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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปรับเกณฑ์การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รอบ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
______________ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล          
เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU - TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2565 รอบ 3 รับกลาง
ร่วมกัน (Admission) นั้น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอปรับเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร                  
ระด ับปร ิญญาบ ัณฑ ิต (SU – TCAS)  ประจ  าป ีการศ ึกษา 2565 รอบ 3 ร ับกลางร ่วมก ัน ( Admission)                                
ของคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ดังนี้  

 

คณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศลิปศึกษา  

เดิม 

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก  25% 
1.2) ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้ าหนัก  45% 
1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก 15% เกณฑ์ข้ันต่ า 10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
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1.4) ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  5% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  5% 

 

แก้ไขเป็น 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลาง 

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6  
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก  25% 
1.2) ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้ าหนัก  45% 
1.3)     วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  15%  เกณฑ์ข้ันต่ า 10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.4)     ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  5% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  5% 

 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ การศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวะศึกษา 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 

วิธีการคัดเลือก 
1. ใช้คะแนน 

1.1)     เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก  25% 
1.2)     วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  15%  เกณฑ์ข้ันต่ า 10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 
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1.3)      ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  15% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  40% 

 

หลักสตูรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศลิปศึกษา (โครงการพเิศษ)  

เดิม 

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 

วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1)   เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก  25% 
1.2)   ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้ าหนัก  45% 
1.3)   วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  15%  เกณฑ์ข้ันต่ า 10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย 
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา 

1.4)    ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)     
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  5% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  5% 

 

แก้ไขเป็น 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากหลักสูตรแกนกลาง 

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 
3. มีผลการเรียนสะสม รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50  

วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน 
1.1)   เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00   ค่าน้ าหนัก  25% 
1.2) ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่น้อยกว่า 2.50 ค่าน้ าหนัก  45% 
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1.3) วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  15% เกณฑ์ข้ันต่ า 10% 
(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา

1.4)     ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  5% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  5% 

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 

คุณสมบตัเิฉพาะ 

1. ผู้ส าเร็จการศกึษาในหลักสูตรนานาชาติ การศึกษานอกโรงเรียน และอาชีวะศึกษา

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
วิธีการคัดเลือก 

1. ใช้คะแนน
1.1)     เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00 ค่าน้ าหนัก  25% 
1.2)     วิชาสามัญ 9 วิชา ค่าน้ าหนัก  15%  เกณฑ์ข้ันต่ า 10% 

(1) วิชา 09 ภาษาไทย
(2) วิชา 19 สังคมศึกษา

1.3)      ความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) 
(1) วิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT) ค่าน้ าหนัก  5% 
(2) วิชา 75 ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ค่าน้ าหนัก  15% 
(3) วิชา 76 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6) ค่าน้ าหนัก  40% 

ข้อมูลใดที่ไม่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณา 
และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะกรรมการฯ ถือเป็นที ่ส ิ ้นสุด 
โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานกรรมการอ านวยการสอบคัดเลือกฯ 

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

