

คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์

ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

คู่มือหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมตั้งอยู่เลขที่ 16
หมู่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-555370 โทรสาร 035-545750 หรือมือถืองาน
แ น ะ แ น ว 0 8 9 -8 0 5 3 7 6 9 , 080-1391043 (ใน เว ล า ร า ช ก า ร ) Email : 1. cfasp _arts@hotmail.com 2.
cfasp@bpi.mail.go.th เว็ปไซด์ http://cfasp.bpi.ac.th

หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.) พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช่างศิลป์ เป็น
หลักสูตรใช้เวลาศึกษา 2 ปี สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครจานวน 6 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาจิตรกรรม
2. สาขาวิชาประติมากรรม
3. สาขาวิชาภาพพิมพ์
4. สาขาวิชาศิลปะไทย
5. สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
6. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

โครงสร้างหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 ภาษาไทย
1.2 สังคมศึกษา
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 คณิตศาสตร์
1.5 ภาษาอังกฤษ
1.6 มนุษย์ศาสตร์
1.7 พลศึกษาและสุขศึกษา

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต

2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
2.2 วิชาชีพ
2.3 วิชาชีพเลือก
2.4 ฝึกงาน

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

24
24
10
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
เพิ่มเติมอีก 4 วิชา จานวน 8 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยช่างศิลป์ หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิจิตรศิลป์, ศิลปหัตถกรรม, ศิลปะประยุกต์
2. ผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สาขาอื่นที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1 ต้องเรียนพื้นฐานวิชาชีพเพิ่มเติม ดังนี้
-พื้นฐานวิชาวาดเส้น 1
จานวน 2 หน่วยกิต
-พื้นฐานวิชาองค์ประกอบศิลป์
จานวน 2 หน่วยกิต
-พื้นฐานวิชาเอก 1
จานวน 4 หน่วยกิต
3. ความประพฤติเรียบร้อย
4. มีสุขภาพสมบูรณ์และเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดร้ายแรง
6. มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือให้คารับรอง และทาใบมอบตัว
7. มีใบรับรองแสดงผลการเรียน

วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง / สมัครทางไปรษณีย์
1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
1.1 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ใช้สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) พร้อมสาเนาถูกต้อง
1.2 ผู้ ที่ ก าลั งศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.3) หรือ เที ย บเท่ า ใช้ ใบรั บ รองผลการเรีย นปี
การศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
3. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของนักศึกษา พร้อมสาเนาถูกต้อง
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักศึกษา พร้อมสาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้เอกสารเท็จ จะถือว่าผล
การสอบเป็นโมฆะ และถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย

การรับสมัคร และการคัดเลือก
รายละเอียด
วัน เดือน ปี
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 09.00-15.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 09.00-15.00 น.
17 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียน นักศึกษา
โควตาพิเศษ
ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส.
สมัครเข้าศึกษาต่อ
-สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

-

-

สมัครเข้าศึกษาต่อ
-สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์

เวลา 09.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์
เวลา 12.00-12.30 น. ตรวจสุขภาพ
เวลา 13.00 เป็นต้นไป
-ประกาศผลการคัดเลือก
-มอบตัว/พบที่ปรึกษา/ลงทะเบียน/
ชาระเงิน

17 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561

-

24 มีนาคม 2561
6 พฤษภาคม 2561

09.00-12.00 น.
13.00 เป็นต้นไป

14 พฤษภาคม 2561

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

นักเรียน นักศึกษา
สอบปกติ
ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส.

-

เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาวาดเส้น
เวลา 12.00-12.30 น. ตรวจสุขภาพ
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
มอบตัว/พบที่ปรึกษา/ลงทะเบียน
/ชาระเงิน
ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง
เปิดหอ/จ่ายเงิน

ตารางการสอบคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษา โควตาพิเศษ
วันที่สอบ
17 กุมภาพันธ์ 2561

เวลาสอบ
วิชาที่สอบ
09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
12.00 – 12.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจคนละ
100 บาท

หมายเหตุ
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ผู้ที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพจะไม่ได้รับ
การพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ

ตารางการสอบคัดเลือกนักศึกษา นักศึกษา สอบปกติ
วันที่สอบ
17 มีนาคม 2561

เวลาสอบ
วิชาที่สอบ
09.00 – 12.00 น. วิชาวาดเส้น (100 คะแนน)
12.00 – 12.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจคนละ
100 บาท
13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

หมายเหตุ
เตรียมดินสอ EE ยางลบ
กระดานสเก็ตหรือกระดานรอง
เขียนมาในวันสอบ
ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพไม่มี
สิทธิรับการสัมภาษณ์
แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

การมอบตัวและลงทะเบียนจะต้องปฏิบัติดังนี้
1.เตรียมเอกสารอันเป็นหลักฐานที่จะต้องนามามอบตัวให้พร้อม ผู้ได้รับประกาศรายชื่อไม่มีหลักฐานครบตามที่
วิทยาลัยกาหนด จะไม่อนุญาตให้มอบตัวและลงทะเบียน เอกสารที่ใช้ในวันมอบตัวมีดังต่อไปนี้
1.1 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง และสาเนา กรณี ที่ยังไม่ได้รับเอกสารแสดงวุฒิ จบ
การศึกษาให้นาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) และสาเนามาส่งให้งานทะเบียนและวัดผล ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม
2561
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 3 ฉบับ ดังนี้
-นักศึกษา -บิดา -มารดา
-ผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่เป็นผู้ปกครอง)
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 3 ฉบับ ดังนี้
-นักศึกษา -บิดา
-มารดา
-ผู้ปกครอง
(กรณีที่บิดา มารดา ไม่เป็นผู้ปกครอง)
1.4 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และใบแสดงหมู่โลหิต
1.5 เอกสารสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
1.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา แต่งเครื่องแบบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึง
วันมอบตัว) และเป็นรูปชุดเดียวกัน ขนาด 3 X 4 ซม. (1 นิ้ว) จานวน 5 รูป และขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป กรณีที่ยัง
ไม่มีเข็มวิทยาลัยเพื่อถ่ายรูปให้นารูปถ่ายมาให้งานทะเบียนและวัดผล ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

อัตราค่าธรรมเนียม
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ
3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
4. ค่าบารุงสุขภาพ
5. ค่าบารุงห้องสมุด
6. ค่าคู่มอื นักศึกษา
7. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
8. ค่ากิจกรรม
9. ค่าบารุงห้องปฏิบัติการ
10. ค่าประกันของเสียหาย
11. ค่าประกันอุบัติเหตุ
12. ค่าชุดพละ
13. ค่าเข็มและหัวเข็มขัด
14. ค่าชุดปฏิบัติการ
15. ค่าประกอบพิธีครอบครูศิลปะ
16. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
17. ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา
18. โครงการปรับพื้นฐานศิลปะ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,000 บาท
2,900 บาท
100 บาท
50 บาท
100 บาท
200 บาท
900 บาท
100 บาท
100 บาท
100 บาท
200 บาท
300 บาท
150 บาท
250 บาท
150 บาท
150 บาท
150 บาท
200 บาท
7,100 บาท

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ เมื่อดาเนินการมอบตัวเข้าศึกษาต่อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนได้

แนวทางการศึกษาต่อ
ผู้ส าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรศิล ปกรรมระดับ ประกาศนี ยบั ตรวิช าชีพ ชั้นสู ง (ศ.ปวส.) สามารถศึกษาต่อ ระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถรับราชการ ในหน่วยงานของ กระทรวง ทบวง กรม และองค์การต่าง ๆ หรือทางาน
ในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน ธนาคาร ในตาแหน่งช่างศิลป์ จิตรกร ประติมากร
นักออกแบบตกแต่ง หรือประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ

สวัสดิการ
1. เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ทุนโควตาสาหรับนักศึกษา นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาประเภทโควตา จะได้รับทุนการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ จานวน 1 ทุน
3. ทุนเรียนดีศิลปะเด่น สาหรับนักศึกษา นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาทุกประเภทที่เรียนดี มีเกรดเฉลี่ย 3.00
ขึ้นไป มีความสามารถด้านศิลปะดีเด่นและมีความประพฤติดี เป็นทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
4. วิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดหาทุนการศึกษา จากภาคเอกชนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์ ทางด้านศิลปะเป็นประจาทุกปี
5. มีสวัสดิการด้านหอพักหญิง

นักศึกษาวิชาทหาร
วิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดน และนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชา
ทหารสามารถขอผ่อนผันการรับราชการทหารได้ เมื่ออายุครบเกณฑ์
**********************************

