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คู�มือหลักสูตรช�างศิลป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
วิทยาลัยช�างศิลปสุพรรณบุรี 

พุทธศักราช 2566 
ท่ีตั้ง 

 วิทยาลัยช
างศิลปสุพรรณบุรี เป�นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป!  กระทรวงวัฒนธรรม
ต้ังอยู
เลขท่ี 16 หมู
  4  ถ.มาลัยแมน  ต.รั้วใหญ
  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี  โทรศัพท4  035-555370  โทรสาร 035-
545749   หรือมือถืองานแนะแนว  089-8053769 ,064-5819989, 087-9259024  (ในเวลาราชการ) Email : 
1. cfasp _arts@hotmail.com 2.cfasp@bpi.mail.go.th  Facebook :วิทยาลัยช
างศิลปสุพรรณบุรี เว็ปไซด4 
http://cfasp.bpi.ac.th 

 

หลักสูตรการศึกษา 
 หลักสูตรช
างศิลป!  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2566 วิทยาลัยช
างศิลปสุพรรณบุรี ผูZมี
ความประสงค4เขZาศึกษาต
อตZองสําเร็จการศึกษาไม
ตํ่ากว
าระดับมัธยมศึกษาป]ท่ี 3 หรือเทียบเท
า และมีคุณสมบัติ
เป�นไปตามขZอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป! ว
าดZวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2563 
 

โครงสร'างหลักสตูรช�างศิลป  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 โครงสรZางของหลักสูตรช
างศิลป! ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2566 แบ
งเป�น 3 หมวดวิชา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    ไม�น'อยกว�า  26  หน�วยกิต 
 1.1 กลุ
มวิชาภาษาไทย    ไม
นZอยกว
า  4  หน
วยกิต 
 1.2 กลุ
มวิชาภาษาต
างประเทศ   ไม
นZอยกว
า  6  หน
วยกิต 
 1.3 กลุ
มวิชาวิทยาศาสตร4   ไม
นZอยกว
า  4  หน
วยกิต 
 1.4 กลุ
มวิชาคณิตศาสตร4    ไม
นZอยกว
า  4  หน
วยกิต 
 1.5 กลุ
มวิชาสังคมศึกษา   ไม
นZอยกว
า  4  หน
วยกิต 
 1.6 กลุ
มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ไม
นZอยกว
า  4  หน
วยกิต 
2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไม�น'อยกว�า  72  หน�วยกิต 
 2.1 กลุ
มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน     21  หน
วยกิต 
 2.2 กลุ
มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     25  หน
วยกิต 
 2.3 กลุ
มสมรรถนะวิชาชีพเลือก   ไม
นZอยกว
า  18  หน
วยกิต 
 2.4 ฝbกประสบการณ4สมรรถนะวิชาชีพ    4  หน
วยกิต 
 2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    4  หน
วยกิต 
3 หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม�น'อยกว�า  10  หน�วยกิต 
4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร    ไม�น'อยกว�าสัปดาห=ละ 2  ช่ัวโมง 



 
การรับสมัครและคณุสมบัติของผู'มีสิทธิเข'าศึกษาในวทิยาลัย 

   หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รับนักเรียนเขZาศึกษาจากผูZมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตZน  (ม.3)หรือเทียบเท
า 

 2.  มีความประพฤติเรียบรZอย 
 3.  มีร
างกายแข็งแรงเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ 
 4.  ไม
เป�นโรคติดต
อรZายแรงท่ีสังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดรZายแรง 
 5.  มีผูZปกครองซ่ึงสถานศึกษาเชื่อถือใหZคํารับรอง   อุดหนุนในเรื่องค
าธรรมเนียมต
าง ๆ 
 ค
าเครื่องแต
งกาย  ค
าอุปกรณ4การเรียนอ่ืนๆ  ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู
ในวิทยาลัย 
  

วิธีการสมัคร 
 

สมัครด'วยตนเอง / สมัครทางไปรษณีย= 
1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

1.1 ผูZสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตZน (ม.3) หรือเทียบเท
า ใชZสําเนาใบระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)  พรZอมสําเนาถูกตZอง 

1.2 ผูZท่ีกําลังศึกษาอยู
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตZน (ม.3) หรือเทียบเท
า ใชZใบรับรองผลการเรียน
ป]การศึกษาท่ีผ
านมาของสถานศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู
 
 2. รูปถ
ายหนZาตรงไม
สวมหมวก ไม
สวมแว
นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
          3. สําเนาทะเบียนบZานของนักเรียน พรZอมสําเนาถูกตZอง 
          4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน พรZอมสําเนาถูกตZอง 
 5. หลักฐานอ่ืน ๆ (ถZามี) เช
น สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน พรZอมสําเนาถูกตZอง 
  
 
หมายเหตุ  หากเจZาหนZาท่ีตรวจสอบพบว
ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือใชZเอกสารเท็จ จะถือว
าผลการสอบเป�น 
              โมฆะ และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การมอบตัวและลงทะเบียนจะต'องปฏิบัติดังนี ้
 

1. เตรียมเอกสารอันเป�นหลักฐานท่ีจะตZองนํามามอบตัวใหZพรZอม ผูZไดZรับประกาศรายชื่อไม
มีหลักฐาน
ครบตามท่ีวิทยาลัยกําหนด จะไม
อนุญาตใหZมอบตัว และลงทะเบียน 

1.1 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1 ฉบับจริง และสําเนา) กรณีท่ียังไม
ไดZรับเอกสารแสดงวุฒิจบ
การศึกษาใหZนําเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาและสําเนามามอบใหZงานทะเบียนและวัดผล  ภายในวันท่ี  15 
พฤษภาคม  2566  (มิฉะนั้นจะถือว
าสละสิทธิ์) 

1.2 สําเนาทะเบียนบZาน อย
างละ  3  ฉบับ  ดังนี้ 
 -นักเรียน 
 -บิดา มารดา 
 -ผูZปกครอง (กรณีท่ีไม
ใช
บิดา – มารดา) 
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  อย
างละ 3 ฉบับดังนี้ 
      -นักเรียน 
      -บิดาและมารดา 
      -ผูZปกครอง  (กรณีท่ีไม
ใช
บิดา – มารดา) 
1.4 เอกสารสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถZามี) 
1.5  ใบรับรองแพทย4ซ่ึงออกใหZไม
เกิน 30 วัน และใบแสดงหมู
โลหิตของผูZเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อัตราค�าธรรมเนียม 
หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

1. ค
าปฐมนิเทศ    เป�นเงิน    100 บาท 
2. ค
าคู
มือนักเรียน นักศึกษา  เป�นเงิน    100  บาท 
3. ค
าเรียนปรับพ้ืนฐาน   เป�นเงิน    100  บาท 
4. ค
าสาธารณูปโภคหZองเรียนปรับอากาศ เป�นเงิน    100 บาท 
5. ค
าบัตรประจําตัวนักเรียน   เป�นเงิน    200  บาท 
6. โครงการค
ายคุณธรรม จริยธรรม เป�นเงิน    150 บาท 
7. ค
าประกอบพิธีครอบครูศิลปะ  เป�นเงิน    150  บาท 
8. ค
าชุดพละ    เป�นเงิน    500  บาท 
9. ค
าเข็มติดหนZาอกและหัวเข็มขัด  เป�นเงิน    100  บาท 
10.ค
าชุดปฏิบัติการ   เป�นเงิน    450 บาท 
11.ค
าประกันอุบัติเหตุ   เป�นเงิน    200  บาท 
  รวมเปBนเงินท้ังส้ิน 2,150  บาท      

 

หมายเหตุ   ผูZปกครองท่ีเป�นขZาราชการสามารถนําใบเสร็จเบิกค
าเล
าเรียนบุตรไดZ 

  



แนวทางการศึกษาต�อ 
 

 ผูZสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถศึกษาต
อ 
ในสถาบันต
าง ๆ ดังนี้ 
 1.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป!   วิทยาลัยช
างศิลปสุพรรณบุรี 
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา (หลักสูตร 4 ป]) 
  - หลักสูตรศิลปกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน  6  สาขาวิชา  ไดZแก
 
สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาประติมากรรม  สาขาวิชาภาพพิมพ4  สาขาวิชาศิลปะไทย  สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต
ง และสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา    
 2.  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป!  กระทรวงวัฒนธรรม 
 3.  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ4 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 4.  คณะมัณฑนศิลป! ภาควิชาประยุกต4ศิลป!  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 5.  คณะศิลปกรรมศาสตร4 ภาควิชาทัศนศิลป! จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย 
 6.  คณะศิลปกรรมศาสตร4 สาขาวิชาทัศนศิลป! มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 7.  คณะสถาปkตยกรรมศาสตร4 ภาควิชาวิจิตรศิลป! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลZาเจZาคุณทหาร 
               ลาดกระบัง 
 8.  คณะวิจิตรศิลป! มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 

9.  คณะศิลปกรรมศาสตร4  มหาวิทยาลัยขอนแก
น 
10.  คณะศิลปกรรมศาสตร4 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 11.  คณะศิลปกรรมศาสตร4  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 12.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 13.  คณะศิลปกรรมศาสตร4  สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 14.  วิทยาลัยเพาะช
าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร4 

15.  อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

  ผูZสําเร็จการศึกษาสามารถรับราชการ ในหน
วยงานของกระทรวง  ทบวง กรม  และ
องค4การต
าง ๆ   หรือทํางานในหน
วยงานของรัฐวิสาหกิจ  หน
วยงานเอกชน  บริษัท  หZางฯ รZาน  ธนาคาร  
ในตําแหน
งช
างศิลป!  จิตรกร  ประติมากร นักออกแบบตกแต
ง หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

 

สวัสดิการ  
ทุนการศึกษา 

1. เงินกองทุนใหZกูZยืมเพ่ือการศึกษา 
2. ทุนโควตาสําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีเขZารับการศึกษาประเภทโควตา จะไดZรับทุนการศึกษาในป]

การศึกษานั้นๆ จํานวน 1 ทุน 
3. ทุนเรียนดีศิลปะเด
น สําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีเขZารับการศึกษาทุกประเภทท่ีเรียนดี มีเกรด

เฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป มีความสามารถดZานศิลปะดีเด
นและมีความประพฤติดี เป�นทุนต
อเนื่องตลอดหลักสูตร 
4. วิทยาลัยฯ   ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษา  จากภาคเอกชนใหZกับนักเรียนท่ีขาดแคลน 

ทุนทรัพย4 และวัสดุอุปกรณ4  ทางดZานศิลปะเป�นประจําทุกป] 
5. มีสวัสดิการดZานหอพักหญิง 

  

นักศึกษาวิชาทหาร 
 วิทยาลัยฯ ไดZรับอนุมัติใหZเปmดเรียนวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดนและนักเรียน นักศึกษา 
ท่ีไม
ไดZเรียนวิชาทหาร สามารถขอผ
อนผันการรับราชการทหารไดZ เม่ืออายุครบเกณฑ4 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การรับสมัคร  และการคัดเลือก  ประจําป,การศึกษา 2566 

วัน เดือน ป, 

รายละเอียด 
นักเรียน นักศึกษา 

โควตาพิเศษ 
ระดับ ปวช./ ปวส. 

นักเรียน นักศึกษา 
สอบปกติ 

ระดับ ปวช./ ปวส. 
ต้ังแต
บัดนี้ – 17 กุมภาพันธ4 2566 

ทุกวันไม
เวZนวันหยุดราชการ 
เวลา 09.00-15.00 น. 

สมัครเขZาศึกษาต
อ 

-สมัครทาง Internet  Online 

-สมัครดZวยตนเอง/ไปรษณีย4 
 

- 

ต้ังแต
บัดนี้ – 24 มีนาคม 2566 
ทุกวันไม
เวZนวันหยุดราชการ 

เวลา 09.00-15.00 น. 
- 

สมัครเขZาศึกษาต
อ 

-สมัครทาง Internet  Online 

-สมัครดZวยตนเอง/ไปรษณีย4 
 

18 กุมภาพันธ4 2566 เวลา 09.00-12.00 น.  สอบสัมภาษณ4 
เวลา 12.00-12.30 น.  ตรวจสุขภาพ 
เวลา 13.00 เป�นตZนไป  
-ประกาศผลการคัดเลือก 

 -มอบตัว/พบท่ีปรึกษา/ลงทะเบียน/
ชําระเงิน 

- 

25 มีนาคม 2566 

- 

เวลา 9.00-10.30 น.  ตรวจสุขภาพ 
เวลา 09.30-12.00 น.  สอบสัมภาษณ4 
เวลา 13.00 เป�นตZนไป  
-ประกาศผลการคัดเลือก 

 -มอบตัว/พบท่ีปรึกษา/ลงทะเบียน/ชําระ
เงิน 

8 - 9 พฤษภาคม 2566 09.00 – 16.00 น.         โครงการปรับพ้ืนฐานศิลปะ 
10 พฤษภาคม 2566 09.00 – 16.00 น.         โครงการค
ายคุณธรรม จริยธรรม 
12 พฤษภาคม 2566 09.00 – 16.00 น.         โครงการอบรม สรZางความรูZ ความเขZาใจในการใชZยาเสพติด 
14 พฤษภาคม 2566 09.00-12.00 น.  ปฐมนิเทศ/ประชุมผูZปกครอง 

13.00 เป�นตZนไป  เปmดหอ/จ
ายเงิน 
15 พฤษภาคม 2566 เปmดภาคเรียนท่ี 1 / 2566 

 
 
 
 
 



 
ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา โควตาพิเศษ 

 
วันท่ีสอบ เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 

18 กุมภาพันธ4 2566 09.00 – 10.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค
าตรวจคนละ 
100 บาท 

แต
งกายใหZสุภาพเรียบรZอย 

09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ4 (100 คะแนน) ผูZท่ีไม
ไดZรับการตรวจสุขภาพไม
มี
สิทธิรับการสัมภาษณ4 

 
ตารางการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สอบปกติ 

 
วันท่ีสอบ เวลาสอบ วิชาท่ีสอบ หมายเหตุ 

25 มีนาคม 2566 09.00 – 10.30 น. ตรวจสุขภาพเงินค
าตรวจคนละ 
100 บาท 

แต
งกายใหZสุภาพเรียบรZอย 

09.30 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ4 (100 คะแนน) ผูZท่ีไม
ไดZรับการตรวจสุขภาพไม
มี
สิทธิรับการสัมภาษณ4 

 
 

 


