
 

 

       

 
 
 

คู�มือสมัครเขาศึกษาต�อ 
หลักสูตรศิลปกรรม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 
พุทธศักราช 2553 วทิยาลยัช�างศิลป+ 

(รอบ 2) 
 
 

ป,การศึกษา  2560 
 
 
 

วิทยาลยัช�างศลิปสุพรรณบุรี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป+ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
  



 
คู�มือหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 

วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี   

ท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยช
างศิลปสุพรรณบุรี เป�นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป!  กระทรวงวัฒนธรรม
ต้ังอยู
เลขท่ี 16 หมู
  4  ถ.มาลัยแมน  ต.รั้วใหญ
  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  โทรศัพท4  035-555370  โทรสาร  
035-545750   หรือมือถืองานแนะแนว  089-8053769, 080-1391043  (ในเวลาราชการ)   
Email : 1. cfasp _arts@hotmail.com 2. cfasp@bpi.mail.go.th เว็ปไซด4  http://cfasp.bpi.ac.th 
 

หลักสูตรการศึกษา 

 หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) พุทธศักราช 2553 วิทยาลัยช
างศิลป!       
รับนักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตVน  (ม.3)   หรือเทียบเท
าใชVเวลาเรียน 3 ปW  ผูVสําเร็จการศึกษา
จะไดVรับวุฒิ ศ.ปวช. เม่ือประกอบอาชีพจะไดVรับอัตราเงินเดือนตามมาตราฐานท่ีสํานักงาน ก.พ.และก.ค. กําหนด
ไวVและสามารถเขVาศึกษาต
อไดVในระดับอุดมศึกษา 
 
โครงสรางหลักสตูรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ศ.ปวช.)  

 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�นอยกว�า   104  หน�วยกิต แบ�งเป<นหมวดวิชา ตามโครงสราง
หลักสูตร ดังนี้ 
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม�นอยกว�า   30  หน�วยกิต 
                1.1 ภาษาไทย 6  หน
วยกิต 
                1.2 สังคมศึกษา                                         6  หน
วยกิต 
                1.3 วิทยาศาสตร4      4  หน
วยกิต 
                1.4 คณิตศาสตร4                                        4  หน
วยกิต 
 1.5 ภาษาอังกฤษ 6  หน
วยกิต 
 1.6 พลศึกษาและสุขศึกษา    4  หน
วยกิต 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ       ไม�นอยกว�า   70  หน�วยกิต 
 2.1  พ้ืนฐานวิชาชีพ 28   หน
วยกิต 

  2.2  วิชาชีพ   42   หน
วยกิต 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม�นอยกว�า       4   หน�วยกิต 

         4.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน              240   คาบ 
        
 

 
 
 

  



 

การรับสมัครและคณุสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาในวทิยาลัย 
 
   หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.)  รับนักเรียนเขVาศึกษาจากผูVมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

   1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตVน  (ม.3)  หรือเทียบเท
า   
    2.  มีความประพฤติเรียบรVอย 
    3.  มีร
างกายแข็งแรงเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ 
    4.  ไม
เป�นโรคติดต
อรVายแรงท่ีสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดรVายแรง 
    5.  มีผูVปกครองซ่ึงสถานศึกษาเชื่อถือใหVคํารับรอง   อุดหนุนในเรื่องค
าธรรมเนียมต
าง ๆ 
         ค
าเครื่องแต
งกาย  ค
าอุปกรณ4การเรียนอ่ืนๆ  ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
ในวิทยาลัย 
  
 

วิธีการสมัคร 
 

สมัครดวยตนเอง 
1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

1.1 ผูVสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตVน (ม.3) หรือเทียบเท
า ตVองนําใบระเบียนแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)  ฉบับจริงและสําเนาไปแสดง 

1.2 ผูVท่ีกําลังศึกษาอยู
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตVน (ม.3) หรือเทียบเท
า ตVองนําใบรับรองผลการ
เรียนปWการศึกษาท่ีผ
านมาของสถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู
ไปแสดง 
 2. รูปถ
ายหนVาตรงไม
สวมหมวก ไม
สวมแว
นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
          3. สําเนาทะเบียนบVาน 
          4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 5. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถVามี) เช
น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
 
  
 
หมายเหตุ  หากเจVาหนVาท่ีตรวจสอบพบว
ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใชVเอกสารเท็จ จะถือว
าผลการสอบเป�น 
              โมฆะ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 
 
 
  



 

การรับสมัคร  และการคัดเลือก (รอบ 2) 

วัน เดือน ป, 

รายละเอียด 
นักเรียน นักศึกษา 

โควตาพิเศษ 
ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส. 

นักเรียน นักศึกษา 
สอบปกติ 

ระดับ ศ.ปวช./ศ.ปวส. 
ต้ังแต
บัดนี้ – 3 พฤษภาคม 2560 

ทุกวันเวVนวันหยุดราชการ 
เวลา 09.00-15.00 น. 

- 
สมัครดVวยตนเอง/ไปรษณีย4 
 

4 พฤษภาคม 2560 

- 

เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชาวาดเสVน 
เวลา 12.00-12.30 น. ตรวจสุขภาพ 
เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ4 

ประกาศผลการคัดเลือก 

มอบตัว/พบท่ีปรึกษา/ลงทะเบียน 

/ชําระเงิน 
7 พฤษภาคม 2560 
 

09.00-12.00 น.  ปฐมนิเทศ/ประชุมผูVปกครอง 
13.00 เป�นตVนไป  เปcดหอ/จ
ายเงิน 
 

8-10 พฤษภาคม 2560 09.00 – 16.00 น. โครงการปรับพ้ืนฐานศิลปะ 
11 พฤษภาคม 2560 09.00 – 16.00 น. โครงการค
ายคุณธรรมจริยธรรม 
12 พฤษภาคม 2560 09.00 – 16.00 น. โครงการ Big cleaning day 
15 พฤษภาคม 2560 เปcดภาคเรียนท่ี  1/2560 

                   
 

ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สอบปกติ 
วันท่ีสอบ เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 

4 พฤษภาคม 2560 09.00 – 12.00 น. วิชาวาดเสVน (100 คะแนน) เตรียมดินสอ EE ยางลบ  
กระดานสเก็ตหรือกระดานรอง
เขียนมาในวันสอบ 

12.00 – 12.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค
าตรวจคนละ 
100 บาท 

ผูVท่ีไม
ไดVรับการตรวจสุขภาพไม
มี
สิทธิรับการสัมภาษณ4 

13.00 – 14.00 น. สอบสัมภาษณ4 (100 คะแนน) แต
งกายใหVสุภาพเรียบรVอย 
14.00 – 16.00 น. มอบตัว/พบท่ีปรึกษา/

ลงทะเบียน/ชําระเงิน 

ณ หVองทะเบียนและวัดผล 
ณ หVองการเงิน 

 
 
 
  



การมอบตัวและลงทะเบียนจะตองปฏิบัติดังนี ้
 

1. เตรียมเอกสารอันเป�นหลักฐานท่ีจะตVองนํามามอบตัวใหVพรVอม ผูVไดVรับประกาศรายชื่อไม
มีหลักฐาน
ครบตามท่ีวิทยาลัยกําหนด จะไม
อนุญาตใหVมอบตัว และลงทะเบียน 

1.1 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1 ตัวจริง และสําเนา) กรณีท่ียังไม
ไดVรับเอกสารแสดงวุฒิจบ
การศึกษาใหVนําเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและสําเนามามอบใหVงานทะเบียนและวัดผล  ภายในวันท่ี  16 
พฤษภาคม 2560  (มิฉะนั้นจะถือว
าสละสิทธิ์) 

1.2 สําเนาทะเบียนบVาน  อย
างละ  3  ฉบับ  ดังนี้ 
 -นักเรียน  
 -บิดา มารดา 
 -ผูVปกครอง (กรณีท่ีไม
ใช
บิดา – มารดา) 
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อย
างละ 3 ฉบับ  ดังนี้ 
      -นักเรียน 
      -บิดาและมารดา 
      -ผูVปกครอง  (กรณีท่ีไม
ใช
บิดา – มารดา) 
1.4 เอกสารสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถVามี) 
1.5 รูปถ
ายหนVาตรงไม
สวมหมวก ไม
สวมแว
นตาดํา แต
งเครื่องแบบวิทยาลัย ถ
ายมาแลVวไม
เกิน 6 

เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 5 รูป และขนาด 2 นิ้ว  จํานวน  2  รูป กรณีท่ียังไม�มีเข็มวิทยาลัยเพ่ือถ�ายรูปใหนํา
รูปถ�ายมาใหท่ีงานทะเบียนและวัดผลในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

1.6 ใบรับรองแพทย4ซ่ึงออกใหVไม
เกิน 30 วัน และใบแสดงหมู
โลหิตของผูVเรียน 
 

อัตราค�าธรรมเนียม 
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) 

 

1. ค
าคู
มือนักเรียน นักศึกษา  เป�นเงิน    200  บาท 
2. ค
าประกันของเสียหาย   เป�นเงิน    100 บาท 
3. โครงการพัฒนาภาษาต
างประเทศ เป�นเงิน    900  บาท 
4. โครงการค
ายคุณธรรม จริยธรรม เป�นเงิน    150  บาท 
5. ค
าประกอบพิธีครอบครูศิลปะ  เป�นเงิน    150 บาท 
6. ค
าบัตรประจําตัวนักเรียน  เป�นเงิน    150 บาท 
7. ค
าชุดพละ    เป�นเงิน    300  บาท 
8. ค
าเข็มและหัวเข็มขัด   เป�นเงิน    150  บาท 
9. ค
าชุดปฏิบัติการ   เป�นเงิน    250  บาท 
10.ค
าประกันอุบัติเหตุ   เป�นเงิน    200  บาท 
11.โครงการปรับพ้ืนฐานศิลปะ  เป�นเงิน    200  บาท 
             รวมเป<นเงินท้ังส้ิน        2,750  บาท      

 

หมายเหตุ   1.  ค
าวัสดุอุปกรณ4ในการเรียนและหนังสือเรียน ไดVรับการสนับสนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปW    
                   ตามวงเงินท่ีรัฐบาลกําหนด 

2. ค
าใชVจ
ายท่ีเก่ียวขVองกับทางวิทยาลัย เม่ือมอบตัวเรียบรVอยแลVวจะไม
คืนใหVไม
ว
ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

  



แนวทางการศึกษาต�อ 
 

 ผูVสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ศ.ปวช.) สามารถศึกษาต
อ 
ในสถาบันต
าง ๆ ดังนี้ 
 1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป!   วิทยาลัยช
างศิลปสุพรรณบุรี   หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  จํานวน  6  สาขาวิชา  ไดVแก
 สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาออกแบบตกแต
ง  สาขาวิชา
ภาพพิมพ4  สาขาวิชาศิลปะไทย  สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา     
           2.  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป!  กระทรวงวัฒนธรรม 
           3.  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.  คณะมัณฑนศิลป! ภาควิชาประยุกต4ศิลป!  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.  คณะศิลปกรรมศาสตร4 ภาควิชาทัศนศิลป! จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 
           6.  คณะศิลปกรรมศาสตร4 สาขาวิชาทัศนศิลป! มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  7.  คณะสถาปmตยกรรมศาสตร4 ภาควิชาวิจิตรศิลป! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลVาเจVาคุณทหาร 
               ลาดกระบัง 
 8.  คณะวิจิตรศิลป! มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 

9.  คณะศิลปกรรมศาสตร4  มหาวิทยาลัยขอนแก
น 
10.  คณะศิลปกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยบูรพา 

          11.  คณะศิลปกรรมศาสตร4  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
          12.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 13.  คณะศิลปกรรมศาสตร4  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

14.  อ่ืน ๆ 
 

แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

  ผูVสําเร็จการศึกษาสามารถรับราชการ ในหน
วยงานของกระทรวง  ทบวง  กรม  และ
องค4การต
าง ๆ   หรือทํางานในหน
วยงานของรัฐวิสาหกิจ  หน
วยงานเอกชน  บริษัท  หVางฯ รVาน  ธนาคาร  
ในตําแหน
งช
างศิลป!  จิตรกร  ประติมากร นักออกแบบตกแต
ง หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

 

สวัสดิการ   
ทุนการศึกษา 

1. เงินกองทุนใหVกูVยืมเพ่ือการศึกษา 
2. ทุนโควตาสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีเขVารับการศึกษาประเภทโควตา จะไดVรับทุนการศึกษาในปW

การศึกษานั้นๆ จํานวน 1 ทุน 
3. ทุนเรียนดีศิลปะเด
น สําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีเขVารับการศึกษาทุกประเภทท่ีเรียนดี มีเกรด

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป มีความสามารถดVานศิลปะดีเด
นและมีความประพฤติดี เป�นทุนต
อเนื่องตลอดหลักสูตร 
4. วิทยาลัยฯ   ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา  จากภาคเอกชนใหVกับนักเรียนท่ีขาดแคลน 

ทุนทรัพย4 และวัสดุอุปกรณ4  ทางดVานศิลปะเป�นประจําทุกปW 
5. มีสวัสดิการดVานหอพักหญิง 

  

นักศึกษาวิชาทหาร 
 วิทยาลัยฯ ไดVรับอนุมัติใหVเปcดเรียนวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดนและนักเรียน นักศึกษา 
ท่ีไม
ไดVเรียนวิชาทหาร สามารถขอผ
อนผันการรับราชการทหารไดV เม่ืออายุครบเกณฑ4   

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


