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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ความเปนมา ความจำเปน และความสำคัญ  

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  

มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนา

และถายทอดเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคม และทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ

ใหคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูไปกับ

คุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความโปรงใส 

ความถูกตอง การตรวจสอบได และความรับผิดชอบตอรัฐและสังคม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการ และการบริหารแบบมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ซึ ่งเปนสวนงานสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร (มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แหง

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปกร พ.ศ. 2559)  

 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตซิตี้

แคมปสเมืองทองธานี แบงงานออกเปน 5 งาน ไดแกงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ 

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการวิชาการแกสังคมงานวิจัยและงานสรางสรรค และงาน

บริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานใหการสนับสนุนดานการ

จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ ่งดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบบุคคลเขาศึกษา การ

ลงทะเบียนเรียน ตารางสอนตารางสอบ ผลการศกึษา ทะเบียนประวัตินักศึกษา การสำเร็จการศึกษา หลักสูตร

รายวิชา และอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวของแกนักศึกษา โดยเฉพาะการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในคณะ เปนหนาที่

รับผิดชอบของนักวิชาการอุดมศึกษา จะตองมีความเขาใจ และดำเนินการตามข้ันตอนใหถูกตอง ในการเตรียม

ความพรอมสำหรับการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

จากการปฏิบัติงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผานมาถึง

ปจจุบัน พบปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ อาทิ ผูสมัครขาดความเขาใจในระเบียบการ

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS : Thai 

University Central Admission System) ซึ่งการรับสมัครแบงออกเปน 4 รอบ การปฏิบัติงานรับสมัครแต

ละรอบมีความแตกตางกันในเรื่องของเกณฑและกรอบเวลาการรับสมัคร การทำงานจึงตองปฏิบัติงานใหอยูใน

ขั้นตอน ระเบียบ และขอบังคับ เพื่อใหกระบวนการรับสมัครนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินไปไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่กำหนด  



2 

 จากความเปนมา ความจำเปน ความสำคัญ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการดังกลาว ในฐานะผู

ดำรงตำแหนงผูปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยตรง มีความสนใจที่จะเขียนคูมือการปฏิบัติงานการรับสมัครสอบบุคคลเขา

ศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central 

Admission System) เพื่อใชประกอบการอางอิง เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ได

ทราบถึงขั ้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณ ทันสมัย ซึ่งสงผลทำใหการรับสมัครมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ รวมถึง

เปนประโยชนแกผูบริหารในการติดตามผลการปฏิบัติอีกดวย 

2.วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูปฏิบัติงานของงานการรับบุคคลเขาศึกษา ไดทราบเทคนิคในการปฏิบัติงานและบทบาท

หนาที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

2) เพื่อแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม หรือบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานแทนเปนมาตรฐานเดียวกันได 

 3) เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และลดขอผิดพลาดจากการทำงานไมเปนระบบ 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1) ผูปฏิบัติงานของงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาไดทราบเทคนิคในการปฏิบัติงาน และบทบาท

หนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

 2) มีวิธีการทำงานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม หรือบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

แทนกันไดเปนมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใชอางอิงได 

 3) ผูบริหารหรือผูเกี ่ยวของในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เขาใจถึงกระบวนการปฏิบัติงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

4.ขอบเขตของคูมือ 

คูมือการปฏิบัติงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central Admission System) มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบในสวนตาง ๆ  ประกาศ ระเบียบขอบังคับ 

ตลอดจนปญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ โดยรวบรวมขอมูลจากการ

รับบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS : Thai University 

Central Admission System) ประจำปการศึกษา 2564 คู มือฉบับนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อเปนแนวทางในการ
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ปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา  

5. คำจำกัดความเบ้ืองตน 

มหาวิทยาลัย หมายความวา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะวิชา หมายความวา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

ผูสมัคร   หมายความวา ผูที่สมัครเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณบดี หมายถึง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประธานหลักสูตร หมายถึง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

เจาหนาที ่ หมายถึง ผูปฏิบัติงานดานการรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

คณะกรรมการ

อำนวยการ 

หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครคัดเลือกเพื่อเขา

ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑติ 

ทปอ. หมายถึง ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

กองบริหารงานวิชาการ หมายถึง กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หลักสูตร  หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร 

TCAS หมายถึง ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 

System) 

SU-TCAS หมายถึง ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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บทที่ 2 

โครงสรางองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนสวนงานที่มีหนาท่ี

รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี

สำนักงานคณบดี ท่ีรับผิดชอบการสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภายในคณะวิชา 

ดังน้ี 

1. ประวัติความเปนมาคณะ 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณ/เอกลักษณ 

3. การจัดการเรียนการสอน 

4. โครงสรางการบริหารองคกร 

5. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

1. ประวัติความเปนมาคณะ 

 ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดเล็งเห็นความสำคัญของสาชาวิชาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุงหวังการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาดังกลาว เพ่ือนำความรูและทักษะ

ไปประยุกตใชตอการดำเนินงานขององคกร อีกทั ้งวิชาชีพนักสารสนเทศยังเปนที ่ตองการของ

ตลาดแรงงานปจจุบัน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีแนวคิดที่จะผลิตบัณฑิตโดยอยูบนพื้นฐานของการนำ

ศักยภาพที่มีเอกลักษณดานศิลปะ และการออกแบบ ที่จัดอยูในระดับแถวหนาของมหาวิทยลัยใน

ประเทศไทย นำมาประยุกตเขากับวิทยาการตานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนศาสตรที่เขามามีบทบาท

ตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม 

 มหาวิทยาลัยศลิปากรจึงไดพัฒนาโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขึ้น โดยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัด

เพชรบุรี ซึ่งนับวาเปนจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 

อันจะทำใหบัณทิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนหนึ่งสามารถเขาสูตลาดแรงาน พัฒนาความเจริญใหกับ

ชุมชนทองถ่ิน และเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพทางธุรกิจ 
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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เริ่มดำเนินการเรียนการสอน ในภาคการศึกษา

ตนปการศึกษา 2546 ประกอบดวยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศธุรกิจ (Business Information Technology) และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การออกแบบ (Information Technology for Design) 

 ในปการศกึษา 2550 คณะฯ ไดขยายพื้นที่การศึกษาเขามาที่กรุงเทพมหานคร ณ วังทาพระ 

และสำนักงานอธิการบดี ตสิ ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดการสอนเพิ ่มขึ ้นในหลักสูตร 

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (Communication Arts) โดยแบงเปน 5 สายวิชา คือ 

สายวิชาการโฆษณา สายวิชาการลูกคาสัมพันธ สายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ สายวิชาภาพยนตร  

สายวิชาวิทยุและโทรทัศน โดยจ ัดการเร ียนการสอน ณ อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก 

กรุงเทพมหานคร 

 ปการศึกษา 2560 คณะฯ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณทิต โดยควบรวมจาก 

5 กลุมวิชา เปน 3 กลุมวิชา คือ กลุ มวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ กลุมวิชาการสื่อสารมวลชน และ 

กลุมวิชาภาพยนตร และไดยายสถานที่การจัดการเรียนการสอนจากอาคาร กสท. โทรคมนาคม บาง

รัก กรุงเทพฯ มายัง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตซิตี้แคมปส เมืองทองธานี โดยจัดการเรียนการ

สอนใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการออกแบบ และนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร เพ่ือขยายพื้นที่การจัดการเรียน

การสอนของคณะฯ โดยวิทยาเขตซิตี้แคมปส เมืองทองธานีอยูบริเวณดานหลังศูนยแสดงสินคาประชุม

อิมแพค เมืองทองธานี ใกลจุดขึ้นลงทางดวน รวมทั้งอยูใกลแนวรถไฟฟาสายสีชมพู ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ปการศึกษา 2562 คณะฯ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โดยไดปรับแกชื่อสาขาวิชาเปน “สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 

(Digital Technology for Business)” โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 

 ปการศึกษา 2563 คณะฯ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ โดยไดปรับแกชื่อสาขาวิชาเปน “สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการออกแบบ (Digital Technology for Design)” โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2564 เปนตนไป 

          

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณ/เอกลักษณ 

          2.1 ปรัชญาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรางสรรคสังคม 
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2.2 ปณิธานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                    สรางสรรคนวัตกรรม ผูนำการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี 

2.3 วิสัยทัศนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                    เปนคณะวิชาชั้นนำโดยผลิตบัณฑติที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูคุณธรรม และ

เปนองคกรแบบ Smart Faculty 

2.4 พันธกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. สงเสริม พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ 

ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม 

2. สงเสริม พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื ่อรองรับการ

บริหารจัดการในทุกภาคสวนของคณะฯ 

3. สงเสริม สนับสนุน ดำเนินการ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลแผนงาน

โครงการตางๆของคณะฯใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว 

4. สงเสริม สนับสนุน การใหบริการวิชาการตลอดจนการแสวงหาความรวมมือ

ทางดานวิชาการทั้งในและตางประเทศ 

5. สงเสริมและผลักดันใหบุคลากรผลิตงานวิจัยและสรางนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดวยองคความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5 อัตลักษณ/เอกลักษณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  คณะฯ ใชอัตลักษณรวมกับมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดำเนินการเกิดความสอดคลองและ

เปนไปแนวทางเดียวกัน ไดแก การใชความคิดสรางสรรคและจิตสาธารณะใหเกิดประโยชนตอสังคม

และชุมชน สวนเอกลักษณ ไดแก สรางสรรคนวัตกรรม ผูนำการสื่อสาร บูรณาการเทคโนโลยี 

3. การจัดการเรียนการสอน  

 ในปการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาบัณฑิตรวม 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ จัดการเรียนการ

สอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปที่ 1-3 และจัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรซิตี้แคมปสเมืองทองธานี ชั้นปที่ 4 
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 3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ จัดการเรียน

การสอนที่มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ชั้นปที่ 1-3 และจัดการเรียนการสอนที่ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรซิตี้แคมปสเมืองทองธานี ชั้นปที่ 4 

 3.3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชานิเทศศาสตร จ ัดการเร ียนการสอนที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิต้ีแคมปสเมืองทองธานี ชั้นปที่ 1 - 4 

4. โครงสรางองคกร 

 4.1 โครงสรางองคกร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ลงวันที่  12 ธันวาคม 2561 ไดอาศัยอำนาจความ ใน

มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  สภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และครั้งที่ 8/2561 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 ตามประกาศขอ 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 15/1 ของประกาศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

ลงวันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ ขอ 15/1 ใหมีสำนักงานคณบดี เปนหนวยงานภายในของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสามารถแสดงเปนโครงสรางองคกรได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1   โครงสรางองคกร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร

(ที่มาจาก ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานมหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. 2559 ลงวันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2559 (ขอ 15/1))  

  

  

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สำนักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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 4.2 โครงสรางการบริหารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร                 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงสรางการบริหาร โดยสำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีที่ตั้งอยู 2 แหง ไดแก ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชั้น 2 อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยศิลปากร เมือง

ทองธานี โดยมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน โดยปฏิบัติงาน ณ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 9 คน และมหาวิทยาลัยศิลปากร เมือง

ทองธานี จำนวน 9 คน ซึ่งสามารถแสดงโครงสรางการบริหาร ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2   โครงสรางการบริหารของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ที่มาจาก 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2559 ลงวันที ่14 กันยายน พ.ศ. 2559 (ขอ 15/1)) 

 

4.3 โครงสรางอัตรากำลังบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบดวย พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 14 อัตรา  ลูกจางชั ่วคราว จำนวน 4 อัตรา เมื ่อจำแนกตาม

ตำแหนงเปนตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 10 อัตรา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 

อัตรา นักคอมพิวเตอร จำนวน 1 อัตรา ลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา และ

แมบาน จำนวน 2 อัตรา  โครงสรางการปฏิบัติงานเปนไปตามการมอบหมายงานโดยตรงจากคณบดี 

เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงานคณบดี  ซึ่งสามารถแสดงโครงสรางการ

ปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดดงันี้ 

  

 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หัวหนาสำนักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แผนภาพที่ 3   โครงสรางการปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

สำนกังานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตซิตี้แคมปสเมืองทองธานี 

สายสนับสนุน 

1. งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ 

ตำแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 1 คน 

2. งานการเงนิและพัสดุ 

ตำแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 1 คน 

3. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

ตำแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 1 คน 

 4. งานบรกิารการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา   

5. งานบริการวิชาการแกส ังคม งานวิจ ัยและงาน

สรางสรรค 
ตำแหนง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ        

จำนวน 2 คน 

ตำแหนง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ       

จำนวน 1 คน 
ตำแหนง นักคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 1 คน 
ลูกจางช่ัวคราว 

ตำแหนง แมบาน จำนวน 2 คน 

สายสนับสนุน 
1. งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ 
ตำแหนง นักวิชาการอุดมศกึษา ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 2 คน 
2. งานการเงินและพัสดุ 
ตำแหนง นักวิชาการอุดมศกึษา ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 1 คน 

3. งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ตำแหนง นักวิชาการอุดมศกึษา ระดับปฏิบัติการ        
จำนวน 1 คน 

4. งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศกึษา  
5. งานบริการวิชาการแกสังคม งานวิจ ัยและงาน

สรางสรรค 
ตำแหนง นกัวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ        

จำนวน 2 คน 

ตำแหนง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ       

จำนวน 2 คน 

ลูกจางชั่วคราว 
ตำแหนง พนักงานขับรถ จำนวน 1 คน 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงานคณบดี 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5. บทบาทหนาที่ความรับผดิชอบของสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 สำนักงานคณบดีเป นหนวยงานที ่ม ีหนาที ่สนับสนุนคณะวิชาในการดำเนินการตาม

ภาระหนาที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา และการบริการ

ทางวิชาการในศาสตรและสาขาวิชาที ่เกี ่ยวของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  รวมทั ้ง การนำ

ผลงานวิจัย ผลงานสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญาไปพัฒนาและจัดการเพื ่อประโยชนของ

มหาวิทยาลัย และภาระหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีเปนผูมอบหมาย

และตรวจสอบการปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ซึ่งสำนักงานคณบดีของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ไดแบงภาระงานใหมีผูปฎิบัติที่รับผิดชอบงานคลายคลึงกันทั้งที่สำนักงาน

คณบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี 

ในภาพรวม แบงงานออกเปน 5 งาน ดังนี้ 

  5.1 งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ  

   มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1) งานสารบรรณ ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ-สงเอกสาร การโตตอบหนังสือราชการ

จัดเก็บ การคนหา การเวียนแจง การทำลายเอกสาร  การประสานงานการติดตอหนวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) งานจัดประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ดำเนินงานในฐานะเลขาน ุการ/ผู ช วย 

เลขานุการ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิชา และเลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการ/

คณะทำงานชุดตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหนาที่การนัดหมายการประชุม เชิญประชุม จัดทำวาระ

การประชุม จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม จัดหาหองประชุม เชิญประชุม บันทึกการประชุม 

จัดทำรายงานการประชุม แจงมติที่ประชุม การติดตามและประสานการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 

ดำเนินการในเรื ่องตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการประจำคณะวิชา หรือคณะทำงานมอบหมาย หรือ

ประสานงานใหคณะทำงาน/คณาจารยที่มอบหมายในการประชุมตางๆ 

3) งานยานพาหนะ  ดำเนินงานเกี่ยวกับการใหบริการใชรถยนตของคณะวิชาและรถ

สวนกลางของมหาวิทยาลัย การควบคุมและรายงานการใชรถยนตของคณะวิชา และจางเหมาใช

บริการรถภายนอก จัดทำแบบฟอรมการขอใชรถ การบำรุงรักษารถใหพรอมใชงาน  และจัดทำ

ประสานขอเบิกจายคาจางเหมาบริการรถ คาทางดวน 

4) งานอาคารสถานที ่ ดำเนินงานเกี ่ยวกับงานใชหองประชุม ด ูแลความสะอาด

เรียบรอยพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะวิชา การประสานงานการซอมบำรุงรักษาอาคารสถานที่  และ

อำนวยความสะดวกในการใชสถานท่ี 
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5) งานบุคคล ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำคำขออัตรากำลังบุคลากร  จัดทำแผน 

พัฒนาบุคลากร ประสานงานการสอบคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาทุก

ประเภท การเบิกสิทธิประโยชน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทุกประเภท และการขอทุน 

6) งานวิเทศสัมพันธ ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานความรวมมือทางวิชาการกับ

หนวยงานภายในและภายนอกคณะวิชา  แสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งใน

และตางประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ  ประสานงานการลงนามในสัญญาความ

รวมมือกับหนวยงาน สถาบัน และมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ  

 

  5.2 งานการเงินและพัสดุ 

   มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
 

1)  ตรวจสอบใบสำคัญคูจาย และหลักฐานเอกสารทางการเงิน 

2)  ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณหรือเงนิอ่ืนใดในความรับผิดชอบ 

3) เก็บเอกสารทางการเงิน เอกสารค้ำประกัน และนำเงินสงคลัง 

4) ตรวจสอบ จัดทำเอกสารเพ่ือเบิกจายสวัสดิการตาง ๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลา

เรียนบุตร และเงินฌาปนกิจ เปนตน 

5) จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจาง เพื่อจัดหาพัสดุและจำหนายพัสดุท่ีชำรุด 

6) จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ บ ัญชีวัสดุ ขอหมายเลขครุภ ัณฑ ตลอดจนกระทั่ง

ตรวจสอบพัสดุประจำป 

7) จัดทำทะเบียนควบคุมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพททางไกล 

8) ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ เครื่องใชสำนักงานที่ตองใชรวมกัน ซอมแซมอาคารระบบ

สาธารณปูโภค ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่อยูติดอาคาร และลานจอดรถ 

9) ตรวจสอบ จัดทำ เอกสาร เบิกจายเงินโครงการ และคาใชจายตาง ๆ ของคณะวิชา 

 

  5.3 งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  

   มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1) งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณประจำป ดำเนินการเกี่ยวกับการ

รวบรวมขอมูล ประสานงานวิเคราะหเบื้องตนแผนปฏิบัติงานประจำป การจัดทำคำของบประมาณ

ตรวจสอบและควบคุมการใชเงินงบประมาณ 

2) งานประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานการ

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชา จัดหาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดตางๆ 
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จัดทำเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของฝายประกันคุณภาพ  รวบรวมการทำ

โครงการและสรุปโครงการของทุกฝาย 

3)  งานประสานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป ดำเนินการเกี่ยวกับ

การจัดทำคำรับรอง  คนหาเอกสารหลักฐาน การรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองประกอบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

4)  วิเคราะห ประมาณการขอตั้งงบประมาณและควบคุมการใชจายเงิน จัดทำคำขอ

งบประมาณ รวมทั้งรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

5)  จัดทำสรุปงบประมาณ ประสานงานการเพ่ิมลดหรอืโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

  5.1.4 งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

   มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
 

1)  งานบริการการศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ

สมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษา ใหขอมูลและคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอน รายวิชาแกนักศึกษา 

ประสานงานกับอาจารยพิเศษ จัดทำตารางสอน ตารางสอบ สงรายงานผลการศึกษา ตรวจสอบการ

สำเร็จการศึกษา จัดทำและสงเบิกคาสอนพิเศษสำหรับอาจารย รายงานขอมูลการดำเนินงานหลักสูตร 

ทำหนังสือสงตัวนักศึกษาและการรายงานผลการฝกงานของนักศึกษา  

2) งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ดำเนินงานเกี่ยวกับดูแลเครื่อง

คอมพิวเตอร หองการเรียนการสอน หองประชุมและสัมมนา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ดูแล

โสตทัศนูปกรณ ซอมบำรุงโสตทัศนูปกรณ ดูแลระบบเครือขายภายในคณะวิชา รวมทั้งดูแลเรื่องการ

ใหยืม คืนโสตทัศนูปกรณของนักศึกษา 

3) งานหองสมุดดำเนินงานเกี่ยวกับการ ยืม-คืน หนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส

ของนักศึกษาและอาจารย จัดเก็บหนังสือ และวารสารเย็บเลมขึ้นชั้นบริการ ดูแลซอมแซมทรัพยากร

สารสนเทศที่ชำรุดของสำนักงาน ใหอยูในสภาพการใชงานไดอยูเสมอ และจัดซื้อสารนิเทศตามความ

ตองการของบุคลากรภายในคณะวิชา 

 

  5.1.5 งานบริการวิชาการแกสังคม งานวิจัยและงานสรางสรรค  

   มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 

1) บริการวิชาการแกสังคม ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสงเสริมและสนับสนุนการบริการ

วิชาการแกสังคม  ประสานงานจัดทำขอตกลงหรือสัญญาความรวมมือกับหนวยงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกคณะวิชา เพื่อใหเกิดโครงการบริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการแก

สังคม เบิกจายคาใชจายเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ  เผยแพรผลงานบริการวิชาการสูสังคม 
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2) งานวิจัยและงานสรางสรรค ดำเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานและใหขอมูล

เก่ียวกับกองทุนสนับสนนุการวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จัดทำแผนยุทธศาสตรวิจัยและนวัตกรรม การขอรับทุนวิจัยและงานสรางสรรค การทำ

สัญญารับทุนวิจัย การเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และงานสรางสรรค ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

6. บทบาทหนาที่ความรับผดิชอบของตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ        

  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงผูจัดทำคูมือฉบับนี้ คือ ตำแหนง นักวิชาการ

อุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง และหนาที่ความรับผิดชอบ

ของตำแหนงตามที่ไดรับมอบหมายในสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาย

งานนี้ครอบคลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงาน

ทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ ซึ่งอาจมีหนาที่ใน

งานใดงานหนึ่ง หรือหลายงานตามท่ีไดรับมอบหมายก็ได 

   6.1  หนาที่ความรับผิดชอบหลัก  

    ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถในการทํางาน 

ปฏิบัติงาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื ่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  

    6.1.1  ดานการปฏิบัติการ  

     1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงาน

ทั่วไป ซึ่งอาจมีหนาที่ในงานใดงานหนึ่งหรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ได อาทิ งานเกี่ยวกับ

บริหารงานทั่วไป งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และงานเกี่ยวกับกิจการ

นักศกึษา   

     2) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ออํานวย

ความสะดวก และเกิดความรวมมือรวมกัน  

     3) ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก 

เจาหนาที่ นักศึกษา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาที่ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน

ไดถูกตอง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาท่ีอื่นท่ีเก่ียวของ  

    6.1.2 ดานการวางแผน  

     วางแผนการทํางานที ่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
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    6.1.3 ดานการประสานงาน  

     1)  ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว  

     2)  ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน

ที่เก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

      6.1.4 ดานการบริการ  

     1) ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหา

และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลและความรู ที่เปน

ประโยชน    

     2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เพื่อใหบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู รับบริการ ไดทราบขอมูลและความรู ที ่เปน

ประโยชน สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตาง ๆ  
 

   6.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา  

    6.2.1 คุณวุฒิ จะตองมีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

     1)  ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ำกวานี้  

     2)  ไดรับปริญญาโท หรอืคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดไมต่ำกวานี้  

     3)  ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒอิยางอ่ืนที่เทียบไดไมต่ำกวานี้  

    6.2.2 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง ความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

     1) สมรรถนะหลัก (Core  Competency)   ไดแก 

      ก. การมุงผลสัมฤทธิ์ 

      ข. ความเขาใจองคกรและระบบงาน 

      ค. การทำงานเปนทีม 

      ง. การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

     2) สมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ไดแก 

      ก. มีจิตสำนึกในการใหบริการ 

      ข. การเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

   

  



15 

  6.3  หนาที่ความรับผิดชอบของตำแหนงตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะวิชา 

    บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบของ นายไตรรัตน สุมทอง ตำแหนง นักวิชาการ

อุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตซิตตี้แคมปส เมืองทองธานี ดังน้ี   

   6.3.1  งานบริการการศึกษา  

    ภาระงานที่ไดรบัมอบหมายดานบริการการศึกษา มีดังนี้ 

    1) ปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

และระเบียบ ขอบังคับอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

    2) จัดทำแผนปฏิทินวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร/

โครงการในแผนปฏิบัติการที่เก่ียวของดานงานบริการการศึกษา 

    3) จัดทำโครงการดานงานบริการการศึกษาในแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนและดำเนินการ 

    4) สรุปและ/หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการดานงานบริการ

การศึกษา แลวนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 

    5) รวบรวมเอกสาร หลักฐานทางการเงนิเพ่ือทำการเบิกจายโครงการฯ 

    6) ราง โตตอบ พิมพเอกสาร ที่เกี่ยวของกับงานบริการการศึกษา และสงเอกสาร

ดานวิชาการตางๆ 

    7) ดำเนินการและตรวจสอบคำรองทั่วไปของนักศึกษา เชน การลงทะเบียนเรียน 

เพิ ่ม ถอนรายวิชา การลาพักการศึกษา การโอนยายสาขาวิชาคณะ การลาออก การขอสำเร็จ

การศึกษา ฯลฯ 

    8) ดำเนินการและประสานงานการจัดตารางเรยีนตารางสอน ตารางสอบ 

     9) กำกับ และตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชา ใหเปนไปตามแผนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

     10) ติดตอประสานงานอาจารยผูสอน ในดานการเรียนการสอน เชน หองเรียน, 

ขอสอบ, วิทยากรรบัเชิญ, รายงานผลการศกึษา, ประชุมสรุปผลการเรียนการสอน ฯลฯ 

    11) จัดทำจดหมายเชิญอาจารยผูสอน วิทยากรพิเศษ   

    12) จัดทำคำสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

การศึกษา และรวบรวมคำสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้งของ

คณะวิชา และมหาวิทยาลัย 

    13) รวบรวม และจัดเก็บหลักสูตรของคณะวิชา 
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    14) ประสานงาน และบริการที ่เกี ่ยวของกับงานบริการการศึกษากับนักศึกษา 

คณาจารย หนวยงานทั้งภายในและภายนอกคณะวิชา และมหาวิทยาลัย 

    15) สงเสริม ประสาน ดูแล กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อใหการ

จัดการศึกษามคีณุภาพ ตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (TQF) 

    16) ปฎิบัติงานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS : Thai University Central Admission System) 

    17) จัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหมและผูปกครอง  

    18) ดูแลควบคุมการจัดทำขอสอบ และสั่งผลิตกระดาษคำตอบ 

    19) ตรวจสอบขอมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา   

    20) จัดทำเอกสารการฝกงานทั้งกระบวนการ 

    21) ใหบริการจองหองเรียน/หองปฎิบัติการคอมพิวเตอร/หองสตูดิโอ  

    22) ประชาสัมพันธขอมูลที ่เกี ่ยวของงานบริการการศึกษาทางออนไลน และปด

ประกาศโปสเตอรและสื่อประชาสัมพันธในพื้นที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยา

เขตซิตตี้แคมปสเมืองทองธานี 

    23) จัดทำหนังสอืรับรองการเปนนักศึกษา รับรองผลการศึกษา หนังสือราชการเพื่อ

ขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน 

    24) จัดสงขอมูลสำหรับเขาวาระการประชุมกรรมการประจำคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารใหแกผูชวยเลขานุการ 

    25) จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

    26) ปฏิบัติงานดานเอกสารที่คณบดีมอบหมาย ในกรณีเปนงานที่สำคัญและเปนงาน

เรงดวน 

    27) กำหนดชุดประเมินรายวิชาที่เปดสอนประจำภาคการศึกษาทุกหลักสูตร 

     27) ปฏิบัติงานตามหนาที ่กรรมการในชุดทำงานตาง ๆ ตามคำสั ่งท ี่คณะและ

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   6.3.2 งานกจิการนักศึกษา ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายดานบริการการศึกษา มีดังนี้ 

    1) ประสานงานนักศึกษากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  และกองทุนเงินกูยืม

เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 

    2) รวบรวมเอกสาร ประสานงานการเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ 

    3)  รวบรวมเอกสาร ประสานงานการรับสมัครทุนมหาวิทยาลัยศลิปากร 
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    4)  ประสานการขอผอนผันการตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจำการ 

   6.3.3. หนาที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

    1) เขียนคูมือปฏิบัติงานในหนาที่นี้ โดยแสดงเปนลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจน 

    2) ปฏิบัติงานตามที่คณบดี รองคณบดี และหัวหนาสำนักงาน มอบหมาย 

จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวมาแลวขางตน ผูเขียนไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน

การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผาน

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS:Thai University Central 

Admission System) 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงาน การรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา (TCAS:Tha University Central Admission System) ในคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน โดยการใชขอมูล

ประกอบการปฏิบัติงาน อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอนในคณะวิชา แผนการรับนักศึกษา ระเบียบ

ขอบังคับ ประกาศ คูมือ ปฏิทินและแผนการดำเนินงาน เนื่องจากผูปฏิบัติงานมีหนาที่ใหคำปรึกษา 

แนะนำ ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานในการรับ

นักศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติงานการรับบุคคลเขาศึกษาในคณะวิชาบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับ

แผนการรับนักศึกษาของคณะวิชา 

เนื่องจากระยะเวลาการเชียนคูมือของผูเขียนอยูในระยะเวลาปการศึกษา 2564 ผูเขียนจึงขอ

กลาวถึงวิธีการปฏิบัติงานหรือเอกสารประกอบการปฏิบัติงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบ

การคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ในปการศึกษา 2564 โดยมีขอมูล

รายละเอียด ประกาศ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้  

1. หลักสูตรการเรียนการสอน 

 ในปการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) 

 1.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิชาเอก มี 3 กลุมวิชา ไดแก  

  1) กลุมวิชาการสื่อสารเชิงธุรกิจ  

  2) กลุมวิชาการสื่อสารมวลชน   

  3) กลุมวิชาภาพยนตร  

 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564) แบงออกเปน 3 วิชาเอก ไดแก  

  1) วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน  

  2) วิชาเอกการออกแบบแอนเิมชัน 

  3) วิชาเอกการออกแบบเกม  
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2. แผนการรับนักศึกษา  

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดกำหนดจำนวนรับ

นักศกึษาไวตามแผนการรับในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ของแตละหลักสูตร ดังน้ี 

ตารางที ่ 1 แผนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารตาม

รายละเอียดในหลักสูตร (มคอ.2) 

ลำดับ หลักสูตร แผนการรับ 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ  80 

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  

- วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน  

- วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

- วิชาเอกการออกแบบเกม 220 

3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 300 

รวม 600 

 ผูปฏิบัติงานจะตองนำขอมูลแผนการรับตามที่กำหนดไวมาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ

กำหนดจำนวนรับบุคคลเขาศึกษาในแตละวิธีการรับเพื่อใหไดจำนวนนักศึกษาใหมตรงตามแผน 

ที่กำหนดไวใน รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

3. ประกาศและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

 การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร มีขอบังคับท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2560 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

 ขอ 3 (1) นักศกึษาสามัญ ไดแก 

  (1.1) ผูสำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

ผูไดรับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยยอมรับวาเทียบเทาและไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตาม

หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 
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  (1.2) ผ ู สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั ้นสูงหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาการขั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลัยยอมรบัวาเทียบเทา และไดรับการ

คัดเลือกเขาศึกษาตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเขาศึกษาในหลักสูตรตอเนื่องที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ

ตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร  

  (1.3) ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ท่ี

สภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ

ตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

  (1.4) ผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญา 

 (2) นักศึกษาพิเศษ ไดแก ผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษโดยมีความ

ประสงคที่จะไมขอรับปริญญา หรือผูที่ตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ตน

สังกัด 

 สำหรับคุณสมบัติของผูท่ีจะเขาเปนนักศึกษาพิเศษ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

 3.2 แนวปฏิบัต ิการบร ิหารจ ัดการในระบบการคัดเล ือกกลางบุคคลเข าศ ึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564  ประกาศจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เม่ือ

วันท่ี 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563  

 ตามมติที่ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอาทิตยที่ 28 

มิถุนายน 2563 และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย วาระพิเศษ เม่ือวันอาทิตยท่ี 19 กรกฎาคม 2563 ใหสถาบันอุดมศึกษาใน

เครือขาย ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทุก

สาขาวิชา จำนวน 31 แหง ยกเวนมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร ิหารศาสตร เขารวมในระบบการค ัดเล ือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564 แลวนั้น เพื่อใหกระบวนการบริหารจัดการการคัดเลือกกลาง

บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนตัวอยางที่ดีของความรวมมือกันของสถาบันอุดมศึกษาไทย มี

การจัดการที่เปนธรรม ยึดหลักความเทาเทียมกัน มีความโปรงใสไดมาตรฐาน สรางความเชื่อมั่นให

สังคม สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จึงกำหนดแนวปฏิบัติกลางของการเขารวม 

ดังตอไปนี้ 

 การรับสมัครกลางบุคคลเขาศกึษาในสถาบันอุดมศึกษา ในหลักสูตรทั่วไป ใหมี 5 แบบ ดังนี้ 
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  (1) แบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไมมีการสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ  

ยกเวน กลุมสาขาวิชาดุริยางคศิลป คีตศิลป ดุริยศิลป ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง  

การละคร นาฏศิลป นาฏยศิลป นาฏกรรมไทย ศิลปะการแสดงประยุกต และ นาฏศิลปการละคร 

สามารถจัดการทดสอบการแสดง (Audition) ได สำหรับผูสมัครทั่วไป ผูสมัครที่มีความสามารถพิเศษ 

ผูสมัครโควตา ผูสมัครเครือขาย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑการคัดเลือก ใหผูสมัครยื่นสมัคร

โดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือตามท่ีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยกำหนด 

  (2) แบบที่ 2 โควตา (Quota) มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติ ผูสมัครอยูในเขตพื้นท่ี

หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือขาย และผูสมัครทั่วไปในโครงการความสามารถพิเศษตาง ๆ 

โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑการคัดเลือก 

ใหผูสมัครยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทยกำหนด 

  (3) แบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) สำหรับผูสมัครในโครงการกลุมสถาบัน

แพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท) โครงการอื่น ๆ และผูสมคัรท่ัวไป ใหสถาบันอุดมศึกษากำหนด

เกณฑการรับที่เปนอิสระของตนเอง 

  (4) แบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) สำหรับผูสมัครทั่วไป ใหสมาคมท่ีประชุม 

อธิการบดีแหงประเทศไทยกำหนดเกณฑคาน้ำหนัก 10 กลุมสาขาวิชา และประกาศลวงหนา 

  (5) แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) สำหรับผูสมัครทั่วไปที่ยังไมมีที่เรียน ให

สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงดวยวิธีการของสถาบันอุดมศกึษา 

 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดแบงรอบของการสมัครออกเปน 4 รอบ ดังนี้ 

  (1) รอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดย

สถาบันอุดมศกึษา 

  (2) รอบที่ 2 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 2 โควตา (Quota) โดยสถาบันอุดมศกึษา 

  (3) รอบที่ 3 รับสมัคร คัดเลือกและบริหารจัดการรวมกัน (Admission) ในรูปแบบที่ 3

รับตรงรวมกัน (Admission 1) และ รับกลางรวมกัน (Admission 2) รับสมัครที่ระบบการคัดเลือก

กลาง โดยผูสม ัครสามารถเลือกสมัครและคัดเล ือกไดไมเก ิน 10 อันดับแบบเรียงลำดับ โดย

สถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูคัดเลือกผูสมัครในรูปแบบที่ 3 โดยเรียงลำดับตามเกณฑและระบบการ
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คัดเลือกกลางเปนผูคัดเลือก ผูสมัครใน รูปแบบที่ 4 โดยเรียงตามคะแนน ซึ่งระบบการคัดเลือกกลาง

จะทำการประมวลผลในรอบ 3 จำนวน 2 ครั้ง 

  (4) รอบที่ 4 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

โดยสถาบันอุดมศกึษา  

 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดกำหนดใหมหาวิทยาลัยที่เขารวมจัดสง รายชื่อ

หลักสูตร รหัสหลักสูตร คุณสมบัติของผูสมัคร และจำนวนรับในแตละรูปแบบ มายังสวนกลาง และให

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยจัดทำ คูมือ รายละเอียดการคัดเลือก ปฏิทินการดำเนินงาน 

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมในระบบ รายชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร คุณสมบัติของผูสมัคร และ

จำนวนรบัในแตละรูปแบบ เพื่อเผยแพรใหทราบท่ัวกันภายในเดือนธันวาคม 2563 

 สำหรับการกำหนดปฏิทินการรับสมัครและคัดเล ือกในรอบที ่ 1 แฟมสะสมผลงาน 

(Portfolio) และรอบที่ 2 โควตา (Quota) ใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดเวลาไดอยางอิสระ และสง

รายชื่อผูผานการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ตามปฏิทินระบบการคัดเลือกกลางในแตละรอบ 

สำหรับปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกในรอบที่ 3 (Admission) ใหปฏิบัติตามปฏิทินระบบการ

คัดเลือกกลาง และการกำหนดปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกในรอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct 

Admission) ใหสถาบันอุดมศึกษากำหนดเวลาไดอยางอิสระ และสงรายชื่อผูเขาศึกษามายังระบบการ

คัดเลือกกลางในภายหลัง 

 3.3 ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื ่องระบบการคัดเลือกกลาง

บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564  

  ประกาศจากสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่เกี ่ยวของกับการรับสมัครมี

สาระสำคัญดังนี้ 

  3.3.1 ฉบับที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2564 ประกาศวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  

  ไดประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนึ่งในสถาบันที่แจงความประสงคจะเขารวม

ระบบ TCAS ประจำปการศึกษา 2564 (สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย, 2563: 2) 

  3.3.2 ฉบับท่ี 5 ข้ันตอนการดำเนินงานและกำหนดการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ไดกำหนดรายละเอียดแตละรอบไวดังนี้ 
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   รอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) กำหนด

ระยะเวลาการสมคัร วันเริ่มใหกำหนดไดอิสระ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2564  

   การรับสมัครในรอบที่ 1 เปนการรับตรงโดยสถาบันอุดมศึกษาซึ่งกลุมเปาหมายคือผูสมัคร

ที่มีความสามารถพิเศษ โดยใหผูสมัครยื่นแฟมสะสมผลงานและมหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาวาเปน

ผลงานของผูสมัครจริง การสอบในรอบที่ 1 จะไมมีการจัดสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ ยกเวนกลุม

สาขาวิชาบางประเภท อาทิ ดุริยางคศิลป ดนตรีประเภทตาง ๆ หรือนาฤยศิลป สามารถจัดการแสดง 

(Audition) ได หรือ คัดกรองกอนเรียกมาสัมภาษณได เมื่อการรับสมัครเสร็จสิ้นใหผูผานการคัดเลือกมา

บรหิารจัดการสิทธ์ิในระบบ TCAS 

   รอบที่ 2 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 2 โควตา (Quota) กำหนดระยะเวลาการ

สมัครและคัดเลือกอิสระ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

   การรับสมัครในรอบที่ 2 กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษารับผูสมัครเอง สามารถกำหนด

เกณฑการคัดเลือกและอาจใชคะแนนสอบควบคูไปดวยได ในรอบนี้มีกลุมเปาหมายเปนผูสมัครในเขต

พื้นที ่ หรือโรงเรียนในเครือขาย หรือมีความสามารถพิเศษตาง ๆ และโครงการของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการ) สถาบันอุดมศึกษา เมื่อการรับ

สมัครเสร็จสิ้นใหผูผานการคัดเลือกมาบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS 

   รอบท่ี 3 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) และรูปแบบ

ที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) มีกำหนดการรับสมัครตั ้งแตวันที ่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที ่ 10 

มิถุนายน พ.ศ. 2564  

   การรับสมัครในรอบที่ 3 เปนผู สมัครทั ่วไป ผานระบบ TCAS เทานั้น ใชคะแนนตาม

องคประกอบและเกณฑที ่กำหนดมาจากสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย (เกณฑ Admission 1) และการใช

คะแนนตามองคประกอบและเกณฑที่กำหนดมาจากกลุมสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว 10 กลุม 

(เกณฑ Admission 2) ผูสมัครสามารถเลือกสมัครไดท้ัง 2 รูปแบบ สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลำดับ  

   การประมวลผลของระบบแบงออกเปน 2 ครั้ง การประมวลผลครั้งที่ 1 จะประมวลผล

และประกาศลำดับสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีท่ีสุดลำดับเดียว การประมวลผลครั้งท่ี 

2  สำหรับผูสมัครที ่ผานการคัดเลือกสาขาวิชาที่เลือกไวในอันดับที่ 2 เปนตนไป หรือผูที ่ไมผานการ

คัดเลือกเทานั้น ระบบจะนำขอมูลการเลือกครั้งที่ 2 มาประมวลผลและประกาศสาขาวิชาที่ผูสมัครผาน

การคัดเลือกในลำดับที ่ดีที ่ส ุดลำดับเดียวเชนกัน เมื ่อผู สมัครผานการคัดเล ือกในแตละรอบการ

ประมวลผล ก็จะเขารบัการตรวจคุณสมบัติ ตามวันเวลาและสถานที่ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด  
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   การเขารับการประมวลผลทั้งรอบที่ 1 และ 2 ถือวาเปนการยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ดังนั้น

ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกในกระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 (Admission) จะไมสามารถสละสิทธิ์ได 

แตไมใชสิทธ์ิได   

   รอบที่ 4 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 5 ร ับตรงอิสระ (Direct Admission) มี

กำหนดระยะเวลาการรับสมัครไดต้ังแต 3-15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

   กลุมเปาหมายของสถาบันอุดมศกึษาในรอบนี้คือผูสมัครที่ยังไมมีที่เรียน โดยใหผูสมัครย่ืน

กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดเกณฑการรับไดอยางอิสระ สามารถใช

คะแนนสอบเพิ่มไดกรณทีี่ผูสมัครไมมีคะแนนของวิชาที่ตองการ และใหสถาบันอุดมศึกษาสงรายชื่อผูผาน

การคัดเลือกเขาระบบ TCAS เมื่อกระบวนการรับเสร็จสิ้น  

  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดกำหนดปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครของแตละ

รอบการสมัครมีดังนี้ 
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แผนภาพที่ 4 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป 2564 รอบที่ 1 Portfolio 
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แผนภาพที่ 5 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป 2564 รอบที่ 2 Quota 
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แผนภาพที่ 6 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป 2564 รอบที่ 2 Quota (ตอ) 

 

แผนภาพที่ 7 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป 2564 รอบที่ 3 Admission 
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แผนภาพที่ 8 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป 2564 รอบที่ 3 Admission (ตอ) 
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แผนภาพที่ 9 ปฏิทินการดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาผานระบบการคัดเลือกกลางบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำป 2564 รอบที่ 4 Direct Admission  

 

  3.2.3 ฉบับท่ี 6 การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS ปการศึกษา 2564 ประกาศวันท่ี 

16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดกำหนดการบริหารจัดการสิทธิ์ของผูสมัครในระบบ TCAS แตละรอบไว ผูเขียน

ขอสรุปไวดังนี ้

   1. การบริหารจัดการสิทธิ์ หมายถึงกระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศคัดเลือกกลาง

ที่ ทปอ. ไดพัฒนาขึ้น เพื ่อใหผู สมัครและสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการสิทธิ ์ในระบบของทุกรอบ 

ประกอบไปดวย  

    (1) การยืนยันสิทธ์ิ หมายถึง การที่ผูสมัครเขาไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก 

แลวมีความประสงคจะเขาศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อวาตนเปนผูผาน

การคัดเลือก  

    ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกจะตองยืนยันสิทธิ์ในระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางการ

บริหารจัดการสิทธิ ์ตามชวงเวลาที ่กำหนดของการคัดเลือกแตละรอบ ยกเวนรอบที ่ 4 (Direct 

Admission) 
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    กระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Qouta ระบบจะประกาศ

รายชื่อทุกสาขาวิชาที่ผู สมัครผานการคัดเลือก ผูสมัครจะตองเขาระบบเพื่อเลือกยืนยันสิทธิ ์เพียง 1 

สาขาวิชาเทานั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงได ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด มาเกิน 3 ครั้ง 

    กระบวนการยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 Admission ระบบจะประมวลผลครั้งที ่ 1 และ

ประกาศผลสาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียว โดยผูสมัครที่ผานการ

คัดเลือกของสาขาวิชาที่เลือกไวในอันดับที่ 2 เปนตนไป หรือไมผานการคัดเลือก จะมีโอกาสขอรับการ

ประมวลผลครั้งที ่ 2 ไดอีกครั้ง ระบบจะนำขอมูลการเลือกครั้งที ่ 2 มาประมวลผลและประกาศผล

สาขาวิชาที่ผูสมัครผานการคัดเลือกในลำดับที่ดีที่สุดเพียงลำดับเดียวเชนกัน ผูผานการคัดเลือกในแตละ

ครั้งจะเขารับการตรวจคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามวันเวลา สถานที่ที่สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษากำหนดไว 

ผูที ่ผานการคัดเลือกในกระบวนการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 Admission จะไมสามารถสละสิทธิ์ได เพราะ

ระบบเปดโอกาสใหตัดสินใจในการประกาศผลครั้งที่ 1 แลว และการประเมินผลครั้งที่ 2 เปนการดึงผู

ผานการคัดเลือกในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่วางซึ่งเกิดจากการไมใชสิทธิ์ของผูผานการคัดเลือกในกระ

ประมวลผลครั้งที่ 1 

    (2) การไมใชสิทธิ์ หมายถึง การที่ผูสมัครเขาไปในระบบเพื่อตรวจสอบผลการคัดเลือก 

แตไมประสงคจะเขาศึกษาในสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาตามที่ประกาศรายชื่อวาตนเปนผูผานการ

คัดเลือก หรือ หากผูสมัครที่เปนผูผานการศึกษาไมไดเขาระบบเพื่อเลือกยืนยันสิทธ์ิในระบบภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

    (3-4) การสละสิทธิ์และการคืนสิทธิ์ หมายถึง การที่ผูสมัครไดยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชา/

สถาบันอุดมศึกษาที่ผานการคัดเลือกไปเรียบรอยแลว แตมีความประสงคจะขอยกเลิกสิทธิ์ที่ไดยืนยันไป

แลว เพื่อไปสมัครในรอบตอไป เมื่อผูสมัครเลือก สละสิทธิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและถูกตองตาม

ขอกำหนด ระบบจะ คืนสิทธ์ิ ใหผูสมัครอัตโนมัติ โดยผูสมัครดำเนินการดังนี ้

    แจงขอสละสิทธิ์ในระบบสารสนเทศการคัดเลือกกลางการบริหารจัดการสิทธิ์ภายใน

ชวงเวลาที่กำหนดซึ่งเปนไปตามกำหนดเวลาของปฏิทินการคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลาง การไปแจง

สละสิทธิ์กับสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา หรือทำจดหมายเปนลายลักษณอักษรแจงมาที่ ทปอ. จะไม

นับวาเปนการสละสิทธิ์ และจะไมสามารถสมัครในรอบตอไปได 

    เมื่อขอสละสิทธิ์เรียบรอยแลว ระบบจะคืนสิทธิ์ใหอัตโนมัติ ผูสมัครสามารถสมัครรอบ

ถัดไปไดทันที เมื่อกดสละสิทธ์ิไปแลวไมสามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ได การสละสิทธิ์ในระบบสามารถ

ดำเนินการไดเพียง 1 ครั้ง หากไดสละสิทธ์ิในระบบครบ 2 แลว จะไมสามารถสมัครคัดเลือกในรอบถัดไป

ไดอีก 
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    (5) การตรวจสอบสถานะการใชสิทธิ์ หมายถึง สาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษาและ

ผูสมัคร เขาไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของผูสมัครวามีคุณสมบัติที่สอดคลองกับขอกำหนด/แนว

ปฏิบัติ ในเรื่องการบริหารจัดการสิทธิ์ และผูสมัครมีสิทธิ์ที ่จะสมัครคัดเลือกในรอบนั้น ๆ ไดหรือไม  

ทั้งนี้ระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิ เปนการทำงานบริหารจัดการสิทธิ์ปตอป ไมมีผลผูกพันในปตอไป  

  3.2.4 ฉบับที่ 7 แนวปฏิบัติกลางการบริหารจัดการระบบ TCAS ปการศึกษา 2564 

ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ไดกำหนดแนวปฏิบัตกิลางของการเขารวม TCAS ไวดังนี้ 

   ทปอ. ใหสถาบันอุดมศึกษานำหลักสูตรระดับปริญญาตรีเขารวมในระบบการคัดเลือก

กลางโดยปฏิบัติตามปฏิทินระบบการคัดเลือกกลาง และมีการรับสมัครในหลักสูตรทั่วไป 5 แบบ ไดแก 

    (1) แบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)    

    (2) แบบที่ 2 โควตา (Quota)  

    (3) แบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) 

    (4) แบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) 

    (5) แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

   ทปอ. ไดแบงรอบของการสมัครเปน 4 รอบ ดังนี้ 

    (1) รอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกรูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดย

สถาบันอุดมศึกษา 

    (2) รอบที่ 2 รับสมัครและคัดเลือกรูปแบบที่ 2 โควตา (Quota)  โดยสถาบันอุดมศึกษา 

    (3) รอบที่ 3 รับสมัครและคัดเลือก รูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) และ

รูปแบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) โดยใชระบบการคัดเลือกกลาง ผูสมัครเลือกไมเกิน 10 

อันดับ แบบเรียงลำดับ ระบบจะประมวลผลในรอบ 3 จำนวน 2 ครั้ง 

    (4) รอบท ี ่  4 ร ับสม ัครร ูปแบบที ่  5 ร ับตรงอ ิสระ (Direct Admission) โดย

สถาบันอุดมศึกษา 

   สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดสงรายชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร คุณสมบัติของผูสมัคร และ

จำนวนรับของแตละรูปแบบมายังสวนกลาง เพื่อให ทปอ. จัดทำคูมือรายละเอียดการคัดเลือก ปฏิทินการ

ดำเนินงาน รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมระบบการคัดเลือกกลางและเผยแพรใหทราบโดยทั่วกันกอน

เปดรับสมัคร และสถาบันอุดมศึกษาตองไมประกาศรับรอบพิเศษ รอบคูขนาน หรือรอบอ่ืนใด นอกเหนือจาก

ที่กำหนดไวในปฏิทิน  

   สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดปฏิทินการรับสมัครในรอบที่ 1 (Portfolio) รอบที่ 2 

(Quota) และรอบที่ 4 (Dirext Admission) ไดอยางอิสระ และสงรายชื่อผูผานการคัดเลือกมาบริหารจัดการ
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สิทธิ์กับทาง ทปอ. ตามปฏิทินระบบการคัดเลือกกลางในแตละรอบ แตสำหรับการคัดเลือกในรอบที่ 3 

(Admission 1 และ 2) ใหปฏิบัติตามปฏิทินระบบคัดเลือกกลาง 

  ผูสมัครมีสิทธิ์เขาศึกษาคนละ 1 สิทธิ์เทานั้น และสามารถเลือกสมัครรูปแบบหรือรอบใดก็ได

ตามหลักเกณฑที่กำหนด และเขามาบริหารจัดการสิทธิ์ไดในระบบตามประกาศของระบบการคัดเลือกกลางซึ่ง

เปนไปตามขอกำหนดของ ทปอ. เทานั้น การบริหารจัดการสิทธิ์ในรูปแบบอื่น ๆ หรือนอกเหนือจากเวลาท่ี

กำหนดไมนับเปนการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกกลางทั้งสิ้น 

  หากผูสมัครที่ผานการคัดเลือกแลว ตรวจสอบพบในภายหลังวามีคุณสมบัติไมผานตามเกณฑท่ี

กำหนดไวเบื้องตน สถาบันอุดมศึกษาตองรวมกันเยียวยา และยินยอมใหผูสมัครที่ผานการคัดเลือกนั้นไดเขา

ศึกษาในหลักสูตรที่ผูสมัครเลือกในลำดับถัดไปได  

 

 3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปการศึกษา 2564 รอบ 1 - 3 ประกาศ ณ วันที่ 2 

กันยายน พ.ศ. 2563  

  ไดกำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือก SU-TCAS65 ของแตละรอบไวดังน้ี 

  รอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ระยะเวลา 8 กันยายน - 27 กุมภาพันธ 2564 แบง

การรับออกเปน 3 ชวง โดยการรับในแตละชวงจะมีกำหนดการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและขึ้น

ทะเบียนเปนนักศึกษาพรอมกัน 

  รอบที่ 2 รอบโควตา (Quota) ระยะเวลา 1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564 

  รอบที่ 3 รอบ 3 Admission 1 และ Admission 2 ระยะเวลา 7 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2564   

  นอกจากนี้ยังไดกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร (สวนคุณสมบัติเฉพาะจะเปนไปตาม

ประกาศในแตละรอบทั้งนี้ทางสาขาวิชาเปนผูกำหนด) เกณฑการพิจารณาคัดเลือก รายละเอียดวิธีการ

สมัคร คาธรรมเนียมการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร กระบวนการการสอบสัมภาษณ การยืนยันสิทธิ์ เงื่อนไข

การเขาศึกษาและการขึ ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การตัดสิทธิ์ และชองทางการติดตอสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมของหนวยงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา และคณะวิชาตาง ๆ ซึ่งคณะวิชาและผูสมัครจะตอง

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการรับบุคคลเขาศึกษาในแตละรอบ 

 3.4  ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย อัตราคาธรรมการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑติ พ.ศ. 2558 ประกาศวันที่ 23 มกราคม 2558 
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  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกำหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสำหรับ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนโครงการพิเศษไวดังน้ี  

  คาบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ภาคการศึกษา

พิเศษฤดูรอน 2,000 บาท  

  สำหรับคาลงทะเบียนเรียน คาธรรมเนียมพิเศษใหเปนไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัย

ศิลปากรกำหนดไว 

 3.5  ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาธรรมการศึกษาของนักศึกษาโครงการ

พิเศษ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 ประกาศวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564  

  ไดกำหนดคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายของสาขาวิชาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศไวดังนี้ 

   1) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร คาลงทะเบียนเรียนเหมาจาย 

ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท  

   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ คาลงทะเบียนเรียน

เหมาจาย ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 

   3) หล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาว ิชาเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการออกแบบ 

คาลงทะเบียนเรียนเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

 3.6 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปการศึกษา 2564 

  เพ่ือใหการดำเนินการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยและ

คณะวิชาจะออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเขาศกึษาในแตละ

รอบไวดังนี้ 

  3.6.1 คำสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากรที่  105   / 

2563 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา

ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดบัปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1 ชวง

ที่ 2 (SU-TCAS) การรับดวย Portfolio ประจำปการศึกษา 2564  สั่ง ณ วันที่  5 พฤศจิกายน 2563 

  3.6.2 คําสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 005 / 

2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา
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ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดบัปริญญาบัณฑติ รอบที่ 1 ชวง

ที่ 3 (SU-TCAS) การรับดวย Portfolio ประจําปการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 

   คำสั ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน 

Portfolio และ คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ ในหลักสูตรตาง ๆ   ใหมีอำนาจและหนาที่ความ

รับผิดชอบเปนไปตามประกาศ 

  3.6.3 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (รอบ 2) ประจำปการศึกษา 2564 ที ่  4 / 2564 เร ื ่องแตงตั้ง

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

   คำสั่งประกอบไปดวยคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ คณะอนุกรรมการฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ ในหลักสูตรตาง ๆ   ใหมีอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามประกาศ 

  3.6.4 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (รอบ 3) ประจำปการศึกษา 2564 ที ่  4 / 2564 เร ื ่องแต งตั้ง

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

   คำสั่งประกอบไปดวยคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการฝายจัดการขอมูล 

คณะอนุกรรมการฝายตรวจคุณสมบัติ คณะอนุกรรมการฝายการเงิน คณะอนุกรรมการฝายสอบ

สัมภาษณ ในหลักสูตรตาง ๆ   ใหมีอำนาจและหนาท่ีความรบัผิดชอบเปนไปตามประกาศ 

  3.6.5 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (รอบ 4) ประจำปการศึกษา 2564 ที ่  4 / 2564 เร ื ่องแต งตั้ง

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2564 สั่ง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

   คำสั่งประกอบไปดวยคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการฝายจัดการขอมูล 

คณะอนุกรรมการฝายตรวจคุณสมบัติ คณะอนุกรรมการฝายการเงิน คณะอนุกรรมการฝายสอบ

สัมภาษณ ในหลักสูตรตาง ๆ   ใหมีอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปตามประกาศ 
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4. จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผูปฏิบัติงานตองยึดหลักการคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ี 

 4.1 หลักราชการ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ ซึ่งถือวา

เปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการราชการ ดังน้ี  

      คำวา คุณธรรม ตามความหมายในพจนานุกรม หมายถึง สภาพของคณุงามความดี สวน

คำวา จริยธรรม ตามความหมายแยกออกเปน  2  สวนคือ จริย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติงาน 

และคุณธรรม หมายถึง คุณความดี ความจริง ความถูกตองกฎเกณฑ กฎหมาย หลักคำสอนในศาสนา

หากจะสรุปรวมทั้งคุณธรรม และจริยธรรม ตามความเขาใจของผูเรียบเรียงคงหมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติตนใหตั้งมั่นในความดี ทั้งกาย วาจา และใจ ดังนั้น เมื่อมีการกลาวถึงคำวาคุณธรรมก็มักจะ

กลาวถึงคำวาจริยธรรมรวมกันไปดวย 

  ในเรื่องของคุณธรรม และจริยธรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระ

ราชนิพนธหลักราชการซึ่งถือวาเปนหลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการที่สำคัญย่ิงสำหรับ

ใหขาราชการพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติราชการ 10 ประการ มีความสำคัญ สรุปไดดังนี้ คือ 

1) ความสามารถ หมายถึง ความชำนาญในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหเปน

ผลสำเร็จใหดยีิ่งกวาผูมีโอกาสเทาๆ กัน 

                     2) ความเพียร หมายถึง ความกลาหาญไมยอทอตอความลำบาก และบากบั่นเพ่ือจะ

ขามความขัดของใหจงได 

3) ความมีไหวพริบ หมายถึง รูจักสังเกตเห็นโดยไมตองมีใครเตือนวา เมื่อมีเหตุ

เชนนั้นจะตองปฏิบัติการอยางนั้น เพ่ือใหบังเกิดผลดีที่สุดแกกิจการทั่วไปและรีบทำการอันเห็นควรนั้น

โดยฉับพลัน 

4) ความรูเทาถึงการณ หมายถึง รูจักปฏิบัติการอยางไรจึงจะเหมาะสมแกเวลา และ

อยางไรที่ไดรับเหตุผลสมถึงจะเปนประโยชนที่สุด 

5) ความซื่อตรงตอหนาที่ หมายถึง ตั้งใจกระทำกิจการซึ่งไดรับมอบใหเปนหนาที่ดวย             

ความซื่อสัตยสุจริต 

6) ความซื่อตรงตอคนทั่วไป หมายถึง ใหประพฤติซื่อตรงตอคนทั่วไป รักษาตนให

เปนคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได 

7) ความรูจักนิสัยคน ขอนี้เปนขอสำคัญสำหรับผูมีหนาที่ติดตอกับผูอื่นไมวาจะเปน

ผูใหญหรือผูนอย 

8) ความรูจักผอนผัน หมายความวา ตองเปนผูที่รูจักผอนสั้นผอนยาววาเมื่อใดควร

ตัดขาดและเมื่อใดควรโอนออนหรือผอนผันกันได มิใชแตจะยึดหลักเกณฑหรือระเบียบอยางเดียว ซึ่ง

จะกอใหเกิดผลเสีย ควรจะยืดหยุน 
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9) ควรมีหลักฐาน ขอนี้ประกอบดวยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ มีบานอยูเปนที่เปน

ทางมีครอบครัวอันมั่นคง และตั้งตนไวในที่ชอบ 

10) ความจงรักภักดี หมายความวา ยอมเสียสละเพื ่อประโยชนแหงชาติ ศาสนา                         

และพระมหากษัตริย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระราชทานคุณธรรม 4 

ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ปมีขอความ ดังน้ีคือ 

 

4.2 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในสายวิชาชีพ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมี

ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552 

เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติตนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรตองรักษาและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตาม

ขอบังคับนี้ กำหนดโดยยึดมั่นในหลักการตอไปนี้ 

(1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

(2) ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารจตรวจสอบได 

(4) ปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(6) ไมใชอำนาจครอบงำผดิทำนองคลองธรรม 

จรรยาบรรณตามขอบังคับนี้ ไดแก  

    (1) จรรยาบรรณตอตนเอง 

    (2) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน และตอหนวยงาน 

     (3) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 

    (4) จรรยาบรรณตอนักเรียน นักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนและสังคม 

     (5) จรรยาบรรณตอหนาที่ และวิชาชีพ  ผูบริหาร คณาจารย 

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยเพื่อ             

สวนใหญของบานเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจจะ ความดีนั้น 

ประการที่สาม  คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะ

ดวยเหตุประการใด 
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จรรยาบรรณที่กำหนดตามขอบังคับนี้ ครอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภทและทุก

ตำแหนงซึ่งสังกัดและปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยสอดคลองตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และ

ลักษณะวิชาการดวย โดยการกำหนดของขอบังคับนี้จะไมขัดกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

   สรุป จรรยาบรรณในวิชาชีพดานการศึกษา ในครั้งนี้ผู เขียนคูมือไดนำคุณธรรม และ

จริยธรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ หลักราชการซึ่งถือวาเปน

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพขาราชการที่สำคัญย่ิงสำหรับใหขาราชการพึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติราชการ 10 ประการ ดังกลาวขางตน และ มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมในสายวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติตนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรตองรักษา

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามขอบังคับ โดยเฉพาะการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ซึ่งเปน

ลักษณะงานใหบริการนักศึกษาขอสำเร็จการศึกษา ซึ ่งเปนไปตามหลักเกณฑในการประเมินผล

นักศึกษา  และเกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของคณะวิชา ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสงเสริม พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ

ผลิตบัณฑติที่มีความสามารถ ควบคูกับคุณธรรมและจริยธรรม  

5. หลักการปฏิบัติงาน PDCA  

 การพัฒนากระบวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตองดำเนินการตามกระบวนการหลักการปฏิบัติงาน PDCA เปน

หลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ตารางที่ 2 หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

หลักการปฏิบัติงาน 

PDCA 

รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

P = Plan (การวางแผน) ศึกษา วิเคราะหขอมูล  

1. ศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑติ พ.ศ. 2560 

2. ศึกษาแผนการรับนักศึกษาตามหลักสูตร (เลมหลักสูตร มคอ.2) 

3. ศึกษาแนวปฏิบัติการบริหารจัดการในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 และระเบียบขอบังคับ

อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 
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หลักการปฏิบัติงาน 

PDCA 

รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

4. จัดเตรียมเอกสาร ท่ีเกี่ยวของกับการรับสมัคร 

5. จัดทำฐานขอมูลการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาและสถิติการรับ

สมัครฯ ที่ผานมา 

D = Do (การปฏิบัติ 

ตามแผน) 

1. จัดทำคูมือการปฏิบัติงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร 

2. ประชาสมัพันธใหนักศึกษา บุคลากรในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับทราบขอมูลตามเอกสาร

ขั้นตอน  

3. ตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานตางๆ ในการรับสมัครบุคคลเขา

ศึกษาใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เก่ียวของ  

4. พบปญหา อุปสรรค รีบแกไขโดยแจงผูบริหารหรือผูรับผิดชอบที่

เก่ียวของทันท ี

C = Check (ตรวจสอบ

การปฏิบัติตามแผน) 

1. ประมวลผลสรุปรายงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษานำสง

หลักสูตรและสาขาวิชา และผูบริหารประจำคณะ  

2. เสนอขอมูลการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาใหหลักสูตรหรือสาขาวิชา

พิจารณา 

3. ประเมินความพึงพอใจของผูรบับริการ 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

A = Act (ปรับปรุงแกไข)  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลตอผูบรหิารตามลำดับ   

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาและปรบัปรุงแกไขในคครั้งตอไป 

 

6. ผลงานวิจัยหรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ   

 ผูเขียนไดศึกษางานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

ระบบคัดเลือกกลางท่ีคิดวาสามารถนำมาปรบัใชกับการปฏิบัติงานของผูเขียนไวดังนี้  

 นายสัมฤทธิ์ เอกสินธุ (2563) นักวิชาการอุดมศึกษาคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ไดจัดทำคู มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาผานระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ไดใหขอควรระวังในการปฏิบัติงานไวอยางนาสนใจและผูเขียนขอสรุปไวดังนี้ 
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 1. ผูปฏิบัติงานจะตองศึกษาขอกำหนดในการรับนักศึกษาทุกรอบ วามีคุณสมบัติเฉพาะ

อยางไรบาง เพ่ือเปนขอมูลในการกำหนดคุณสมบัตขิองผูสมัคร  

 2. ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามกำหนดการคัดเลือกตามท่ี ทปอ. กำหนดไว นอกจากนี้ยัง

ตองประสานกับกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนสื่อกลางในการรับขอมูลจาก 

ทปอ. เพ่ือดำเนินการในขั้นตอนทันตามปฏิทินที่ทาง ทปอ. กำหนดไวเน่ืองจากการรับสมัครเปนการใช

กำหนดการรวมกันของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงในประเทศ  

 3. ผูปฏิบัติงานจะตองใชความรอบคอบ ในการสงขอมูลใหกับกองบริหารงานวิชาการ เพื่อ

สงใหกับ ทปอ. เพราะหากเกิดขอผิดพลาด อาจสงผลตอจำนวนการรับนักศึกษาได และตองใชความ

ระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารการสมัครของผูสมัครวามีความถูกตองหรือไม เพราะอาจทำให

ผูสมัครเสียสิทธ์ิในการเชาศึกษา 

 4. ผูปฏิบัติงานจะตองแจงกำหนดการใหผูเกี่ยวของในทุกสวนทราบ ไมวาจะเปน ภายใน

คณะ ผูเกี่ยวของในดานตาง ๆ ใหทราบถึงกำหนดการลวงหนา เพื่อจะไดมีความพรอมในการปฏิบัติ

หนาที่หรือแกไขขอผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได และผูเก่ียวของภายนอกคณะคือผูสมัครเขาศึกษาใหทราบ

ถึงกำหนดการตาง ๆ เชน วันรับสมัคร วันสอบสัมภาษณ วันรายงานตัว ฯลฯ เพื่อใหผูสมัครไดมีเวลา

เตรียมพรอม เตรียมเอกสารลวงหนา ซึ่งอาจจะสงผลตอจำนวนการรับนักศึกษาใหมของคณะวิชา 

 5. ผูปฏิบัติงานจะตองสรุปจำนวนของผูที ่มาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหมในแตละรอบ 

เพราะในแตละรอบคณะวิชาสามารถปรับจำนวนการรับในรอบถัดไปไดเพื่อใหคณะวิชาไดจำนวน

นักศกึษาใหมตามแผน ขอมูลทางสถิตินี้ยังเปนประโยชนในการคาดการณการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา

ในปตอ ๆ ไปอีกดวย 
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บทที่  4 

เทคนคิและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 การรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษา สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 2. กิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงาน                         

 3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

          5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงาน                         

 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนมหาวิทยาลัยที่มีเปาหมายหลักในการผลิตบัณฑิตทุกระดับใหมี

องคความรูทั้งศาสตรและศิลป มีความคิดสรางสรรค ยึดมั่นในคุณธรรม เพรียบพรอมดวยจรรยาบรรณ

และจิตสำนึก ในความรับผิดชอบตอสังคม จึงเล็งเห็นความสำคัญใน การผลิตบัณฑิตที่สามารถ

ประยุกตความรูและมีทักษะความคิดสรางสรรคเพื่อเปน บุคคลที่มีบทบาทสำคัญตอการดำเนินงาน

ขององคกร และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาเพื่อมาเปน

นักศกึษาใหมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศลิปากร เปนหนึ่งในภารกิจ

ที่สำคัญลำดับตน ๆ ของคณะวิชา ผูเขียนคูมือใชหลักการทำงาน และแนวทางการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 1.1 หลักการทำงาน  

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต 

(SU-TCAS) นับเปนการใหบริการ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เพื่ออำนวย

ความสะดวกใหกับผู ที ่สนใจเขาศึกษา ซึ ่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานอาศัยหลักการทำงานตาม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานตามกฏ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ และหลีกเลี ่ยงการ

กระทำใด ๆ ที่อาจทำใหเกิดความเสื่อมเสียแกองคกร 

2. ยิ้มแยมแจมใส บริการดวยความเต็มใจ ไมมีอคติ สงเสริมความพึงพอใจตอ

ผูรับบริการ 

3. มีความโปรงใส ในการปฏิบัติงานใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และมติตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
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4. ไมปกปดขอเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสำคัญ ซึ ่งสามารถ

ติดตามและตรวจสอบไดตามกฎหมายเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของราชการ 

5. ความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนสอดคลองตามจรรยาบรรณของบุคลากรที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

6. การปฏิบัติงานตองมีประสิทธิภาพ ลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน ถูกตอง 

รวดเรว็ สอดคลองกับเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

7. การประสานงานในภาระงานที ่ร ับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ การ

ทำงานเปนทีม และสรางเครอืขายภายในองคกร 

8. การปฎิบัติงานคำนึงถึงผลประโยชนของมหาวิทยาลัย และการประหยัด

ทรัพยากร  

 

1.2 แนวทางการปฏิบัติงาน 

       นอกจากหลักการทำงานแลว ยังไดใชสมรรถนะในการปฏิบัติงานและประสบการณใน

การทำงาน มากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามภาระงานของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

ตารางที่ 3 สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การมุงผลสัมฤทธิ์      1. มีความรู ความสามารถในหนาที่รับผิดชอบอยางสูง และบริการ

เหนือความคาดหมาย มีแหลงขอมูลใชอางอิงสงผลตอความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

     2. มีความตั้งใจ มีความขยัน หมั่นเพียร และมุงม่ันในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบใหสำเร็จตามเปาหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

      3. มุงสรางและพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน การ

ตรวจสอบขอมูลของผูสมัคร และการตอบคำถามผานทางชองทางใน

รูปแบบออนไลน และมีการนำผลการประเมินเพ่ือพัฒนางาน ตนเอง และ

หนวยงาน 

ความเขาใจองคกร

และระบบงาน 

     1. มีความเขาใจองคกร คน ระบบงาน และวัฒนธรรมองคในภาพรวม

และมีความ สามารถในการสรางความเชื่อมโยงระหวางระบบงานและโดย
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สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การใชเทคโนโลยี และเรียนรู วิธีการปฏิบัติงานและสามารถแกปญหา

ขอบกพรองที่เกิดข้ึน 

2. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสอดคลองปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 

พันธกิจ และคานิยมขององคกร 

3. มีการยอมรับในการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้นในองคกร เชน  

การเปล ี ่ยโครงสราง องคกร  ระบบงาน และการปรับเปลี ่ยน

กระบวนงานเปนตน 

การทำงานเปนทีม 1. มีความสามารถในการทำงานเปนทีมได (team work) 

2. มีความพึงพอใจในหนาที่ของตนที่ไดรับมอบหมายจากทีมไดอยางมี

ความสุข 

3. สรางและประสานงานระหวางทีมในกลุ มภารก ิจใหบรรลุ

เปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

การมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ 

1. ปฏิบัติหนาที่ความรบัผิดดวยความโปรงใส มีความซื่อสัตยสุจริต 

2. มีการอุทิศเวลาแกราชการ มีความภาคภูมิใจในสถาบันตนเอง 

3. มุงสงเสริมการปฏิบัติงานในหนวยงานและมหาวิทยาลัยใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมาย 

 
 

2. กิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงาน                         

 ในกระบวนการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาเพื่อมาเปนนักศึกษาใหมของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จะตองมีผูเก่ียวของหลายฝาย ไมวาจะเปนภายใน

คณะคอื ผูบริหารของคณะวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจำหลักสูตร หรือภายนอก

คณะวิชา คือ กองบริหารงานวิชาการ ผูสมัคร ผูปกครอง เปนตน เพ่ือใหการทำงานเปนไปดวยความ

ถูกตอง รวดเร็ว และเกิดขอผิดพลาดใหนอยที่สุด การทำงานจึงตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 

ประกาศ หรือขอมูลจำนวนมาก มาใชประกอบการปฏิบัติงาน ดังนั้นผูปฏิบัติงานจึงตองประมวล

ขอมูลที ่มีสรางแผนการปฏิบัติงานใหเปนระบบ กำหนดกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานไวให

สอดคลองกับปฏิทินหรือกำหนดการของ ทปอ. และกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดังนี้
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ตารางที่ 4 ตารางกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

SU TCAS ประจำปการศึกษา 2564                           

สรุปรายละเอียดการรบับุคคลเขาศึกษาปการศึกษา 2564                          รองคณบดฝีายวิชาการ  

ประธานหลักสตูร  

อาจารยประจำหลักสตูร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะฯ สงขอมูลรายละเอียดการรบับุคคลเขาศึกษาผาน

ระบบ TCAS ใหกองบริหารฯ 

                        ผูปฏิบัติงาน 

ประชุมตรวจสอบขอมูลเกณฑการรบัสมคัรบุคคลเขาศึกษา

ผานระบบ TCAS 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 

คณะฯ ยืนยันขอมูลเกณฑการรบัสมัครบุคคลเขาศึกษาผาน

ระบบ TCAS ใหกองบริหารฯ 

                        ผูปฏิบัติงาน 

รอบ 1 - Portfolio ชวงท่ี 2                           

ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร                         กองบริหารงานวิชาการ 

เปดระบบการรับสมัครทางเวบ็ไซต 

www.admission.su.ac.th 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ชำระเงินคาสมัคร                         ผูสมคัร 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ                         คณบด ี 

ประธานหลักสตูร 
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กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบและพิจารณาผลงานของผูสมัคร                         ประธานหลักสตูร 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ                         กองบริหารงานวิชาการ 

เตรียมขอมูลและสถานที่และรูปแบบการสอบสัมภาษณ                         ผูปฏิบัติงาน 

สอบสัมภาษณ                         คณะอนุกรรมการ 

ผูปฏิบัติงาน 

สงรายชื่อผูผานการคดัเลือกใหกองบริหารงานวิชาการ                         ผูปฏิบัติงาน 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือก                         กองบริหารงานวิชาการ 

ผูผานการคัดเลือกรอบ 1 ชวงท่ี 1-2 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต 

www.student.mytcas.com 

                        ผูสมคัร 

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเวบ็ไซต 

www.student.mytcas.com 

                        ผูสมคัร 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา                         ทปอ. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                         กองบริหารงานวิชาการ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร www.reg.su.ac.th และชำระเงนิ 

                        ผูสมคัร 

รอบ 1 - Portfolio ชวงท่ี 3                           
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กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร                         กองบริหารงานวิชาการ 

เปดระบบการรับสมัครทางเวบ็ไซต 

www.admission.su.ac.th 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ชำระเงินคาสมัคร                         ผูสมคัร 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ                         คณบด ี 

ประธานหลักสตูร 

ตรวจสอบและพิจารณาผลงานของผูสมัคร                         ประธานหลักสตูร 

ผูปฏิบัติงาน 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ                         กองบริหารงานวิชาการ 

เตรียมขอมูลและสถานที่และรูปแบบการสอบสัมภาษณ                         ผูปฏิบัติงาน 

สอบสัมภาษณ                         คณะอนุกรรมการ 

ผูปฏิบัติงาน 

คณะวิชาสงรายช่ือผูผานการคดัเลือกใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

                        ผูปฏิบัติงาน 

กองบริหารงานวิชาการสงรายช่ือผูผานการคัดเลือกให 

ทปอ. 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก                         ผูปฏิบัติงาน 

ผูผานการคัดเลือกรอบ 1 ชวงท่ี 1-3 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ 

TCAS ของ ทปอ. เว็บไซต www.student.mytcas.com  

                        กองบริหารงานวิชาการ 
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กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเวบ็ไซต 

www.student.mytcas.com 

                        ผูสมคัร 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา                         ผูสมคัร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                         ทปอ. 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร www.reg.su.ac.th และชำระเงนิ 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาผอนผันการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                        ผูสมคัร 

รอบที่ 2 - โควตา                           

เปดระบบการรับสมัครทางเวบ็ไซต 

www.admission.su.ac.th 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ชำระเงินคาสมัคร                         ผูสมคัร 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ                         คณบด ี 

ประธานหลักสตูร 

ตรวจสอบและพิจารณาผลงานของผูสมัคร                         ประธานหลักสตูร 

ผูปฏิบัติงาน 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ                         กองบริหารงานวิชาการ 

เตรียมขอมูลและสถานที่และรูปแบบการสอบสัมภาษณ                         ผูปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

สอบสัมภาษณ                         คณะอนุกรรมการ 

ผูปฏิบัติงาน 

คณะวิชาสงรายช่ือผูผานการคดัเลือกใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

                        ผูปฏิบัติงาน 

กองบริหารงานวิชาการสงรายช่ือผูผานการคัดเลือกให 

ทปอ. 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผูมีผานการคัดเลือก                         ทปอ. 

ผูผานการคัดเลือกรอบ 2 ยืนยันสทิธิ์ในระบบ TCAS ของ 

ทปอ. ทางเว็บไซต www.student.mytcas.com 

                        ผูสมคัร 

สละสิทธิ์สำหรับผูยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. 

ทางเวบ็ไซต www.student.mytcas.com 

                        ผูสมคัร 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา                         ทปอ. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                         กองบริหารงานวิชาการ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร www.reg.su.ac.th และชำระเงนิ 

                        ผูสมคัร 

รอบที่ 3 - Admission 1 & 2 (ประกาศผล 2 ครั้ง)                           

เปดระบบการรับสมัครทางเวบ็ไซต 

www.student.mytcas.com 

                        ทปอ. 
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กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

ชำระเงินคาสมัคร                         ผูสมคัร 

ทปอ. ประมวลผลครั้งท่ี 1                         ทปอ. 

ประกาศผลครั้งท่ี 1                         ทปอ. 

ผูสมคัร ยืนยันสิทธ์ิ ไมใชสิทธิ์ หรอืขอรับการประมวลผล

รอบ 2 ในระบบ www.student.mytcas.com 

                        ผูสมคัร 

ทปอ. ประมวลผลครั้งท่ี 2                         ทปอ. 

ประกาศผลครั้งท่ี 2                         ทปอ. 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ                         คณบด ี ประธานหลักสูตร 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ                         ทปอ.  กองบริหารงานวิชาการ 

เตรียมขอมูลและสถานที่และรูปแบบการสอบสัมภาษณ                         ผูปฏิบัติงาน 

สอบสัมภาษณ                         คณะอนุกรรมการ 

คณะวิชาสงรายช่ือผูผานการสัมภาษณใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

                        ผูปฏิบัติงาน 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา                         ทปอ. 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                         กองบริหารงานวิชาการ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร www.reg.su.ac.th และชำระเงนิ 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาผอนผันการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                        ผูสมคัร 
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กิจกรรม 
ก.ย.

63 

ต.ค.

63 

พ.ย.

63 

ธ.ค.

63 

ม.ค

64 

ก.พ.

64 

มี.ค.

64 

เม.ย.

64 

พ.ค.

64 

มิ.ย.

64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ผูรับผิดชอบ 

รอบที่ 4 - รับตรงอิสระ (Direct Admission)                           

ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร                         กองบริหารงานวิชาการ 

เปดระบบการรับสมัครทางเวบ็ไซต 

www.admission.su.ac.th 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ชำระเงินคาสมัคร                         ผูสมคัร 

แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ                         คณบด ีประธานหลักสตูร 

ตรวจสอบและพิจารณาผลงานของผูสมัคร                         ประธานหลักสตูร  ผูปฏิบัติงาน 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์สอบสัมภาษณ                         กองบริหารงานวิชาการ 

เตรียมขอมูลและสถานที่และรูปแบบการสอบสัมภาษณ                         คณะอนุกรรมการ 

สอบสัมภาษณ                         คณะอนุกรรมการ  ผูปฏิบัติงาน 

คณะวิชาสงรายช่ือผูผานการคดัเลือกใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

                        ผูปฏิบัติงาน 

กองบริหารงานวิชาการสงรายช่ือผูผานการคัดเลือกให 

ทปอ. 

                        กองบริหารงานวิชาการ 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือก                         ผูปฏิบัติงาน 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษามหาวิทยาลยั

ศิลปากร www.reg.su.ac.th และชำระเงนิ 

                        กองบริหารงานวิชาการ 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ตั้งแตปการศึกษา 2561 ไดเริ่มใชระบบการสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม

คือระบบ TCAS เปนการรวมการรับนักศึกษาทั้ง 5 รูปแบบมาไวดวยกัน แบงรอบการรับเพื ่อให

สถาบันอุดมศึกษาเขาถึงกลุมเปาหมายที่แตกตางกันในแตละรอบ มีการเพิ่มระบบ Clearing-House 

ซึ่งเปนระบบที่ยืนยันสิทธการรับเขาศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยในประเทศ เพิ ่มโอกาสความ 

เทาเทียมกันในการเขาเรียนมหาวิทยาลัย ลดปญหาการกันสิทธิ์ของผู สมัคร แกปญหาการวิ่งสอบ

หลายที่ เพราะระบบใหมจะรับสมัครชวงเวลาการสอบหลังจากที่เด็กชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรียนจบ

การศึกษาแลว นอกจากนี้ยังสะดวกกับมหาวิทยาลัยในการนับจำนวนนักศึกษาใหมอีกดวย 

การปฏิบัติงานการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ

ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป

การศึกษา 2564 ที่ผูเขียนไดนำมาเปนขอมูลในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานนี้ จะใชการเขียนอธิบาย

ในรูปแบบขอความ (Wording) เพื ่ออธิบายรายละเอียดงานและนำเสนอขั ้นตอนในรูปแบบผัง

กระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) ซึ่งมีรูปแบบการใชสัญลักษณดังนี้ 

ตารางที่ 5 รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) สัญลักษณที่ใชในการเขียน

แผนผังการทำงานเพื ่อใหเห็นถึงลักษณะและความสัมพันธก อนและหลังของแตละขั ้นตอนใน

กระบวนการทำงาน ประกอบดวย 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

 คือ จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 คือ กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 คือ การตัดสินใจ 

 

 

คือ ทิศทาง/การไหลของงาน 

 คือ จ ุดเช ื ่อมตอระหว างข ั ้นตอน เช นกรณีการเขียน 

กระบวนการไมสามารถจบไดภายใน 1 หนา 
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ผูเขียนจะแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดังน้ี 

  1. การกำหนดจำนวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการคัดเลือก  

  2. ขั้นตอนการรับสมัครคดัเลอืกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ  

   1) รอบที่ 1 รับสมัครและคดัเลือกในรูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

   2) รอบที่ 2 รับสมัครและคดัเลือกในรูปแบบที่ 2 โควตา (Quota) 

   3) รอบที่ 3 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) และ

รูปแบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2)  

   4) รอบที่ 4 รับสมัครและคดัเลือกในรูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

  3. การสอบสัมภาษณ 

   1) การสอบสัมภาษณรปูแบบออนไซต 

   2) การสอบสัมภาษณรปูแบบออนไลน 

  4. การใชงานระบบการรับสมัคร https://admission.su.ac.th สำหรับผูปฏิบัติงาน 

3.1 ข ั ้นตอนการกำหนดจำนวนร ับ ค ุณสมบัต ิผู สมัคร เกณฑการคัดเล ือกของ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เมื่อกองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับขอมูลจากสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) อาทิ นโยบายการรับสมัคร กำหนดการ ปฏิทินการดำเนินงาน 

กองบริหารฯ จะจัดประชุมใหคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือชี้แจงขอมูลทั้งหมดรวมถึงการ

นำเสนอขอมูลเชิงสถิติการรับนักศึกษาใหมของปการศึกษาที่ผานมา เพ่ือใหคณะนำไปพิจารณาในการ

กำหนดจำนวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการคัดเลือก และปฏิทินการดำเนินงานตอไป ซึ่งจะขอ

อธิบายรายละเอียดข้ันตอนไวดังน้ี 

 3.1.1 กำหนดและรวบรวมขอมูลการรับนักศึกษาใหม เมื่อคณะไดรับทราบขอมูล 

แนวทาง นโยบาย และขอมูลเชิงสถิติจากกองบริหารฯ เรียบรอยแลว กองบริหารฯ จะสงบันทึกเพื่อ

แจงปฏิทินการสอบคัดเลือก และขอขอมูลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาของคณะวิชา 

พรอมแบบฟอรมการกรอกขอมูลหลักสูตรที ่เปดรับสมัครของปการศึกษานั้น ผู ปฏิบัติงานจะตอง

ประสานงานแจง คณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตรของคณะวิชา 3 

หลักสูตร ไดแก 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ  

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ  

   - วิชาเอกการออกแบบอินเทอรแอคทีฟแอปพลิเคชัน  
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   - วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน 

   - วิชาเอกการออกแบบเกม 

  3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร (โครงการพิเศษ)  

  ใหกำหนดขอมูลการรับนักศึกษาใหมประจำปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย จำนวนรับ

ของแตละรอบ วิธีการคัดเลือก เกณฑการคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะของผู สมัคร/เงื่อนไขการรับ 

กำหนดการสอบสัมภาษณ (วัน เวลา สถานท่ี) เอกสารที่ผูสมัครจะตองสงใหกับคณะวิชา ชองทางการ

สงเอกสารใหกับคณะวิชา(สงไปรษณีย สงอีเมล หรืออัพโหลดในระบบการรับสมัคร) และเอกสารที่

ผูสมัครจะตองนำมาแสดงวันสอบสัมภาษณ  

 3.1.2 รวบรวมและตรวจสอบขอมูล เมื่อผูปฏิบัติงานไดขอมูลการรับสมัครทั้งหมดจาก

ทุกหลักสูตรมาแลว จะตองพิจารณาขอมูลการรับสมัครใหละเอียดถี่ถวน ไมวาจะเปนจำนวนการรับ 

เกณฑการรับสมัคร กำหนดการสอบสัมภาษณ เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการรับสมัคร โดยเฉพาะเงื่อนไข

การรับสมัครของแตละรอบ เนื่องจากการรับ 5 แบบ มีรายละเอียดที่ตางกัน 

 3.1.3 สงขอมูลใหกองบริหารงานวิชาการ ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลทั้งหมด จากนั้น

เสนอคณบดีเพื ่อพิจารณาลงนามในบันทึกเปนและสงขอมูลใหกองบริหารงานวิชาการฯ เพ่ือ

ดำเนินการทำประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษา ประจำปการศึกษา ตอไป 

 จากขั้นตอนท่ีไดกลาวมา ผูเขียนขออธิบายเปนผังกระบวนงานดังนี้ 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวของ 

1. กองบรหิารงานวิชาการนำเสนอ

ขอมูลการรับสมัครคดัเลือกประจำป

การศึกษาที่ไดรบัจาก ทปอ. และ

ขอมูลเชิงสถิติท่ีเกี่ยวของกับจำนวน

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในปการศึกษาที่ผานมา ใหกับคณะ

วิชา 

 

เริ่มตน 

ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

 

กองบริหารงาน

วิชาการ  

ประกาศจาก 

ทปอ. / ขอมูล

เชิงสถิติที่กอง

บริหารงานฯ 

รวบรวมไว 

2. กองบรหิารสงบันทึกและ

แบบฟอรมเพื่อใหคณะกำหนดขอมูล

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

 

 ชวงเดือน

กันยายน  

1 วัน 

กองบริหารงาน

วิชาการ 

แบบฟอรมขอมูล

หลักสตูรที่

เปดรบัสมัคร 

3. ประธานหลักสูตรกำหนดขอมลู

เกรฑการรับสมัคร จำนวนรับของทุก

รอบการสมัคร  

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 สัปดาห 

ประธาน

หลักสตูร /

อาจารยประจำ

หลักสตูร  

แบบฟอรมขอมูล

หลักสตูรที่

เปดรบัสมัคร 

4. ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมลูการรบั

สมัครจากประธานหลักสูตรทุก

หลักสตูร 

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

ผูปฏิบัติงาน แบบฟอรมแจง

ขอมูลการรับ

สมัคร 

5. ผูปฏิบัติงานตรวจสอบขอมลูการรับ

สมัครทีไ่ดรับ หากมีขอมลูท่ีตองแกไข 

ใหประสานกับประธานหลักสูตรเพ่ือ

แกไขขอมูล 

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

คณบด/ี รอง

คณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย 

/ ผูปฏิบติังาน 

แบบฟอรมแจง

ขอมูลการรับ

สมัคร 

6. ทำบันทกึเสนอคณบดลีงนามเพือ่

สงขอมูลการรบัสมัครใหกอง

บริหารงานวิชาการ 

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

คณบด/ี

ผูปฏิบัติงาน 

บันทกึขอความ / 

แบบฟอรมแจง

ขอมูลการรับ

สมัคร 

7. คณบดีลงนามในบันทึกขอความ

เพื่อสงขอมูลใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

คณบด ี บันทกึขอความ / 

แบบฟอรมแจง

ขอมูลการรับ

สมัคร 

คณะประชุมกับ 

กองบริหารงานวิชาการ 

กำหนดขอมูลการรบั

สมัครคดัเลือก 

รับแบบฟอรม 

ขอมูลการรับสมัคร 

รวบรวมและตรวจสอบ

ขอมูลการรับสมัคร 

 
ตรวจสอบขอมลู

การรับสมัคร 

แกไข 

ไมตองแกไข  

จัดทำบันทึกขอความ 

ลงนามบันทึกขอความ 

A 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวของ 

8. ผูปฏิบัติงานสงบันทึกขอความและ

ขอมูลแบบฟอรมการรับสมัครบุคคล

เขาศึกษาใหกองบริหารงานวิชาการ

เพื่อใหกองบริหารงานพิจารณา

ดำเนินการรางประกาศการรับสมคัร

คัดเลือกบุคคล 

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

ผูปฏิบัติงาน บันทกึขอความ / 

แบบฟอรมแจง

ขอมูลการรับ

สมัคร 

9. กองบรหิารงานรับขอมูลการรับ

สมัครและรางประกาศการรับสมัคร

คัดเลือก  

 ชวงเดือน

กันยายน 

1 สัปดาห 

กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศการรับ

สมัครคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษา

ฯ 

10. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับ

ปริญญาบัณฑติ (SU-TCAS) ประจำป

การศึกษาในระบบการรับสมัครและ

ประชาสมัพันธในชองทางตาง ๆ  

 

ชวงเดือน

กันยายน 

1 วัน 

กองบริหารงาน

วิชาการ  

ประกาศการรับ

สมัครคัดเลือก

บุคคลเขาศึกษา

ฯ 

แผนภาพที่ 10 ผังกระบวนงานขั้นตอนการการกำหนดจำนวนรับ คุณสมบัติผู สมัคร เกณฑการ

คัดเลือก การรบัสมัครบุคคลเขาศึกษา 

จากขั้นตอนการกำหนดจำนวนรับ คุณสมบัติผูสมัคร เกณฑการคัดเลือก ที่คณะวิชาไดสง

กองบริหารงานวิชาการเพ่ือจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพื่อ

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปการศึกษา ซึ ่งกอง

บริหารงานวิชาการจะประกาศผานเว็บไซต www.admission.su.ac.th และประชาสัมพันธผานทาง

เพจเฟซบุก SUTCAS มหาวิทยาลัยศิลปากร (https://www.facebook.com/SUTCAS) เพื่อให

ผูสมัครที่สนใจเขาศึกษาสามารถดูขอมูลและสอบสมัครคัดเลือกได  

 3.2 ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทยไดแบงรอบของการสมัครออกเปน 4 รอบ รูปแบบการรับแบงเปน 5 แบบ ซึ่งการรับสมัคร

คัดเลือกจนกวาจะไดผูผานเกณฑการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณจะมีขั้นตอนแตกตางกันใน

รายละเอียดของแตละรอบ ซึ่งผูเขียนจะขออธิบายแยกตามรอบการรับ ดังนี้ 

สงบันทึกขอความและ

แบบฟอรมใหกอง

บริหารงานวิชาการ 

รางประกาศการรับสมัคร

บุคคล 

สิ้นสุด 

ประกาศรับสมัคร 

A 
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  3.2.1 รอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

โดยสถาบันอุดมศึกษา 

  การรับแบบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) เปดสำหรับผูสมัครทั ่วไป ผูสมัครที ่มี

ความสามารถพิเศษ ผูสมัครโควตา ผูสมัครเครือขาย ซึ่งจะไมมีการสอบขอเขียนหรือสอบปฏิบัติ  

การรับสมัครในรอบนี้ผูสมัครจะตองยื่นสมัครที่เว็บไซต www.admission.su.ac.th โดยผู สมัคร

จะตองสมัครและชำระเงินคาสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดไวในประกาศการรับสมัคร ซึ่งผูเขียนจะ

ขออธิบายกระบวนการดังนี้  

  ขั ้นตอนการสมัคร เมื ่อผู สมัครลงทะเบียนใน เว็บไซต www.admission.su.ac.th  

ผูสมัครจะตองลงทะเบียนในระบบกอน จากนั้นจึงจะสามารถสมัครเขาศึกษาในหลักสูตรที่ตองการได 

ซึ่งสามารถสมัครไดเพียง 1 สาขา/หลักสูตร ในมหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น ผูสมัครจะตองอัพโหลด

หรือสงเอกสารการสมัครไดแก สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบ ปพ.1 และ Portfolio ผานชองทางท่ี

หลักสูตรกำหนดไวเทานั้น จากนั้นจึงชำระคาสมัคร จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ รายชื่อผูสมัคร

จะปรากฏในระบบการรับสมัครโดยมีสถานภาพ ชำระเงนิแลว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครแลว ให

ผูปฏิบัติงานดำเนินการไดตามขั้นตอนตอไปนี้ 

   1) แต งต ั ้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอน ุกรรมการฝ ายต าง ๆ  

ใหผูปฏิบัติงานประสานกับคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตรเพื่อขอ

จำนวนและรายชื่อคณะอนุกรรมการของแตละหลักสูตร ซึ่งควรพิจารณาใหเหมาะสมกับจำนวน

ผูสมัคร ดังตอไปนี้ 

    1) คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ประธาน

หลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

    2) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน Portfolio แยกตามหลักสูตร เพื ่อตรวจ 

Portfolio และคัดเลือกผูผานเกณฑการรับสมัคร  

    3) คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณผูผานการเกณฑ

การคัดเลือก 

    4) คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ เพื่อประสานงานและ

อำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการสอบสัมภาษณ อาทิ การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล 

สถานที่  
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   2) รวบรวมขอมูลรายชื ่อและเอกสารการสมัครของผู สมัคร กองบริหารงานจะสง

บันทึกสงรายชื่อผูสมัครคัดเลือกในรอบที่ 1 Portfolio ใหคณะวิชาพรอมกับรายชื่อของผูสมัคร 

สำหรับเอกสาร Portfolio หรือเอกสารการสมัครอื่น ๆ จะขึ้นกับหลักสูตรวาไดกำหนดใหผูสมัครสง

ชองทางไหน เชน ใหผูสมัครสงทางไปรษณียมายังคณะ ใหผูสมัครสแกนสงมาทางอีเมล หรือใหผูสมัคร

อัพโหลดในระบบการรับสมัคร www.admission.su.ac.th ใหผูปฏิบัติงานสงเอกสารดังกลาวให

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน Portfolio เพื่อดำเนินการตอไป 

   3) พ ิจารณารายช ื ่อผ ู ผ านเกณฑการค ัด เล ือกและม ีส ิทธ ิ ์สอบส ัมภาษณ 

คณะอนุกรรมการฝายพิจารณาผลงาน Portfolio ตรวจสอบ และพิจารณาผูสมัครทุกราย และสง

รายชื่อผูผานเกณฑการคดัเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณใหผูปฏิบัติงาน  

   4) จัดทำบันทึกขอความสงรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผูปฏิบัติงานรวบรวมรายชื่อ

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ และรายละเอียดที่จะแจงผูสมัครเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณและหรือหลักฐาน

อื่นใดเพิ่มเติมที่จะใหผูสมัครนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ เสนอคณบดีเพื่อลงนาม และสงกอง

บริหารงานวิชาการตอไป 

   5) ปรับสถานะผูสมัครในระบบการรับสมัคร ผูปฏิบัติงานจะตองเขาสูระบบการรับ

สมัคร https://admission.su.ac.th เพื่อปรับสถานะผูสมัครที่ผานเกณฑการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ 

   6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ กองบริหารงานวิชาการประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการสอบสัมภาษณ ไดแก วัน เวลา สถานที่ รูปแบบ

การสอบสัมภาษณ และเอกสารที่ผูสมัครตองนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ หรือรายละเอียดอื่น ๆ 

ตามที่คณะไดแจงไป 

  จากขั้นตอนการรับสมัคร รอบที่ 1 (Portfolio) ตามที่ไดกลาวมา ผูเขียนขออธิบายเปน

ผังกระบวนงาน เพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1. จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

อำนวยการ คณะอนุกรรมการฝาย

พิจารณาผลงาน Portfolio 

คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ และ

คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการ

สอบสัมภาษณ 

 

เริ่มตน 

1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย / 

ประธานหลักสูตร 

/ ผูปฏิบัติงาน  

คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

2. คณบดีลงนามคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

 

 1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

คณบดี  คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

3. รวบรวมขอมูลรายชื่อและเอกสารการ

สมัครของผูสมัครที่สงมาทางชองทางตาง 

ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว สงใหกับ

คณะอนุกรรมการพิจารณา Portfolio  

 3 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

ผูปฏิบัติงาน   รายชื่อผูสมัคร / 

Portfolio / 

สำเนาบัตร

ประชาชน / 

สำเนาใบ ปพ.1 

หรือหลักฐานทาง

การศึกษา 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณา Portfolio 

ตรวจสอบคุณสมบัติ สงรายช่ือผูสมัครที่

ผานเกณฑการคัดเลอืกและมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ ใหกับผูปฏิบัติงาน 

 1 สัปดาห 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณา 

Portfolio 

รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

5. ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลผูผาน

เกณฑการคัดเลอืกและและทำบันทึก

เพ่ือสงขอมูลรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ วันสอบสัมภาษณ และ

เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสอบ

สัมภาษณ สงใหกองบริหารงานวิชาการ 

  1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

/ ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ 

จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

รวบรวมรายชื่อผูสมัคร

และเอกสารการสมัคร 

ลงนามคำสั่งแตงตั้ง 

ตรวจสอบคุณสมบัติและ

คัดเลือกผูสมัคร 

รวบรวมขอมูลและจัดทำ

บันทกึขอความ 

A 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

6. คณบดีลงนามในบันทึกขอความสง

ขอมูลผูผานเกณฑการคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

คณบดี/ 

ผูปฏิบัติงาน 

บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

7. สงบันทึกสงขอมลูผูผานเกณฑการ

คัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณใหกอง

บริหารงานวิชาการ 

 1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

8. ผูปฏิบัติงานปรับสถานะผูสมัครที่ผาน

เกณฑการคัดเลอืกใหเปนผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ ในระบบการรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th  

 1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

ผูปฏิบัติงาน รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

9. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันสอบ

สัมภาษณ รูปแบบการสอบสัมภาษณ 

เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสอบ

สัมภาษณ ใหผูสมัครทราบ ผานระบบ

การรับสมัครของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน 

ชวงท่ี 2 เดือน

กันยายน 

ชวงท่ี 3 เดือน 

มกราคม 

กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

แผนภาพที่ 11 ผังกระบวนงานขั้นตอนการรับสมัครรอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 1 

แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 

   

  

ลงนามบันทึกขอความ 

ปรับสถานะผูสมัคร 

ในระบบ 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์

สอบสัมภาษณ 

สงบันทึกขอความ 

สิ้นสุด 

A 
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  3.2.2 ขั้นตอนการรับสมัคร รอบที่ 2 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 2 โควตา 

(Quota) โดยสถาบันอดุมศึกษา 

   การรับสมัครในรปูแบบที่ 2 โควตา (Quota) มีการสอบขอเขียนหรือขอปฏิบัติและการ

ใชคะแนนสอบ ผูสมัครอยูในเขตพื้นที ่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือขาย และผูสมัครทั่วไปใน

โครงการความสามารถพ ิ เศษ โครงการของสำน ักงานคณะกรรมการการอุดมศ ึกษา ซึ่ ง

สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑการคัดเลือกและรับสมัครเอง 

   การรับสมัครใหผูสมัครยื่นสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ผานระบบการรับ

สมัครที่เว็บไซต www.admission.su.ac.th  ผูสมคัรจะสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 สาขา/หลักสูตร 

ในมหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น ผูสมัครจะตองลงทะเบียนในระบบการรับสมัคร (หากเคยลงทะเบียน

ไวในปการศึกษานั้นแลวไมตองลงทะเบียนซ้ำ) อัพโหลดเอกสารการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน และสำเนาใบ ปพ.1 จากนั้นระบบจะใหผูสมัครชำระเงินคาสมัคร จึงจะถือวาการสมัคร

สิ้นสุด  

   ในการรับรอบที ่ 2 โควตา คณะว ิชากำหนดเกณฑคะแนนสอบรวมดวย ได แก  

วิชาสามัญ 9 วิชา GAT (การสอบวัดความถนัดทั่วไป) และ PAT (การสอบวัดความถนัดเฉพาะทาง

วิชาการและวิชาชีพ) ซึ่งกองบริหารงานวิชาการจะเปนผูดึงคะแนนสอบของผู สมัครจากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) และประมวลผลคะแนนสอบตามเกณฑการรับสมัครใหคณะ

วิชาเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูสมัครตอไป 

   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ใหผูปฏิบัติงานดำเนินการไดตามข้ันตอนตอไปนี้ 

   1) สงรายชื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการใหกองบริหารงานวิชาการ กองบริหารงาน

วิชาการจะทำบันทึกแจงคณะวิชาใหแจงรายชื ่อคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ของคณะวิชา ให

ผูปฏิบัติงานประสานกับคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตรเพื่อขอรายชื่อ

คณะอนุกรรมการของแตละหลักสูตร สงกองบริหารงานวิชาการ ซึ่งอาจประกอบดวยคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ ดังตอไปนี้  

    - คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ประธาน

หลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

    - คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู สมัครแยกตามหลักสูตร เพื ่อตรวจสอบ

คุณสมบััติของผูสมัครวาตรงตามเกณฑการรับสมัครหรือไม และคัดเลือกผูผานเกณฑการรับสมัคร  

    - คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณผูผานการเกณฑ

การคัดเลือก 
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    - คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ เพื ่อประสานงานและ

อำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการสอบสัมภาษณ อาทิ การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล 

สถานที่  

    เมื่อไดรายชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหผูปฏิบัติงานจัดทำบันทึก

ขอความเสนอคณบดีลงนามสงรายชื ่อคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

   2) รวบรวมขอมูลรายชื ่อและเอกสารการสมัครของผูสมัคร สำหรับรายชื ่อและ

คะแนนสอบของผู สมัครกองบริหารงานจะสงบันทึกสงรายชื่อผู สมัครคัดเลือกในรอบที่ 2 โควตา 

Quota ใหกับคณะวิชา เอกสารการสมัครอื่น ๆ ซึ่งขึ้นกับหลักสูตรวาไดกำหนดใหผูสมัครสงชองทาง

ไหน เชน ใหผูสมัครสงทางไปรษณียมายังคณะ ใหผู สมัครสแกนสงมาทางอีเมล หรือใหผู สมัคร 

อัพโหลดในระบบการรับสมัคร www.admission.su.ac.th ใหผูปฏิบัติงานสงเอกสารดังกลาวให

ประธานหลักสูตร หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครเพ่ือดำเนินการตอไป 

   3) พิจารณารายชื ่อผูผานเกณฑการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ประธาน

หลักสูตร หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบ และพิจารณาผูสมัครทุกรายวาตรง

ตามเกณฑหรือเงื่อนไขการรับหรือไม และสงรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ใหผูปฏิบัติงาน  

   4) จัดทำบันทึกขอความสงรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผูปฏิบัติงานรวบรวมรายชื่อ

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน Portfolio และ

รายละเอียดที่จะแจงผูสมัครเก่ียวกับการสอบสัมภาษณและหรือหลักฐานอื่นใดเพ่ิมเติมที่จะใหผูสมัคร

นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ เสนอคณบดีเพ่ือลงนาม และสงกองบริหารงานวิชาการตอไป 

   5) ปรับสถานะผูสมัครในระบบการรับสมัคร ผูปฏิบัติงานจะตองเขาสูระบบการรับ

สมัคร https://admission.su.ac.th เพื่อปรับสถานะผูสมัครที่ผานเกณฑการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ 

   6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ กองบริหารงานวิชาการประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการสอบสัมภาษณ ไดแก วัน เวลา สถานที่ รูปแบบ

การสอบสัมภาษณ และเอกสารที่ผูสมัครตองนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ หรือรายละเอียดอื่น ๆ 

ตามที่คณะไดแจงไป 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1. จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

อำนวยการ คณะอนุกรรมการพิจารณา

คุณสมบัติ คณะอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ คณะอนุกรรมการฝาย

ประสานงานการสอบสัมภาษณ 

 

 

1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย / 

ประธานหลักสูตร 

/ ผูปฏิบัติงาน  

คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

2. คณบดีลงนามคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

 

 1 วัน  

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

คณบดี  คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

3. รวบรวมขอมูลรายช่ือและคะแนนท่ีได

จากกองบริหารงานวิชาการ เอกสารการ

สมัครของผูสมัครที่สงมาทางชองทางตาง 

ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว ใหกับ

คณะอนุกรรมการพิจารณาคณุสมบัติ 

 3 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ผูปฏิบัติงาน   รายชื่อผูสมัครและ

คะแนน / สำเนา

บัตรประชาชน / 

สำเนาใบ ปพ.1 

หรือหลักฐานทาง

การศึกษา 

4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ สงรายชื่อผูสมัครที่ผานเกณฑ

การคดัเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

ใหกับผูปฏิบัตงิาน 

 1 สัปดาห 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณา 

Portfolio 

รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

5. ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลผูผาน

เกณฑการคัดเลอืกและและทำบันทึก

เพ่ือสงขอมูลรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ วันสอบสัมภาษณ และ

เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสอบ

สัมภาษณ สงใหกองบริหารงานวิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

/ ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ 

6. คณบดีลงนามในบันทึกขอความสง

ขอมูลผูผานเกณฑการคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

คณบดี/ 

ผูปฏิบัติงาน 

บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

เริ่มตน 

จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการและ

อนุกรรมการ 

รวบรวมรายชื่อผูสมัคร

และเอกสารการสมัคร 

ลงนามคำสั่งแตงตั้ง 

ตรวจสอบคุณสมบัติและ

คัดเลือกผูสมัคร 

รวบรวมขอมูลและจัดทำ

บันทกึขอความ 

A 

ลงนามบันทึกขอความ 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

7. สงบันทึกสงขอมลูผูผานเกณฑการ

คัดเลือก/ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณและ

ขอมูลรายละเอียดการสอบสัมภาษณให

กองบริหารงานวิชาการ  

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

8. ผูปฏิบัติงานปรับสถานะผูสมัครที่ผาน

เกณฑการคัดเลอืกใหเปนผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ ในระบบการรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th  

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ผูปฏิบัติงาน รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

9. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันสอบ

สัมภาษณ รูปแบบการสอบสัมภาษณ 

เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ 

ใหผูสมัครทราบ ผานระบบการรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

แผนภาพที่ 12 ผังกระบวนงานขั้นตอนการรับสมัคร รอบที่ 2 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 2 

โควตา (Quota) 

  

ปรับสถานะผูสมัคร 

ในระบบ 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์

สอบสัมภาษณ 

A 

สงบันทึกขอความ 

สิ้นสุด 
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  3.2.3 รอบที่ 3 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) 

และแบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) มีกลุมเปาหมายเปนผูสมัครทั่วไป รับสมัครที่ระบบ

การคัดเลือกกลาง https://www.mytcas.com รูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) ใช

คะแนนตามองคประกอบและเกณฑที่กำหนดมาจากสาขาวิชา/มหาวิทยาลัย สวน แบบที่ 4 รับกลาง

รวมกัน (Admission 2)  ใชคะแนนตามองคประกอบและเกณฑที ่กำหนดมาจากกลุมสาขาวิชา/

มหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว 10 กลุม  

   ผูสมัครสามารถเลือกสมัครทั้ง 2 รูปแบบรวมกันไดไมเกิน 10 อันดับแบบเรียงลำดับ  

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเปนผูคัดเลือกผูสมัครในรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน (Admission 1) โดย

เรียงลำดับตามเกณฑ และระบบการคัดเลือกกลางเปนผูคัดเลือกผูสมัครใน รูปแบบที่ 4 รับกลาง

รวมกัน (Admission 2) โดยเรียงตามคะแนน ซึ่งระบบการคดัเลือกกลางจะทำการประมวลผลในรอบ 

3 จำนวน 2 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ใหผูปฏิบัติงานดำเนินการตามข้ันตอนดงัตอไปนี้ 

   1) สงรายชื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการใหกองบริหารงานวิชาการ กองบริหารงาน

วิชาการจะทำบันทึกแจงคณะวิชาใหแจงรายชื ่อคณะอนุกรรมการฝานตาง ๆ ของคณะวิชา ให

ผูปฏิบัติงานประสานกับคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตรเพื่อขอรายชื่อ

คณะอนุกรรมการของแตละหลักสูตร สงกองบริหารงานวิชาการ ซึ่งอาจประกอบดวยคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ ดังตอไปนี้ 

    - คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ประธาน

หลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานดานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา หรือผู ไดรับ

มอบหมายจากคณบดี 

    - คณะอนุกรรมการฝายจัดการขอมูล เพื่อตรวจสอบและสงตอขอมูลการรับสมัคร 

ขอมูลคะแนนของผูสมัครคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ 

    - คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู สมัครแยกตามหลักสูตร เพื ่อตรวจสอบ

คุณสมบััติของผูสมัครวาตรงตามเกณฑการรับสมัครหรือไม และคัดเลือกผูผานเกณฑการรับสมัคร  

    - คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณผูผานการเกณฑ

การคัดเลือก 

    - คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ เพื ่อประสานงานและ

อำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการสอบสัมภาษณ อาทิ การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล 

สถานที่  
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    เมื่อไดรายชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหผูปฏิบัติงานจัดทำบันทึก

ขอความเสนอคณบดีลงนามสงรายชื ่อคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

   2) รับขอมูลรายชื่อและเอกสารการสมัครของผูสมัคร กองบริหารงานวิชาการจะสง

รายชื่อผูสมัครที่ผานเกณฑการรับสมัครและไมผานเกณฑการรับสมัครรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน 

(Admission 1) พรอม GPAX 6 ภาค คะแนนสอบ และประมวลผลคะแนนใหกับคณะเพื่อใหจัดทำ

รายชื่อผูผานการคัดเลือก (Ranking) สงกลับกองบริหารงานวิชาการ ในขั้นตอนนี้ใหผูปฏิบัติงานสง

เอกสารดังกลาวใหประธานหลักสูตร หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครเพ่ือดำเนินการ

คัดเลือกโดยเรียงลำดับผูสมัครตามเกณฑตามคะแนน ตอไป  

   3) พิจารณาจัดลำดับ (Ranking) รายช่ือผูผานเกณฑการคดัเลือก ประธานหลักสูตร 

หรือคณะอนุกรรมการ ดำเนินการจัดลำดับ ranking ของผูผานเกณฑการรับสมัครในรูปแบบที่ 3 

Admission 1 ในไฟลรายชื ่อผ ู ผ านเกณฑที่กองบริหารงานวิชาการส งใหกับคณะวิชา โดยมี

รายละเอียดดังน้ี  

    - เรียงลำดับผูสมัครที่จะรับตั้งแต 1, 2, 3,.... ไปจนถึงลำดับสุดทายที่ตองการรับ  

(ไฟลรายชื่อไดเรียงลำดับคะแนนไวแลว) 

    - สำหรับผูสมัครท่ีไมตองการรับใหใสเลข 0  

    - ไมสามารถดึงผูสมัครที่ไมผานเกณฑมาจัดลำดับได 

    - ไมตองลบรายชื่อหรือคอลัมนที่ไมตองการออก  

    - การเรียงลำดับนั ้นสามารถเรียงลำดับผู ผานเกณฑเกินจากจำนวนที่หลักสูตร

ประกาศรับได  แตจะไดผูสมัครตามจำนวนที่ประกาศรับไปเทานั้น เชน หลักสูตรประกาศรับ 40 คน 

แตจัดลำดับ (ranking) ไปจนถึงลำดับที่ 70 เมื่อผานการประมวลผลรอบที่ 1 ของระบบ ทปอ. แลว 

ผูสมัครทุกคนติดอันดับหมด คณะวิชาจะไดผูสมัคร 40 คน ตามจำนวนรับท่ีแจงไวเทานั้น 

    - การจัดลำดับ (ranking) ใหพิจารณาจากขอมูลการเลือกอันดับของผู สมัคร

เนื่องจากวา กรณีผูสมัครไมไดเลือกหลักสูตรคณะวิชา ไวลำดับที่ 1 (เลือกเปนลำดับ 2, 3, 4 เปนตน) 

เมื่อระบบการคัดเลือกกลางของ ทปอ. ประมวลผลรายชื่อแลว ผูสมคัรติดอันดับที่เลือกไวกอนหนา  

จะทำใหหลักสูตรไมไดผูสมัครรายนั้น แตหลักสูตรไมสามารถจัดลำดับเฉพาะผูสมัครที่เลือกสาขาวชิา

ของตนเองเปนอันดับ 1 ได เวนแตจะมีการประกาศแจงไวลวงหนาในเกณฑการรับสมัครแลวเทานั้น 

    - ผูสมัครที่ขอมูลของ GPAX หรือคะแนนบางสวนไมมี เกิดจากผูสมัครไมตรวจสอบ

ขอมูลกับทาง ทปอ. ประกาศไว ภายในชวงเวลาที่กำหนด การตรวจสอบและแจงแกไขคะแนน ถือเปน



65 

ความรับผิดชอบของผูสมัครเองกอนที่จะเริ่มรับสมัคร การคำนวณคะแนนจึงมาจากขอมูลของ ทปอ. 

ที่เปนมาตรฐานเดยีวกัน 

    เมื่อจัดลำดับแลวใหทางคณะอนุกรรมการประจำหลักสูตรสงไฟลดังกลาวกลับมาที่

ผูปฏิบัติงานเพ่ือรวบรวมสงกองบริหารงานวิชาการตอไป  

   4) จัดทำบันทึกขอความสงขอมูลการจัดลำดับ (Ranking) รายชื่อผูผานเกณฑการ

คัดเลือก ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอสงการจัดลำดับ (Ranking) รายชื่อผูสมัครรอบ 3 Admission 1 ที่

พิจารณาจัดลำดับแลวจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ สงกองบริหารงานวิชาการ เพื่อสงให 

ทปอ. ประมวลผลรายชื่อตอไป สำหรับรายชื่อผูสมัครรอบ 3 Admission 2 เปนการประมวลผลจาก

ระบบการคัดเลือกกลาง 

   5) การประมวลผลและการยืนยันสิทธิ ์ ระบบจะนำขอมูลการจัดลำดับผูสมัครใน

รูปแบบที่ 3 Admission 1 ของสถาบันอุดมศึกษาและผูสมัครในรูปแบบที่ 4 Admission 2 มา

ประมวลผลครั้งที่ 1 รวมกันและประกาสผลครั้งท่ี 1 เพ่ือใหผูสมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบของ ทปอ.  

   หลังจากสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 จะเปนการประมวลผลครั้งที่ 2 สำหรับผูเขารับ

การประมวลผลครั้งที่ 2 ซึ่งในการเขาการประมวลผลครั้งที่ 2 ถือวาผูสมัครยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติ 

ทปอ. จะดึงรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ทั้งหมดในการประมวลผลทั้ง 2 ครั้ง ใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

ดำเนินการสอบสัมภาษณ  

   6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ หลังจากการประมวลผลครั้งที่ 2 เสร็จสิ้น  

กองบริหารงานวิชาการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่ไดรับจาก ทปอ. และรายละเอียดท่ี

เกี่ยวของกับการสอบสัมภาษณ ไดแก วัน เวลา สถานที่ รูปแบบการสอบสัมภาษณ และเอกสารที่

ผูสมัครตองนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ ตามที่คณะไดแจงไป 

    จากรายละเอียดตามที่ไดกลาวมา เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยง ผูเขียนขอแสดงใหเห็น

ดวยผังกระบวนงานดังตอไปนี้ 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1. จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

อำนวยการ คณะอนุกรรมการฝาย

จัดการขอมูล คณะอนุกรรมการฝาย

พิจารณาคุณสมบัติ คณะอนุกรรมการ

สอบสัมภาษณ และคณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ 

 

 

1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย / 

ประธานหลักสูตร 

/ ผูปฏิบัติงาน  

คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

2. คณบดีลงนามคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

คณบดี  คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

3. รวบรวมขอมูลรายช่ือและคะแนนท่ีได

จากกองบริหารงานวิชาการ สงใหกับ

คณะอนุกรรมการพิจารณาคณุสมบัติ

เพ่ือจัดลำดับ (Ranking) รายชื่อผูผาน

เกณฑการคัดเลอืก 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ผูปฏิบัติงาน   รายชื่อผูสมัครและ

คะแนน 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดลำดับ 

(Ranking) รายชื่อผูผานเกณฑการ

คัดเลือก ใหกับผูปฏิบัติงาน 

 1 สัปดาห 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณา 

Portfolio 

รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

5. ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลผูผาน

เกณฑการคัดเลอืกรายช่ือผูผานเกณฑ

การคดัเลือกท่ีผานการจัดลำดับ สงให

กองบริหารงานวิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

/ ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ 

6. คณบดีลงนามในบันทึกขอความสง

ขอมูลผูผานเกณฑการคัดเลือกรายชื่อผู

ผานเกณฑการคัดเลอืกท่ีผานการ

จัดลำดับใหกองบริหารงานวิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

คณบดี/ 

ผูปฏิบัติงาน 

บันทึกขอความ

สงผลการการ

จัดลำดับ 

เริ่มตน 

จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการและ

อนุกรรมการ 

รวบรวมรายชื่อผูสมัคร

และเอกสารการสมัคร 

ลงนามคำสั่งแตงต้ัง 

ตรวจสอบคณุสมบัติและ

คัดเลือกผูสมัคร 

รวบรวมขอมูลและจัดทำ

บันทกึขอความ 

A 

ลงนามบันทึกขอความ 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

7. สงบันทึกสงขอมลูผูผานเกณฑการ

คัดเลือกรายช่ือผูผานเกณฑการคัดเลือก

ที่ผานการจัดลำดับใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ

สงผลการจัดลำดับ 

8. ระบบการคัดเลือกกลางนำขอมูลการ

จัดลำดับของสถาบันอุดมศึกษามา

ประมวลผลครั้งที่ 1 พรอมกับและประ

กาสผลครั้งที่ 1 เพ่ือใหผูสมคัรยืนยันสิทธ์ิ

ในระบบของ ทปอ. 

 1 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ทปอ.  ประกาศผูมีสิทธ์ิ

เขาศึกษาใน

สถาบันอุมศึกษา 

9. ประกาศผลการประมวลผลครั้งที่ 1 

และเพ่ือใหผูสมัครยืนยันสิทธิ์  

ในระบบ www.student.mytcas.com 

 2 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ทปอ. / ผูสมัคร ประกาศผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาใน

สถาบันอุมศึกษา 

10. ยืนยันสิทธ์ิ ไมใชสทิธ์ิ หรือขอรับการ

ประมวลผลรอบ 2  

สำหรับผูสมัครท่ีไดลำดับที่ 2 เปนตนไป

หรือไมติดอันดับ สามารถขอเขารับการ

ประมวลผลครั้งที่ 2 ได 

 2 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ผูสมัคร ประกาศผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาใน

สถาบันอุมศึกษา 

11. ประกาศผลการประมวลผลครั้งที่ 2 

ในรอบน้ีเปนการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ 

 2 วัน 

ชวงเดือน

พฤษภาคม 

ทปอ. ประกาศผูมีสิทธ์ิ

เขาศึกษาใน

สถาบันอุมศึกษา 

9. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันสอบ

สัมภาษณ รูปแบบการสอบสัมภาษณ 

เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ 

ใหผูสมัครทราบ ผานระบบการรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

แผนภาพที่ 13 ผังกระบวนงานข้ันตอนการรับสมัครรอบท่ี 3 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี 3 รับ

ตรงรวมกัน (Admission 1) และแบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) 

   

  

ระบบประมวลผล 

ครั้งท่ี 1 

สงบันทึกขอความ 

A 

ประกาศผล 

ยืนยันสิทธ์ิ/ไมใชสิทธ์ิ/

ขอรับการประมวลผล

รอบ 2 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์

สอบสัมภาษณ 

สิ้นสุด 

ประกาศผลครั้งท่ี 2 
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3.2.4 รอบท่ี 4 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

โดยสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผูสมัครทั่วไปที่ยังไมมีที่เรียน ใหสถาบันอุดมศึกษาประกาศรับสมัคร

โดยตรงดวยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษาและ โดยสามารถประกาศขอมูลการรับสมัครไดหลังจาก

กระบวนการรับสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 สิ้นสุดลงแลวเทานั้น 

   การรับสมัครในรอบนี้หลักสูตรหรือสาขาวิชาสามารถกำหนดเกณฑการรับไดโดย

อิสระ ซึ่งอาจพิจารณาใชเกณฑการรับสมัครในรอบกอนหนาก็ได ใหเปนดลุยพินิจของหลักสูตรในการ

การพิจารณา 

    การรับสมัครใหผูสมัครยื่นสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ผานระบบการรับ

สมัครที่เว็บไซต www.admission.su.ac.th  ผูสมคัรจะสามารถเลือกสมัครไดเพียง 1 สาขา/หลักสูตร 

ในมหาวิทยาลัยศิลปากรเทานั้น ผูสมัครจะตองลงทะเบียนในระบบการรับสมัคร (หากเคยลงทะเบียน

ไวในปการศึกษานั้นแลวไมตองลงทะเบียนซ้ำ) อัพโหลดเอกสารการสมัคร คือ สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน และสำเนาใบ ปพ.1 จากนั้นระบบจะใหผูสมัครชำระเงินคาสมัคร จึงจะถือวาการสมัคร

สิ้นสุด  

   ในการรับรอบที่ 4 รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) คณะวิชากำหนด

เกณฑคะแนนสอบรวมดวย ไดแก วิชาสามัญ 9 วิชา GAT (การสอบวัดความถนัดทั่วไป) และ PAT 

(การสอบวัดความถนัดเฉพาะทางวิชาการและวิชาชีพ) ซึ่งกองบริหารงานวิชาการจะเปนผูดึงคะแนน

สอบของผูสมัครจาก ทปอ. และประมวลผลคะแนนสอบตามเกณฑการรับสมัครใหคณะวิชาเพ่ือ

พิจารณาคดัเลือกผูสมัครตอไป 

   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ใหผูปฏิบัติงานดำเนินการไดตามข้ันตอนตอไปนี้ 

   1) สงรายชื่อแตงตั้งคณะอนุกรรมการใหกองบริหารงานวิชาการ กองบริหารงาน

วิชาการจะทำบันทึกแจงคณะวิชาใหแจงรายชื ่อคณะอนุกรรมการฝานตาง ๆ ของคณะวิชา ให

ผูปฏิบัติงานประสานกับคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตรเพื่อขอรายชื่อ

คณะอนุกรรมการของแตละหลักสูตร สงกองบริหารงานวิชาการ ซึ่งอาจประกอบดวยคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ ดังตอไปนี้  

    - คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ประธาน

หลักสูตรทุกสาขาวิชาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา 

    - คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู สมัครแยกตามหลักสูตร เพื ่อตรวจสอบ

คุณสมบััติของผูสมัครวาตรงตามเกณฑการรับสมัครหรือไม และคัดเลือกผูผานเกณฑการรับสมัคร  

    - คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณผูผานการเกณฑ

การคัดเลือก 
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    - คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ เพื ่อประสานงานและ

อำนวยความสะดวกดานตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการสอบสัมภาษณ อาทิ การจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล 

สถานที่  

    เมื่อไดรายชื่อคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแลว ใหผูปฏิบัติงานจัดทำบันทึก

ขอความเสนอคณบดีลงนามสงรายชื ่อคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

   2) รวบรวมขอมูลรายชื่อและเอกสารการสมัครของผูสมัคร รายชื่อและคะแนนสอบ

ของผูสมัครกองบริหารงานจะสงบันทึกสงรายชื่อผูสมัครคัดเลือกในรอบที่ 4 ใหกับคณะวิชา เอกสาร

การสมัครอื่น ๆ ซึ ่งขึ้นกับหลักสูตรวาไดกำหนดใหผูสมัครสงชองทางไหน เชน ใหผูสมัครสงทาง

ไปรษณียมายังคณะ ใหผูสมัครสแกนสงมาทางอีเมล หรือใหผูสมัครอัพโหลดในระบบการรับสมัคร 

www.admission.su.ac.th ใหผูปฏิบัติงานรวมรวมและสงเอกสารดังกลาวใหประธานหลักสูตร หรือ

คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูสมัครเพ่ือดำเนินการตอไป 

   3) พิจารณารายชื ่อผูผานเกณฑการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ประธาน

หลักสูตร หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบ และพิจารณาผูสมัครทุกรายวาตรง

ตามเกณฑหรือเงื่อนไขการรับหรือไม และสงรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ใหผูปฏิบัติงาน  

   4) จัดทำบันทึกขอความสงรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผูปฏิบัติงานรวบรวมรายชื่อ

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ และรายละเอียดที่จะแจงผูสมัครเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณและหลักฐานอ่ืนใด

เพิ่มเติมท่ีจะใหผูสมัครนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ เสนอคณบดีเพ่ือลงนาม และสงกองบริหารงาน

วิชาการตอไป 

   5) ปรับสถานะผูสมัครในระบบการรับสมัคร ผูปฏิบัติงานจะตองเขาสูระบบการรับ

สมัคร https://admission.su.ac.th เพื่อปรับสถานะผูสมัครที่ผานเกณฑการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ 

   6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ กองบริหารงานวิชาการประกาศรายชื่อผูมี

สิทธิ์สอบสัมภาษณและรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการสอบสัมภาษณ ไดแก วัน เวลา และสถานที่  

รูปแบบการสอบสัมภาษณ และเอกสารท่ีผูสมัครตองนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ หรือรายละเอียด

อ่ืน ๆ ตามที่คณะไดแจงไป 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1. จัดทำคำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

อำนวยการ คณะอนุกรรมการพิจารณา

คุณสมบัติ คณะอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ คณะอนุกรรมการฝาย

ประสานงานการสอบสัมภาษณ 

 

 

1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

รองคณบดฝีาย

วิชาการและวิจัย / 

ประธานหลักสูตร 

/ ผูปฏิบัติงาน  

คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

2. คณบดีลงนามคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการอำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

 

 1 วัน  

ชวงเดือน

มิถุนายน 

คณบดี  คำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

อำนวยการและ

คณะอนุกรรมการ 

3. รวบรวมขอมูลรายช่ือและคะแนนท่ีได

จากกองบริหารงานวิชาการ เอกสารการ

สมัครของผูสมัครที่สงมาทางชองทางตาง 

ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนดไว ใหกับ

คณะอนุกรรมการพิจารณาคณุสมบัติ 

 3 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

ผูปฏิบัติงาน   รายชื่อผูสมัครและ

คะแนน / สำเนา

บัตรประชาชน / 

สำเนาใบ ปพ.1 

หรือหลักฐานทาง

การศึกษา 

4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ สงรายชื่อผูสมัครที่ผานเกณฑ

การคดัเลือกและมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

ใหกับผูปฏิบัตงิาน 

 1 สัปดาห 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณา 

Portfolio 

รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

5. ผูปฏิบัติงานรวบรวมขอมูลผูผาน

เกณฑการคัดเลอืกและและทำบันทึก

เพ่ือสงขอมูลรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ วันสอบสัมภาษณ และ

เอกสารที่ตองเตรียมมาในวันสอบ

สัมภาษณ สงใหกองบริหารงานวิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

/ ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ 

  

เริ่มตน 

จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการและ

อนุกรรมการ 

รวบรวมรายชื่อผูสมัคร

และเอกสารการสมัคร 

ลงนามคำสั่งแตงตั้ง 

ตรวจสอบคุณสมบัติและ

คัดเลือกผูสมัคร 

รวบรวมขอมูลและจัดทำ

บันทกึขอความ 

A 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

6. คณบดีลงนามในบันทึกขอความสง

ขอมูลผูผานเกณฑการคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

คณบดี/ 

ผูปฏิบัติงาน 

บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

7. สงบันทึกสงขอมลูผูผานเกณฑการ

คัดเลือก/ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณและ

ขอมูลรายละเอียดการสอบสัมภาษณให

กองบริหารงานวิชาการ  

 1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

8. ผูปฏิบัติงานปรับสถานะผูสมัครที่ผาน

เกณฑการคัดเลอืกใหเปนผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ ในระบบการรับสมัครของ

มหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th  

 1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

ผูปฏิบัติงาน รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

9. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันสอบ

สัมภาษณ รูปแบบการสอบสัมภาษณ 

เอกสารที่ตองเตรียมในวันสอบสัมภาษณ 

ใหผูสมัครทราบ ผานระบบการรับสมัคร

ของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน 

ชวงเดือน

มิถุนายน 

กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

แผนภาพที่ 14 ผังกระบวนงานข้ันตอนการรับสมัครรอบท่ี 4 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี 5 รับ

ตรงอิสระ (Direct Admission)  

 

 

 

 

 

 

  

  

ลงนามบันทึกขอความ 

ปรับสถานะผูสมัคร 

ในระบบ 

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์

สอบสัมภาษณ 

A 

สงบันทึกขอความ 

สิ้นสุด 
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 3.3 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ สำหรับข้ันตอนการสอบสัมภาษณท่ีผูเขียนจะพูดถึงในคูมือ

ฉบับนี้ จะเขียนครอบคลุมตั้งแตขั้นตอนการเตรียมพรอมกอนเริ่มสัมภาษณ ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

วันสอบสัมภาษณ ไปจนถึงการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและยืนยันสิทธิ์ โดยจะเริ่มหลังจากที่

กองบริหารงานวิชาการไดประกาศรายชื ่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณแลวเปนตนไป ซึ่งกระบวนการ

ดังกลาวจะมีขั้นตอนคลายคลึงกันทุกรอบการรับสมัคร หากรอบไหนที่มีความแตกตางผูเขียนจะเขยีน

อธิบายแยกไวให 

   โดยปกติแลวการสอบสัมภาษณของคณะวิชาจะเปนการสอบสัมภาษณในรูปแบบออน

ไซต (Onsite) ที่จัดขึ้นในสถานที่ตั้งมาโดยตลอด แตดวยในปการศึกษา 2564 ที่ผูเขียนไดนำมาเปน

ขอมูลในการจัดทำคูมือปฏิบัติงาน ไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให 

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดตระหนักถึงสถานการณดังกลาว เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว จึงไดขอความรวมมือคณะวิชาใหทบทวนรูปแบบการสอบสัมภาษณ 

คณะวิชาจึงปรับการสอบสัมภาษณเปนรูปแบบออนไลน (Online) และไดดำเนินการดวยรูปแบบ

ดังกลาวมาตั้งแตการสอบสัมภาษณในรอบที่ 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ชวงที่ 3 เปนตนมา 

   ผูเขียนจึงขออธิบายขั้นตอนกระบวนการทำงานของการสอบสัมภาษณทั้งในรูปแบบ

ออนไซต (Onsite) ที่จัดขึ้นในสถานที่ตั้ง และ รูปแบบออนไลน (Online) แยกกัน เพื่อเปนแนวทาง

ใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอไป 

  3.3.1 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณรูปแบบออนไซต (Onsite) เมื่อกองบริหารงาน

วิชาการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สัมภาษณแลว ใหผูปฏิบัติงานดำเนินการไดตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

   3.3.1.1 กระบวนการกอนวันสอบสัมภาษณ 

    1) กองบริหารงานวิชาการสงบันทึกสงรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณใหคณะวิชา โดย

แนบเอกสารขอมูลของผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ แบบแจงผลการสอบสัมภาษณใหกับคณะวิชา และวัน

สงผลการสอบสัมภาษณใหกับกองบริหารงานวิชาการ ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองนำสงขอมูลดังกลาวใหกับ

คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของไดแก คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ 

คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ  

    2) เตรียมสถานที่ที่จะใชในการสอบสัมภาษณ ใหผูปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่เพื่อ

ใชในการสอบสัมภาษณผูสมัคร ไดแก หองรายงานตัว หองรอสัมภาษณ หองสอบสัมภาษณ หองพัก

ทานอาหารกลางวัน โดยจัดรูปแบบหองการวางโตะ เกาอี้ ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ในแตละ

สวน และติดปายหรอืสัญลักษณบอกไวในจุดที่ผูเก่ียวของ และผูสมัครสามารถมองเห็นไดงาย  
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    3) เตรียมเอกสารท่ีจะใชในการสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

     - แบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณ ที่กองบริหารสงมาพรอมบันทึก

ขอความใหกับคณะวิชา ในแบบฟอรมรายงายผลฯ จะตองใหคณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ

กรอกขอมูลและลงนามทายเอกสาร ใหผูปฏิบัติงานสำเนาไวเทากับจำนวนคณะอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณ เพ่ือแจกใหคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณทุกทาน 

     - แบบฟอรมรายงานตัวสอบสัมภาษณ จัดทำโดยอางอิงจากรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ เพื ่อใหผู สมัครลงชื ่อรายงานตัววามาสอบสัมภาษณจริง แบบฟอรมรายงานตัวฯ ให

ผูปฏิบัติงานเก็บไวเปนหลักฐานเพ่ือตรวจเทียบกับผลการสอบสัมภาษณ 

     - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและขั้นตอนการรายงานตัวและการสอบ

สัมภาษณ ติดประกาศไวใหผูสมัครไดตรวจสอบลำดับที่ หรือขอมูลอื่น ๆ โดยจะตองใหผูสมัครเห็นได

ชัดเจน เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในข้ันตอนการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ 

     - เอกสารแนวทางปฏิบัติหลังการสอบสัมภาษณ เปนขอมูลที่ควรทราบสำหรับผู

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ อาทิ กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก กำหนดการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 

คาใชจายแรกเขาทั้งหมดที่ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองชำระ ชองทางการติดตอหนวยงานตาง ๆ ท่ีผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาควรทราบ โดยสำเนาไวใหเทากับจำนวนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

     - เลขบอกลำดับการเขาสอบสัมภาษณ (บัตรคิว) ใหผูปฏิบัติหนาที่รับรายงานตัว

แจกผูมารายงานตัวไปพรอมกับเอกสารแนวทางปฏิบัติหลังการสอบสัมภาษณ โดยใหเรียงลำดับไป

ตามผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่มารายงานตัวกอน 

    4) เตรียมคณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ ฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ 

หรือผูเกี่ยวของ แจงหนาที่ ขั ้นตอน กำหนดการ และรายละเอียดที่จำเปนในการสอบสัมภาษณให

ทราบ ดังนี้ 

     - คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ แแบงหนาที่ดังนี้  

     หนาที่ดูแลผูสมัครโดย ใหผูปฏิบัติหนาที่นำทางมาที่หองรับรายงานตัว พาไป

หองรอสัมภาษณหลังรายงานตัว เรียกผูสมัครเขารับสอบสัมภาษณตามลำดับที่ หรืออาจใหขอมูล

เพิ่มเติมเม่ือผูสมัครสอบถาม 

     หนาที่รับรายงานตัว ใหผูปฏิบัติหนาที่รับรายงานตัวผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ โดย

การลงลายมือชื่อและหมายเลขโทรศัพทในแบบฟอรมรายงานตัวผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ตรวจสอบ

เอกสารของผูสมัคร ไดแก บัตรประชาชน  ใบ ปพ.1 (สำเนาหรือตัวจริง) แจกลำดับที่การเขาสอบ

สัมภาษณ (บัตรคิว) และเอกสารแนวทางปฏิบัติหลังการสอบสัมภาษณ จากนั้นใหคณะอนุกรรมการ

อีกสวนพาผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณไปยังหองรอสอบสัมภาษณและคอยเรียกเขาหองสัมภาษณตามลำดับ 
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    - คณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ เมื่อสอบสัมภาษณผูสมัครเสร็จแลว จะตอง

ใสผลการสอบสัมภาษณและลงชื่อทายแบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณและสงคืนผูปฏิบัติงาน 

    - เตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน สำหรับคณะอนุกรรมการ และบุคลากรที่มา

ปฏิบัติงานการสอบสัมภาษณ 

    การจัดสรรกำลังคนหรือการเตรียมงานอาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับจำนวนผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ สถานที่ หรือสถานการณที่เกิดขึ้น 

 3.3.1.2 กระบวนการในวันสอบสัมภาษณ มีการปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณเริ่มรับรายงานตัวผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ ตามระยะเวลาที่ประกาศไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ท้ังนี้อาจเริ่มกอนเวลา

ไดเมื่อพรอม โดยใหผูสมัครเขาแถวรายงานตัวแยกตามหลักสูตร/สาขาวิชา/กลุมวิชาเอก และเริ่มการ

ตรวจสอบเอกสารผูสมัคร ไดแก บัตรประชาชน และใบ ปพ.1 ซึ่งในกรณีผูสมัครไมไดนำตัวจริงมา 

สามารถอนุโลมใหเปนสำเนาได ทั้งนี้ใหเอกสารมีขอมูลชัดเจน  

    เมื่อตรวจสอบเอกสารและผูสมัครลงรายมือชื่อและหมายเลขโทรศัพทเสร็จแลว ให

คณะอนุกรรมการฯ แจกลำดับคิวการเขาสอบสัมภาษณ และเอกสารแนวทางปฏิบัติหลังการสอบ

สัมภาษณใหกับผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณนำทางไปยังหองรอสัมภาษณ  

    ในหองรอบสอบสัมภาษณใหคณะอนุกรรมการที่ดูแลผูสมัครเรียกผูสมัครเขารับการ

สอบสัมภาษณ เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณของหลักสูตร/สาขาวิชา พรอม   

   2) คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณเมื่อมาถึงใหรับเอกสารแบบรายงานผลการสอบ

ส ัมภาษณ และ/หรือ ขอม ูลของผ ู ม ีส ิทธ ิ ์สอบส ัมภาษณและไปท ี ่ห องสอบส ัมภาษณ เมื่อ

คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณพรอมใหแจงคณะอนุกรรมการฝายดูแลผูสัมภาษณเพื่อเรียกผูสมัคร

เขามาสัมภาษณ เมื ่อผู มีสิทธิ ์สอบสัมภาษณเขารับการสัมภาษณตามลำดับที่ของตนเอง สามารถ

เดินทางกลับไดเลย    

   ใหคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณใสผลการสอบสัมภาษณลงในแบบฟอรมรายงานผล

การสอบสัมภาษณ ซึ่งจะระบุวาขอมูลวา รับ / ไมรับ ในชองผลการสอบสัมภาษณ และเมื่อการสอบ

สัมภาษณผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณของหลักสูตร/สาขาวิชา เสร็จสิ้นทุกรายแลว ใหคณะอนุกรรมการ

สอบสัมภาษณลงนามทายเอกสารและสงแบบฟอรมรายงายผลคนืใหกับผูปฏิบัติงาน  

   3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมรายงานผลผู ผานการ

สัมภาษณ เมื่อการสอบสัมภาษณสิ้นสุดลง ใหผูปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารทั้งหมด ไดแก แบบฟอรม

รายงานผลการสอบสัมภาษณ แบบฟอรมรายงานตัวสอบสัมภาษณ ตรวจเทียบความถูกตองของขอมูล 

จำนวนของผูมารายงานตัว จำนวนผูเขารับการสอบสัมภาษณ ผูที่ไมมีรายงายตัวหรอืมาสอบสัมภาษณ

ใหเขียนลงในชองผลการสอบสัมภาษณวา ขาดสอบ 
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   4) จัดทำบันทึกขอความสงรายช่ือผูผานการคัดเลือก เม่ือตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในแบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว ใหผูปฏิบัติงานทำบันทึกสงขอมูลผู

ผานการคดัเลือกสงกองบริหารงานวิชาการ เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในบันทึก  

   5) สงบันทึกขอความและแบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณ เมื่อคณบดีลง

นามในบันทึกขอความ ใหผูปฏิบัติงานสงขอมูลดังกลาวไปยังกองบริหารงานวิชาการเพื่อดำเนินการ

ตอไป 

   6) ปรับสถานะผูสมัครในระบบการรับสมัคร ผูปฏิบัติงานจะตองเขาสูระบบการรับ

สมัคร https://admission.su.ac.th เพื่อปรับสถานะผูสมัครที่มีสถานะเปน ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ใหเปน ผูผานการสัมภาษณ 

   7) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา กองบริหารงานวิชาการนำขอมูลผูผานการ

คัดเลือกจากคณะวิชา จัดทำประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทางระบบการ

รับสมัครที่ https://www.admission.su.ac.th ในประกาศจะมีรายชื ่อผ ูมีส ิทธิ ์เข าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอน รายละเอียดที่เก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

   8) การยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและมีชื่อ

ในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร จะตองยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบบของ 

ทปอ. ที่ https://www.mytcas.com ตามระยะเวลาที่ทาง ทปอ. กำหนดไว และขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาพรอมชำระเงินคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและคาลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาที่ 

http://reg.su.ac.th  

   ยกเวนการรับสมัครในรอบที่ 3 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน 

(Admission 1) และแบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) ซึ่งผูสมัครจะตองยืนยันสิทธิ์กอนมา

สอบสัมภาษณ และ รอบที่ 4 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

จะเปนการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกในรอบที่ 4 จะถือวายืนยันสิทธ์ิอัตโนมัติ 

   9) รวบรวมขอมูลทางสถิติ เมื่อกระบวนการสอบสัมภาษณในแตละรอบสิ้นสุดลง ให

ผูปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเชิงสถิติของการสมัครในรอบดังกลาว ไดแก จำนวนผูสมัคร จำนวนผูผาน

เกณฑและมีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ จำนวนผูมาและไมมาสอบสัมภาษณ จำนวนผูยืนยันสิทธิ์ ของทุก

หลักสูตรในคณะวิชา และรายงานตอคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตร

ทราบ ขอมูลดังกลาวใชในคาดการณวาคณะไดจำนวนนักศึกษาใหมตรงตามแผนการรับ เพื่อจะได

ปรับจำนวนรับในรอบตอไปได 
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  จากขั ้นตอนการรับสมัคร รอบที ่  1 ตามที ่ไดกล าวมา ผู เข ียนขออธ ิบายเปนผัง

กระบวนงาน เพ่ืออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา และเอกสารที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 

คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันสอบ

สัมภาษณ เอกสารท่ีตองเตรียมมาในวัน

สอบสัมภาษณ ใหผูสมัครทราบ ผาน

ระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

2. กองบริหารงานวิชาการสงบันทึกแจง

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ แบบฟอรม

รายงานผลการสอบสัมภาษณ และ

กำหนดวันสงผลการสอบสัมภาษณกลับ

ใหกองบริหารฯ  

 1 วัน กองบริหารงาน

วิชาการ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ / 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

3. ผูปฏิบัติงานเตรียมการสอบสัมภาษณ 

- สถานที่ หองรายงานตัว หองรอสอบ

สัมภาษณ หองสัมภาษณ  

- เอกสารแบบฟอรมรายงานผลการสอบ

สัมภาษณ แบบฟอรมรายงานตัวสอบ

สัมภาษณ ปายประชาสัมพันธในจุดตาง 

ๆ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ขั้นตอนกอนและหลังการสอบสัมภาษณ  

 1-2 วัน ผูปฏิบัติงาน / 

คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ / 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ  

4 คณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ 

และฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ

ใหรับทราบถึงรายละเอียดท่ีจำเปนใน

การสอบสัมภาษณ กำหนดการ หนาท่ี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกรอก

แบบฟอรมผลการสอบสัมภาษณ 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน / 

คณะอนุกรรมการ

ฝายสอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ / 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ  

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์

สอบสัมภาษณ 

เตรียมการสอบสมัภาษณ 

สถานที่ เอกสาร 

เริ่มตน 

สงรายชื่อและแบบฟอรม 

แจงขอมูล

คณะอนุกรรมการฝาย

สอบสัมภาษณ 

A 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

5. วันสอบสับภาษณคณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ รับ

รายงานตัวผูสมัคร เรียกดูเอกสารดังนี้ 

บัตรประชาชนและ 

ใบ ปพ.1 และแจกเอกสารแนวทาง

ปฏิบัติหลังการสอบสัมภาษณ และลำดับ

การเขาสอบสัมภาษณใหกับผูสมัคร  

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

แบบฟอรมรายงาน

ตัวสอบสัมภาษณ 

/ แนวทางปฏิบัติ

หลังการสอบ

สัมภาษณ 

6. คณะอนุกรรมการฝายประสานงาน

สอบสัมภาษณ สงผูสมัครไปหองรอ

สัมภาษณ และเรียกเขาสอบสัมภาษณ

ตามลำดับ  

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ 

7. คณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ 

สัมภาษณผูสมัครตามลำดับ และกรอก

ผลการสอบ สมัภาษณ วา รับ/ไมรับ 

ของผูสมัครลงในแบบฟอรมรายงานผล

การสอบสัมภาษณ เม่ือส้ินสุดการสอบ

สัมภาษณใหลงนามในแบบฟอรมฯ และ

สงคืนใหกับคณะอนุกรรมการฝาย

ประสานงานฯ 

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายสอบสัมภาษณ 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

8. คณะอนุกรรมการฝายประสานงานฯ 

รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของ

แบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณ 

กับแบบฟอรมรายงานตัวสอบสัมภาษณ 

วามีผลการสอบหรือไม สวนผูที่ขาดสอบ

ใหลงผลการสอบสัมภาษณวา ขาดสอบ  

 

 

 

 

1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ/

แบบฟอรมรายงาน

ตัวสอบสัมภาษณ 

9. ผูปฏิบัติงานทำบันทึกสงแบบฟอรม

รายงานผลการสอบสัมภาษณใหกอง

บริหารงานฯ เสนอคณบดีเพ่ือลงนาม 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ /

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

รับรายงานตัว 

ตรวจเอกสารรายงานตัว 

A 

สอบสัมภาษณ 

และบันทึกผลการสอบ

สัมภาษณ 

รวบรวมและตรวจสอบ

ผลสอบสัมภาษณ 

พาผูสมคัรไปหองรอ

สัมภาษณ 

ทำบันทึกสงผลสอบ

สมัภาษณ 

B 
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สิ้นสุด 

คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

10. สงบันทึกสงแบบฟอรมรายงานผล

การสอบสัมภาษณใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

11. ผูปฏิบัติงานปรับสถานะผูสมัครท่ี

ผานการสัมภาณ จากสถานะ ผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ เปน ผูผานการสัมภาษณ 

ในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 

www.admission.su.ac.th  

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

12. กองบรหิารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูผานการสอบสมัภาษณและมี

สิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

และแจงขอมูลขั้นตอน รายละเอียดท่ี

เก่ียวของกับการขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาใหผูสมัครทราบ ผานระบบการ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

13. ผูผานการสอบสัมภาษณยืนยันสิทธิ์

เขาศึกษาในระบบ ของ ทปอ.

https://www.mytcas.com  

 1 วัน ผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

14. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาและชำระเงินคาลงทะเบียน

ผานระบบบริการการศึกษา 

https://www.reg.su.ac.th  

 1 วัน ผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

15. ผูปฏิบัติงานรวบรวมและจัดเก็บ

ขอมูลสถิติการรับสมัครประจำรอบ

รายงานคณบดีและประธานหลักสูตร 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

แผนภาพที่ 15 ผังกระบวนงานขั้นตอนการสอบสัมภาษณรปูแบบออนไซต (Onsite) 

  

  

  

สงบันทึกขอความ 

ปรับสถานะผูสมัคร 

ในระบบ 

ประกาศรายช่ือผูผานการ

สอบสัมภาษณและมีสิทธ์ิ

เขาศึกษา 

ยืนยันสิทธ์ิในระบบ 

MyTCAS 

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

B 
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 3.3.2 ขั้นตอนการสอบสัมภาษณรูปแบบออนไลน (Online) คณะวิชาจะตองแจงรูปแบบ

การสอบสัมภาษณไปพรอมกับรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ เพื่อใหกองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายละเอียดการสอบสัมภาษณรูปแบบออนไลนของคณะวิชาไปพรอมรายชื่อผูมีสิทธ์ิสัมภาษณ  

   การสอบสัมภาษณออนไลน ของคณะวิชา เปนการสอบสัมภาษณผ าน Zoom 

Application โดยคณะวิชาจะสงลิงกเพื ่อเขาหอง Zoom หรือ Zoom Meeting Code และ 

Password เขาหอง Zoom ไปยังที่อยูอีเมลของผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณกอนวันสอบสัมภาษณ โดย

รายละเอียดนี้จะแจงไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ซึ่งคณะวิชาควรแจงกำหนดระยะเวลา

การสงอีเมลที่ชัดเจนและเผื่อระยะเวลาไวใหผูสมัครที่อาจเกิดปญหาไดทักทวงหรือสอบถามกรณีเกิด

ปญหาในการรับสงอีเมล หรือซักถามขอสงสัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

   เมื่อกองบริหารงานวิชาการ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและรายละเอียดของ

การสอบสัมภาษณออนไลนแลว ใหผูปฏิบัติงานดำเนินการไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

   3.3.1.1 กระบวนการกอนวันสอบสัมภาษณ 

    1) กองบริหารงานวิชาการสงบันทึกสงรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณใหคณะวิชา โดย

แนบเอกสารขอมูลของผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ แบบแจงผลการสอบสัมภาษณใหกับคณะวิชา และวัน

สงผลการสอบสัมภาษณใหกับกองบริหารงานวิชาการ ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองนำสงขอมูลดังกลาวใหกับ

คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของไดแก คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ 

คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ  

    2) รวบรวมและสงขอมูลรายละเอียดการสอบสัมภาษณใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ ให

ผูปฏิบัติงานประสานกับทางประธานหลักสูตรเรื ่องขอมูลที ่จะตองระบุในรายละเอียดการสอบ

สัมภาษณ โดยขอมูลที่จำเปนจะตองระบุคือ  

     - วัน เวลา การสอบสัมภาษณ และเวลารายงานตัว ในบางสาขาวิชาอาจกำหนด

เปนชวงเวลาหรือแบงใหผูสมัครเขาตามลำดับที่ 

     - ลิงกการเขาหอง Zoom ที ่ใชในวันสอบสัมภาษณ Meeting Code หรือ 

Password (ถามี) หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเขาไปยังชองทางอื่น

เพิ่มเติม เชน Line Group หรอื Facebook Group  

     - ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ผู สมัครตองปฏิบัติตาม เชน การแตงกาย การฝกใช

โปรแกรมเบื้องตนกอนวันสอบสัมภาษณ การเปลี่ยนชื่อตนเองในระบบ Zoom เปนตน 
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     - เอกสารที่ผู มีส ิทธิ ์สอบสัมภาษณจะตองแสดงเพื ่อยืนยันตัวตน ไดแกบัตร

ประชาชน หรอื บัตรประจำตัวที่รัฐออกให หรือ บัตรนักเรยีน/นักศึกษา ที่มี ชื่อ-นามสกุลและรูปถาย

ของผูสมัครชัดเจนบนบัตร อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือรายงานตัว 

     ใหผูปฏิบัติงานสงไฟลขอมูลดังกลาวใหกับผูสมัครทางที่อยูอีเมลที่ผูสมัครกรอก

ไวในระบบการรับสมัคร หรือสามารถดูขอมูลไดจากไฟลรายชื่อที่กองบริหารงานวิชาการสงใหกับคณะ

วิชา 

    3) เตรียมเอกสารท่ีจะใชในการสอบสัมภาษณ ดังนี้ 

     - แบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณ ที่กองบริหารสงมาพรอมบันทึก

ขอความใหกับคณะวิชา ในแบบฟอรมรายงายผลฯ จะตองใหคณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ

กรอกขอมูลและลงนามทายเอกสาร ใหผูปฏิบัติงานสงไฟลใหกับคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ  

     - แบบฟอรมรายงานตัวสอบสัมภาษณ จัดทำโดยอางอิงจากรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ ใหกับคณะอนุกรรมการประสานงานการสอบสัมภาษณเพื ่อใสขอมูลวาผู มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณไดเขารับการสอบสัมภาษณจริง แบบฟอรมรายงานตัวฯ นี้ใหผูปฏิบัติงานเก็บไวเปนหลักฐาน

เพื่อตรวจเทียบกับผลการสอบสัมภาษณ 

     - เอกสารแนวทางปฏิบัติหลังการสอบสัมภาษณ เปนขอมูลที่ควรทราบสำหรับผู

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ อาทิ กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก กำหนดการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 

คาใชจายแรกเขาทั้งหมดที่ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองชำระ ชองทางการติดตอหนวยงานตาง ๆ ท่ีผูมีสิทธิ์

เขาศึกษาควรทราบ โดยเตรียมไวสงใหกับผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณหลังจากสอบสัมภาษณเสร็จสิ้นแลว 

    4) เตรียมคณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ ฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ 

หรือผูเกี่ยวของ แจงหนาที่ ขั้นตอน กำหนดการ และรายละเอียดที่จำเปนในการสอบสัมภาษณให

ทราบ ดังนี้ 

     - คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณ แแบงหนาที่ดังนี้  

     หนาที่รับรายงานตัว ใหผูปฏิบัติหนาที่รับรายงานตัวผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณใน

หองรับรายงานตัวใน Zoom ใสขอมูลลงในแบบฟอรมรายงานตัวผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ตรวจสอบ

เอกสารของผูสมัคร ไดแก บัตรประชาชน  และจับภาพหนาจอของผู สมัครขณะที่กำลังถือบัตร

ประจำตัวประชาชนเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานการเขาสอบสัมภาษณ  

     หนาที่ควบคุมหอง Zoom ใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้ เปดหอง Zoom เมื่อถึงเวลา 

แบงหอง Breakout Room ใน Zoom เพ่ือใชในการสอบสัมภาษณและรายงานตัว เมื่อผูสมัครเขามา

ในหอง Zoom ใหผูปฏิบัติหนาที่สงผูสมัครไปหองรายงานตัว เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ

พรอม ใหผูปฏิบัติหนาที่สงผูสมัครที่รายงานตัวแลวไปหองสอบสัมภาษณกับอนุกรรมสอบสัมภาษณ

ตามลำดับ 
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    - คณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ เมื่อสอบสัมภาษณผูสมัครเสร็จแลว จะตอง

ใสผลการสอบสัมภาษณและลงชื่อทายแบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณและสงคืนผูปฏิบัติงาน 

    การจัดสรรกำลังคนหรือการเตรียมงานอาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับจำนวนผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ หรือสถานการณที่เกิดขึ้น 

 3.3.1.2 กระบวนการในวันสอบสัมภาษณ มีการปฏิบัติงานดังนี้ 

   1) คณะอนุกรรมการฝายประสานงานการสอบสัมภาษณเปดหอง Zoom กอนเวลารับ

รายงานตัว และแบงหอง Breakout Room เปนหองรายงานตัว 1 หอง และหองสอบสัมภาษณตาม

จำนวนของคณะอนุกรรมการ 

   2) รับรายงานตัว เมื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณที่เขามาในหอง Zoom ตามระยะเวลาที่

ประกาศไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ใหผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมหอง Zoom สงผูมีสทิธ์ิ

สอบสัมภาษณไปที ่หองรายงานตัวที่แบงไว และใหผูปฏิบัติหนาที่รับรายงานตัวเริ่มรับรายงานตัว 

ตรวจสอบเอกสารผูสมัคร ไดแก บัตรประชาชน โดยใหผูสมัครถือบัตรประชาชนไว และใหผูปฏิบัติ

หนาที่จับภาพหนาจอไวเพ่ือเปนหลักฐานในการเขารับการสอบสัมภาษณ  

    เม ื ่อตรวจสอบเอกสารแล ว ใหผู ปฏิบัต ิหนาที ่ควบคุมด ูแลหอง Zoom รอ

คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณพรอม จึงสงผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณไปยังหองสอบสัมภาษณตามลำดับ  

    ในหองสอบสัมภาษณเมื่อคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณผูสมัคร 

   2) คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณเมื ่อเขามาใน Zoom ผู ปฏิบัติหนาที ่ด ูแลหอง 

Zoom จะสงไปยังหองสอบสัมภาษณตามที่ไดแบงไว เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณพรอมให

แจงคณะอนุกรรมการฝายดูแลผูสัมภาษณเพ่ือเรียกผูสมัครเขามาสัมภาษณ เมื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

เขารับการสัมภาษณตามลำดับที่ของตนเอง สามารถออกจากหอง Zoom ไดเลย โดยกด Leave 

Meeting  

   ใหคณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณใสผลการสอบสัมภาษณลงในแบบฟอรมรายงานผล

การสอบสัมภาษณ ซึ่งจะระบุวาขอมูลวา รับ / ไมรับ ในชองผลการสอบสัมภาษณ และเมื่อการสอบ

สัมภาษณผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณของหลักสูตร/สาขาวิชา เสร็จสิ้นทุกรายแลว ใหคณะอนุกรรมการ

สอบสัมภาษณลงนามทายเอกสารและสงแบบฟอรมรายงายผลคนืใหกับผูปฏิบัติงาน  

   3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของแบบฟอรมรายงานผลผู ผานการ

สัมภาษณ เมื่อการสอบสัมภาษณสิ้นสุดลง ใหผูปฏิบัติงาน รวบรวมเอกสารทั้งหมด ไดแก แบบฟอรม

รายงานผลการสอบสัมภาษณ แบบฟอรมรายงานตัวสอบสัมภาษณ ตรวจเทียบความถูกตองของขอมูล 

จำนวนของผูมารายงานตัว จำนวนผูเขารับการสอบสัมภาษณ ผูที่ไมมีรายงายตัวหรอืมาสอบสัมภาษณ

ใหเขียนลงในชองผลการสอบสัมภาษณวา ขาดสอบ 
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   4) จัดทำบันทึกขอความสงรายช่ือผูผานการคัดเลือก เม่ือตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในแบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว ใหผูปฏิบัติงานทำบันทึกสงขอมูลผู

ผานการคดัเลือกสงกองบริหารงานวิชาการ เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในบันทึก  

   5) สงบันทึกขอความและแบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณ เมื่อคณบดีลง

นามในบันทึกขอความ ใหผูปฏิบัติงานสงขอมูลดังกลาวไปยังกองบริหารงานวิชาการเพื่อดำเนินการ

ตอไป 

   6) ปรับสถานะผูสมัครในระบบการรับสมัคร ผูปฏิบัติงานจะตองเขาสูระบบการรับ

สมัคร https://admission.su.ac.th เพื่อปรับสถานะผูสมัครที่มีสถานะเปน ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ใหเปน ผูผานการสัมภาษณ 

   7) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา กองบริหารงานวิชาการนำขอมูลผูผานการ

คัดเลือกจากคณะวิชา จัดทำประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทางระบบการ

รับสมัครที่ https://www.admission.su.ac.th ในประกาศจะมีรายชื ่อผ ูมีส ิทธิ ์เข าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอน รายละเอียดที่เก่ียวของกับการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

   8) การยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและมีชื่อ

ในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร จะตองยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาที่ระบบของ 

ทปอ. ที่ https://www.mytcas.com ตามระยะเวลาที่ทาง ทปอ. กำหนดไว และขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาพรอมชำระเงินคาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและคาลงทะเบียนผานระบบบริการการศึกษาที่ 

http://reg.su.ac.th  

   ยกเวนการรับสมัครในรอบที่ 3 รับสมัครและคัดเลือกในรูปแบบที่ 3 รับตรงรวมกัน 

(Admission 1) และแบบที่ 4 รับกลางรวมกัน (Admission 2) ซึ่งผูสมัครจะตองยืนยันสิทธิ์กอนมา

สอบสัมภาษณ และ รอบที่ 4 รบัสมัครและคัดเลือกในรูปแบบท่ี 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

จะเปนการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกในรอบที่ 4 จะถือวายืนยันสิทธ์ิอัตโนมัติ 

   9) รวบรวมขอมูลทางสถิติ เมื่อกระบวนการสอบสัมภาษณในแตละรอบสิ้นสุดลง ให

ผูปฏิบัติงานบันทึกขอมูลเชิงสถิติของการสมัครในรอบดังกลาว ไดแก จำนวนผูสมัคร จำนวนผูผาน

เกณฑและมีสิทธิ ์สอบสัมภาษณ จำนวนผูมาและไมมาสอบสัมภาษณ จำนวนผูยืนยันสิทธิ์ ของทุก

หลักสูตรในคณะวิชา และรายงานตอคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และประธานหลักสูตร

ทราบ ขอมูลดังกลาวใชในคาดการณวาคณะไดจำนวนนักศึกษาใหมตรงตามแผนการรับ เพื่อจะได

ปรับจำนวนรับในรอบตอไปได 
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สำหรับขั้นตอนการสอบสัมภาษณรูปแบบออนไลน ผูเขียนขอแสดงเปนผังกระบวนงานไว

ดังน้ี 

คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1. กองบริหารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันสอบ

สัมภาษณ เอกสารท่ีตองเตรียมในวัน

สอบสัมภาษณ วันที่จะสงรายละอียดการ

สมัครเพ่ิมเติม ใหผูสมัครทราบ ผาน

ระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

2. กองบริหารงานวิชาการสงบันทึกแจง

รายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ แบบฟอรม

รายงานผลการสอบสัมภาษณ และ

กำหนดวันสงผลการสอบสัมภาษณกลับ

ใหกองบริหารฯ  

 1 วัน กองบริหารงาน

วิชาการ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ / 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

3. ผูปฏิบัติงานสงอีเมลรายละเอียดการ

สอบสัมภาษณใหกับผูสมัครทุกหลักสูตร 

ไดแก ลิงกซูม ลำดบัการเขาสัมภาษณ 

การเตรียมพรอมในเขาสอบสัมภาษณ

ทางอีเมล 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน รายละเอียดและ

ขั้นตอนการสอบ

สัมภาษณ 

4. ผูปฏิบัติงานเตรียมการสอบสัมภาษณ

เตรียมเอกสารแบบฟอรมรายงานผลการ

สอบสัมภาษณ แบบฟอรมรายงานตัว

สอบสัมภาษณ เอกสารแนวทางปฏิบัติ

หลังการสอบสัมภาษณ 

 1-2 วัน ผูปฏิบัติงาน / 

คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ / 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ  

  

ประกาศรายช่ือผูมสิีทธิ์

สอบสัมภาษณ 

เตรียมการสอบสมัภาษณ 

สถานท่ี เอกสาร 

เริ่มตน 

สงรายชื่อและแบบฟอรม 

สงรายละเอียดการสอบ

สัมภาษณใหผูสมัคร 

A 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

5. แจงขอมูลคณะอนุกรรมการฝายสอบ

สัมภาษณ และฝายประสานงานการสอบ

สัมภาษณใหรับทราบถึงรายละเอียดท่ี

จำเปนในการสอบสัมภาษณ กำหนดการ 

หนาท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกรอก

แบบฟอรมผลการสอบสัมภาษณ 

ขั้นตอนการรับรายงานตัว 

 1-2 วัน ผูปฏิบัติงาน / 

คณะอนุกรรมการ

ฝายสอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ / 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ  

6. วันสอบสับภาษณ คณะอนุกรรมการผู

ควบคุมหอง Zoom เปดหอง Zoom ที่

ใชในการสอบสมภาษณและแบงหอง 

BreakoutRoom เปนหองรายงานตัว

และหองของคณะอนกุรรมการสอบ

สัมภาษณ  

 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน / 

คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบัมภาษณ  

/คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

 

7. ผูดูแลควบคุมดูแลหอง Zoom สง

ผูสมัครไปยังหองรายงานตัว สง

คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณไปยัง

หองสอบสัมภาษณ 

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบัมภาษณ  

/คณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ 

8. คณะอนุกรรมการฯ รับรายงานตัว

ผูสมัคร โดยจับภาพหนาจอผูมัคร 

พรอมกับบัตรประจำตัวประชาชนเพ่ือ

เปนหลกัฐานการรายงานตัว และลง

ขอมูลในแบบฟอรมรายงานตัวสอบ

สัมภาษณ 

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบัมภาษณ  

 

แบบฟอรมรายงาน

ตัวสอบสัมภาษณ 

9. ผูดูแลควบคุมดูแลหอง Zoom สง

ผูสมัครไปหองสอบสัมภาษณ เพื่อสอบ

สัมภาษณกับคณะอนุกรรมการสอบ

สัมภาษณตามลำดับ 

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ 

แจงขอมูล

คณะอนุกรรมการฝาย

สอบสัมภาษณ 

เปดหอง Zoom 

และ Breakout Room 

A 

พาผูสมคัรไปหองรอ

สัมภาษณ 

ควบคุมหอง Zoom 

 

รับรายงานตัว 

B 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

10. คณะอนุกรรมการฝายสอบสัมภาษณ 

สัมภาษณผูสมัครตามลำดับ และกรอก

ผลการสอบ สมัภาษณ วา รับ/ไมรับ 

ของผูสมัครลงในแบบฟอรมรายงานผล

การสอบสัมภาษณ เม่ือส้ินสุดการสอบ

สัมภาษณใหลงนามในแบบฟอรมฯ และ

สงคืนใหกับคณะอนุกรรมการฝาย

ประสานงานฯ 

 1 วัน คณะอนุกรรมการ

สอบสัมภาษณ 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

11. คณะอนุกรรมการฝายประสานงานฯ 

รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของ

แบบฟอรมรายงานผลการสอบสัมภาษณ 

กับแบบฟอรมรายงานตัวสอบสัมภาษณ 

วาตรกันหรือไม สวนผูที่ขาดสอบใหลง

ผลการสอบสัมภาษณวาไมผานการ

สัมภาษณเน่ืองจากขาดสอบ  

 

 

 

 

1 วัน คณะอนุกรรมการ

ฝายประสานงาน

การสอบสัมภาษณ 

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ/

แบบฟอรมรายงาน

ตัวสอบสัมภาษณ 

12. ผูปฏิบัติงานทำบันทึกสงแบบฟอรม

รายงานผลการสอบสัมภาษณใหกอง

บริหารงานฯ เสนอคณบดีเพ่ือลงนาม 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ /

แบบฟอรมรายงาน

ผลการสอบ

สัมภาษณ 

13. สงบันทึกสงแบบฟอรมรายงานผล

การสอบสัมภาษณใหกองบริหารงาน

วิชาการ 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน บันทึกขอความ

สงผลการคัดเลอืก 

16. ผูปฏิบัติงานปรับสถานะผูสมัครท่ี

ผานการสัมภาณ จากสถานะ ผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ เปน ผูผานการสัมภาษณ 

ในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย 

www.admission.su.ac.th  

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน รายชื่อผูผานเกณฑ

การคัดเลือกและมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

  

สอบสัมภาษณ 

และบันทึกผลการสอบ

สัมภาษณ 

รวบรวมและตรวจสอบ

ผลสอบสัมภาษณ 

สงบันทึกขอความ 

ปรับสถานะผูสมัคร 

ในระบบ 

ทำบันทึกสงผลสอบ

สมัภาษณ 

B 

C 
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คำอธิบาย แผนกระบวนงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

17. กองบรหิารงานวิชาการประกาศ

รายช่ือผูผานการสอบสมัภาษณและมี

สิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

และแจงขอมูลขั้นตอน รายละเอียดท่ี

เก่ียวของกับการขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาใหผูสมัครทราบ ผานระบบการ

รับสมัครของมหาวิทยาลัย

www.admission.su.ac.th 

 1 วัน กองบริหารงาน

วิชาการ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

18. ผูผานการสอบสัมภาษณยืนยันสิทธิ์

เขาศึกษาในระบบ ของ ทปอ.

https://www.mytcas.com  

 1 วัน ผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

 

19. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาและชำระเงินคาลงทะเบียน

ผานระบบบริการการศึกษา 

https://www.reg.su.ac.th  

 1 วัน ผูผานการสอบ

สัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

20. ผูปฏิบัติงานรวบรวมและจัดเก็บ

ขอมูลสถิติการรับสมัครประจำรอบ

รายงานคณบดีและประธานหลักสูตร 

 1 วัน ผูปฏิบัติงาน ประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษา 

แผนภาพที่ 16 ผังกระบวนงานขั้นตอนการสอบสัมภาษณรปูแบบออนไลน (Online) 

 

 3.3 ขั้นตอนการปรับจำนวนการรับ หลังจากสิ้นสุดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในแตละรอบสำเร็จแลว กองบริหารงานวิชาการจะสำรวจเพื่อใหคณะวิชาที่มีความประสงคจะปรับ

จำนวนการรับในรอบการรับสมัครตอไป เพื่อใหไดจำนวนนักศึกษาใหมตรงตามแผนการรับของคณะ

วิชา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  

  3.3.1 กองบริหารงานสงบันทึกขอขอมูลการปรับจำนวนรับใหกับคณะวิชา แจงรอบท่ี

คณะวิชาสามารถปรับจำนวนการรับของแตละหลักสูตร และกำหนดวันที่จะสงขอมูลกลับใหกอง

บริหารงานวิชาการ 

  3.3.2 รวบรวมขอมูลการปรับจำนวนรับ ผูปฏิบัติงานแจงประธานหลักสูตรใหพิจารณา

ปรับเพ่ิมจำนวนรับ โดยอาจใชขอมูลจำนวนการรับปจจุบันของปการศึกษานั้น ประกอบกับขอมูลของ

ประกาศรายช่ือผูผานการ

สอบสัมภาษณและมีสิทธ์ิ

เขาศึกษา 

ยืนยันสิทธ์ิในระบบ 

MyTCAS 

ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

รวบรวมและจัดเก็บขอมูล 

สิ้นสุด 

C 
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ปการศึกษากอนหนาเพื่อชวยในการพิจารณา (กรณีที่รูปแบบการรับมีความคลายคลึงกัน) ซึ่งทาง

หลักสูตรอาจปรับเพิ่มหรือไมก็ได 

  3.3.3 ทำบันทึกแจงขอมูลการปรับจำนวนรับสงกองบริหารงานวิชาการ ให

ผูปฏิบัติงานทำบันทึกสงขอมูลการปรับจำนวนรับตามที่หลักสูตรสงขอมูลเสนอคณบดีเพื่อลงนามและ

สงใหกองบริหารงานวิชาการ 

   เมื่อกองบริหารงานวิชาการไดรับขอมูลแลว จะพิจารณาดำเนินการประกาศใหผูสมัคร

ทราบตอไป  

 

4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไมมีการประเมินโดยเฉพาะเจาะจง เปนการ

ประเมินโดยภาพรวม วาทางคณะวิชาไดจำนวนนักศึกษาใหมใกลเคียงกับแผนการรับที ่แจงไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลทางสถิติ ที่ผูปฏิบัติงานจะตองเก็บ

รวบรวมขอมูลการรับสมัครของแตละรอบวามีผูสมัครจำนวนเทาไหร ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณเทาไหร มีจำนวนผูมาสอบสัมภาษณ/ผานการสอบสัมภาษณเทาไหร และทายที่สุดในรอบการ

รับสมัครนั้นมีผูยืนยันสิทธิ์ท้ังหมดกี่ราย ขอมูลทั้งหมดใหรายงานแกคณบดี รองคณบดีฝายวิชาการและ

วิจัย ประธานหลักสูตร หรือผูท ี ่ไดร ับอำนาจหนาที ่ใหดูแลการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาที ่ไดรับ

มอบหมายจากคณบดี  

  ขอมูลทางสถิตินี้สามารถชวยใหหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถคาดการณจำนวนการรับ

สมัคร และกำหนดขอมูลการปรับจำนวนการรับในรอบตอ ๆ ไปของการสมัครในปการศึกษานั้นได 

เพื่อใหคณะวิชา หลักสูตร/สาขาวิชา ไดจำนวนนักศึกษาใหมใกลเคียงกับจำนวนการรับมากท่ีสุด  

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 มหาวิทยาลัยศลิปากรมีความมุงมั่นท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรค (Silpakorn is 

a Leading Creative University) มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำ

การสอน ทำการวิจัย ใหบรกิารทางวิชาการแกสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ไดกำหนดยุทธศาสตรใหมีการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อการเปน

มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคกำหนดใหบุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

โดยมีจรรยาบรรณของบุคลากรเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการสงเสริมและกำกับดูแลใหบุคลากรปฏิบัติให

เปนไปตามประมวลจริยธรรม         
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 5.1 คำนิยาม 

 “บุคลากร” หมายความว า ข าราชการพลเร ือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา ลูกจางที่จางจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย และ

งบประมาณเงนิรายไดของ หนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัย  

 “ผูบังคับบัญชา” หมายความวา ผูทำหนาที่บังคับบัญชาในหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา

คณะขึ้นไป  

 “ผูบริหาร” หมายความวา อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอำนวยการสถาบัน สำนัก 

ศูนย หรือ หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  

 “คณาจารย” หมายความวา ผูดำรงตำแหนงทางวิชาการซึ่งทำหนาที่สอนและวิจัยและให

หมายความรวมถึงบุคลากรที่ทำหนาที่สอน 

 5.2 จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตารางที่ 6 การปฏิบัติงานตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 

ที ่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2552, 20 เมษายน). ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย

จรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552 

จรรยาบรรณตามขอบังคับ แนวปฏิบัติ 

จรรยาบรรณตอตนเอง 

ขอ 1 บุคลากรพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดีและ

ประพฤต ิตนให  เหมาะสมก ับการเปน

เจาหนาที่ของรัฐ 

• เปนแบบอยางที ่ดีของสังคม สอดคลองกับวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 

• ดำรงตนเปนผูมีความรูคูคุณธรรมเปนที่เชื่อถือของคนทั่วไป 

• พัฒนาตน พัฒนางานใหทนัตอการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั 

• ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองใหเปนผูยึดมั่นอยูในคุณงามความ

ดี ความถูกตองและความชอบธรรม 

• ใชวิชาความรู และความสามารถในการปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบไดอยางถูกตองเหมาะสม มีเหตุผลและเกิดประโยชน

สูงสุด 

ขอ 2 บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนา

ตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ัง

เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะ

ในการทำงานเพื ่อใหการปฏิบัต ิหนาที่

ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

ขอ 3 บุคลากร พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซื ่อสัตย และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ 
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• ผูซึ ่งปฏิบัติงานในสายงานที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว

โดยเฉพาะจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ๆ ควบคู

ไปกับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยดวย 

จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและตอหนวยงาน 

ขอ 4 บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวย

ค ว า ม ซ ื ่ อ ส ั ต ย  ส ุ จ ร ิ ต  เ ท ี ่ ย ง ธ ร ร ม

ขยันหมั ่นเพียร และดูแลเอาใจใส รักษา

ประโยชนของทางราชการ 

• ปฏิบัตหินาที่ราชการโดยไมมุงหวังหรือแสวงหาประโยชนอันมิ

ควรได 

• ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความถูกตองและประโยชนของ

หนวยงาน 

• ทำงานในหนาที่ดวยความใสใจและมีวิจารณญาณที่ดี 

• ทำงานในหนาที่โดยมีจิตสำนึกในการใหบริการแกประชาชน

ดวยความเต็มใจ 

• ไมแอบอางหรือลอกเลียนผลงานของผูอื่นมาเปนของตนและ

ไมนำผลงานของผูอื่นไปใชโดยไมระบุแหลงที่มา 

• ในการขอกำหนดตำแหนงหรือเลื่อนตำแหนงใหสูงขึ้น หรือให

ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่สูงขึ้น ใหใชผลงานที่ทำดวย

ตนเอง โดยไมจางหรือวาน หรือใชผูอื่นใหทำผลงานให 

ขอ 5 บุคลากร พึงปฏิบัติหนาที่ราชการ

อยางเต็มกำลัง ความสามารถรอบคอบ 

ร ว ด เ ร ็ ว  ข ย ั น ห ม ั ่ น เ พ ี ย ร ถ ู ก ต  อ ง

สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชนของ

ทางราชการและประชาชนเปนสำคัญ 

ขอ 6 บุคลากรพึงละเวนจากการนำผลงาน

ของผูอ่ืนมาเปนของตน และตองไมคัดลอก

หรือลอกเลียนผลงานของผูอื ่นโดยมิชอบ 

หรือจาง วาน ใชผูอื ่นใหทำผลงานใหหรื

อนำผลงานของผูอื่นเพื่อนำไปใชในการขอ

กำหนดตำแหนงหรือเล ื ่อนตำแหนงให

ส ู ง ข ึ ้ นหร ื อ ให  ไ ด  ร ับ เ ง ิ น เ ด ื อนหรือ

คาตอบแทนท่ีสูงข้ึน หรือเพ่ือการอันมิชอบ

ดวยประการใด 

• เปนผูตรงตอเวลา รักษาเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติ

ราชการอยางเสมอตนเสมอปลาย 

• ไมใชเวลาราชการในการประกอบธุรกิจสวนตัวไมวากรณีใด ๆ 

• ใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดและคุมคา 

• ใหความรวมมือในการอนุรักษพลังงาน 
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ขอ 7 บุคลากรพึงประพฤติตนเปนผูตรง

ต อ เวลา และใช  เวลาราชการให  เปน

ประโยชนตอทางราชการอยางเตม็ที่ 

• ปฏิบัติหนาที ่อยางถูกตองบนพื้นฐานของความสุจริต ไม

พยายามหลีกเลี ่ยงหรือแสวงหาชองวางของกฎหมาย กฎ 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือกระทำสิ่งที่ไมถูกตอง 

• ไมแอบอางชื่อมหาวิทยาลัยไปใชเพื่อชื่อเสียงและประโยชน

ของตนเองหรือผูอื่น 

 

ข อ  8 บ ุคลากรพ ึงด ูแลร ักษาและใช

ทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด 

คุ มคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ

สิ ้นเปลืองเยี ่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอ

ทรัพยสินของตนเอง 

ขอ 9 บุคลากรตองไมกระทำการอัน มิ

ชอบดวยกฎหมายใหมหาวิทยาลัยไดรับ

ความเสื ่อมเสียหรือเสียหายไมวาในทาง

ชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือดวยประการใด ๆ 

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน  

จรรยาบรรณของผูบังคับบัญชา 

ขอ 10 ผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส ผู

อยูใตบังคบับัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน 

ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความ

คิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ตลอดจน

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักธรร

มาภิบาล และถูกตองตามทำนองคลอง

ธรรม 

•  ให คำปร ึกษา  แนะนำ กำก ับ  ด ูแล และช  วย เหลื อ

ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง

ตามระบบคุณธรรม พรอมที ่จะรับฟงความคิดเห็น เอาใจใส 

ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคบับัญชา 

จรรยาบรรณของผูใตบังคับบัญชา 

ข อ11 ผ ู  ใต บ ั งค ับบ ัญชาพ ึ งม ีความ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความ

รวมมือชวยเหลือปฏิบัติงาน ทั้งในดานการ

ใหความคิดเห็น การชวยทำงาน และการ

• ปฏิบัตหินาที่ตามคำสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา 

• ใหความรวมมือ รวมใจ สามัคคี ปรองดอง และชวยกัน

ปฏิบัติงานเพ่ือความสำเรจ็รวมกัน 



91 

จรรยาบรรณตามขอบังคับ แนวปฏิบัติ 

แกปญหารวมกันรวมทั้งการเสนอแนะใน

สิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนา

งานในความรบัผิดชอบดวย 

• รวมกันศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ

การพัฒนางานในความรับผิดชอบใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

จรรยาบรรณตอผูรวมงาน 

ขอ 12 บุคลากรพึงปฏิบัติตอผู รวมงาน

ตลอดจนผู เกี ่ยวของดวยความสุภาพ มี

น้ำใจไมตรี เอื้ออาทรและมนุษยสัมพันธ

อันดี 

• ใหเกียรติ แสดงน้ำใจและใหความเปนมิตร เคารพสิทธิสวน

บุคคลของผูรวมงาน และใหการยอมรับในความแตกตางดาน

อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา กายภาพ 

• รักษาความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลในหมูคณะในทาง

สรางสรรค ขอ 13 บุคลากรพึงชวยเหลือเกื ้อกูลกัน

ในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให

เกิดความสามัคคี รวมแรงรวมใจในบรรดา

ผ ู  ร  วมงานในการปฏ ิบ ัต ิหน  าท ี ่ เ พื่ อ

ประโยชน 

จรรยาบรรณตอนกัเรียน นักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนและสังคม 

ข อ14 บ ุคลากรพ ึ งประพฤต ิตนเปน

แบบอยางที่ดีแกนักเรียน นักศึกษาและ

เปนที่เชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

• แสดงออกทั้งทางกายและวาจาดวยกิริยาที่สุภาพเรียบรอย 

• ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามกาลเทศะ เปนแบบอยางที่ดีของ

สังคมสอดคลองกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 

• มีจิตสำนึกในการใหบริการที่ดี แสดงออกดวยกิริยาที่สุภาพ

เรียบรอย ในการใหบริการกับผูมาติดตอราชการ 

• ปฏิบัตติอผูมารับบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 

• ใหคำปรึกษาและชวยเหลือเกื้อกูลแกนักเรียนและนักศึกษา

อยางเต็มความสามารถ 

ขอ 15 บุคลากร พึงใหบริการแกนักเรียน 

นักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชนอยางเต็ม

กำลังความสามารถดวยความเปนธรรม 

เสมอภาค โปรงใส เอ้ือเฟอ มีน้ำใจ และใช

กิริยาวาจาสุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่อง

ใดไมสามารถปฏิบัติไดหรือไมอยูในอำนาจ

หนาที ่ของตนจะตองปฏิบัต ิ ควรชี ้แจง

เหตุผลหรือแนะนำใหติดตอยังหนวยงาน
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หรือบุคคลซึ ่งตนทราบวามีอำนาจหนาที่

เก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

• สงเสรมิการพัฒนาการทางสติปญญา อารมณ จิตใจและสังคม

ของนักศกึษา 

• พึงกระทำตนใหเปนผูที่มีความเชื่อถือและความไววางใจจาก

นักเรียนนักศึกษา ผูรับบริการ และประชาชน 

• สามารถรักษาความลับของนักเรียน นักศึกษา ผู ร ับบริการ 

และประชาชนที่ไมทำใหสวนราชการไดรับความเสียหาย 

• ปฏิบัติและแนะนำใหกระทำในสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายและ

ศีลธรรมอันดี 

• ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัย

จากนักเรียน นักศึกษา ผูรบับริการ ประชาชนและสังคม 

• ปฏิบัตหินาที่โดยไมมุงหวังหรือแสวงหาประโยชนอันมิควรได 

ขอ 16 บุคลากร พึงมีความเมตตาเอาใจใส 

และชวยเหลือในการศึกษาเลาเรียนของ

นักเรียนและนักศึกษา 

ขอ 17 บุคลากร ตองไมเปดเผยความลับ

ของน ักเร ี ยน น ักศ ึกษาผ ู  ร ับบร ิการ 

ประชาชน ซึ่งตนเองไดมาจากการปฏิบัติ

หนาที่หรือจากความไววางใจของบุคคล

ดังกลาว 

ขอ 18 บุคลากร ตองไมอบรม สั่งสอนหรือ

สนับสนุนใหนักเรียนและนักศึกษา กระทำ

การที่ผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 

ขอ 19 บุคลากร พึงละเวนการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื ่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติ

วิส ัยที ่ว ิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจาก

นักเรียนนักศึกษา ผูรับบริการ ประชาชน

หรือผ ู ซ ึ ่งอาจไดร ับประโยชนจากการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น เพื่อกระทำการ 

หรือไมกระทำการใดตามหนาที่ หากไดรับ

ไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื ่นใดที ่รับไวมีมูลคาเกินปกติ

ว ิส ัย ให รายงานผ ู บ ังค ับบัญชาทราบ

โดยเร็วเพ่ือดำเนินการตามสมควรแกกรณี 
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จรรยาบรรณตอหนาที่และวิชาชีพ 

ขอ 20 บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติ

หนาที ่ราชการดวยความซื ่อส ัตย และ      

ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่

วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว ก็พึง

ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพน้ันดวย 

• มีความเขาใจ มีความรูสึกที่ดีและมีความภูมิใจในวิชาชีพวา

เปนวิชาชีพที ่มีเกียรติและมีความสาคัญตอการดารงอยู และ

ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ 

• ปฏิบัตติามจรรยาวิชาชีพในสาขาวิชาชีพของตนเอง 

 

 5.3 หลักเกณฑการปฏิบัติในการบังคับใชจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  1. การบังคับใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

  ใหใชบังคับกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแก ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางทั ้งที ่จางจากเงินงบประมาณแผนดิน 

งบประมาณเงินรายไดของมหาว ิทยาลัย และงบประมาณเงินรายไดของหนวยงานในสังกัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2. กระบวนการพิจารณาเมื่อมีกรณีการกลาวหาวามีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

  เมื่อมีกลาวหาวาไมวาจะโดยปรากฏตัวผูกลาวหาหรือไมปรากฏตัวผูกลาวหา หรือเมื่อ

ความปรากฏตอผู บังคับบัญชาวามีบุคลากรกระทำผิดจรรยาบรรณ ใหรายงานตามลำดับชั ้นไปท่ี

อธิการบดี และใหอธิการบดีรายงานเปนหนังสือใหคณะกรรมการจรรยาบรรณทราบโดยพลัน กรณี

อธิการบดีเปนผูถูกกลาวใหหาผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาเปนผู รายงานให สภามหาวิทยาลัยทราบ และใหสภามหาวิทยาลัยเปนผู สงเรื ่องใหแก

คณะกรรมการจรรยาบรรณดำเนินการตอไป  

  เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือเมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ไดรบัรายงาน วามีบุคลากรกระทำผิดจรรยาบรรณ ใหคณะกรรมการจรรยาบรรณดำเนินการสอบสวน

ภายใน 30 วัน และใหดำเนินการใหแลวเสร็จโดยไมชักชา ทั้งนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณอาจ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนได 
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  ในการพิจารณาสอบสวนจะตองใหผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหา และตองเปด

โอกาสใหผูถูกกลาวหาแกขอกลาวหาอยางเพียงพอ ตลอดจนเปดโอกาสใหคัดคานผูสอบสวนหรือ

กรรมการได และตองใหความคุมครองผูกลาวหาหรือพยานที่เปนนักศึกษาดวย 

  การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก โดยตองมี

คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มาประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

  3. การดำเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัย 

  เมื่อปรากฏวาประพฤติการณแหงการกระทำผิดจรรยาบรรณนั้น เปนการกระทำผิดวนิัย 

ใหดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรผูกระทำผิดนั้นตอไป 

  4. การดำเนินการเมื่อมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัย 

  เมื่อปรากฏวาประพฤติการณแหงการกระทำผิดจรรยาบรรณนั้น ไมเปนการกระทำผิด

วินัย ใหอธิการบดีดำเนินการลงโทษทางจรรยาบรรณ ดังนี้ 

   4.1 ตกัเตือน 

   4.2 สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กาหนด 

   4.3 ทำทัณฑบน 

   อนึ่ง การไมปฏิบัติตามคำตักเตือน คำสั่งใหดำเนินการใหถูกตอง หรือฝาฝนทัณฑบน 

ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย 

  5. การอุทธรณคำสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณ 

  ผูถูกลงโทษทางจรรยาบรรณมีสิทธิอุทธรณคำสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณตอ สภา

มหาวิทยาลัยไดภายใน 30 วันนับแตวันไดรับแจงคำสั่งลงโทษ 

  ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจในคำวินิจฉัยอุทธรณ มีสิทธิฟองคดตีอศาลปกครองได 
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และการพัฒนางาน 

ผูปฏิบัติงานในตำแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการงานบริการการศึกษาและ

กิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในบทบาทหนาที่

และรับผิดชอบในหนาที่การบริการการศึกษา เชน การรับสมัครสอบบุคคลเขาศึกษา การลงทะเบียน

เรียน ตารางสอนตารางสอบ ผลการเรียน ทะเบียนประวัตินักศึกษา การสำเร็จการศึกษา และการ

ถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหคำปรึกษาและการพิจารณาดำเนินการในภาระงาน

ดังกลาวตามแนวคิดหรือแนวทางการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลน หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

มาตรฐานการปฏิบัติงานขั ้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัต ิงาน 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้

ผูปฏิบัติงานในตำแหนงนี้จะตองมีความรูความเขาใจในลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผน

งาน การประสานงาน การใหบริการ และระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวของไดเปนอยางดี และตอง

ใหบริการภาระงานอื่นๆ เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ผานมาถึง

ปจจุบัน ถึงแมวาการใหบริการที่ดีอยางไร แตในภาพรวมยังพบปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

ปญหา รวมถึงขอเสนอแนะท่ีผูรับผิดชอบจะตองรีบแกไขทันที ดังนี้ 

1. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 

2. ขอเสนอแนะ 

 

1. ปญหา อุปสรรคแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ดังน้ี 

การปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

1 .  ก า ร กำหน ด

จ ำน ว น กา ร รั บ

สมัคร 

รอบจำนวนการรับมีถึง 4 รอบ ทำใหกำหนด

จำนวนการรับเพื่อใหไดจำนวนนักศึกษาใหมตรง

ตามรายละเอียดที่กำหนดไวในหลักสูตรไดยาก 

เพราะแตละรอบอาจจะไดจำนวนนักศึกษาไม

ตรงกับที่หลักสูตร/สาขาคาดการณไว 

ทำสถิติและคาดการณจำนวนรับทุก

รอบในแตละป เพื่อใหหลักสูตร/สาขา

ใชคาดการณ จ ำนวนร ับและปรับ

จ ำ น วน กา รร ั บ ใน แต  ล ะ รอบ ให

เหมาะสม เพื ่อใหไดจำนวนนักศึกษา

ใหมไดตรงตามที่ตองการ 

2. การร ับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษา 

ในรอบการสมัครผานระบบการรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

www.admission.su.ac.th  

ผูสมัครบางสวนสงเอกสารมาไมครบ หรือไมสง 

เพิ ่มเติมขอมูลในประกาศใหผูสมัคร

ตรวจสอบการอัพโหลดเอกสารของ

ตนเอง วาม ีความถูกต องครบถ วน 

สมบูรณ  
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การปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนางาน 

เนื่องจากผูสมัครไมไดตรวจสอบวาในระบบการ

รับสมัครตนเองไดอัพโหลดเอกสารสำเร็จแลว

หรือยัง ทำใหผูปฏิบิติงานตองตามเอกสารจาก

ผูสมัคร ซึ่งบางครั้งมีจำนวนมาก 

 

 เอกสารการสมัครของผูสมัครในการรับรอบที่ 1-

2 ยังไมสมบูรณ เชน GPAX ของผูสมัครบางราย

ท่ียังไดไมครบตามเกณฑทางคณะกำหนดไว  

จัดเก็บขอมูลของผูสมัครที่เอกสารยังไม

สมบูรณ คอยตามตรวจสอบเอกสาร

ของผูสมัครที่ หากไมตรงตามเกณฑท่ี

คณะกำหนด จะตองถอดถอนรายชื่อ

ผูสมคัร 

 ประกาศการรับสมัครมีขอมูลเยอะ รวมถึงมี

ประกาศแกไขขอมูลหรือเพิ่มเติม ออกตามมา

เยอะ ทำใหผูสมัครสับสน 

ทำ Infograhic เพ ื ่อสร ุปข อม ูลของ

ประกาศการรับสมัคร ใหผูสมัครเขาถึง

ไดงายมากข้ึน 

ประชาสัมพันธในสื่อออนไลนของคณะ

วิชาเพ่ิมเติมเพ่ือ 

3 . ก า ร ส อ บ

สัมภาษณ 

การปร ับร ูปแบบการสอบส ัมภาษณให  เปน

รูปแบบออนไลนเปนครั้งแรก ทำใหผูปฏิบัติงาน

ไมมีประสบการณในการใชงานแอพพลิเคชั่น 

หรือเคร ื ่องมือที ่ใช ในการจัดสอบสัมภาษณ 

รวมถึงการไมสามารถเขาพื ้นที่และรวมตัวกับ

บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานรวมได 

เรียนรูการใชงานแอพพลิเคชันอ่ืน ๆ ท่ี

ใชในการประชุมหรือสัมมนาออนไลน 

ฝกฝนการใชใหชำนาญ และใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ที ่มีอยู เชน บริการของ Google App 

หร ือ Microsoft 365 ในการทำงาน

รวมกับผูปฏิบัติงานคนอื่น 

 

2. ขอเสนอแนะ 

1) ควรฝกอบรมใหบุคคลากรมีความรูในเรื่องการใชงานแอพพลิเคชันออนไลนใหมากขึ้น 

เนื่องจากในอนาคตหากสถานการณการแพรระบาดยังมีตอเนื่อง  

2) ควรเพิ่มการแจงเตือนเมื่อผูสมัครยังอัพโหลดเอกสารไมครบ หรือเอกสารไมสมบูรณ ใน

ระบบการรับสมัคร 

3) ควรมีการพัฒนาบุคลากรในสายงานเดยีวกันใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 
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4) ควรศึกษาเทคนิคการปฏิบัติงานการรับสมัครบุคคลเขาศึกษา และตัวอยางจากคณะอื่นๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และนำมาปรับใชใน

การปฏิบัตงิานใหดียิ่งข้ึน 

 5) ควรมีโครงการปฏิบัติงานและพัฒนางานเรื่องพัฒนาระบบงานการรับสมัครบุคคลเขา

ศึกษา  

 6) ควรมีการประชาสัมพันธในชองทางและรูปแบบอ่ืน ๆ มากขึ้น เชนการไป Open House 

การทำคลิปประชาสัมพันธ เนื่องจากพบวาในบางหลักสูตร/สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาใหมไดไมตรง

ตามเปาหมายที่กำหนดไว  
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ภาคผนวก ก 

การตรวจสอบรายชื่อผูสมัคร และปรับสถานะของผูสมัครในระบบการรับสมัคร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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1. การตรวจสอบรายชื่อผูสมัคร และปรับสถานะของผูสมัครในระบบการรบัสมัคร มหาวิทยาลัย

ศิลปากร www.admission.su.ac.th 

1.1 เขาไปที ่เว็บไซต  https://www.admission.su.ac.th/login.html เพื ่อเขาสู หนาการใชงาน

ระบบการรับสมัครของผูปฏิบัติงาน 

 

1.2 เขาสูระบบโดยใส Username และ Password  แลว คลิกไปที่ Sign In  
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1.3 เมื่อเขาสูระบบแลว ใหเลือกรอบการสมัครท่ีตองการเรียกดูขอมูล ระบบจะแสดงขอมูลรอบการ

รับจนถึงรอบปจจุบัน  

 

 

1.4 เมื่อเลอืกรอบการรับสมัครแลว ใหเลือกหลกัสูตรท่ีผูปฏิบตัิงานตองการดขูอมูล 
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1.5 เลือกหลักสูตรที่ผูปฏิบัติงานตองการดูขอมูลแลว ใหเลือกสถานะของผูสมัครที่จใหระบบแสดง

รายชื่อ ซึ่งมีสถานะทั้งหมดดังนี ้

 1) ชำระเงินแลว - ผูสมัครที่สมคัรของหลกัสตูรนั้นและชำระเงินคาสมัครแลว 
 2) ยังไมชำระเงิน - ผูสมัครที่สมัครของหลักสูตรนั้นและยังไมชำระเงินคาสมัคร 
 3) มีสิทธิ์สัมภาษณ - ผูสมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
 4) ไมมีสิทธิ์สัมภาษณ - ผูสมัครที่ไมมีสทิธิ์สอบสัมภาษณ 
 5) ผานการสัมภาษณ - ผูสมคัรที่ผานการสอบสัมภาษณ 
 6) ไมผานการสัมภาณ - ผูสมัครท่ีไมผานการสัมภาษณ 
 7) ยืนยันสิทธิ์ - ผูสมัครยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในหลักสูตรที่ผานการสัมภาษณ 
 8) สละสิทธิ์ - ผูสมัครที่ไดยืนยันสิทธ์ิและขอยกเลิกสิทธ์ิในการเขาศึกษา 
  

 

1.6 เมื่อเลือกหลักสูตรและสถานะแลว ใหคลิกที่ คนหา ระบบจะแสดงรายชื่อผูสมัคร ตามหลักสูตร

และสถานะที่ผูใชงานระบบเลอืกไว 
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1.7 เมื่อระบบแสดงรายชื่อผู สมัครแลว สมารถดาวนโหลดรายชื่อไดโดยการคลิกที่ Export หรือ 

Export (แบบยอย) ไฟลที่ไดจะเปนไฟล Excel   

 

1.8 ระบบจะแสดงรายชื่อตามปกติเพียงครั้งละ 10 รายชื่อ แตสามารถปรับใหระบบแสดงรายชื่อ

มากกวา 10 ได โดยเลือกที่ Show ระบบจะแสดงรายชื่อสูงสุดในหนานั้นใหตามจำนวนท่ีเลือก ได

สงูสุดไมเกนิ 100 รายชื่อ 
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2. การปรับสถานะผูสมัครในระบบการรับสมคัร 

2.1 หากตองการปรับสถานะผูสมัครที่ ชำระเงินแลว ใหเปน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ใหเขาสูระบบตาม

ขั้นตอนที่ 1.1-1.6 จากนั้นใหเลือกหลักสูตรที่ตองการจะปรับสถานะ และเลือกสถานะ ชำระเงินแลว 

และกดคนหา  

เมื่อระบบแสดงรายชื่อผูสมัครแลว หลังรายชื่อของผูสมัคร จะมีแถบแสดงสถานะ มีสิทธิ์สัมภาษณ 

ทางดานขวา (ตามภาพดานลาง) ผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ ใหกดที่ปุมแสดง

สถานะไปทางดานขวา (เปนสีเขียว) ผูที่ไมผานการคดัเลือกใหปุมไปทางดานซาย (เปนสีขาว) 

 

2.2 เมื่อปรับสถานะผูสมัครครบทุกรายและทุกหลักสูตรแลว ใหกดคลิกที่ ยืนยันผูมีสิทธิ์สัมภาษณ 

ระบบจึงจะบันทกึสถานะ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ของผูสมัคร 
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2.3 การปรับสถานะผูสมัครที่ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ใหเปน ผานการสัมภาษณ ใหเขาสูระบบตาม

ขั ้นตอนที ่  1.1-1.6 จากน ั ้นใหเล ือกหล ักสูตรที ่ตองการจะปรับสถานะ และเลือกสถานะ  

มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ และกดคนหา  

เมื่อระบบแสดงรายชื่อผูสมัครแลว หลังรายชื่อของผูสมัคร จะมีแถบแสดงสถานะ ผานการสัมภาษณ 

เพิ่มมาทางดานขวา (ตามภาพดานลาง) ผูสมัครทีผ่านการสอบสัมภาษณและมีสิทธิเ้ขาศึกษา ใหกดที่

ปุมแสดงสถานะใหไปทางดานขวา (เปนสีเขียว) ผูที่ไมผานการคัดเลือกใหปุมไปทางดานซาย (เปนสี

ขาว) 

 

2.4 เมื่อปรับสถานะผูสมัครครบทุกรายและทุกหลักสูตรแลว ใหกดคลิกที่ ยืนยันผูผานการสัมภาษณ 

ระบบจึงจะบันทกึสถานะ ผานการสอบสัมภาษณ ของผูสมัคร 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ข 
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ใบเซ็นชื่อรายงานตวั รอบที่ 1 ชวงที่ 2 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล   นายไตรรัตน สุมทอง  

ที่อยู    1584/321 ซ.สุขุมวิท 78 ถ.รถรางเกา อ.เมืองสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ 

    จ.สมุทรปราการ 10127 

ที่ทำงาน    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

    ซิตตี้แคมปสเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2561    สำเร ็จการศ ึกษา ศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑิต การแปลภาษาอังกฤษและไทย  

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประเทศไทย 

พ.ศ. 2551    สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

    ประเทศไทย  

ประวัติการทำงาน 

พ.ศ.2556-2561  นักบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2562-ปจจุบัน นักวิชาการอุดมศกึษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนนทบุรี   

 

 


