการประเมิน ส่งเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอืผู้แทน รวมจ านวนไม่เกนิที่

ระบุใน มคอ.2 เข้าร่วมให้ขอ้มูลแก่คณะกรรมการในวันประเมินฯ 

 2. ขอความร่วมมอืคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ให้ขอ้มูลหลักสูตร และเจ้าหนา้ที่ทุกทา่นสวมหนา้กากอนามัย ในวันและตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีด าเนนิการประเมินฯ 

 3. ขอความร่วมมอืคณะกรรมการประเมินฯ ผู้ให้ขอ้มูลหลักสูตร และเจ้าหนา้ที่ทุกทา่นล้างมอืให้สะอาด หรอืใชเ้จลล้างมอื ณ 

จุดบริการหนา้ห้องประชุม ก่อนเข้าร่วมการประเมินฯ 

 4. ไมอ่นุญาตใหผู้้ท่ีเดินทางกลับจากประเทศ พื้นท่ีหรือเขตบริหารพิเศษท่ีมีความเสี่ยงตอ่การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ผู้ท่ีมีไข ้อาการผดิปกติ หรืออยู่ในช่วงลาพักเป็นเวลา 14 วัน เขา้รว่มการประเมินฯ 

 5. เพื่อมใิหส้่งผลกระทบต่อสขุภาพของคณะกรรมการประเมินฯ และผูใ้ห้ข้อมูลหลักสูตร ขอความร่วมมอืผู้บรหิาร 

คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ทุกท่าน ถือปฏิบัติตามประกาศฯ และข้อแนะน าในการด าเนินการฯ ข้างต้นอย่างเครง่ครัด 

 

หมายเหตุ : มหาวทิยาลัยศลิปากร วังท่าพระ ได้ต้ังจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกทา่น ไว ้ณ ทุกประตูทางเขา้ ในกรณีท่ี

พบวา่มีไข้ ทา่นจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้เข้าพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ระดบัหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA) 

- วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฏาคม 2563 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาศลิปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 

o ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช  ประธาน 

o รศ.ประภากร  สุคนธมณี    กรรมการ 

o นางสาวจิดาภา  อยูเ่งินวด ี    ผู้ประสานงานหลักสูตร 

- วันศุกรท่ี์ 24 กรกฏาคม 2563 : หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ ์

o ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช  ประธาน 

o รศ.ประภากร  สุคนธมณี    กรรมการ 

o นางสาวหทัยกานต ์ ประสิทธ์ิ   ผู้ประสานงานหลักสูตร 

/ วันศุกรท่ี์ 14 สิงหาคม (ตอ่) 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เกณฑ์ AUN-QA) ฉบับแก้ไข 

ปีการศึกษา 2562  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

ข้อแนะน าในการด าเนนิการประเมินคุณภาพฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

วันท่ี 23-24 กรกฎาคม, 14 และ 21 สงิหาคม 2563 (เกณฑ์ AUN-QA) ฉบับแก้ไข 

ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ 
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- วันศุกรท่ี์ 14 สิงหาคม 2563 : หลักสูตรศลิปมหาบัณฑิต สาขาวชิาศลิปะการออกแบบ 

o อาจารย์ ดร.วสุ  อุดมเพทายกุล   ประธาน 

o ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พิริยะประสาธน ์ กรรมการ 

o นายวชริะ  เจนวทิยาอมรเวช   ผู้ประสานงานหลักสูตร 

- วันศุกรท่ี์ 21 สงิหาคม 2563 : หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาศลิปะการออกแบบเชงิวัฒนธรรม 

o อาจารย์ ดร.วสุ  อุดมเพทายกุล   ประธาน 

o ภญ.รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  พิริยะประสาธน ์ กรรมการ 

o นางสาวนันทวัน  ดอกไม ้    ผู้ประสานงานหลักสูตร 

 

  วันพฤหสับดทีี่ 23 - วันศุกร์ที ่24 กรกฎาคม 2563 ณ หอ้งประชุม Online ชัน้ 3 หอ้ง 302, วันศุกร์ที ่14 และวนัศุกร์ที ่21 

สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชมุส านักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมัณฑนศลิป์ วงัทา่พระ 

8.00 – 8.45 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

8.45 – 9.45 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

บุคลากรสายสนับสนุนมาพร้อมเพรียงกัน 

- ผู้บริหารคณะฯ กล่าวตอ้นรับ แนะน าและให้ขอ้มูลเบือ้งต้นของคณะฯ ภาควิชา และหลักสูตร  

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะน ากรรมการ พร้อมท้ังแจ้งวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมินฯ 

- ผู้บริหารคณะฯ มอบของท่ีระลึกให้คณะกรรมการประเมินฯ และถ่ายภาพร่วมกัน 

10.00 – 11.00 น. สัมภาษณผ์ู้บริหารคณะฯ หัวหนา้ภาควิชา  

11.00 – 12.00 น. สัมภาษณค์ณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น. สัมภาษณบุ์คลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร และส่วนกลางของคณะฯ 

13.45 – 14.30 น. สัมภาษณน์ักศกึษาในหลักสูตร 

14.45 – 15.30 น. เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 

15.30 – 16.15 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 

16.15 – 17.00 น. บุคลากรมาพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับฟังสรุปผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ 

 

  หมายเหตุ : 

- พักรับประทานอาหารวา่ง ส าหรับการตรวจประเมินรอบเชา้ เวลา 9.45 – 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น. 

- คณะกรรมการประเมินฯ สรุปและจัดท ารายงานผลการประเมินฯ พรอ้มท้ังน าเสนอต่อหลักสูตร ด้วยวาจาในช่วงท้าย 

- ผู้ประสานงานหลักสูตร บันทึกผลและจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้คณะฯ หลงัเสร็จสิ้นการประเมิน 
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