
 

 

       

 
 
 

คู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อ 
หลักสูตรศิลปกรรม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) 
พุทธศักราช 2560 วทิยาลยัช่างศิลป ์

 
 
 

ปีการศึกษา  2561 
 
 
 

วิทยาลัยช่างศลิปสุพรรณบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
  



 
คู่มือหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) 

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี   

ที่ตั้ง 

 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งอยู่เลขท่ี 16 หมู่  4  ถ.มาลัยแมน  ต.รั้วใหญ่  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  โทรศัพท์  035-555370  โทรสาร  
035-545750   หรือมือถืองานแนะแนว  089-8053769, 080-1391043  (ในเวลาราชการ)   
Email : 1. cfasp _arts@hotmail.com 2. cfasp@bpi.mail.go.th เว็ปไซด์  http://cfasp.bpi.ac.th 
 
หลักสูตรการศึกษา 

 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป์       
รบันักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)   หรือเทียบเท่าใช้เวลาเรียน 3 ปี  ผู้ส าเร็จการศึกษา
จะได้รับวุฒิ ศ.ปวช. เมื่อประกอบอาชีพจะได้รับอัตราเงินเดือนตามมาตราฐานที่ส านักงาน ก.พ.และก.ค. ก าหนด
ไว้และสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับอุดมศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสตูรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ศ.ปวช.)  

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   110  หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชา ตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า   26  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย    4 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ   6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   4 หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   4 หน่วยกิต 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา    4 หน่วยกิต 
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  4 หน่วยกิต 

 2.  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า   74  หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน    19 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเฉพาะ   26 หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพเลือก   21 หน่วยกิต 
2.4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    4 หน่วยกิต 
2.5 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ   4 หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า       10   หน่วยกิต 

         4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 คาบ 
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การรับสมัครและคณุสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวทิยาลัย 
 
   หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)  รับนักเรียนเข้าศึกษาจากผู้มีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

   1. ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3)  หรือเทียบเท่า   
    2.  มีความประพฤติเรียบร้อย 
    3.  มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ 
    4.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดร้ายแรง 
    5.  มีผู้ปกครองซึ่งสถานศึกษาเชื่อถือให้ค ารับรอง   อุดหนุนในเรื่องค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
         ค่าเครื่องแต่งกาย  ค่าอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ  ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 
  
 

วิธีการสมัคร 
 

สมัครด้วยตนเอง / สมัครทางไปรษณีย์ 
1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ใช้ส าเนาใบระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พร้อมส าเนาถูกต้อง 

1.2 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ใช้ใบรับรองผลการเรียน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาของสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
          3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมส าเนาถูกต้อง 
          4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน พร้อมส าเนาถูกต้อง 
 5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน พร้อมส าเนาถูกต้อง 
  
 
หมายเหตุ  หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใช้เอกสารเท็จ จะถือว่าผลการสอบเป็น 
              โมฆะ และถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 
 
 
  



 

การรับสมัคร  และการคัดเลือก 

วัน เดือน ปี 

รายละเอียด 
นักเรียน นักศึกษา 

โควตาพิเศษ 
ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส. 

นักเรียน นักศึกษา 
สอบปกติ 

ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส. 
ตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
เวลา 09.00-15.00 น. 

สมัครเข้าศึกษาต่อ 
-สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 
 

- 

ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 09.00-15.00 น. 
- 

สมัครเข้าศึกษาต่อ 
-สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 
 

17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบสัมภาษณ์ 
เวลา 12.00-12.30 น.  ตรวจสุขภาพ 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป  
 -ประกาศผลการคัดเลือก 
 -มอบตัว/พบท่ีปรึกษา/ลงทะเบียน/
ช าระเงิน 
 

- 

17 มีนาคม 2561 

- 

เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาวาดเส้น 
เวลา 12.00-12.30 น. ตรวจสุขภาพ 
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ 
 

19 มีนาคม 2561 
- 

ประกาศผลการคัดเลือก 
 

24 มีนาคม 2561  
 - 

มอบตัว/พบที่ปรึกษา/ลงทะเบียน 
/ช าระเงิน 
 

6 พฤษภาคม 2561 
 

09.00-12.00 น.  ปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง 
13.00 เป็นต้นไป  เปิดหอ/จ่ายเงิน 
 

14 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่  1/2561 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ 
วันที่สอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

17 กุมภาพันธ์ 2561 
 

09.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
12.00 – 12.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจคนละ 

100 บาท 
ผู้ที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพจะไม่ได้รับ
การพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ 

 
ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สอบปกติ 

วันที่สอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ หมายเหตุ 
17 มีนาคม 2561 

 
09.00 – 12.00 น. วิชาวาดเส้น (100 คะแนน) เตรียมดินสอ EE ยางลบ  

กระดานสเก็ตหรือกระดานรอง
เขียนมาในวันสอบ 

12.00 – 12.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค่าตรวจคนละ 
100 บาท 

ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพไม่มี
สิทธิรับการสัมภาษณ์ 

13.00 – 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
 
 
 
  



การมอบตัวและลงทะเบียนจะต้องปฏบิัติดังนี ้
 

1. เตรียมเอกสารอันเป็นหลักฐานที่จะต้องน ามามอบตัวให้พร้อม ผู้ได้รับประกาศรายชื่อไม่มีหลักฐาน
ครบตามท่ีวิทยาลัยก าหนด จะไม่อนุญาตให้มอบตัว และลงทะเบียน 

1.1 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1 ฉบับจริง และส าเนา) กรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสารแสดงวุฒิจบ
การศึกษาให้น าเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและส าเนามามอบให้งานทะเบียนและวัดผล  ภายในวันที่  14 
พฤษภาคม  2561  (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์) 

1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  3  ฉบับ  ดังนี้ 
 -นักเรียน  
 -บิดา มารดา 
 -ผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา – มารดา) 
1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างละ 3 ฉบับ  ดังนี้ 
      -นักเรียน 
      -บิดาและมารดา 
      -ผู้ปกครอง  (กรณีที่ไม่ใช่บิดา – มารดา) 
1.4 เอกสารส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
1.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า แต่งเครื่องแบบวิทยาลัย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 

เดือน ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 5 รูป และขนาด 2 นิ้ว  จ านวน  2  รูป กรณีที่ยังไม่มีเข็มวิทยาลัยเพื่อถ่ายรูปให้น า
รูปถ่ายมาให้ท่ีงานทะเบียนและวัดผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

1.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และใบแสดงหมู่โลหิตของผู้เรียน 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 

 

1. ค่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา  เป็นเงิน    200  บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย   เป็นเงิน    100 บาท 
3. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน    900  บาท 
4. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นเงิน    150  บาท 
5. ค่าประกอบพิธีครอบครูศิลปะ  เป็นเงิน    150 บาท 
6. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน  เป็นเงิน    150 บาท 
7. ค่าชุดพละ    เป็นเงิน    300  บาท 
8. ค่าเข็มและหัวเข็มขัด   เป็นเงิน    150  บาท 
9. ค่าชุดปฏิบัติการ   เป็นเงิน    250  บาท 
10.ค่าประกันอุบัติเหตุ   เป็นเงิน    200  บาท 
11.โครงการปรับพ้ืนฐานศิลปะ  เป็นเงิน    200  บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        2,750  บาท      

 

หมายเหตุ   1.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนและหนังสือเรียน ได้รับการสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี    
                   ตามวงเงินที่รัฐบาลก าหนด 

2. คา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาลัย เมื่อมอบตัวเรียบร้อยแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  



แนวทางการศึกษาต่อ 
 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) สามารถศึกษาต่อ 
ในสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี   หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  จ านวน  6  สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาประติมากรรม  สาขาวิชา
ภาพพิมพ์  สาขาวิชาศิลปะไทย  สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง และสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา     
           2.  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม 
           3.  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.  คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
           6.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  7.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
               ลาดกระบัง 
 8.  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

9.  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

          11.  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
          12.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 13.  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14.  อ่ืน ๆ 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถรับราชการ ในหน่วยงานของกระทรวง  ทบวง  กรม  และ
องค์การต่าง ๆ   หรือท างานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชน  บริษัท  ห้างฯ ร้าน  ธนาคาร  
ในต าแหน่งช่างศิลป์  จิตรกร  ประติมากร นักออกแบบตกแต่ง หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

 

สวัสดิการ   
ทุนการศึกษา 

1. เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. ทุนโควตาส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาประเภทโควตา จะได้รับทุนการศึกษาในปี

การศึกษานั้นๆ จ านวน 1 ทุน 
3. ทุนเรียนดีศิลปะเด่น ส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาทุกประเภทที่เรียนดี มีเกรด

เฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป มีความสามารถด้านศิลปะดีเด่นและมีความประพฤติดี เป็นทุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
4. วิทยาลัยฯ   ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา  จากภาคเอกชนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์  ทางด้านศิลปะเป็นประจ าทุกปี 
5. มีสวัสดิการด้านหอพักหญิง 

  

นักศึกษาวิชาทหาร 
 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดนและนักเรียน นักศึกษา 
ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร สามารถขอผ่อนผันการรับราชการทหารได้ เมื่ออายุครบเกณฑ์   

**************************** 
 


